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““NNoo  ééss  eessttrraannyy  qquuee  EEssppaannyyaa  eennss  ddiigguuii  
sseemmpprree  qquuee  eesstteemm  oobbsseessssiioonnaattss  aammbb  eell  
ppaassssaatt  ii  aammbb  llaa  nnoossttrraa  iiddeennttiittaatt::  ssii  vvoollss  
aarrrraassaarr,,  eelliimmiinnaarr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  uunnaa  
ppààttrriiaa,,  nneeggaa--llii  eell  ppaassssaatt,,  lllleevvaa--llii  eell  
ppaassssaatt””..  
      SSaallvvaaddoorr  SSoossttrreess  
  

  ““NNoo  ppaassssiiss  mmaaii  ppeell  cceennoottaaffii  sseennssee  uunn  ddeeuurree  hhíímmnniicc..  
  HHoonnoorraa  sseemmpprree  eellss  mmoorrttss,,  ttaallmmeenntt  tt''aalllliiççoonnaarreenn..  
  SSeennyyaa''tt  ddaavvaanntt  lleess  ttoommbbeess,,  mmaanntteenneenn  vviiuuss  eellss  ppaarreess””..  
          VVaalleennttíí  PPuuiigg  
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EEEEEEEEllllllllssssssss        ssssssssoooooooollllllllddddddddaaaaaaaattttttttssssssss        oooooooo        nnnnnnnnoooooooo,,,,,,,,        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        ffffffffaaaaaaaammmmmmmmíííííííílllllllliiiiiiiiaaaaaaaa  
  
--  BBoonn  ddiiaa,,  qquuee  eemm  ppooddrriiaa  ddiirr  oonn  llii  hhaa  ttooccaatt  aa  eenn  JJooaann  BBeerrnnaatt  
RRoouurraa  ii  AAgguussttíí??  --  pprreegguunnttaavvaa  llaa  sseevvaa  mmaarree  aa  llaa  CCaajjaa  ddee  
RReecclluuttaass  ddee  GGiirroonnaa  eell  ddiiaa  ddeell  ssoorrtteeiigg  ddee  llaa  qquuiinnttaa  ddee  ll’’aall··lluuddiitt..  
PPaassssaa  uunnaa  bboonnaa  eessttoonnaa  ii  aarrrriibbaa  llaa  rreessppoossttaa..  
--  EEnn  JJooaann  RRoouurraa  ii  AAgguussttíí  ééss  eexxcceeddeenntt  ddee  ccuuppoo..  
--  PPeerrddoonnii;;  ppeerròò  ll’’eexxcceeddeenntt  ééss  eell  sseeuu  ggeerrmmàà  FFrraanncceesscc,,  ttoorrnnii--hhoo  
aa  mmiirraarr  ssii  llii  ppllaauu  --  ppaassssaa  uunnaa  aallttrraa  eessttoonneettaa  ii  ttoorrnnaa  llaa  vveeuu  ddeell  
ssoollddaatt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  cceennttrraalleettaa::  
--  EEll  rreecclluuttaa  JJooaann  RRoouurraa  ii  AAgguussttíí  ééss  eexxcceeddeenntt  ddee  ccuuppoo  ––  
rreeppeetteeiixx  ddee  nnoouu  eell  ssoollddaatt..  
--  SSii  llii  ppllaauu,,  ppeerr  ffaavvoorr,,  ttoorrnnii--hhoo  aa  mmiirraarr  bbéé,,  ppeerrqquuèè  ééss  eell  sseeuu  
ggeerrmmàà  ll’’eexxcceeddeenntt  ddee  ccuuppoo  ––  uunn  aallttrraa  ppaauussaa  ii  ssee  sseenntt  ddee  nnoouu  llaa  
vveeuu  ddeell  ssoollddaatt,,  aaqquueessttaa  vveeggaaddaa  uunnaa  mmiiccaa  mmoolleesstt  rreeppeettiinntt..  
--  HHoo  sseennttoo  mmoolltt  sseennyyoorraa,,  ppeerròò  eell  rreecclluuttaa  JJooaann  RRoouurraa  ii  AAgguussttíí  ééss  
eexxcceeddeenntt  ddee  ccuuppoo  ––  ii  ppeennggeenn  eell  tteellèèffoonn..  
  
LLaa  MMaarràànnggeellss  nnoo  ssee’’nn  ssaabbiiaa  aavveenniirr  qquuee  eellss  ddooss  ggeerrmmaannss  
hhaagguueessssiinn  ttiinngguutt  llaa  ssoorrtt  ddee  sseerr  eexxcceeddeennttss  ddee  ccuuppoo,,  eerraa  tteenniirr  
mmaassssaa  ssoorrtt..  FFeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  eerraa  uunnaa  ppèèrrdduuaa  ddee  tteemmppss  
aabbssuurrddaa..  EEll  ppeettiitt  nnoo  vvaa  tteenniirr  ttaannttaa  ssoorrtt,,  hhaagguueerraa  eessttaatt  mmaassssaa..  
        
LL’’aavvii  vvaa  ffeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  eesssseenntt  ddee  qquuoottaa  aa  MMaattaarróó  ii  nnoo  eenn  
ssaabbeemm  ggaaiirree  rreess,,  ddee  ccoomm  llii  vvaa  aannaarr,,  ppeerròò  ccoomm  qquuee  nnoo  
rreeccoorrddeemm  qquuee  ssee’’nn  qquueeiixxééss,,  ééss  ddee  ssuuppoossaarr  qquuee  nnoo  ffoouu  ccaapp  
ttrraauummaa..  
  
  AAll  sseeuu  ffiillll  llii  vvaa  ttooccaarr  ffeerr--lloo  aa  ll’’ÀÀffrriiccaa,,  ccoonnccrreettaammeenntt  aa  
SSeeggaannggaann;;  ttoott  ii  qquueeiixxaarr--ssee’’nn,,  ppeerrqquuèè  nn’’eessttaavvaa  ttiipp  ddee  ffeerr  eell  
““nnaannddoo””,,  nnoo  eess  ppoott  ppaass  ddiirr  qquuee  ffooss  iinnssuuppoorrttaabbllee..  DDee  mmoolltteess  
ssiittuuaacciioonnss,,  uunnaa  vveeggaaddaa  ppaassssaaddeess,,  eennccaarraa  qquuee  hhaaggiinn  eessttaatt  pprroouu    
ddeessaaggrraaddaabblleess,,  aa  vveeggaaddeess  ssee’’nn  rreeccoorrddeenn  aallgguunnss  mmoommeennttss  
iinntteerreessssaannttss..  
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II  aall  nnéétt  mmééss  ppeettiitt  llii  vvaa  ttooccaarr  ““bbaarraallllaarr--ssee””  aammbb  eellss  ddeell  
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeeffeennssaa    aa  llaa  ccaappiittaall  ddeell  ppaaííss..  DDee  lleess  ccoosseess  qquuee  
eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eexxpplliiccaavvaa,,  qquuaann  lleess  hhii  ccoommeennttoo  aa  
vveeggaaddeess,,  nnoo  ssee’’nn  rreeccoorrddaa  ii  eemm  ddiiuu::  TTuu  ppaarree  tteennss  mmoollttaa  
mmeemmòòrriiaa,,  ccoomm  eenn  QQuuiiccoo,,  qquuee  ttaammbbéé  eess  rreeccoorrddaa  ddee  ttoott..  UUnnaa  ddee  
lleess  ccoosseess  qquuee  eexxpplliiccaavvaa  eenn  NNaarrccííss  eerraa  qquuee  vvaa  iinntteennttaarr,,  sseennssee  
èèxxiitt,,  rreeoorrggaanniittzzaarr  eell  sseeuu  ddeeppaarrttaammeenntt  aall  MMiinniisstteerriioo  ii  eenn  cceerrttaa  
ooccaassiióó  eell  sseeuu  ssuuppeerriioorr  eell  vvaa  pprreesseennttaarr  aa  uunn  ggeenneerraall  ttoott  ddiieenntt::  
LLáássttiimmaa  qquuee  sseeaa  ccaattaalláánn..  
        
EEllss  ddooss  nnééttss  ggrraannss  vvaarreenn  qquueeddaarr  eexxcclloossooss  ddeell  ggrraann  ““hhoonnoorr””    
qquuee  vvaa  tteenniirr  eell  sseeuu  ggeerrmmàà  ppeettiitt,,  qquuee  eellllss  aall  llllaarrgg  ddeellss  aannyyss  
hhaavviieenn  pprreeppaarraatt  mmoolltt  bbéé  ppeerrqquuèè  ssaabbééss  ttrraammppeejjaarr  lleess  
cciirrccuummssttàànncciieess  qquuee  llaa  vviiddaa  eennss  ppoorrttaa..  
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PPPPPPPPrrrrrrrròòòòòòòòlllllllleeeeeeeegggggggg        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeeddddddddiiiiiiiicccccccciiiiiiiióóóóóóóó        aaaaaaaammmmmmmmpppppppplllllllliiiiiiiiaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa                
                                                                                                                                                                          ((aannyy  22000088  ))  
  
  

NNoo  sséé  bbeenn  bbéé  ppeerr  qquuèè  mm’’hhee  pprrooppoossaatt  ffeerr  uunnaa  eeddiicciióó  
lllleeuuggeerraammeenntt  aammpplliiaaddaa  ddee  LL’’EEDDAATT  BBUURRRRAALL;;  ppoosseemm  qquuee  mm’’hhaa  
vviinngguutt  ddee  gguusstt  ii  aarraa  eennss  ppooddeemm  ttrriiaarr  lleess  ffeeiinneess..  LL’’úúnniiccaa  
ddiiffeerrèènncciiaa  aammbb  lleess  aallttrreess  ““eeddiicciioonnss””  sseerràà  aaqquueesstt  pprròòlleegg,,  ii  eell  
ffiinnaall  ddeell  lllliibbrree::  rreefflleexxiioonnss  ii  ccoommeennttaarriiss  ssoobbrree  eell  tteerrrriittoorrii  eenn  qquuèè  
vviissqquuéérreemm  ii  aanntteerriioorrmmeenntt  ffoouu  eesscceennaarrii  ddee  ffeettss  tteerrrriibblleess  ccoomm  EEll  
DDeessaassttrree  dd’’AAnnnnuuaall,,  aallgguunneess  ddaaddeess  hhiissttòòrriiqquueess  ddeell  GGrruupp  ddee  
RReegguullaarrss,,  iimmpprreessssiioonnss  dd’’aannttiiccss  ccoommppaannyyss  ii  ppeerr  aaccaabbaarr  uunn  
ccoommeennttaarrii  ddee  llaa  ssoorrpprreenneenntt  SSeeggaannggaann  aaccttuuaall,,  ssoorrpprreenneenntt  ppeerr  aa  
mmii,,  qquuee  vvaaiigg  eessttaarr--hhii  uunn  aannyy  ii  eessccaaiigg  sseennssee  aaddoonnaarr--mmee  ddee  
ggaaiirree  rreess..  
    
EEll  GGRRUUPPOO  DDEE  FFUUEERRZZAASS  RREEGGUULLAARREESS  IINNDDIIGGEENNAASS  AALLHHUUCCEEMMAASS  NNºº  55  
aammbb  bbaassee  aa  SSeeggaannggaann  ffoouu  ccrreeaatt  eell  2299  ddee  jjuulliiooll  ddee  11992222..  EEll  sseeuu  
bbaauuttiizzoo  ddee  ffuueeggoo  vvaa  sseerr  eell  2266  dd’’ooccttuubbrree  ddeell  mmaatteeiixx  aannyy  eenn  
ll’’ooccuuppaacciióó  ddee  TTaagguuaaiidd  ii  vvaa  ccoonnttiinnuuaarr  iinntteerrvveenniinntt  hheerrooiiccaammeennttee  
dduurraanntt  ttoottaa  llaa  ccaammppaannyyaa  ddeell  MMaarrrroocc  ii  mmééss  ttaarrdd  eenn  llaa  gguueerrrraa,,  
ddiittaa  cciivviill,,  ddeell  11993366..  CCuurriioossaammeenntt,,  aaccaabbaaddaa  llaa  gguueerrrraa  ddeell  3366  eell  
GGRRUUPPOO  vvaa  aaccaammppaarr  dduurraanntt  uunnss  mmeessooss  eenn  eell  ccaammpp  ddee  CCaann  
PPaannxxaa,,  aa  ttooccaarr  ddeell  ppaattii  ddee  ccaassaa,,  eesscceennaarrii  ddeellss  nnoossttrreess  jjooccss  ii  
““ggrraannss  bbaattaalllleess””  ccaammppaallss,,  mmoolltt  ccoorrrreennttss  eenn  llaa  nnoossttrraa  iinnffàànncciiaa  
ddee  llaa  ppoossttgguueerrrraa..  
  
EEnn  rreettiirraarr--ssee  ddeell  PPrrootteeccttoorraaddoo  ddee  MMaarrrruueeccooss,,  ll’’aannyy  11995588,,  eellss  
GGRRUUPPOOSS    22  ii  55  eess  vvaarreenn  rreepplleeggaarr  aa  llaa  cciiuuttaatt  ddee  MMeelliillllaa  ii  eess  vvaa  
iinniicciiaarr  uunnaa  sseeggoonnaa  èèppooccaa  ddeellss  RReegguullaarreess  aammbb  ppeerrssoonnaall  ddee  
lllleevvaa..  LL’’aannyy  11998855  ddeessaappaarreeiixx  eell  GGRRUUPPOO  DDEE  FFUUEERRZZAASS  RREEGGUULLAARREESS  

IINNDDIIGGEENNAASS  AALLHHUUCCEEMMAASS  NNºº  55  ,,  qquuee,,  uunniinntt--ssee  aammbb  eell  GGRRUUPPOO  22  ii  eellss  
aallttrreess  qquuee  qquueeddaavveenn,,  ffoorrmmeenn  eell  GGRRUUPPOO  DDEE  FFUUEERRZZAASS  RREEGGUULLAARREESS  
DDEE  MMEELLIILLLLAA  NNºº  5522    ddeess  ddeell  pprriimmeerr  ddee  ggeenneerr  ddeell  22000000  ii  vvaa  sseerr  llaa  
UUnniiddaadd  mmééss  ccoonnddeeccoorraaddaa  ddee  ll’’eexxèèrrcciitt  eessppaannyyooll..  EEnn  llaa  
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pprrooffeessssiioonnaalliittzzaacciióó  ddee  llaass  FFuueerrzzaass  AArrmmaaddaass,,  nneeiixx  llaa  tteerrcceerraa  
èèppooccaa  ddeellss  RReegguullaarreess,,  qquuee  eess  ccoonnvveerrtteeiixxeenn  eenn  uunnaa  UUnniiddaadd  ddee  
pprriimmeerraa  llíínniiaa..    
  
FFaa  uunnss  qquuiinnzzee  oo  vviinntt  aannyyss  qquuee  vvaaiigg  eessccrriiuurree  aaqquueesstt  lllliibbrree,,  qquuee  
ffoouu  eell  pprriimmeerr  ddee  llaa  ccooll··lleecccciióó,,  ii  eenn  eessssèènncciiaa  nnoo  hhaa  ccaannvviiaatt  rreess,,  
mmééss  aavviiaatt  jjoo  ddiirriiaa  qquuee  llaa  qqüüeessttiióó  nnaacciioonnaall  ccaattaallaannaa  hhaa  
eemmppiittjjoorraatt,,  ffiinnss  aa  ll’’eexxttrreemm  qquuee  aarraa  tteenniimm  uunn  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  
GGeenneerraalliittaatt  eessppaannyyooll  eenn  ccooss  ii  àànniimmaa,,  qquuee  vveerrbbaalliittzzaa  
ll’’eenntteerrrraammeenntt  dd’’uunn  sseeggllee  ddee  ccaattaallaanniissmmee  ii  ddiiuu  qquuee  ttoottss  hheemm  ddee  
ccóórrrreerr  ccaapp  aa  EEssppaannyyaa  aammbb  eellss  bbrraaççooss  oobbeerrttss  ii  eellss  ppaannttaalloonnss  
ddeessccoorrddaattss..  DDeess  qquuee  ss’’hhaa  ““rreeccuuppeerraatt””  llaa  ddeemmooccrrààcciiaa  mmaaii  nnoo  
mm’’hhaagguueerraa  ppeennssaatt  qquuee  aarrrriibbaarrííeemm  aa  aaqquueessttss  eexxttrreemmss..  SSii  ééss  
qquuee  hhii  hhaa  aallgguunn  ppoollííttiicc  ddeellss  qquuee  ffoorrmmeenn  eell  ttrriippaarrttiitt  qquuee  
aaccttuuaallmmeenntt  ““ggoovveerrnnaa””  eell  nnoossttrree  ppaaííss,,  aa  qquuii  qquueeddaavvaa  aallgguunn  
sseennttiimmeenntt  ccaattaallaanniissttaa,,  ll’’hhaa  aaffooggaatt  aammbb  llaa  sseevvaa  aammbbiicciióó  ddee  
ppooddeerr  ii  dd’’aallgguunnaa  ccoossaa  mmééss..    LLaa  ffoorrmmaacciióó  ddee  ttrriippaarrttiittss  eessttàà  aa  
ll’’oorrddrree  ddeell  ddiiaa  eenn  ttoottss  eellss  ààmmbbiittss;;  hhaa  aarrrriibbaatt  ll’’hhoorraa  ddeellss  ppaarrttiittss  
mmiinnoorriittaarriiss  qquuee  mmaaii  nnoo  ss’’hhaauurriieenn  ppeennssaatt  qquuee  ggoovveerrnnaarriieenn,,  ii  lleess  
ppoollííttiiqquueess  ddee  ssuubbvveenncciióó  ii  mmuullttiipplliiccaacciióó  ddee  ffuunncciioonnaarriiss  ssóónn  
rreeccaappttaaddoorreess  ddee  vvoottss  qquuee  ppooddeenn  mmaanntteenniirr  llaa  ssiittuuaacciióó  aaccttuuaall  
dduurraanntt  mmoolltt  tteemmppss....  
  
HHeemm  ppeerrdduutt  mmoolltteess  bbaattaalllleess..  HHiissttòòrriiccaammeenntt  hheemm  eessttaatt  sseemmpprree  
ddee  mmaallaa  ssoorrtt,,  eemm  ddeeiiaa  eenn  cceerrttaa  ooccaassiióó  ll’’AArrmmaanndd  ddee  FFlluuvviiàà,,  
ppeerròò  ttiinncc  ll’’eessppeerraannççaa  qquuee  aallgguunn  ddiiaa,,  eennccaarraa  qquuee  jjoo  nnoo  hhoo  vveeggii,,  
oobbttiinnddrreemm  uunnaa  ggrraann  vviiccttòòrriiaa..  ““NNoo  hhaayy  mmaall  qquuee  cciieenn  aaññooss  
dduurree””,,  ddiiuueenn  eellss  mmaatteeiixxooss  ccaasstteellllaannss,,  ppeerròò  eell  nnoossttrree  mmaall  ttéé  uunnaa  
dduurraaddaa  ddee  pprroopp  ddee  ssiiss  sseegglleess,,  ccoonnccrreettaammeenntt  559966  aannyyss  ––  eesstteemm  
aa  22000088  ----,,  ddeess  qquuee  aa  ccaassaa  nnoossttrraa  hhii  vvaa  eennttrraarr  eell  pprriimmeerr  rreeii  
ccaasstteellllàà,,  FFeerrrraann  dd’’AAnntteeqquueerraa,,  ddee  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ppeerr  ccuullppaa  ddee  
llaa  lleennttiittuudd  ddee  MMaarrttíí  ll’’HHuummàà  eenn  nnoommeennaarr  uunn  ssuucccceessssoorr  ccaattaallàà..  
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SSoovviinntt  ddiicc  qquuee  ttiinncc  uunnaa  iill··lluussiióó  qquuee  eemm  dduurraarràà  ttoottaa  llaa  vviiddaa,,  
ppeerrqquuèè  ddee  bbeenn  sseegguurr  nnoo  llaa  vveeuurréé  aaccoommpplleerrttaa,,  ii  ccoomm  qquuee  lleess  
iill··lluussiioonnss  ssóónn  iimmpprreesscciinnddiibblleess  ppeerr  tteenniirr  uunnaa  vviiddaa  eeqquuiilliibbrraaddaa,,  
jjaa  nnoo  mm’’hhee  ddee  pprreeooccuuppaarr  ppeerr  bbuussccaarr--nnee  dd’’aallttrreess..  SSeerriiaa  ccuurriióóss  
ppooddeerr  ttrreeuurree  eell  nnaass  eenn  aaqquueesstt  mmóónn  qquuaann  jjaa  eessttiigguueemm  aa  ll’’aallttrree,,  
ddee  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ttiinnddrrííeemm  mmoolltteess  ssoorrpprreesseess..  EEnnccaarraa  nnoo  eennss  
hhaann  vveennççuutt  ddeell  ttoott..  PPeennssoo  qquuee  aagguuaanntteemm  mmoolltt  bbéé..  ““TToottaa  
iiddeennttiittaatt  eess  bbaassaa  eenn  llaa  ddeeffeennssaa  dd’’uunnaa  mmeemmòòrriiaa..  PPeerr  aaiixxòò  
ll’’eessppaannyyoolliissmmee  nnoo  ffuunncciioonnaa  aa  CCaattaalluunnyyaa,,  ppeerrqquuèè  nnoo  ttéé  ccaapp  
mmeemmòòrriiaa  ddiiggnnaa  ppeerr  ddeeffeennssaarr..””  
        
MMééss  aavviiaatt  ssóócc  ooppttiimmiissttaa  ----  eennccaarraa  qquuee  aallgguunnss  ddiiuueenn  qquuee  
ll’’ooppttiimmiissttaa  ééss  uunnaa  mmiiccaa  bbeenneeiitt  ----  ppeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  nnoossttrraa  
aalllliibbeerraacciióó..  HHii  hhaa  qquuii  vvoollddrriiaa  qquuee  eennss  eemmmmiirraallllééssssiimm  aammbb  eellss  
bbaassccooss;;  jjoo  ppeennssoo  qquuee  ll’’úúnniiccaa  ccoossaa  sseegguurraa  qquuee  tteenniimm  eenn  ccoommúú  
ééss  eell  mmaatteeiixx  aaddvveerrssaarrii..  AA  mmééss,,  ddee  bbaassccooss  ii  ddee  ccaattaallaannss  nn’’hhii  hhaa  
ddee  ttoottaa  mmeennaa  ii  aannaarr  mmaassssaa  jjuunnttss  ttaammppoocc  nnoo  hhoo  vveeiigg  
rreeccoommaannaabbllee..  AA  vveeggaaddeess  ddee  llaa  uunniióó  mmaattrriimmoonniiaall  dd’’uunn  bbaasscc  
aammbb  uunnaa  ccaattaallaannaa,,  ii  vviicceevveerrssaa,,  eenn  ssuurrtt  uunn  eessppaannyyooll  
iirrrreedduuccttiibbllee..  CCoommpprroovvaatt..  
        
DDee  ffeett,,  llaa  vviiddaa  eenn  aaqquueesstt  mmóónn  ééss  uunnaa  lllluuiittaa  iinniinntteerrrroommppuuddaa,,  
sseemmpprree  tteenniimm  uunnaa  ccaauussaa  oo  aallttrraa,,  ppeerr  ppeettiittaa  qquuee  ssiigguuii,,  ppeerr  llaa  
qquuaall  lllluuiittaarr,,  eennccaarraa  qquuee  ssiigguuii  ppeerr  ddeeffeennssaarr--nnooss  ddeell  qquuee  ccrreeiieemm  
iinnjjuussttíícciieess  qquuee  pprroovveenneenn  ddeellss  aallttrreess  ii,,  ssii  bbéé  mmoolltteess  vveeggaaddeess  
ddiieemm  qquuee  nnoo  vvaall  llaa  ppeennaa  ttaannttaa  lllluuiittaa,,  ppeennsseemm  qquuee  ssii  nnoo  ffooss  aaiixxòò  
llaa  vviiddaa  sseerriiaa  mmoolltt  aavvoorrrriiddaa  ii  iinnssuullssaa,,  oo  ssiigguuii,,  mmaall  ssii  ffaass  ii  mmaall  ssii  
nnoo  ffaass..  
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QQuuaann  ss''aarrrriibbaa  aa  llaa  jjuubbiillaacciióó  ii  aammbb  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddeell  ""ffiinnaall  ddee  
ccaarrrreerraa""  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  pprrooppeerr,,  ééss    mmoolltt  iimmppoorrttaanntt  eessttaarr  
sseemmpprree  ooccuuppaatt  ii,,  ssii  ppoott  sseerr,,  aammbb  ccoosseess  qquuee  eennss  iill··lluussiioonniinn..  
  
NNoo  ssóócc  ddeellss  qquuee  pprreeffeerreeiixxeenn  aaggrruuppaarr--ssee  eennttrree  eellllss,,  aassssiissttiirr  aa  
lleess  llllaarrss  ddee  jjuubbiillaattss  ii  eessttaarr  aallttrraa  vveeggaaddaa  pprrooggrraammaatt  ppeellss  aallttrreess;;  
pprreeffeerreeiixxoo  tteenniirr  pprroojjeecctteess  qquuee  jjoo  eellss  ccoonnssiiddeerrii  ddee  ggrraann  
iimmppoorrttàànncciiaa,,  ii  aa  mmééss,,  ffeerr  ccoosseess  qquuee  ttoott  ii  rreeqquueerriirr  uunn  eessffoorrçç  eemm  
sseerrvveeiixxiinn  ddee  ddeessccaannss,,  jjaa  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  rreess  mmééss  ffeeiixxuucc  qquuee  eell  nnoo  
ffeerr  rreess..  NN''ééss  uunn  eexxeemmppllee,,  eessccrriiuurree  aaqquueessttaa  mmeennaa  ddee  
mmeemmòòrriieess,,  sseennssee  ccaapp  aallttrraa  pprreetteennssiióó  qquuee  mmaanntteenniirr  llaa  mmeenntt  
ooccuuppaaddaa  aammbb  eellss  rreeccoorrddss  dd''uunnaa  ppaarrtt  ddee  llaa  mmeevvaa  vviiddaa,,  ddee  llaa  
qquuaall  ssii  dd''uunnaa  ccoossaa  eemm  ppeenneeddeeiixxoo  ééss  ddee  nnoo  hhaavveerr  eessccrriitt  uunn  
ddiiaarrii,,  jjaa  qquuee  aarraa  ssóónn  rreeccoorrddss  mmééss  oo  mmeennyyss  ddiiffuummiinnaattss  ii  eenn  eell  
sseeuu  mmoommeenntt  eerreenn  aaccttuuaalliittaatt  vviivvaa..  
  
EEnnccaarraa  aarraa  nnoo  mm''eexxpplliiccoo  ccoomm  eemm  vvaaiigg  aaggaaffaarr  lleess  ssiittuuaacciioonnss  
vviissccuuddeess  dduurraanntt  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  aammbb  ttaannttaa  ffiilloossooffiiaa;;  ppoott  sseerr  
qquuee  ffooss  ppeerrqquuèè  hhoo  ccoonnssiiddeerraavvaa  ccoomm  uunn  ppaarrèènntteessii  ddee  llaa  vviiddaa  ii  
qquuee  nnoo  tteenniiaa  ccaapp  iimmppoorrttàànncciiaa  rreess  ddeell  qquuee  ffeess,,  llaa  qqüüeessttiióó  eerraa  
ppaassssaarr  tteemmppss..  TTaann  ddee  bboo,,  ppoosstteerriioorrmmeenntt,,  mm''hhaagguuééss  aaggaaffaatt  
aallgguunneess  ssiittuuaacciioonnss  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  mmaanneerraa..    LL''úúnniiccaa  ccoossaa  qquuee  
eemm  nneegguuiitteejjaavvaa  eerraa  eell  ffeett  dd''eessttaarr  ppeerr  llaa  ffoorrççaa  eenn  aaqquueellllaa  
ssiittuuaacciióó  ii  nnoo  ppooddeerr  aannaarr--mmee''nn..  
  
AAiixxòò  qquuee  aarraa  eenn  ddiiuueenn  ppaassssoottiissmmee  ffoouu  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd,,  
pprrooccuurraanntt  ppaarrllaarr  mmoolltt  ppoocc  ddee  mmii  ii  nnoo  ddeeiixxaarr  eennttrreevveeuurree  mmaaii  llaa  
mmeevvaa  ssiittuuaacciióó  ddiinnss  llaa  ssoocciieettaatt,,  ii,,  ccoomm  ssiigguuii  qquuee  ppeerr  llaa  mmeevvaa  
aallççaaddaa  ii  aassppeeccttee  ggeenneerraall  nnoo  ppooddiiaa  ppaassssaarr  ddeessaappeerrcceebbuutt,,  
ttootthhoomm  tteenniiaa  tteennddèènncciiaa  aa  ssoobbrreevvaalloorraarr--mmee  ii  ccrreeiieenn  qquuee  eessttaavvaa  
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rreeccoommaannaatt  ppeerr  ggeenntt  ddee  ppeess..  PPoott  sseerr  qquuee  aaiixxòò  eemm  ssaallvvééss  eenn  
mmoolltteess  ooccaassiioonnss  ddee  ssiittuuaacciioonnss  ccoommpprroommeesseess..    
  
NNoo  vvuullll  ppeennssaarr  qquuee  jjaa  ccoommeennççoo  aa  sseerr  ggrraann;;  pprroovvaa  dd''aaiixxòò  ééss  
qquuee  jjaa  ffaa  mmoollttss  aannyyss  qquuee  nnoo  aassssiisstteeiixxoo  aa  llaa  ffeessttaa  aannuuaall  qquuee  aaqquuíí  
ss''aaccoossttuummaa  aa  ffeerr  eennttrree  eellss  dd''uunnaa  mmaatteeiixxaa  lllleevvaa..    LL''úúllttiimmaa  
vveeggaaddaa  dd''aassssiissttiirr--hhii,,  eenn  vveeuurree  qquuee  ttoottss  aaqquueellllss  ""hhoommeess  ii  vveellllss""  
eerreenn  ddee  llaa  mmeevvaa  eeddaatt,,  eennccaarraa  qquuee  uunnss  ppooccss  jjoovveenneeggeessssiinn,,  eemm  
ppaassssaarreenn  lleess  ggaanneess  ddee  ttoorrnnaarr--hhii..  
    
DDee  ttaanntt  eenn  ttaanntt,,  eenn  lleess  rreeuunniioonnss  ffaammiilliiaarrss  ii  ssii  vvee  aall  ccaass  ii  eellss  ffiillllss  
nnoo  eemm  ddiiuueenn    ““AAllttrraa  vveeggaaddaa??””,,  eexxpplliiccoo  aallgguunnaa  ""ffeettaa""  ddee  llaa  
""mmiillii""..    AAmmbb  aaqquueesstt  iinntteenntt  dd''eexxpplliiccaarr--mmee  aa  mmii  mmaatteeiixx  lleess  ppeettiitteess  
""aavveennttuurreess""  dd''aaqquueellllaa  èèppooccaa,,  vvaaiigg  ttrroobbaanntt  eexxpplliiccaacciióó  aa  uunnaa  ddee  
lleess  aaccttiittuuddss  qquuee  ssee''mm  rreeccrriimmiinnaa  ppeerr  ppaarrtt  dd''aallgguunn  ddeellss  ffiillllss,,  aaiixxòò  
ééss,,  qquuee  aannyyss  eennrreerraa,,  qquuaann  nnoo  tteennííeemm  llaa  ""ddeemmooccrrààcciiaa"",,  jjoo  nnoo  
eerraa  ggeennss  nnaacciioonnaalliissttaa,,  ccaattaallàà  ss''eennttéénn,,  aannss  aall  ccoonnttrraarrii,,  eemm  ddiiuueenn..  
    
PPoott  sseerr  qquuee  uunnaa  ddee  lleess  rraaoonnss  qquuee  eellss  ffeess  ssuuppoossaarr  aaiixxòò,,  ffooss  qquuee  
nnoo  mm''aaggrraaddaavvaa  llaa  tteennddèènncciiaa  dd''aallgguunnss  pprrooffeessssoorrss  aa  ttrraannssmmeettrree  
aallss  sseeuuss  aalluummnneess  lleess  sseevveess  iiddeeeess  ppoollííttiiqquueess  ii  ppaarrttiiddiisstteess  qquuaann  
aaqquueessttss  tteenniieenn  ppooccss  aannyyss..  SSeerriiaa  mmoolltt  pprreeooccuuppaanntt  qquuee  hhaagguuééss  
ffeett  uunn  ccaannvvii  aa  ccaauussaa  ddee  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  ppeerròò,,  eenn  aannaalliittzzaarr  
eell  mmeeuu  ccoommppoorrttaammeenntt  ii  rreeaacccciioonnss  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  vviiddaa,,  uunn  
ss’’aaddoonnaa  qquuee  nnoo  ss''hhaa  pprroodduuïïtt  ccaapp  ccaannvvii,,  mmééss  aavviiaatt  eess  ppoott  ddiirr  
qquuee  hhaa  aafflloorraatt  eell  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  ccoommpprriimmiitt..    LL''eennttoorrnn,,  llaa  ppooccaa  
iinnffoorrmmaacciióó  qquuee  eennss  ddoonnaavveenn  ssoobbrree  lleess  nnoossttrreess  aarrrreellss,,  
ll''eedduuccaacciióó  aa  lleess  eessccoolleess  ttoottaallmmeenntt  eenn  ccaasstteellllàà,,  ffiinnss  aa  ll''eexxttrreemm  
ddee  nnoo  ssaabbeerr  eessccrriiuurree  eenn  llaa  nnoossttrraa  pprròòppiiaa  lllleenngguuaa,,  ffeeiieenn  qquuee  
hhoomm  eessttiigguuééss  ccoomm  mmiigg  aaddoorrmmiitt  ii  nnoo  ss''aaccaabbééss  dd''eexxpplliiccaarr  bbeenn  
bbéé  lleess  pprròòppiieess  rreeaacccciioonnss,,  ccoomm  llaa  ddee  llaa  ffaammoossaa  vvaaggaa  ddeellss  
ttrraammvviieess  eenn  pprreessèènncciiaa  ddee  ddiivveerrssooss  ooffiicciiaallss  aa  lleess  ooffiicciinneess  ddee  
MMaayyoorrííaa,,  oo,,  ccaannttaarr  eellss  SSeeggaaddoorrss  ddaavvaanntt  dd''uunn  sseerrggeenntt  ddee  
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ll''eexxèèrrcciitt  eessppaannyyooll  qquuee  mm''hhaavviiaa  ccaassttiiggaatt  aa  ffrreeggaarr  llaa  ccoommppaaññííaa..    
PPeerr  aaiixxòò  ssooll,,  hhaauurràà  vvaallgguutt  llaa  ppeennaa  eessccrriiuurree  aaqquueessttss  rreeccoorrddss..    
  
LLaa  iinnfflluuèènncciiaa  ddeellss  ppaarreess  ttaammbbéé  ccoonnddiicciioonnaa..    EEll  mmeeuu  ppaarree  ffeeiiaa  
ttoott  eell  ppoossssiibbllee  ppeerrqquuèè  nnoo  ""mm''eemmbboolliiqquuééss""  mmaaii  eenn  rreess..  EEllll  hhaavviiaa  
vviissccuutt  èèppooqquueess  ddee  ggrraannss  tteennssiioonnss  ssoocciiaallss  ii  ppoollííttiiqquueess  ii,,  ppeerr  
ssoobbrree  ddee  ttoott,,  vvoolliiaa  llaa  ppaauu..    SSoovviinntt  eexxpplliiccaavvaa  eellss  eennffrroonnttaammeennttss  
qquuee  hhii  hhaavviiaa  aa  OOlloott  eennttrree  llaa  ppoobbllaacciióó  ii  ll''eexxèèrrcciitt,,  ffiinnss  qquuee  ppeerr  
eevviittaarr--llooss  ttrraassllllaaddaarreenn  eell  rreeggiimmeenntt..    LLeess  pprroovvooccaacciioonnss  eerreenn  
ccoonnttíínnuueess;;  uunnaa  dd''eelllleess,,  ppeerr  ppaarrtt  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  cciivviill,,  ccoonnssiissttiiaa  
eenn  aasssseeuurree''ss  nnoouu  jjoovveess  aall  ffiirraall,,  lllloocc  ddee  ppaasssseeiigg,,  ddeemmaannaarr  ccoomm  aa  
rreeffrreesscc  qquuaattrree  ggrraannaaddiinneess  ii  cciinncc  lllliimmoonnaaddeess,,  qquuee  ddeegguuddaammeenntt  
ccooll··llooccaaddeess  eenn  uunnaa  ttaauullaa  rreeccttaanngguullaarr  ddee  ll''èèppooccaa,,  bbaassee  ddee  ffeerrrroo  
ccoollaatt  ii  ssoobbrreettaauullaa  ddee  mmaarrbbrree  bbllaanncc,,  ffoorrmmaavveenn  llaa  SSeennyyeerraa..    FFiinnss  
qquuee  ppaassssaavvaa  aallgguunn  ggrruupp  dd''ooffiicciiaallss  ii  eenn  iinntteennttaarr  ddeessffeerr  llaa  
ccoommppoossiicciióó  ccoommeennççaavveenn  lleess  ggaarrrroottaaddeess..  DD''aaiixxòò  ffaa  qquuaassii  uunn  
sseeggllee..  CCoomm  eess  ppoott  eenntteennddrree  llaa  pprroohhiibbiicciióó  qquuee  hhii  hhaa  hhaagguutt  
dduurraanntt  mmoolltteess  èèppooqquueess,,  dd''eexxhhiibbiirr  llaa  SSeennyyeerraa,,    ssii  aa  ll''eessccuutt  
dd''EEssppaannyyaa  hhii  hhaa  uunn  qquuaarrtteerr  aammbb  lleess  qquuaattrree  bbaarrrreess??..  EEnn  tteerrmmeess  
eeccoonnòòmmiiccss  ssoomm  aaiixxòò,,  llaa  qquuaarrttaa  ppaarrtt  dd''EEssppaannyyaa..    NNoo  eennss  hhaann  
ddeeiixxaatt  mmaaii  ffeerr  oosstteennttaacciióó  ddee  ccaattaallaanniittaatt,,  ppeerròò  eennss  tteenneenn  
pprreessoonneerrss,,  ccoomm  eenn  eell  sseeuu  eessccuutt..      
  
HHeemm  ppaassssaatt  mmoollttss  aannyyss  sseennssee  ppooddeerr  mmaanniiffeessttaarr  eellss  nnoossttrreess  
sseennttiimmeennttss  ppeerrqquuèè  eessttaavvaa  pprroohhiibbiitt,,  jjaa  qquuee  eellss  vveenncceeddoorrss  ddee  
ll''úúllttiimmaa  gguueerrrraa,,  qquuee  eellllss  pprroovvooccaarreenn,,  eennss  oobblliiggaavveenn  aa  sseerr  
oobbeeddiieennttss..    NNoo  ccoommpprreenncc  ccoomm  aarraa  ppeerrssoonneess  eenn  pplleennaa  jjoovveennttuutt  
eett  ddiigguuiinn  ::  
--  JJoo  ssóócc  ddeell  ccaarrrreerr  PPaannyyòò,,  nnúúmmeerroo  9922,,  ttiinncc  uunnaa  ffaammíílliiaa  ii  aaqquuíí  
ss''aaccaabbaa  ttoott..  
  CCrreecc  qquuee  ss''hhaann  ddee  tteenniirr  sseemmpprree  uunnss  iiddeeaallss  qquuee  eennss  mmoottiivviinn  
mmééss  ppeerr  vviiuurree,,  ii,,  eennccaarraa  qquuee  sseemmbbllii  qquuee  eellss  jjoovveess  ssóónn  eellss  mmééss  
pprrooppeennssooss  aa  tteenniirr--llooss,,  llaa  nneecceessssiittaatt  dd''eellllss,,  ddeellss  iiddeeaallss,,  ééss  
ppoossssiibbllee  qquuee  ssiigguuii  mmééss  aaccuussaaddaa  qquuaann  uunn  eess  ffaa  ggrraann..    ÉÉss  
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mmeerraavveellllóóss  sseennttiirr--ssee  ppaarrtt  dd''uunn  PPaaííss  qquuee  hhoomm  eessttiimmaa  ii  pprrooccuurraa  
ccoonnttrriibbuuiirr,,  aammbb  eell  sseeuu  ggrraanneett  ddee  ssoorrrraa,,  aa  llaa  sseevvaa  pprroossppeerriittaatt..    
  
NNiinnggúú  nnoo  ééss  ttoottaallmmeenntt  iinnddeeppeennddeenntt,,  ppeerròò  qquuaann  lleess  
ddeeppeennddèènncciieess  ssóónn  iimmppoossaaddeess,,  eess  ffaa  mmoolltt  mmééss  ddiiffíícciill  aassssuummiirr--
lleess..    PPeerr  aannaarr  aa  BBrruusssseell--lleess  hhaavveerr  ddee  ppaassssaarr  ppeerr  MMaaddrriizz  ééss  ffeerr  
uunnaa  vvoollttaa  qquuee  eennss  ppooddrrííeemm  bbeenn  eessttaallvviiaarr..    SSeemmpprree  hhii  hhaa  qquuii  
ddiiuu  qquuee  eell  cceennttrraalliissmmee  ddee  BBaarrcceelloonnaa  eennccaarraa  ééss  mmééss  ffeeiixxuucc,,  
ppeerròò  ccaall  tteenniirr  eenn  ccoommppttee  qquuee  CCaattaalluunnyyaa  sseennssee  BBaarrcceelloonnaa  nnoo  
sseerriiaa  eell  qquuee  ééss  ii  ppoott  aarrrriibbaarr  aa  sseerr..    PPeerr  aa  mmii,,  eellss  sseennttiimmeennttss  
eessttaann  mmoolltt  ppeerr  ssoobbrree  ddee  ccaapp  iinntteerrèèss  mmaatteerriiaall..  
  
AAllggúú  ppooddrràà  ppeennssaarr  qquuee  ééss  aaiigguuaa  ppaassssaaddaa,,  qquuee  aa  CCaasspp  eennss  
ffeessssiinn  ccaannaarrii  ppeerr  vvoolleerr  sseerr  mmaassssaa  lleeggaalliisstteess,,  ccoomm  sseemmpprree,,  oo  
qquuee  ééss  aaiigguuaa  ppaassssaaddaa  llaa  ppèèrrdduuaa  ddee  bboouuss  ii  eessqquueelllleess  ll''1111  ddee  
sseetteemmbbrree  ddee  11771144..    CCrreecc  qquuee  ss''eeqquuiivvooccaa  eell  qquuee  aaiixxíí  ppeennssii,,  
ppeerrqquuèè  llaa  hhiissttòòrriiaa  ééss  uunnaa  aaiigguuaa  ppaassssaaddaa  qquuee  eenn  rreeaalliittaatt  nnoo  
ppaassssaa  mmaaii,,  ffiinnss  ii  ttoott  aaqquueellllss  qquuee  nnoo  ll''hhaann  eessttuuddiiaatt  ll''hheerreetteenn  eenn  llaa  
ssaanngg..  
  
ÉÉss  mmoolltt  ssiiggnniiffiiccaattiiuu  ii  ggeennss  ccoorrrreenntt,,  qquuee  llaa  ffeessttaa  NNaacciioonnaall  ddee  
CCaattaalluunnyyaa  ssiigguuii  ppeerr  rreeccoorrddaarr  llaa  GGrraann  DDeerrrroottaa..    EEllss  ppoobblleess  qquuee  
oobblliiddeenn  llaa  pprròòppiiaa  hhiissttòòrriiaa,,  ddiiuueenn,,  eessttaann  ccoonnddeemmnnaattss  aa  rreeppeettiirr--
llaa..    TTrreess  sseegglleess  eennccaarraa  ssóónn  mmoolltt  ppooccss  ppeerr  ccoonnssttrruuiirr  uunn  eessttaatt  aa  
bbaassee  ddee  nnaacciioonnaalliittaattss  ttaann  ddiiffeerreenncciiaaddeess..    LLaa  pprroovvaa  dd''aaiixxòò  llaa  
tteenniimm  eenn  eell  qquuee  eessttàà  ppaassssaanntt  aallss  ppaaïïssooss  qquuee  ffiinnss  ffaa  ppoocc  eenn  
ddèèiieemm  ddee  ll''EEsstt,,  eenn  eellss  qquuaallss  hhaann  aafflluuiixxaatt  eell  jjoouu  qquuee  eellss  tteenniiaa  
ssoottmmeessooss..  CCaaddaassccuunn  hhaa  vvoollgguutt  sseerr  aammoo  ddee  lleess  sseevveess  ddeecciissiioonnss  
ii  aaiixxòò  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ss''hhaauurriiaa  aaccoonnsseegguuiitt  sseennssee  vveessssaammeennttss  ddee  
ssaanngg,,  ssii  nnoo  ss''hhaagguueessssiinn  bbaarrrreejjaatt  eellss  ddoommiinnaaddoorrss  aammbb  eellss  
ddoommiinnaattss..    EEllss  ddoommiinnaaddoorrss  ssoolleenn  sseerr  mmééss  nnoommbbrroossooss,,  ppeerr  aaiixxòò  
tteenneenn  llaa  ffoorrççaa,,  ii  eellss  ddoommiinnaattss  ssoolleenn  sseerr  mmééss  aavvaannççaattss  eenn  ttoottss  
eellss  aassppeecctteess,,  oo  ssiimmpplleemmeenntt,,  ssóónn  ddiiffeerreennttss..  
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AAllss  eessppaannyyoollss  eellss  eessttrraannyyaa  qquuee  mmoollttss  ccaattaallaannss  eennss  ccoonnssiiddeerreemm  
ddiiffeerreennttss  ii  vvuullgguueemm  llaa  iinnddeeppeennddèènncciiaa..  AAddmmeetteenn  aallgguunneess  
ddiiffeerrèènncciieess,,  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee,,  llaa  lllleenngguuaa,,  ffaallttaarriiaa  mmééss!!..  PPeerròò  
nnoo  mmeenncciioonneenn  mmaaii  eellss  ffeettss  hhiissttòòrriiccss,,  nnoo  mmeenncciioonneenn  mmaaii  qquuee  
eennss  ffoouu  iimmppoossaaddaa  llaa  iigguuaallttaatt  ppeerr  ccoonnvveenniiss  mmaattrriimmoonniiaallss  oo  
ssuucccceessssoorriiss  ddeess  ddee  ddaalltt,,  oo  ppeerr  llaa  ffoorrççaa..  EEnn  ccaapp  ccaass  hhaann  eessttaatt  
ssiittuuaacciioonnss  aapprroovvaaddeess  ddeess  ddee  llaa  bbaassee..  
  
DDeeiiaa  uunn  iimmppoorrttaanntt  aarrttiiccuulliissttaa  ddeell  qquuaall  nnoo  rreeccoorrddoo  eell  nnoomm  ::  ““EEllss  
ccoonnfflliicctteess  dd''iiddeennttiittaatt,,  aa  nniivveellll  eessppaannyyooll,,  pprroocceeddeeiixxeenn  
nnoorrmmaallmmeenntt  ddee  llaa  mmaajjoorriiaa  ii  nnoo  ddee  llaa  mmiinnoorriiaa..    EEnn  llaa  mmeessuurraa  
qquuee  llaa  ccooiinncciiddèènncciiaa  eennttrree  sseerr  ccaasstteellllàà,,  eexxttrreemmeennyy  oo  aannddaallúúss  ii  
sseerr  eessppaannyyooll  ééss  ggaaiirreebbéé  ttoottaall,,  eell  qquuee  eess  ppllaanntteejjaa  nnoo  ééss  llaa  
mmaannccaa  dd''iiddeennttiiffiiccaacciióó  ddeellss  ccaattaallaannss  aammbb  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  
eessppaannyyoollaa,,  ssiinnóó  ll''oobbssttaaccllee  qquuee  rreepprreesseennttaa  ll''eexxccééss  
dd''iiddeennttiiffiiccaacciióó  eennttrree  llaa  ppeerrssoonnaalliittaatt  eessppaannyyoollaa  ii  aaqquueelllleess  
rreeggiioonnss..    AAllgguunnss  ss''iiddeennttiiffiiqquueenn  ttaanntt  aammbb  llaa  eessppaannyyoolliittaatt,,  qquuee  jjaa  
nnoo  hhii  ddeeiixxeenn  lllloocc  ppeerr  aa  ccaapp  mmaanneerraa  ddee  sseerr  eessppaannyyooll  qquuee  nnoo  
ssiigguuii  llaa  sseevvaa,,  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  qquuee  ccaall  rreennuunncciiaarr  aa  lleess  iiddeennttiittaattss  ddee  
bbaassee  nnoo  ccaasstteellllaannaa  ppeerr  ppooddeerr  sseerr  ccoonnssiiddeerraatt  uunn  eessppaannyyooll  
ffiiaabbllee,,  ffiinnss  aa  cceerrtt  ppuunntt,,  jjaa  qquuee  ppeerr  aa  eellllss  eennccaarraa  qquuee  ss’’hhii  
rreennuunncciiïï,,  sseemmpprree  ssee  sseerràà  uunn  ccaattaalláánn..    DD''aaqquuíí  vvee  eell  rreebbuuiigg  ddee  
mmoollttss  ccaattaallaannss  aa  iiddeennttiiffiiccaarr--ssee  aammbb  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  eessppaannyyoollaa..  
SSóónn  eellss  ggrruuppss  hheeggeemmòònniiccss  ddee  ll''EEssttaatt  eellss  qquuee  ss''hhaauurriieenn  ddee  
rreeppllaanntteejjaarr  eell  sseeuu  ccoonncceeppttee  mmoonnoollííttiicc  ii  eexxccllooeenntt  ddee  llaa  
cciiuuttaaddaanniiaa  eessppaannyyoollaa,,  ccoossaa  qquuee  bbeenn  sseegguurr  nnoo  ffaarraann  mmaaii..    PPeerr  
ttaanntt,,  ssóónn  eellllss  mmaatteeiixxooss  eellss  qquuee  ffoorraaggiitteenn  ddeell  ccoonncceeppttee  
dd''eessppaannyyoollss  aaqquueellllss  ppoobblleess  qquuee  tteenneenn  uunnaa  bbaassee  ccuullttuurraall  
ddiiffeerreenntt””..    MMoollttss  ccaattaallaannss  ssoomm  sseeppaarraattiisstteess  ii  mmoollttss  eessppaannyyoollss,,  
ddee  pprriimmeerraa  ss''eennttéénn,,  ssóónn  sseeppaarraaddoorrss..      
                  
NNoo  hhii  hhaa  pprroobblleemmaa  ccaattaalláánn,,  ccoomm  ddiiuueenn  eellllss,,  ssiinnóó  pprroobblleemmaa  
eessppaannyyooll..  NNoo  hhii  hhaa  pprroobblleemmaa  ddee  bbiilliinnggüüiissmmee,,  ssiinnóó  pprroobblleemmaa  
ddee  mmoonnoolliinnggüüeess..  AA  ccaaddaa  iinntteenntt  ddee  nnoorrmmaalliittzzaarr  ii  ppootteenncciiaarr  llaa  
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lllleenngguuaa  ccaattaallaannaa,,  ssuurrtteenn  eellss  ddee  sseemmpprree  ddiieenntt  qquuee  eell  
bbiilliinnggüüiissmmee  jjaa  eellss  eessttàà  bbéé..  BBiilliinnggüüiissmmee  ppeellss  aallttrreess,,  jjaa  qquuee  eellllss  
sseegguueeiixxeenn  sseenntt  mmoonnoolliinnggüüeess  eessppaannyyoollss..  EEll  mmééss  llaammeennttaabbllee  ééss  
qquuee  mmoollttss  ""ccaattaallaannss""  ddoonneenn  llaa  rraaóó  aallss  mmoonnoolliinnggüüeess  eessppaannyyoollss  ii  
ssóónn  eellss  qquuee  hhoo  ffaann  dd''uunnaa  mmaanneerraa  mmééss  aaffeerrrriissssaaddaa..  SSóónn  llaa  
cciinnqquueennaa  ccoolluummnnaa  qquuee  ffaa  ttaannttss  sseegglleess  tteenniimm..  
  
EEssttiicc  pplleennaammeenntt  ccoonnvveennççuutt  qquuee  uunn  ddiiaa,,  qquuee  pprroobbaabblleemmeenntt  jjoo  
nnoo  vveeuurréé,,  CCaattaalluunnyyaa  rreeccuuppeerraarràà  llaa  sseevvaa  iinnddeeppeennddèènncciiaa  ssii  
ss''aarrrriibbaa  aa  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  llaa  mmaajjoorriiaa  dd''hhaabbiittaannttss  dd''aaqquueesstt  PPaaííss  
ssee  sseennttiinn  pprreeffeerreennttmmeenntt  ccaattaallaannss  ii  ss’’aaddoonniinn  qquuee  jjaa  nnoo  ééss  ccoomm  
aabbaannss,,  qquuee  eennss  ddeeiieenn  qquuee  aammbb  llaa  iinnddeeppeennddèènncciiaa  ppeerrddrrííeemm  eellss  
mmeerrccaattss  dd''EEssppaannyyaa..  AAccttuuaallmmeenntt  iimmppoorrtteemm  dd''EEssppaannyyaa  qquuaassii  
ttaanntt  ccoomm  hhii  eexxppoorrtteemm;;  aammbb  ppoossttuurreess  ttaannccaaddeess  hhii  ppeerrddrrííeemm  
ttoottss..  EEll  ccoonnssttaanntt  aauuggmmeenntt  ddee  lleess  eexxppoorrttaacciioonnss  ccaattaallaanneess  aa  
EEuurrooppaa  ii  aa  ttoott  eell  mmóónn  ppooddeenn  aajjuuddaarr  mmoolltt,,  jjaa  qquuee  eennss  
ddeemmoossttrraarraann  qquuee  ssii  vvee  eell  ccaass  ppooddeemm  pprreesscciinnddiirr  ddeellss  mmeerrccaattss  
eessppaannyyoollss..  
  
EEnn  aaqquueessttss  mmoommeennttss,,  eennttrree  iinnsseennssiibblleess,,  ppaassssootteess,,  iinntteerreessssaattss,,  
bboottiifflleerrss,,  nnoouuvviinngguuttss  iinnaaddaappttaattss  ii  sseeppaarraaddoorrss  eessppaannyyoollss,,  hhoo  
tteenniimm  ddiiffíícciill..  TToottss  tteenniimm,,  eenn  mmééss  oo  mmeennyyss  ggrraauu,,  llaa  ssíínnddrroommee  
dd''EEssttooccoollmm..  
  
EEllss  iinntteerreessssaattss  ppooddeenn  sseerr  aaqquueellllss  qquuee  eessttaann  ccoonnvveennççuuttss  qquuee,,  
aammbb  llaa  iinnddeeppeennddèènncciiaa,,  eellss  sseeuuss  nneeggoocciiss  ssee''nn  rreesssseennttiirriieenn  eenn  
tteenniirr  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  cclliieennttss  aa  llaa  ppeenníínnssuullaa,,  oo  aaqquueellllss  qquuee,,  
ddeecceebbuuttss  ppeerr  nnoo  hhaavveerr  rreebbuutt  eell  ttrraaccttaammeenntt  ppeerr  aa  lleess  sseevveess  
eemmpprreesseess,,  qquuee  eess  ccrreeiieenn  mmeerrèèiixxeerr  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll''aaddmmiinniissttrraacciióó  
ccaattaallaannaa,,  ddiiuueenn  aammbb  uunn  cceerrtt  rreesssseennttiimmeenntt  qquuee  pprreeffeerriirriieenn  
ddeeppeennddrree  aammbb  ttoott  ii  ppeerr  ttoott  ddee  MMaaddrriizz..    
                                        
NNoo  ssee  ssaabbrràà  mmaaii,,  ppeerròò  ééss  bbeenn  llòòggiicc  ppeennssaarr  qquuee  ssii  llaa  hhiissttòòrriiaa  
hhaagguuééss  aannaatt  dd''aallttrraa  mmaanneerraa,,  ssii  nnoo  hhaagguuééssssiimm  ppeerrdduutt  llaa  
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iinnddeeppeennddèènncciiaa,,  eennss  hhaauurrííeemm  aaccoossttaatt  mmééss  aa  EEuurrooppaa  ii  eellss  
rreessuullttaattss  hhaauurriieenn  eessttaatt  bbeenn  ddiiffeerreennttss..  
  
LLaa  mmoorrtt  ddee  MMaarrttíí  ll''HHuummàà  sseennssee  ddeesscceennddèènncciiaa  ""lleeggaall"",,  llaa  mmoorrtt  
ddeell  ffiillll  ddee  FFeerrrraann  eell  CCaattòòlliicc  ttiinngguutt  eenn  sseeggoonneess  nnoocceess  aammbb  
GGeerrmmaannaa  ddee  FFooiixx,,  llaa  gguueerrrraa  ddee  ssuucccceessssiióó  eessppaannyyoollaa,,  qquuee  
eessddeevviinngguuéé  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ii  llaa  mmoorrtt  ddee  ll''eemmppeerraaddoorr  aauussttrrííaacc  
JJoosseepp  II  qquuee  vvaa  ffeerr  qquuee  eellss  iinntteerreessssooss  iinntteerrnnaacciioonnaallss  
pprreevvaallgguueessssiinn  ssoobbrree  eellss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii  aaqquueessttaa  eessddeevviinngguuééss  
llaa  ttoorrnnaa  dd''uunn  ccoonnfflliiccttee  eennttrreess  eessttaattss,,  ffoorreenn,,  eennttrree  aallttrreess,,  ffeettss  
ppuunnttuuaallss  qquuee  ccaappggiirraarreenn  eell  nnoossttrree  ffuuttuurr  ccoomm  aa  nnaacciióó..  SSeemmpprree  
hhaann  eessttaatt  eellss  aallttrreess  qquuee  eennss  hhaann  ddeetteerrmmiinnaatt  eenn  mmoommeennttss  
ccrruucciiaallss,,  mmaaii  eennss  hheemm  ppoogguutt  aauuttooddeetteerrmmiinnaarr..  
  
AA  EEuurrooppaa  ccoommeenncceenn  aa  bbuuffaarr  aallttrreess  aaiirreess  ii  eell  ccoonncceeppttee  dd''EEssttaatt--
NNaacciióó  ccoommeennççaa  aa  ttrroonnttoollllaarr..  EEssccòòcciiaa  ii  GGaall--lleess  jjaa  hhaann  ccoommeennççaatt  
eell  ccaammíí  ppeerr  iinnddeeppeennddiittzzaarr--ssee,,  eenn  mmééss  oo  mmeennyyss  ggrraauu,,  ddeell  
RReeggnnee  UUnniitt;;  eell  nnoorrdd  dd''IIttààlliiaa  jjaa  ffaa  tteemmppss  qquuee  bbuullll;;  XXèèqquuiiaa  ii  
EEsslloovvààqquuiiaa,,  qquuaassii  sseennssee  aaddoonnaarr--nnooss--eenn,,  jjaa  ffaa  aannyyss  qquuee  ssee  
sseeppaarraarreenn..  LLllààssttiimmaa  qquuee  aa  ll’’eexxIIuuggoossllààvviiaa  eellss  ccoossttii  ttaanntt  ddee  ffeerr  
lleess  ccoosseess  sseennssee  vveessssaammeennttss  ddee  ssaanngg;;  ssii  bbéé  ééss  vveerriittaatt  qquuee  lleess  
ddiiffeerrèènncciieess  èèttnniiqquueess  ssóónn  mmoolltt  aaccuussaaddeess  ii  eellss  aannyyss  qquuee  hhaann  
eessttaatt  bbaarrrreejjaattss  eennss  ddeemmoossttrreenn  qquuee  nnoo  hhaann  sseerrvviitt  ppeerr  uunniirr--llooss,,  
aannss  aall  ccoonnttrraarrii..  FFrraannççaa,,  aammbb  eell  sseeuu  jjaaccoobbiinniissmmee  ffuurriibbuunndd  ii  llaa  
sseevvaa  ""ggrraannddeeuurr"",,  nnoo  aajjuuddeenn  ggeennss  qquuee  eellss  ccaasstteellllaannss  bbaaiixxiinn  ddeell  
bbuurrrroo..  CCaattaalluunnyyaa,,  eell  PPaaííss  BBaasscc  ii  GGaallíícciiaa  hhaauurriieenn  ddee  ffeerr  uunn  ffrroonntt  
ccoommúú  ppeerr  ttaall  qquuee  eennss  rreessttiittuuïïssssiinn  eellss  nnoossttrreess  ddrreettss  hhiissttòòrriiccss,,  
qquuee  nnoo  ssóónn  nnoommééss  ffoorraallss,,  ééss  aa  ddiirr,,  aallgguunneess  eexxcceeppcciioonnss  aa  llaa  
CCoonnssttiittuucciióó  eessppaannyyoollaa..  EEllss  ppaarrttiittss  ppoollííttiiccss  qquuee  ssóónn  dd’’aaqquuíí,,  qquuee  
nnoo  ssóónn  ssuuccuurrssaallss  dd’’aallllàà,,  hhaauurriieenn  dd’’aannaarr  mmééss  uunniittss  ppeell  qquuee  ffaa  aa  
ttoott  eell  qquuee  eennss  aaffeeccttaa  ccoomm  aa  ppaaííss..  
  
AAqquueesstt  ééss  eell  ggrraann  pprroobblleemmaa,,  llaa  ggeenntt  qquuee  vvaall  ii  eessttiimmaa  eell  ppaaííss  nnoo  
eess  vvooll  ddeeddiiccaarr  aa  llaa  ppoollííttiiccaa,,  ii  eellss  qquuee  ss’’hhii  ddeeddiiqquueenn  hhoo  ffaann  ppeerr  
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vviiuurree’’nn,,  ii  ccoomm  mmééss  bbéé  mmiilllloorr,,  sseennssee  ggaaiirreess  eessccrrúúppoollss,,  llaa  ggrraann  
mmaajjoorriiaa  vvaann  aa  llaa  sseevvaa..  
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EEEEEEEEllllllll        ssssssssoooooooorrrrrrrrtttttttteeeeeeeeiiiiiiiigggggggg        
  
EEll  tteemmuutt  ddiiaa  ddeell  ssoorrtteeiigg  ddee  llaa  qquuiinnttaa  ddeell  4499  vvaa  aarrrriibbaarr,,  ii  ddiicc  
tteemmuutt,,  ppeerrqquuèè  ffeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  aa  ll''ÀÀffrriiccaa  eerraa  ccoonnssiiddeerraatt  
ccoomm  uunnaa  ddeessggrrààcciiaa,,  ii  lleess  RR  ii  SS,,  mmoolltt  nnoommbbrroosseess  eenn  eellss  
ccooggnnoommss  ccaattaallaannss,,  qquuaassii  sseemmpprree  hhii  ssoorrttiieenn  ddeessttiinnaaddeess,,  aa  
ccaauussaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ssoorrtteeiigg  qquuee  eess  ffeeiiaa  llllaavvoorrss..  
  
BBeenn  sseegguurr  qquuee  llaa  ppoorr  aa  ffeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  aa  ll''ÀÀffrriiccaa  jjaa  vveenniiaa  
ddee  qquuaann  lleess  gguueerrrreess  dd''aallllàà  ii  lleess  aaccttuuaacciioonnss  ddeellss  mmoorrooss  eenn  llaa  
ddeell  ttrreennttaa--ssiiss  aaqquuíí..    AA  mmééss  ddee  llaa  mmaallaa  ffaammaa  qquuee  tteenniieenn  eellss  
mmoorrooss,,  ss''eexxpplliiccaavveenn  hhiissttòòrriieess  ddee  ttoottaa  mmeennaa;;  aallttrreess  
iinnccoonnvveenniieennttss  eerreenn  eellss  ppeerriillllss  ddee  ccoonnttrraauurree  mmaallaallttiieess  ppoocc  
ffrreeqqüüeennttss  aaqquuíí..  
  
UUnn  ttaall  FFrraanncceesscc  RRoouurraa  IIsseerrnn  vvaa  ssoorrttiirr  vvoolluunnttaarrii  eell  ddiiaa  ddeell  
ssoorrtteeiigg  aa  llaa  CCaaiixxaa  ddee  RReecclluutteess  ddee  GGiirroonnaa  ii  eenn  vveeuurree  qquuee  hhaavviiaa  
ttrreett  eell  sseeuu  pprrooppii  nnúúmmeerroo  ppeerr  aannaarr  ddeessttiinnaatt  aa  ll''ÀÀffrriiccaa,,  eess  ddiiuu  
qquuee  eess  vvaa  ddeessmmaaiiaarr..  
  
HHaauurrííeemm  pprreeffeerriitt  mmaarrxxaarr  iimmmmeeddiiaattaammeenntt,,  jjaa  qquuee  aa  ttootthhoomm  eellss  
ffèèiieemm  ppeennaa,,  eennccaarraa  qquuee  pprrooccuurraavveenn  ddiissssiimmuullaarr  ii  eennccoorraattjjaarr--
nnooss..  UUnn  ccoommppaannyy  mmeeuu,,  qquuaann  mmoolltt  ssoovviinntt  aallggúú  llii  pprreegguunnttaavvaa::  
--  QQuuèè,,  PPaaccoo,,  ddiiuu  qquuee  tt''hhaa  ttooccaatt  aa  ll''ÀÀffrriiccaa,,  hhii  aanneeuu  aammbb  ppoorr??  
--  NNoo  --    ddeeiiaa  eellll,,  ccaannssaatt  qquuee  ttootthhoomm  llii  ddiigguuééss  eell  mmaatteeiixx  --..  HHii  
aanneemm  aammbb  ""bbaarrccuu""..  
EEnn  PPaaccoo  eerraa  mmééss  aavviiaatt  bbaaiixx  dd''eessttaattuurraa,,  ii  mmééss  aall  mmeeuu  ccoossttaatt,,  ii  
dd''uunn  ttrraaccttee  mmoolltt  aaggrraaddaabbllee  ii  aanniimmaatt;;  ssee  llii  nnoottaavvaa  llaa  sseevvaa  aaffeecccciióó  
aall  tteeaattrree,,  jjaa  qquuee  tteenniiaa  mmoolltteess  ""ttaauulleess""  ii  eess  ffeeiiaa  ssiimmppààttiicc  aa  
ttootthhoomm..    
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                1199  

  

BBBBBBBBuuuuuuuussssssssccccccccaaaaaaaannnnnnnntttttttt        iiiiiiiinnnnnnnnfffffffflllllllluuuuuuuuèèèèèèèènnnnnnnncccccccciiiiiiiieeeeeeeessssssss        iiiiiiii        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooommmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaacccccccciiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        
  
TToott  vvaa  sseerr  bbuussccaarr  iinnfflluuèènncciieess  ppeerr  ttaall  dd''eevviittaarr  eell  tteemmuutt  ddeessttíí  ii  eell  
mmààxxiimm  qquuee  eess  vvaa  aaccoonnsseegguuiirr  ffoouu  eessccoolllliirr  eell  rreeggiimmeenntt..  DDeeiieenn  
qquuee  eell  GGrruuppoo  ddee  FFuueerrzzaass  RReegguullaarreess  ddee  IInnffaanntteerriiaa  ddee  
AAllhhuucceemmaass  nnºº  55    eerraa  uunn  bboonn  ddeessttíí  ii  aallllàà  vvaaiigg  aannaarr  aa  ppaarraarr..    
  
EErraa  ttoottaa  uunnaa  aavveennttuurraa;;  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  nnoossaallttrreess  nnoo  hhaavvííeemm  aannaatt  
mmééss  eennllllàà  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ii  mmoollttss  nnii  ttaann  ssoollss  ss''hhaavviieenn  mmoogguutt  ddeell  
sseeuu  ppoobbllee,,  ccoomm  aaqquueellll  ddee  SSuussqquueeddaa,,  qquuee  eenn  vveeuurree''ll  ttaann  
eessppaannttaatt,,  eenn  PPaaccoo  llii  vvaa  ddoonnaarr  uunnaa  ttaarrggeettaa  sseevvaa,,  ttoott  ddiieenntt--llii::  
--    QQuuaann  aarrrriibbiiss  aall  qquuaarrtteerr  llaa  ddoonneess  aall  pprriimmeerr  ooffiicciiaall  qquuee  ttrroobbiiss..    
EEll  nnooii  ssee  llaa  vvaa  gguuaarrddaarr  mmoolltt  ccooffooii  ii  sseemmbbllaa  sseerr  qquuee  vvaa  oobbeeiirr  aall  
ppeeuu  ddee  llaa  lllleettrraa  llaass  óórrddeenneess  dd''eenn  PPaaccoo..  
  
DDuurraanntt  eellss  ddiieess  qquuee  qquueeddaavveenn  aabbaannss  ddee  mmaarrxxaarr,,  pprrooccuurrààvveemm  
oobbtteenniirr  eell  mmààxxiimm  dd''iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  eell  nnoossttrree  ddeessttíí  ii  ddee  ccoomm  
ffuunncciioonnaavvaa  ll''aassssuummppttee,,  cceerrccaanntt  rreeccoommaannaacciioonnss  eenn  ccaass  qquuee  lleess  
nneecceessssiittééss..  UUnnaa  bboonnaa  rreeccoommaannaacciióó  vvaa  sseerr  llaa  dd''eenn  PPeeppiittoo  SSeerrrraa,,  
qquuee  hhaavviiaa  sseerrvviitt  ttrreess  aannyyss  ((  nnoorrmmaall  aallss  aannyyss  qquuaarraannttaa  ))  aall  
mmaatteeiixx  rreeggiimmeenntt  qquuee  jjoo  aannaavvaa  ddeessttiinnaatt..    LLaa  ccaarrttaa  eerraa  ppeerr  aall  
ccaappiittàà  MMaannuueell  VVeeggaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  qquuee  vvaa  qquueeddaarr  ttaann  ccoonntteenntt  
dd''eellll  qquuee  ccoomm  aa  ""pprreemmii""  llii  pprrooppoossaavvaa  qquuee  eess  ""rreennggaannxxééss""..    
DDeesspprrééss  ddee  llaa  jjuurraa  ddee  bbaannddeerraa,,  eell  ccaappiittàà  VVeeggaa  eemm  vvaa  
rreeccllaammaarr  ppeerr  aannaarr  ddeessttiinnaatt  aall  sseeuu  ddeeppaarrttaammeenntt,,  eell  dd’’EExxttrraaccttooss  
aa  lleess  ooffiicciinneess  ddee  MMaayyoorrííaa  ii  eellss  pprriimmeerrss  ddiieess  eemm  ddeeiiaa  sseemmpprree  
SSeerrrraa,,  eennlllloocc  ddeell  mmeeuu    ccooggnnoomm..      
  
TToott  eerreenn  pprreeppaarraattiiuuss  ii  bbuussccaarr  iinnffoorrmmaacciióó  ppeerr  ttaall  dd''eessttaarr  
mmíínniimmaammeenntt  pprreevviinngguuttss..  LLaa  mmeevvaa  mmaarree  ii  llaa  mmeevvaa  ggeerrmmaannaa  
ssoollaammeenntt  ppeennssaavveenn  qquuee  hhoo  ttiinngguuééss  ttoott  aa  ppuunntt,,  ffiinnss  ii  ttoott  eemm  
vvaarreenn  pprreeppaarraarr  uunn  ppaarreellll  ddee  ddoottzzeenneess  ddee  ""ppaanneettss  ddee  VViieennaa""  
aammbb  mmaanntteeggaa  ii  ppeerrnniill,,  eemmbboolliiccaattss  aammbb  ""ppaappeerr  ddee  ppllaattaa"",,  ppeell  
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qquuee  ppoogguuééss  sseerr..  AAll  ccaapp  dd''uunn  mmeess  eennccaarraa  eenn  tteenniiaa  ii  eerreenn  
ppeerrffeeccttaammeenntt  ccoommeessttiibblleess..    
  
UUnnaa  ddee  lleess  pprreeooccuuppaacciioonnss  ddee  llaa  mmeevvaa  mmaarree  eerraa  qquuee  nnoo  eemm  
""ddeesseennccaammiinnééss""..  EEll  ddiiaa  aabbaannss  ddee  mmaarrxxaarr  llii  vvaaiigg  pprroommeettrree  qquuee  
eessttiigguuééss  ttrraannqquuiill--llaa,,  qquuee  jjoo  ttoorrnnaarriiaa  sseenntt  eell  mmaatteeiixx,,  ii  aaiixxíí  vvaa  sseerr..  
  
EErraa  ccoorrrreenntt  qquuee  eellss  rreecclluutteess  uuttiilliittzzeessssiinn  uunnaa  mmaalleettaa  ddee  ffuussttaa..  EEnn  
PPaaccoo,,  qquuee  aa  ccaassaa  sseevvaa  tteenniieenn  ffuusstteerriiaa,,  eenn  vvaa  ffeerr  uunnaa  ppeerr  aa  ccaaddaa  
uunn;;  eerreenn  dduueess  mmaalleetteess  lllleeuuggeerreess  ii  mmoolltt  bbeenn  ffeetteess,,  qquuee  eess  
ddiiffeerreenncciiaavveenn  mmoolltt  ddee  lleess  ddeellss  aallttrreess..    EEnn  eelllleess  hhii  ppoorrttààvveemm  ttoott  
eell  mmééss  nneecceessssaarrii  dd''úúss  ppeerrssoonnaall,,  ccoomm  ééss  llòòggiicc..  PPeell  ccoonnttiinngguutt  ddee  
lleess  mmaalleetteess  ssaabbííeemm  llaa  pprroocceeddèènncciiaa  ii  ssiittuuaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  ddeellss  
sseeuuss  pprrooppiieettaarriiss;;  ppeerr  eexxeemmppllee,,  eellss  mmuurrcciiaannss  ssoolliieenn  ppoorrttaarr  
ffaavveess  vveerrddeess  sseennssee  ppeellaarr  ii  ssee  lleess  mmeennjjaavveenn  ssoolleess  aammbb  ppaa,,  
mmoolltteess  vveeggaaddeess  jjaa  sseecc..              
  
EEll  ddiiaa  aabbaannss  ddee  mmaarrxxaarr,,  sseettzzee  ddee  mmaarrçç  ddee  mmiill  nnoouu--cceennttss  
cciinnqquuaannttaa,,  ppaassssààvveemm  ppeell  ccaarrrreerr  mmaajjoorr  ii  ddee  ccoopp  ii  vvoollttaa  eell  
pprroommèèss  ddee  llaa  mmeevvaa  ggeerrmmaannaa,,  ffeenntt  hhoonnoorr  aa  llaa  sseevvaa  pprrooffeessssiióó  
dd''aappootteeccaarrii,,  vvaa  ddiirr::  
--  EEnnccaarraa  eennss  hheemm  oobblliiddaatt  dd''uunnaa  ccoossaa,,  aanneemm  aa  llaa  ffaarrmmààcciiaa..  
LL''oobblliitt  eerraa  uunnaa  ccaappsseettaa  ddee    ""NNeeoocciidd"",,  aaddeeqquuaatt  ppeerr  eelliimmiinnaarr  
ppaarrààssiittss..    
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AAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        aaaaaaaa        GGGGGGGGiiiiiiiirrrrrrrroooooooonnnnnnnnaaaaaaaa,,,,,,,,        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrrssssssss        ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaacccccccctttttttteeeeeeeessssssss........        
  
EEnn  aarrrriibbaarr  aa  GGiirroonnaa  ii  pprreesseennttaarr--mmee  aa  llaa  CCaaiixxaa  ddee  RReecclluutteess  eennss  
ddiigguueerreenn  qquuee  nnoo  mmaarrxxaarrííeemm  ffiinnss  ll’’eennddeemmàà..  VVaa  sseerr  eell  pprriimmeerr  
""ppeerrmmííss""  ii  llaa  pprriimmeerraa  qquuiinnttaaddaa..    AAllgguunnss  ttoorrnnaarreenn  aa  ccaassaa  sseevvaa,,  
ppeerròò  llaa  mmaajjoorriiaa  eennss  vvààrreemm  qquueeddaarr  aa  GGiirroonnaa,,  nnoo  eerraa  ggeennss  
aattrraaccttiiuu  ttoorrnnaarr  aa  vviiuurree  eellss  aaccoommiiaaddaammeennttss..  
  
AA  llaa  TTeelleeffòònniiccaa  eennss  hhii  ttrroobbààrreemm  mmoollttss  rreecclluutteess  ppeerr  ttaall  ddee  
tteelleeffoonnaarr  aa  llaa  ffaammíílliiaa  ii  hhii  vvaaiigg  ccoonnèèiixxeerr  eellss  ttrreess  JJoosseeppss  qquuee  
sseerriieenn  eellss  mmeeuuss  ccoommppaannyyss  ddee  qquuaarrtteerr;;  ddooss  dd''eellllss  eerreenn  ddee  
RRiippoollll  ii  ll''aallttrraa  ddee  CCaassssàà  ddee  llaa  SSeellvvaa..  
  
EEnn  JJoosseepp  SSoollàà  ii  VViinnyyoolleess,,  ddee  RRiippoollll,,  eerraa  eell  mmééss  sseerriióóss  ii  
iinnttrroovveerrttiitt  ddeellss  qquuaattrree  ii  llii  ccoossttaavvaa  mmoolltt  dd''aaddmmeettrree  llaa  ssiittuuaacciióó  eenn  
qquuèè  eennss  ttrroobbààvveemm..    EEnn  JJoosseepp  SSuubbiirraannaa  ii  RRiiccaarrdd,,  ttaammbbéé  ddee  
RRiippoollll,,  eerraa  mmééss  ttrraannqquuiill  ii  eenn  ooccaassiioonnss  sseemmbbllaavvaa  uunnaa  mmiiccaa  
iinnccoonnsscciieenntt..  EEnn  JJoosseepp  SSuurruu  ii  VViillaa,,  ddee  CCaassssàà  ddee  llaa  SSeellvvaa,,  eerraa  eell  
mmééss  iinnffaannttiill  ddee  ttoottss,,  ffiinnss  ii  ttoott  eenn  eell  sseeuu  aassppeeccttee,,  sseemmbbllaavvaa  tteenniirr  
mmeennyyss  aannyyss..  
  
EEnn  vveeuurree''llss  ttaann  eemmpprreennyyaattss  ppeerr  llaa  ppuuttaaddaa  ddee  qquueeddaarr--ssee  aa  
GGiirroonnaa  sseennssee  aalllloottjjaammeenntt  pprreevviisstt,,  vvaaiigg  pprrooccuurraarr  ffeerr--hhii  bbrroommaa  
ccoomm  ssii  llaa  hhiissttòòrriiaa  nnoo  aannééss  ppeerr  aa  mmii,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  ccoomm  ssii  eenn  
ffooss  ttoottaallmmeenntt  aalliièè..  LLaa  ssoorrpprreessaa  vvaa  sseerr  ddeesspprrééss  dd''eessttoonnaa  ddee  
ppaarrllaarr,,  qquuaann  eellss  vvaaiigg  ddiirr  qquuee  jjoo  ttaammbbéé  eerraa  rreecclluuttaa  ii  aannaavvaa  
ddeessttiinnaatt  aall  mmaatteeiixx  qquuaarrtteerr..    
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EEEEEEEEllllllllssssssss        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        ddddddddeeeeeeee        GGGGGGGGiiiiiiiirrrrrrrroooooooonnnnnnnnaaaaaaaa        
  
LLaa  mmeevvaa  ddeecciissiióó  vvaa  sseerr  aannaarr  aa  vveeuurree  eellss  ppaarreennttss  ddee  GGiirroonnaa,,  jjaa  
qquuee  eenn  lleess  ppooqquueess  ooccaassiioonnss  qquuee  hhaavviiaa  aannaatt  aa  llaa  ccaappiittaall,,  
ggeenneerraallmmeenntt  ppeerr  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess  oo  rreeuunniioonnss  dd''AAcccciióó  
CCaattòòlliiccaa,,  mmaaii  hhaavviiaa  ttrroobbaatt  eell  mmoommeenntt  ppeerr  ffeerr--llooss  uunnaa  vviissiittaa,,  ii  eenn  
tteenniiaa  uunn  cceerrtt  rreemmoorrddiimmeenntt..    AAqquueessttaa  vveeggaaddaa  nnoo  tteenniiaa  eexxccuussaa,,  
tteenniiaa  ttoott  eell  ddiiaa  lllliiuurree..    EEmm  vvaarreenn  aaccoolllliirr  mmoolltt  aammaabblleemmeenntt  ii  
mm''iinnvviittaarreenn  aa  qquueeddaarr--mmee  aa  ccaassaa  sseevvaa..  EEmm  vvaa  ttooccaarr  ddoorrmmiirr  aall  
lllliitt  ddee  mmaattrriimmoonnii  aammbb  eell  mmeeuu  oonnccllee  gguuààrrddiiaa  cciivviill,,  mmoolltt  bboonnaa  
ppeerrssoonnaa  ii  aaccttiiuu..  EErraa  ddee  VVaallllaaddoolliidd  ii  ccoomm  ééss  nnaattuurraall  ppaarrllaavvaa  
mmoolltt  bbéé  eell  ccaasstteellllàà..    QQuuaann  jjoo  tteenniiaa  ssiiss  oo  sseett  aannyyss  eell  mmeeuu  oonnccllee  
eessttaavvaa  ddeessttiinnaatt  aa  OOlloott  aall  qquuaarrtteerr  qquuee  tteenniieenn  aall  ccaappddaammuunntt  ddeell  
ffiirraall,,    llllaavvoorrss  ssíí  qquuee  eellss  vveeiiaa  ssoovviinntt;;  uunnaa  vveeggaaddaa  eemm  vvaa  rreeggaallaarr  
uunn  ccaassqquueett  ddeellss  qquuee  eellss  gguuààrrddiieess  ppoorrttaavveenn  qquuaann  eessttaavveenn  aall  
qquuaarrtteerr;;  eerraa  rrooddóó  aammbb  uunneess  lllliisstteess  aa  ttoott  vvoolltt  vveerrmmeelllleess  ii  bbllaavveess,,  
ssii  nnoo  rreeccoorrddoo  mmaallaammeenntt..    EEnn  aaqquueellllaa  eeddaatt  mm''aaggrraaddaavvaa  ppoorrttaarr  
ccaassqquueettss  oo  ggoorrrreess  ii  mmééss  eenn  èèppooqquueess  ddee  CCaarrnnaavvaall  eenn  qquuèè  eennss  
ddiissffrreessssààvveemm  ttoott  aannaanntt  ppeellss  ccaarrrreerrss..  
    
AAqquueessttaa  vvaa  sseerr  llaa  pprriimmeerraa  vviissiittaa  qquuee  eellss  vvaaiigg  ffeerr  dd''eennççàà  qquuee  
eessttaavveenn  aa  GGiirroonnaa..    AAnnyyss  eennrreerree,,  aa  ccaauussaa  dd’’uunnaa  ppeerreeggrriinnaacciióó  
qquuee  fféérreemm  eellss  jjoovveess  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  aa  
MMoonnttsseerrrraatt,,  ccoomm  aa  pprreeppaarraacciióó  ddee  llaa  qquuee  eess  ffééuu  aa  SSaannttiiaaggoo  ddee  
CCoommppoosstteell--llaa  aammbb  mmoottiiuu  dd''uunn  AAnnyy  SSaanntt,,  aapprrooffiittaanntt  lleess  hhoorreess  
qquuee  eennss  qquueeddaavveenn  aa  ll''eessppeerraa  ddee  ccoonncceennttrraarr--nnooss  ttoottss  eellss  ddee  llaa  
pprroovvíínncciiaa,,  eenn  iinntteennttaarr  iinnffoorrmmaarr--mmee  ddee  ll''aaddrreeççaa  ddeellss  ppaarreennttss,,  
ttoott  pprreegguunnttaanntt  aa  uunnss  mmeennuuttss  qquuee  jjuuggaavveenn  aall  ccaarrrreerr,,  vvaaiigg  
oobbtteenniirr  llaa  sseeggüüeenntt  rreessppoossttaa  ::  
--  TTuu  eettss  ppeelleeggrríí  ii  vvoollss  aannaarr  aall  ccaarrrreerr  LLaa    BBaarrccaa  ??  NNoo  tt''hhoo  vvoolleemm  
ddiirr..    
  
VVaaiigg  ddeessiissttiirr,,  jjaa  qquuee  eellss  mmeennuuttss  vvaann  ssuuppoossaarr  qquuee  vvoolliiaa  aannaarr  aa  
aallgguunn  ddeellss  bboorrddeellllss  qquuee  hhii  hhaavviiaa  eenn  aaqquueellll  ccaarrrreerr,,  ii  eenn  vveeuurree’’mm  
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aammbb  llaa  ppeettxxiinnaa  ddee  ppeelleeggrríí  aa  llaa  ssoollaappaa,,  ll''eexxpplliiccaacciióó  qquuee    hhaavviiaa  
ddee  vviissiittaarr  uunnss  ppaarreennttss  eennccaarraa  eellss  vvaa  sseemmbbllaarr  mmeennyyss  ccrreeïïbbllee,,  ii  
ppeerr  aa  eellllss  aaiixxòò  vvaa  sseerr  mmoottiiuu  dd''eessccàànnddooll..    
  
UUnnss  qquuiinnzzee  mmiill  jjoovveess  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa  ppuujjààrreemm  aa  MMoonnttsseerrrraatt  
ddee  nniitt,,  aa  ppeeuu  ii  aammbb  cciirriiss  eenncceessooss;;  ddaavvaanntt  nnoossttrraa  hhii  hhaavviieenn  eellss  
ddee  llaa  pprroovvíínncciiaa  ddee  BBaarrcceelloonnaa..  SSoorrttíírreemm  ddee  MMoonniissttrrooll  aa  mmiittjjaa  nniitt  
ii  aarrrriibbààrreemm  aa  MMoonnttsseerrrraatt  eenn  ddeessppuunnttaarr  eell  ddiiaa..  PPoorrttààvveemm  hhoorreess  
ppuujjaanntt  aammbb  mmoollttaa  ccaallmmaa  qquuaann  vvaa  cciirrccuullaarr  llaa  vveeuu  ddee::  ““JJaa  hhii  ssoomm,,  
ffaallttaa  uunn  rreevvoolltt  !!””,,    rreevvoolltt  qquuee  ttaarrddàà  dduueess  hhoorreess  eenn  aarrrriibbaarr,,  jjaa  
qquuee  llaa  vveeuu  pprroovveenniiaa  ddeellss  ddaavvaanntteerrss  ii  cciirrccuullaavvaa  aammbb  mmééss  
rraappiiddeessaa  qquuee  nnoossaallttrreess..  AArrrriibbààrreemm  ii  ddeesspprrééss  ddee  vviissiittaarr  llaa  
VVeerrggee,,  eenn  vveeuurree  aaqquueellllaa  mmuullttiittuudd  qquuee  pprroobbaabblleemmeenntt  iinntteennttaarriiaa  
bbaaiixxaarr  ppeell  ccrreemmaalllleerraa,,  sseennssee  eessppeerraarr  qquuee  ssee  cceelleebbrreessssiinn  eellss  
aacctteess  pprrooggrraammaattss,,  eennss  eessccaappoollíírreemm  ppeerr  aannaarr  aa  BBaarrcceelloonnaa  ii  
ppooddeerr  pprreesseenncciiaarr  uunn  ppaarrttiitt  ddee  ffuuttbbooll  eennttrree  eell  BBaarrççaa  ii  ll''AAttlleettiicc  
ddee  MMaaddrriizz  aall  ccaammpp  ddee  lleess  CCoorrttss..    
  
DDeesspprrééss  ddee  ddiinnaarr  eennss  ddiirriiggíírreemm  aall  ccaammpp  ppeerr  ssiittuuaarr--nnooss  aa  llaa  
bbaarraannaa  ddee  ll''úúllttiimm  eessccaallóó  dd''uunnaa  bbooccaa  ddee  ssoorrttiiddaa,,  ppeerr  ttaall  ddee  
aannaarr--nnooss--eenn  aammbb  rraappiiddeessaa  eenn  ffiinnaalliittzzaarr  eell  ppaarrttiitt  ii  tteenniirr  tteemmppss  
dd''aaggaaffaarr  eell  ttrreenn  ffiinnss  aa  SSaanntt  JJooaann  ddee  lleess  AAbbaaddeesssseess  ii  aa  
ccoonnttiinnuuaacciióó  ll''aauuttoobbúúss  qquuee  eennss  ccoonndduuiirriiaa  aa  OOlloott..    PPlloovviiaa  aammbb  
cceerrttaa  iinnssiissttèènncciiaa  ii  ss''oobbrriirreenn  aallgguunnss  ppaarraaiiggüüeess  ffiinnss  qquuee  
ccoommeennççàà  eell  ppaarrttiitt  ii  eess  sseennttiirreenn  vveeuuss  ddiieenntt  ::  ““FFoorraa  ppaarraaiiggüüeess””,,  
ttoott  rreeffeerriinntt--ssee  aallss  qquuee  ffeeiieenn  eell  rroonnssoo  ppeerr  ttaannccaarr--llooss..  DDuueess  ffiilleess  
mmééss  aavvaallll  qquueeddaavveenn  ddooss  ppaarraaiiggüüeess  oobbeerrttss,,  uunn  eennffrroonntt  ddee  
ll''aallttrree,,  ffiinnss  qquuee  eell  ddee  llaa  ffiillaa  ssuuppeerriioorr,,  eennffuurriissmmaatt,,  vvaa  ddoonnaarr  uunnaa  
eettzziibbaaddaa  aall  ppaarraaiigguuaa  ddeell  sseeuu  ddaavvaanntt  ii  aaqquueesstt  vveeiiéé  ccoomm  llii  
vvoollaavvaa  qquueeddaanntt--llii  eell  mmàànneecc  aa  llaa  mmàà..  LLaa  rreeaacccciióó  ddeell  
ddeessppaarraaiigguuaatt  ffoouu  ttaann  rrààppiiddaa  ccoomm  ccoonnttuunnddeenntt::  aaiixxeeccàà  eell  bbrraaçç  
aammbb  eell  mmàànneecc  ii  eess  ddiissppoossàà  aa  ddoonnaarr  uunn  bbaannddaauu  aall  ppaarraaiigguuaa  
eennccaarraa  oobbeerrtt  qquuee  hhii  hhaavviiaa  aall  sseeuu  ddaavvaanntt,,  eenn  eell  mmaatteeiixx  iinnssttaanntt  
qquuee  eell  sseeuu  pprrooppiieettaarrii  ddeecciiddiiaa  aallhhoorraa  pplleeggaarr--lloo..  EEll  mmàànneecc  ddee  
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ll''eennffuurriissmmaatt  ddeessppaarraaiigguuaatt  vvaa  eennssooppeeggaarr  ddee  ppllee  aa  llaa  cclloossccaa  ddee  
ll''eessppeeccttaaddoorr  ii  aaqquueesstt  qquueeiiaa  mmiigg  eessttaabboorrnniitt..  
  
EEll  ccaammpp  eerraa  ppllee  aa  vveessssaarr  ii  eellss  eessppeeccttaaddoorrss  qquuee  eennccaarraa  
aarrrriibbaavveenn  nnoo  ppooddiieenn  eennttrraarr  ii  eess  qquueeddaavveenn  aallss  úúllttiimmss  eessccaalloonnss  
ddee  ppuujjaaddaa..  UUnn  dd''eellllss  eess  vvaa  eennffiillaarr  ddee  ppeeuuss  aall  ppaassssaammàà  
ddeemmaannaanntt--mmee  ssii  eess  ppooddiiaa  rreeccoollzzaarr  aa  llaa  mmeevvaa  eessppaattllllaa  ppeerr  ttaall  
dd''aagguuaannttaarr  ll''eeqquuiilliibbrrii..  JJoo  eessttaavvaa  aall  ccoossttaatt  ddee  llaa  bbaarraannaa  ppeerr  llaa  
ppaarrtt  ddee  lleess  ggrraaddeess  ddeell  ccaammpp  ii  vvaaiigg  rreessppoonnddrree--llii  qquuee  ssíí;;  bbéé  
hhaavviiaa  ddee  ffeerr  aallgguunn  ppeettiitt  ssaaccrriiffiiccii  ppeerr  ccoommppeennssaarr  llaa  nnoossttrraa  
ddeesseerrcciióó  ddeellss  aacctteess  aa  cceelleebbrraarr  aa  MMoonnttsseerrrraatt..  UUnn  iimmpprreessssiioonnaanntt  
xxuutt  dd''eenn  CCèèssaarr  eennss  vvaa  sseemmbbllaarr  qquuee  eennttrraavvaa  aa  llaa  ppoorrtteerriiaa  
ccoonnttrrààrriiaa..  
--    GGooooooooll  ----    vvaa  ccrriiddaarr  ll''eessppeeccttaaddoorr  qquuee  tteenniiaa  rreeppeennjjaatt  aa  llaa    
mmeevvaa  eessppaattllllaa,,  ttoott  aaiixxeeccaanntt  eellss  bbrraaççooss  ii  oobblliiddaanntt--ssee  qquuee  
ggrrààcciieess  aa  eellllss  mmaanntteenniiaa  llaa  ppoossiicciióó..  EEnn  ggiirraarr--mmee  eell  vveeiiéé  rrooddoollaanntt  
eessccaalleess  aavvaallll,,  ss''aaiixxeeccàà  ccooiixxeejjaanntt  ii  aammbb  eexxpprreessssiióó  ddee  ddoolloorr  aa  llaa  
ccaarraa,,  ttoott  ccrriiddaanntt  ::  
--  GGooooooooll  !!  
--    NNoo  hhaa  eennttrraatt  ----  llii  vvaaiigg  ddiirr..  
--  AAii,,  aaii,,  qquuee  mm''hhee  ttrreennccaatt  aallgguunnaa  ccoosstteellllaa    ----  eexxccllaammàà,,  aannaanntt--
ssee''nn  ttoott  rraannqquueejjaanntt..    
  
SSoorrttíírreemm  ccoorrrreennttss  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaatt  eell  ppaarrttiitt  ppeerr  aaggaaffaarr  eell  
ttrreenn  ddeell  NNoorrdd  aa  llaa  ppllaaççaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa..    UUnn  ttrreenn  eessttaavvaa  aa  ppuunntt  
ddee  ssoorrttiirr  ppllee  ddee  ggoomm  aa  ggoomm  ii  aammbb  ggeenntt    ppeennjjaaddaa  aallss    eessttrreeppss..  
EEnnss  eenn  ffoottííeemm,,  ii  ddee  ssoobbttee  eennss  aaddoonnààrreemm  qquuee  eerraa  eell  nnoossttrree..    NNoo  
hhee  ssaabbuutt  mmaaii  ccoomm  vvààrreemm  ppooddeerr  ppuujjaarr--hhii..    FFiinnss  aa  mmiigg  ccaammíí  ddee  
SSaanntt  JJooaann  nnoo  ppoogguuéérreemm  sseeuurree..  CCaannssaattss  ppeerr  hhaavveerr  ppaassssaatt  llaa  nniitt  
sseennssee  ddoorrmmiirr  ii  ccaammiinnaanntt,,  aallgguunnss  ddee  nnoossaallttrreess  eennss  aaddoorrmmíírreemm  
rreeccoollzzaanntt--nnooss  aallllàà  oonn  ppooddííeemm,,  ffiinnss  ii  ttoott  eess  vveeiieenn  sseennyyoorrss  jjaa  
ggrraannss  aagguuaannttaanntt  ll''eeqquuiilliibbrrii  ddee  jjoovveess  ddee  ddiivvuuiitt  aannyyss..  DDee  
BBaarrcceelloonnaa  aa  SSaanntt  JJooaann  ddee  lleess  AAbbaaddeesssseess  eell  ttrreenn  ttaarrddaavvaa  mmééss  
ddee  ttrreess  hhoorreess,,  ii  aa  mmeessuurraa  qquuee  ffèèiieemm  ccaammíí  ss''aannaavvaa  bbuuiiddaanntt..  EEllss  
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qquuee,,  mmaallggrraatt  hhaavveerr  ppaassssaatt  llaa  nniitt  sseennssee  ddoorrmmiirr  ii  ccaammiinnaanntt,,  
eennccaarraa  eessttààvveemm  ddeessppeerrttss,,  ffoorrmmààrreemm  uunn  ggrruupp  jjuunnttaammeenntt  aammbb  
aallttrreess  vviiaattggeerrss,,  eennttrree  eellllss  hhii  hhaavviiaa  uunn  ffaaccttoorr  oo  eemmpplleeaatt  ddee  llaa  
RReennffee  qquuee  hhaavviiaa  aannaatt  aall  ffuuttbbooll  ii  nnoo  eessttaavvaa  ddee  sseerrvveeii;;  eerraa  ddee  
SSaanntt  JJooaann  ddee  lleess  AAbbaaddeesssseess..  MMeennttrree  aallgguunnss  eexxpplliiccaavveenn  
aaccuuddiittss,,  eellll  eennss  ccoonnttaavvaa  ffeettss  ii  aannèèccddootteess  vviissccuuddeess  ffeenntt  eell  sseeuu  
ooffiiccii,,  qquuee  eennss  ffeerreenn  rriiuurree  ddee  vvaalleenntt..    
  
EEnn  aarrrriibbaarr  aa  RRiippoollll,,  eell  ttrreenn  ccoonnttiinnuuaavvaa  ffiinnss  aa  PPuuiiggcceerrddàà  mmeennyyss  
uunn  ppaarreellll  ddee  vvaaggoonnss  qquuee,,  eessttiirraattss  ppeerr  uunnaa  aallttrraa  mmààqquuiinnaa,,  
aannaavveenn  aa  SSaanntt  JJooaann,,  úúnniicc  ddeessttíí  ddee  llaa  bbiiffuurrccaacciióó,,  oonn  aaggaaffààvveemm  
ll''aauuttoobbúúss  ffiinnss  aa  OOlloott..  UUnnaa  vveelllleettaa  eenn  vveeuurree''nnss  rriiuurree  ttaanntt,,  ss''hhaavviiaa  
aattaannssaatt  aa  nnoossaallttrreess  ttoott  ddiieenntt  qquuee  llii  aaggrraaddaavveenn  mmoolltt  eellss  aaccuuddiittss..  
AAtteenneenntt  eellss  nnoossttrreess  rreeqquueerriimmeennttss  eennss  nn''eexxpplliiccàà  uunn  qquuee  eennss  ffééuu  
mmoolltt  ppooccaa  ggrrààcciiaa  ii  vvaamm  qquueeddaarr  ttoottss  mmuuttss  ii  sseennssee  ssaabbeerr  qquuèè  
ddiirr..  LLllaavvoorrss  eell  ffaaccttoorr  llii  pprreegguunnttàà,,  ppeerr  iinntteennttaarr  rreessoollddrree  llaa  
ssiittuuaacciióó,,  mmeennttrree  eell  ttrreenn  jjaa  ss''hhaavviiaa  ppoossaatt  eenn  mmaarrxxaa  ddiirreecccciióó  aa  
SSaanntt  JJooaann  ::  
--  MMeessttrreessssaa,,  aarraa  nnoo  eennss  ddiigguueeuu  qquuee  aanneeuu  aa  RRiibbeess..    
LLaa  ppoobbrraa  sseennyyoorraa,,  aammbb  uunnaa  iinnnnoocceenntt    ccaarraa  dd''eessttrraannyyeessaa,,  
ccoonntteessttàà  ::    
--  NNoooooooo,,  vvaaiigg  aa  CCaammppddeevvàànnooll..    
LL''eessccllaatt  ddee  rriiaalllleess  ffoouu  iimmpprreessssiioonnaanntt  ii  ttaann  llllaarrgg  qquuee  llaa  ppoobbrraa  
sseennyyoorraa  nnoo  ssaabbiiaa  qquuiinnaa  ccaarraa  ppoossaarr  ppeerrqquuèè  nnoo  eenntteenniiaa  rreess..  EEll  
ffaaccttoorr,,  ppeerrssoonnaa  mmoolltt  eexxttrroovveerrttiiddaa  ii  ffootteetteess,,  eess  ccaarrggoollaavvaa  ddee  
rriiuurree  aa  tteerrrraa  ddeell  ppaassssaaddííss  ddeell  vvaaggóó,,  mmeennttrree  llaa  vveelllleettaa  
pprreegguunnttaavvaa  uunnaa  ii  aallttrraa  vveeggaaddaa  ::    
--  AAii  mmaarree,,  ii  aarraa,,  ddee  qquuèè  rriiuueenn  ??  
DDee  ccaapp  mmaanneerraa  eess  ppooddiiaa  iimmaaggiinnaarr  qquuee  ss''hhaavviiaa  eeqquuiivvooccaatt  ddee  
vvaaggóó  ii  eell  pprroobblleemmaa  sseerriiaa  tteenniirr  ccoommbbiinnaacciióó  ppeerr  rreettoorrnnaarr  ii  
aarrrriibbaarr  aall  sseeuu  ddeessttíí..    
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QQuuaann  eessttààvveemm  ccoonncceennttrraattss  aa  GGiirroonnaa  ppeerr  mmaarrxxaarr  ll’’eennddeemmàà,,  ssee  
mm''aaccoossttàà  eell  bbrriiggaaddaa  qquuee  hhaavviiaa  iinncciiddiitt  eenn  eell  mmeeuu  ddeessttíí  
aaccoommppaannyyaatt  dd''uunn  sseerrggeenntt  ii  llii  ddiigguuéé  ::    
--  CCuuiiddaa  ddee  ééll  ppaarraa  ccuuaallqquuiieerr  ccoossaa  qquuee  nneecceessiittee..  
    
EEnn  ppaassssaarr  lllliissttaa,,  ttoott  eerreenn  ccooggnnoommss  qquuee  ccoommeennççaavveenn  ppeerr  RR,,SS  ii  
TT..    DDee  SSeerrrraa  nn''hhii  hhaavviiaa  ppeerr  ppaarraarr  uunn  ttrreenn..    UUnn  ddeellss  pprreesseennttss  
ss''aaiixxeeccaavvaa  ccaaddaa  vveeggaaddaa  qquuee  sseennttiiaa  SSeerrrraa,,  ddiieenntt  pprreesseennttee..  EEnn  
aaddoonnaarr--ssee  qquuee  eerreenn  mmoollttss,,  vvaa  ooppttaarr  ppeerr  aaiixxeeccaarr--ssee  qquuaann  sseennttiiaa  
JJoosséé  SSeerrrraa,,  ppeerròò  ttaammppoocc  aaccoonnsseegguuíí  qquuee  eessppeerrééss  aa  sseennttiirr  eell  
sseeuu  nnoomm  ii  ccooggnnoommss  ccoommpplleerrttss  ii  uunn  sseerrggeenntt  ooppttàà  ppeerr  
pprreegguunnttaarr--llii  eell  sseeggoonn  ccooggnnoomm  ii  ss''eessttiigguuéé  aall  sseeuu  ccoossttaatt  ppeerr  ttaall  
dd''eevviittaarr  qquuee  ssee  sseennttiissssiinn  ddooss  pprreesseennttee  ccaaddaa  vveeggaaddaa  qquuee  eess  
nnoommeennaavvaa  uunn  aallttrraa  JJoosséé  SSeerrrraa..........  VVaa  aannaarr  ddeessttiinnaatt  aall  mmeeuu  
rreeggiimmeenntt  ii  ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddeell  ppeelloottóónn  ddee  llooss  ttoorrppeess..  QQuuaann  eess  
ttrraaccttaavvaa  ddee  ffeerr  llaa  iinnssttrruucccciióónn,,  ccaammiinnaavvaa  mmoovveenntt  eellss  ddooss  bbrraaççooss  
eenn  eell  mmaatteeiixx  sseennttiitt,,  ccoomm  ssii  rreemmééss..    VVeeuurree  uunn  ccaabboo  iinnssttrruuccttoorr  
iinntteennttaanntt  ffeerr  mmaarrccaarr  eell  ppaass  aa  uunnaa  ddoottzzeennaa  ddee  rreecclluutteess  sseennssee  
aaccoonnsseegguuiirr--hhoo  mmaaii,,  ééss  ppeerr  ppaassssaarr--ss''hhoo  bbéé..  CCaaddaa  uunn  dd''eellllss  tteenniiaa  
uunneess  mmaanneerreess  ddee  ccaammiinnaarr  rraarrííssssiimmeess  ii  mmoolltt  ccòòmmiiqquueess;;  eell  
rreeccoorrddoo  aa  eellll  ii  aa  uunn  aallttrree  qquuee  eess  ddeeiiaa  LLeeiivvaa..    SSeemmbbllaavvaa  uunnaa  
ppeell··llííccuullaa  dd''eenn  BBuusstteerr  KKeeaattoonn..  
  
LL''aannaaddaa  aa  BBaarrcceelloonnaa  ffoouu  eenn  ttrreenn  ii  eennss  aalllloottjjaarreenn  eenn  uunn  qquuaarrtteerr  
ppeerr  eessppeerraarr  aa  eemmbbaarrccaarr  ll’’eennddeemmàà  eenn  eell  ""VViicceennttee  PPuucchhooll""..    VVaa  
sseerr  ddiiffíícciill  ddoorrmmiirr,,  ppeerrqquuèè  eellss  vveetteerraannss  eess  ddiivveerrttiieenn  ffeenntt  aallgguunnaa  
""qquuiinnttaaddeettaa""  aallss  nnoouuss  rreecclluutteess..    
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LLaa  ttrraavveessssiiaa  eerraa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  aa  MMeelliillllaa  ii  uunnaa  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  
eennss  vvaarreenn  rreeccoommaannaarr  eellss  qquuee  jjaa  hhaavviieenn  ppaassssaatt  ppeerr  
ll''eexxppeerriièènncciiaa,,  eerraa  qquuee  pprrooccuurrééssssiimm  aaggaaffaarr  uunnaa  ccaabbiinnaa  ddee  nnaauu,,  
ddee  sseeggoonnaa,,  ppeerr  ttaall  ddee  ffeerr  eell  vviiaattggee  mmiilllloorr..  
    
NNoommééss  ddee  ppuujjaarr  aall  vvaaiixxeellll  eennss  ddoonnaarreenn  uunnaa  mmaannttaa,,  uunn  ppllaatt,,  uunnaa  
ccuulllleerraa  ii  uunnaa  ffoorrqquuiillllaa..  EEnn  PPaaccoo  ii  jjoo  eennss  ddiirriiggíírreemm  aall  
ccoommppaarrttiimmeenntt  ddee  sseeggoonnaa  ii  eellss  ccaammbbrreerrss  eennss  ddiigguueerreenn  qquuee  nnoo  
hhii  hhaavviieenn  ccaammaarrootteess,,  ppeerrqquuèè  eessttaavveenn  ooccuuppaattss  ppeellss  ssoollddaattss  
vveetteerraannss  qquuee  ffoorrmmaavveenn  ppaarrtt  ddee  ll''ooppeerraacciióó,,  ppeerròò  qquuee  ssii  vvoollííeemm  
ppooddrrííeemm  ddoorrmmiirr  aall  mmeennjjaaddoorr  ssii  eessttààvveemm  dd''aaccoorrdd  eenn  eell  pprreeuu  ddee  
llaa  ppeennssiióó  ccoommpplleerrttaa..  AAcccceeddíírreemm  ii  aaiixxíí  ppaassssààrreemm  eellss  ttrreess  ddiieess  
ddee  vviiaattggee  mmoolltt  bbeenn  sseerrvviittss  ii  aalliimmeennttaattss,,  ppeerròò  uunnaa  mmiiccaa  
aammuunntteeggaattss..  DD''aaiixxòò  aa  eessttaarr  aa  ccoobbeerrttaa  oo  aallss  ccoommppaarrttiimmeennttss  ddee  
ccààrrrreeggaa  hhii  hhaavviiaa  mmoollttaa  ddiiffeerrèènncciiaa,,  jjaa  qquuee  eell  vvaaiixxeellll  ffeeiiaa  eell  
vviiaattggee  qquuaassii  eexxcclluussiivvaammeenntt  ppeerr  ttrraannssppoorrttaarr  rreecclluutteess..  
    
UUnnaa  vveeggaaddaa  rreessoolltt  eell  pprroobblleemmaa,,  eennss  ddiirriiggíírreemm  aa  ccoobbeerrttaa  ppeerr  
ccoonntteemmppllaarr  llaa  ccoonnttíínnuuaa  aarrrriibbaaddaa  ddee  rreecclluutteess  ddee  ddiiffeerreennttss  
iinnddrreettss  ddee  CCaattaalluunnyyaa..    UUnn  ccoottxxee  nneeggrree  ddeellss  qquuee  ffaann  ppeennssaarr  eenn  
ggeenntt  iimmppoorrttaanntt  ii  mmééss  eenn  aaqquueellllaa  èèppooccaa,,  eess  vvaa  ppaarraarr  ddaavvaanntt  
ll''eessccaallaa  ddee  ppuujjaarr  aall  vvaaiixxeellll  ii  uunn  xxooffeerr  uunniiffoorrmmaatt  bbaaiixxàà  ppeerr  oobbrriirr  
llaa  ppoorrttaa  ppeerrqquuèè  ssoorrttííss,,  ppeerr  ssoorrpprreessaa  nnoossttrraa,,  uunn  ssoollddaatt  aammbb  
ll''uunniiffoorrmmee  qquuee  sseemmbbllaavvaa  ffeett  aa  mmiiddaa  ii  dd''aallgguunn  ddeessttíí  eessppeecciiaall..  
AAmmbb  aaiirreess  ddee  sseerr  ffiillll  ddee  ppaarree  iimmppoorrttaanntt,,  vvaa  ppuujjaarr  aall  vvaaiixxeellll..    
  
AArrrriibbàà  ll''hhoorraa  ddee  ssaallppaarr  ii  eell  mmoollll  eessttaavvaa  ppllee  ddee  ffaammiilliiaarrss,,  llaa  ggrraann  
mmaajjoorriiaa  dd''eellllss  ddeevviieenn  sseerr  ddee  BBaarrcceelloonnaa  mmaatteeiixx..    EEnnss  
aaccoommiiaaddààrreemm  ddee  ttoottss  eellllss  ii  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ccaannttaanntt  ll''EEmmiiggrraanntt..    
EErraa  uunnaa  mmaattiinnaaddaa  ddee  mmaarrçç  qquuee  eell  tteemmppss  sseemmbbllaavvaa  qquuee  vvoolliiaa  
ppaarrttiicciippaarr  ddee  llaa  nnoossttrraa  ttrriisstteessaa  aammbb  uunn  pplluuggiimm  ppeerrssiisstteenntt  ii  
eennggaannxxóóss..  LLeennttaammeenntt  ccoommeennççààrreemm  aa  aalllluunnyyaarr--nnooss  aammbb  uunnaa  
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eessttrraannyyaa  sseennssaacciióó  ddee  nnoo  ssaabbeerr  aa  oonn  aannààvveemm  nnii  ppeerrqquuèè..  TToott  eemm  
sseemmbbllaavvaa  aabbssuurrdd  ii  sseennssee  sseennttiitt..  QQuuaann  jjaa  nnoo  ddiissttiinnggííeemm  eellss  qquuee  
hhaavviieenn  vviinngguutt  aa    aaccoommiiaaddaarr--nnooss,,  lleess  mmeevveess  oorreelllleess  sseemmbbllaavvaa  
qquuee  eennccaarraa  sseennttiieenn  lleess  úúllttiimmeess  eessttrrooffeess  ddee  ll''EEmmiiggrraanntt  ii  vveeiiaa  aallss  
qquuee  eennss  aaccoommiiaaddaavveenn  aammbb  llaa  ccaarraa  hhuummiitteejjaaddaa  ii  nnoo  ppaass  ppeerr  llaa  
pplluujjaa  qquuee  ccoonnttiinnuuaavvaa  ccaaiieenntt..  
  
AAmmbb  aallgguunnaa  ppaasssseejjaaddaa  ppeerr  llaa  ccoobbeerrttaa  ii  sseennssee  aabbaannddoonnaarr  llaa  
vviiggiillàànncciiaa  ddeellss  nnoossttrreess  llllooccss  ddee  pprriivviilleeggii  aall  mmeennjjaaddoorr,,  
ppaassssààrreemm  llaa  ttrraavveessssiiaa  sseennssee  ggrraannss  iinncciiddeennttss,,  lllleevvaatt  dd''uunnaa  hhoorraa  
llllaarrggaa  qquuee,,  eenn  ppaassssaarr  ppeerr  llaa  ddeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  ll''EEbbrree,,  ttoott    
""ll''eexxèèrrcciitt""  eessttaavvaa  mmaarreejjaatt..  
  
AAll  sseeggoonn  oo  tteerrcceerr  ààppaatt,,  eennss  aaddoonnààrreemm  qquuee  eell  ssoollddaatt  ddeell  ccoottxxee  
nneeggrree  eerraa  aall  mmeennjjaaddoorr..  EEnnss  eessttaavvaa  mmiirraanntt  aammbb  iinnssiissttèènncciiaa  ccoomm  
mmeennjjààvveemm  ii  ccoomm  ssiigguuii  qquuee  eellll  nnoo  hhoo  ffeeiiaa  mmaaii,,  eell  vvààrreemm  
ccoonnvviiddaarr..  AAmmbb  ll''aaffeecccciióó  qquuee  mmeennjjaavvaa,,  ddoonnaavvaa  llaa  sseennssaacciióó  qquuee  
ppoorrttaavvaa  mmoolltteess  hhoorreess  ddeejjuunnaanntt..    SSii  nnoo  vvoolliiaa  mmeennjjaarr  eell  rraannxxoo  
qquuee  ssee  sseerrvviiaa  aa  ccoobbeerrttaa,,  ccoomm  ééss  qquuee  nnoo  ddeemmaannééss  eell  ccoobbeerrtt  
iigguuaall  qquuee  nnoossaallttrreess??    EEll  ccaass  ééss  qquuee  eell  mmiigg  mmaannttiinngguuéérreemm  ii  
qquuaann  uunn  ddiiaa  aa  MMeelliillllaa,,  eell  ttrroobbààrreemm  ttoott  eemmppoollllaassttrriitt  aall  ccaaffèè  ""LLaa  
MMaalllloorrqquuiinnaa"",,  lllloocc  ddee  ttrroobbaaddaa  ddeellss  ssoollddaattss  ccaattaallaannss,,  vvaa  ffeerr  ccoomm  
ssii  nnoo  eennss  ccoonneegguuééss..    
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MMMMMMMMeeeeeeeelllllllliiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaa        
  
AAll  tteerrcceerr  ddiiaa  ddee  vviiaattggee,,  ddee  mmaattiinnaaddaa,,  aallbbiirrààrreemm  MMeelliillllaa,,  ppuunntt  
dd''aarrrriibbaaddaa..    PPaassssàà  llaa  vveeuu  qquuee  hhaavvííeemm  dd''aannaarr  ttoottss  aa  ccoobbeerrttaa  ppeerr  
ttoorrnnaarr  llaa  mmaannttaa  ii  llaa  ""vvaaiixxeellllaa""..  LLaa  mmaannttaa  llaa  tteenniiaa  aa  ppuunntt  ppeerròò  llaa  
""vvaaiixxeellllaa"",,  ccoomm  qquuee  nnoo  hhaavviiaa  ttiinngguutt  nneecceessssiittaatt  dd''uuttiilliittzzaarr--llaa,,  nnii  
mmee''nn  rreeccoorrddaavvaa..    LL''hhaavviiaa  ddeeiixxaatt  aall  cciimm  dd''uunnaa  mmeennaa  ddee  bbuuffeett  
qquuee  hhii  hhaavviiaa  aall  mmeennjjaaddoorr,,  ppeerròò  nnii  rraassttrree  dd''eellllaa..  
  
EEnn  uunnaa  ddee  lleess  ccuueess  qquuee  ss''hhaavviieenn  ffoorrmmaatt  ppeerr  ccoommpplliirr  llaa  oorrddeenn  ii  
eennmmiigg  ddeell  ddeessoorrddrree,,  eell  sseerrggeenntt  aall  qquuaall  hhaavviiaa  eessttaatt  rreeccoommaannaatt  
ppeell  bbrriiggaaddaa  ddee  GGiirroonnaa,,  eessttaavvaa  ccrriiddaanntt  ccoomm  bbooiigg  aa  uunn  rreecclluuttaa  ::  
--  SSii  nnoo  eennccuueennttrraass  llaa  ccuucchhaarraa  ppíínnttaallaa,,  ppeerroo  ttuu  ttee  pprreesseennttaass  aaqquuíí  
ccoonn  eellllaa  !!  
EEll  mmeeuu  ppeennssaammeenntt  ffoouu::  
--  JJaa  ll''hheemm  ppaarriiddaa..  
BBéé,,  nnoo  ddeegguuéé  sseerr  aaiixxíí  jjaa  qquuee  llllaavvoorrss  eerraa  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa  ii  nnoo  
eellss  tteenniiaa  aaqquueessttss  mmaall  ppeennssaammeennttss,,  sseegguurraammeenntt  qquuee  eell  
ppeennssaammeenntt  vvaa  sseerr::  
--  JJaa  ll''hheemm  ffoottuuddaa..    NNoo  ééss  pprruuddeenntt  qquuee  aarraa  jjoo  ppoossii  aa  pprroovvaa  
aaqquueesstt  bboonn  hhoommee  iinntteennttaanntt  ffeerr--mmee  ll''eessppaavviillaatt,,  ppeerrqquuèè  ddaavvaanntt  
ddeellss  aallttrreess  nnoo  eemm  ttiinnddrràà  ccaapp  ccoonnssiiddeerraacciióó  ii  aa  mmééss,,  eennccaarraa  qquuee  
eemm  ddiissppeennssééss  llaa  ffaallllaaddaa,,  eemm  ffaarréé  vveeuurree  ii  nnoo  hhii  gguuaannyyaarréé  rreess  
ccaapp  aallss  ccoommppaannyyss..    HHaass  ddee  bbuussccaarr  uunnaa  ssoolluucciióó  ----  vvaaiigg  ppeennssaarr  ..    
NNoommééss  nn''hhii  hhaavviiaa  uunnaa,,  ddee  ssoolluucciióó::  ssii  mm''hhaavviieenn  ffoottuutt  llaa  ""vvaaiixxeellllaa""  
aa  mmii,,  jjoo  hhaavviiaa  ddee  ffoottrree  llaa  dd''aallggúú  aallttrraa,,  ppeerròò,,  ccoomm  ii  aa  qquuii,,  ssii  ttoottss  
eessttaavveenn  aaggaaffaanntt  eellss  eessttrriiss  ttaann  ffoorrtt  ccoomm  ssii  ss’’hhii  jjuugguueessssiinn  eell  ffuuttuurr..  
EEss  ppooddiiaa  ddeedduuiirr  qquuee  nnoo  ttrroobbaarriiaa  ccaapp  rreecclluuttaa  ddiissttrreett  ii  qquuee  
ll''úúnniiccaa  ppoossssiibbiilliittaatt  eerraa  ttrroobbaarr  aallgguunn  vveetteerràà  ccoonnffiiaatt  ddee  llaa  sseevvaa  
ssuuppeerriioorriittaatt  ii  vveetteerraanniiaa..  
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UUUUUUUUnnnnnnnn        rrrrrrrroooooooobbbbbbbbaaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiii        oooooooobbbbbbbblllllllliiiiiiiiggggggggaaaaaaaatttttttt        
  
DDiirriiggiinntt--mmee  aallss  ccoommppaarrttiimmeennttss  ddee  sseeggoonnaa  ii  bbaaiixxaanntt  aammbb  mmoolltt  
ddee  ccoommppttee  lleess  ddrreetteess  eessccaalleess  qquuee  ccoonndduuïïeenn  aallss  ccaammaarrootteess,,  
vvaaiigg  vveeuurree  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  lleess  ppoorrtteess  mmiigg  oobbeerrtteess  ii  aall  ffoonnss  ddeell  
ppaassssaaddííss  uunnaa  ""vvaaiixxeellllaa""  ccoommpplleerrttaa  ssoobbrree  dd''uunn  mmaaccuuttoo..  
AApprrooffiittaanntt  qquuee  eellss  vveetteerraannss  eessttaavveenn  rriieenntt  ii  ffootteenntt--ssee  ddeellss  
rreecclluutteess,,  ccoomm  ééss  hhaabbiittuuaall  eenn  eellllss,,  ii  pprrooccuurraanntt  nnoo  sseerr  vviisstt,,  
aaccoonnsseegguuíí  aarrrriibbaarr  aall  oobbjjeettiivvoo..  NNoo  vvaaiigg  ddeessffeerr  eell  ccaammíí  aammbb  llaa  
mmaatteeiixxaa  pprreeccaauucciióó  ddee  ll''aannaaddaa  ppeerr  ppoorr  qquuee  eemm  bbaarrrreessssiinn  eell  
ppaass,,  ii,,  ccaammeess  aajjuuddeeuu--mmee,,    eesspprriinnttaanntt  ddee  vvaalleenntt,,  sseennssee  ffeerr  ccaass  
ddeellss  ccrriittss  ii  iinnssuullttss  ddeellss  vveetteerraannss  eemmpprreennyyaattss  dd''aallllòò  mmééss  eenn  
aaddoonnaarr--ssee  ddee  llaa  jjuuggaaddaa,,  vvaaiigg  aarrrriibbaarr  aa  ccoobbeerrttaa,,  pprrooccuurraanntt  
aajjuuppiirr--mmee  ppeerr  ttaall  dd''aammaaggaarr--mmee  ii  aalllluunnyyaarr--mmee  dd''eellllss  ii  aall  mmaatteeiixx  
tteemmppss  aattaannssaarr--mmee  aall  ppuunntt  ddee  lllliiuurraammeenntt  ddeellss  eessttrriiss..  VVaa  sseerr  ttoott  
ttaann  rrààppiidd  qquuee  eenn  uunn  mmoommeenntt  vvaaiigg  eessttaarr  aa  llaa  ffiillaa  ddiissppoossaatt  aa  
ccoommpplliirr  eell  lllliiuurraammeenntt  ffeenntt  ccoomm  ssii  rreess  hhaagguuééss  ppaassssaatt,,  mmeennttrree  eellss  
vveetteerraannss  bbuurrllaattss  nnoo  eerreenn  ccaappaaççooss  ddee  ssaabbeerr  ttrroobbaarr  qquuiinn  hhaavviiaa  
eessttaatt  eell  rreecclluuttaa  ttaann  ppoocc  rreessppeeccttuuóóss..  
  
NNoo  mm''hhaagguuééss  ppeennssaatt  mmaaii  qquuee  ccaannvviiaarr  uunnaa  ""vvaaiixxeellllaa""  ddee  lllloocc  
ppoogguuééss  pprroodduuiirr  ttaannttaa  ssaattiissffaacccciióó..  EEmm  sseennttiiaa  ccoommppllaagguutt  dd''hhaavveerr  
ffeett  qquueellccoomm  qquuee  eemm  sseemmbbllaavvaa  iimmppoorrttaanntt,,  ppeerròò  eerraa  mmoolltt  
ccoonnsscciieenntt  qquuee,,  ddee  ccaapp  mmaanneerraa  eenn  ppooddiiaa  pprreessuummiirr,,    ccoossaa  aa  
tteenniirr  bbeenn  pprreesseenntt  eenn  ttoottss  eellss  aaffeerrss  qquuee  ddee  bbeenn  sseegguurr  eemm  
ttrroobbaarriiaa  dd’’aarraa  eenn  eennddaavvaanntt..    
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PPPPPPPPuuuuuuuutttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeessssssss        mmmmmmmmiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaarrrrrrrrssssssss        
  
MMeennttrree  eessttaavvaa  ppeennssaanntt  eenn  ll''aavveennttuurraa  vvaaiigg  vveeuurree  uunn  ggrruupp  qquuee  
tteenniieenn  ttoottss  ccaarraa  ddee  pprreeooccuuppaacciióó  ii  nnoo  eerraa  ppeerr  aa  mmeennyyss,,  aa  uunn  
dd''eellllss  llii  hhaavviieenn  ""mmaannggaatt""  llaa  mmaannttaa  ii  nnoo  ssaabbiiaa  ccoomm  ssoorrttiirr--ssee''nn..  
--  HHii    hhaa    uunnaa  ppoossssiibbllee    ssoolluucciióó  ----  eellss  vvaaiigg    ddiirr..  SSii  ddooss  ddee  
vvoossaallttrreess  eesstteeuu  ddiissppoossaattss  aa  ccoorrrree  eell  rriisscc..  PPooddeemm  ppaarrttiirr  uunnaa  
mmaannttaa  eenn  dduueess  ii  lllliiuurraarr--lleess  aallhhoorraa  mmeennttrree  uunnss  aallttrreess  oorrggaanniittzziinn  
uunn    ppeettiitt  mmeerrddeerr  eenn  eell  mmoommeenntt  ddeell    lllliiuurraammeenntt,,  jjaa  qquuee  hhii  hhaa  ddooss  
vveetteerraannss  rreecceeppttoorrss..  SSii  ppaarrlleeuu  eenn  ccaattaallàà,,  sseemmbbllaarràà  mmééss  rreeaall  ii  
nnoo  uuss  eenntteennddrraann..    
  
DDiitt  ii  ffeett,,  eenn  eell  mmoommeenntt  ddeell  lllliiuurraammeenntt  ddee  lleess  dduueess  mmiittggeess  
mmaanntteess  uunn  ddeellss  sseeggüüeennttss  ddee  llaa  ffiillaa  eess  ttrraagguuéé  uunn  ppaaqquueett  ddee  
ttaabbaacc  ii  aauuttoommààttiiccaammeenntt  eell  ddee  ccoossttaatt  llii  ddiigguuéé::    
--  MMaallppaarriitt,,  aaqquueesstt  ééss  eell  mmeeuu  ""ttaabbaaccuu""..  
--  QQuuèè  ccoolllloonnss  hhaa  ddee  sseerr  eell  tteeuu,,  qquuee  nnoo  tt''hhii  vveeuuss??  
II  mmeennttrree  ssee''ll  ddiissppuuttaavveenn  aa  ccooppss  ii  eellss  aallttrreess  iinntteennttaavveenn  sseeppaarraarr--
llooss  ppeerrqquuèè  hhii  hhaagguuééss  mmééss  ccoonnffuussiióó,,  eell  sseerrggeenntt  eess  vvaa  ppoossaarr  
ffuurriióóss..    
--  AAllttoo  aahhíí,,  iimmbbéécciilleess,,  ccaaddaa  uunnoo  aa  ssuu  ppuueessttoo..    
MMeennttrreessttaanntt,,  eellss  aallttrreess  jjaa  hhaavviieenn  lllliiuurraatt  lleess  mmiittggeess  mmaanntteess  ii  
ss''hhaavviieenn  ffeett  eessccààppoollss..  EEnnmmiigg  ddee  ll''aallddaarruullll  qquuee  ss''hhaavviiaa  oorriiggiinnaatt,,  
eellss  vveetteerraannss  nnoo  eess  pprreeooccuuppaarreenn  ddee  ccoommpprroovvaarr  ssii  eerreenn  
sseenncceerreess..  
  
CCoommeennççaavvaa  aa  aapprreennddrree  uunn  nnoouu  eessttiill  oo  mmaanneerraa  ddee  ffeerr,,  uunnaa  
mmeennaa  ddee  mmuuttaacciióó  ccaammaalleeòònniiccaa  ccoonnssttaanntt,,  aaddeeqquuaaddaa  aa  ccaaddaa  
cciirrccuummssttàànncciiaa  sseemmpprree  nnoovvaa  ii  iimmpprreevviissiibbllee  qquuee  ttrreennccaavvaa  ttoottss  
eellss  eessqquueemmeess  ffiinnss  aall  mmoommeenntt  aacccceeppttaattss,,  ttaallmmeenntt  ccoomm  ssii  hhaagguuééss  
ffeett  uunnaa  mmeennaa  ddee  ppaaccttee  aammbb  mmii  mmaatteeiixx  aammbb  eellss  sseeggüüeennttss  
tteerrmmeess  ::    
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--  MMeennttrree  eessttiigguuii  aaqquuíí,,  jjaa  qquuee  ééss  ccoonnttrraa  llaa  mmeevvaa  vvoolluunnttaatt,,  ssii  
vvaallddrràà  ttoott,,  qquuaann  ttoorrnneemm  aa  llaa  nnoorrmmaalliittaatt  ttoorrnnaarreemm  aa  aaggaaffaarr  eell  ffiill,,  
jjaa  qquuee  eellss  pprriinncciippiiss  ffoonnaammeennttaallss  sseemmpprree  sseerraann  vviiggeennttss..  
  
EEnn  eennddaavvaanntt  ttootteess  lleess  mmeevveess  rreeaacccciioonnss  aa  ssiittuuaacciioonnss  
ccoommpprroommeesseess  nnoo  vvaarreenn  sseerr  mmaaii  pprreemmeeddiittaaddeess,,  oo  ffrruuiitt  dd''uunnaa  
ppllaanniiffiiccaacciióó  eenn  llaa  mmeevvaa  mmaanneerraa  ddee  ccoommppoorrttaarr--mmee,,  mmééss  aavviiaatt  
eerreenn  ddeegguuddeess  aa  uunnaa  mmeennaa  dd''iinnddiiffeerrèènncciiaa,,  ccoomm  ssii  ttoott  eell  qquuee  
mm''eennvvoollttaavvaa  nnoo  aannééss  ppeerr  aa  mmii,,  ccoomm  ssii  eemm  rreelllliissqquuééss  ttoott,,  ppeerròò  
sseennssee  aarrrriibbaarr  aa  ppeerrddrree  mmaaii  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó..    
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EEEEEEEEllllllll        ddddddddeeeeeeeesssssssseeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrrccccccccaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        
  
AAll  llllaarrgg  ddeell  mmoollll  hhii  hhaavviiaa  lleess  ddeelleeggaacciioonnss  ddee  ccaaddaa  rreeggiimmeenntt  
eessppeerraanntt  eellss  nnoouuss  eeffeeccttiiuuss..  CCaaddaassccuunn  dd''eellllss  aannaavvaa  aammbb  eellss  
sseeuuss  uunniiffoorrmmeess,,  ttaann  ddiiffeerreennttss  ddeellss  ddee  llaa  PPeenníínnssuullaa  qquuaann  eess  
ttrraaccttaavvaa  ddee  ffuueerrzzaass  ddee  rreegguullaarreess..  EEnn  bbaaiixxaarr  ddeell  vvaaiixxeellll  eennss  
aannaavveenn  ddiissttrriibbuuiinntt  ppeerr  ddiirriiggiirr--nnooss  aallss  ccaammiioonnss  qquuee  eennss  
mmeennaarriieenn  aallss  rreessppeeccttiiuuss  qquuaarrtteerrss..  LL''aassppeeccttee  ddeell  ppoorrtt  ddee  MMeelliillllaa  
eerraa  ccoomm  qquuaallsseevvooll  aallttrraa  ddeell  ssuudd  ddee  llaa  PPeenníínnssuullaa,,  ppeerròò  aaffeeggiinntt--
hhii  llaa  pprreessèènncciiaa  ddeellss  mmoorrooss..  
    
MMeennttrree  ccaammiinnààvveemm  tteennííeemm  iinnssiisstteennttss  ooffeerrtteess  ddee  vveenneeddoorrss  
aammbbuullaannttss  aammbb  llaa  bboottiiggaa  ppeennjjaaddaa  aall  ccoollll..  EErraa  uunnaa  mmeennaa  ddee  
ssaaffaattaa  ddee  ffuussttaa  aammbb  uunn  lllliissttóó  dd''uunnss  cciinncc  cceennttíímmeettrreess  dd''aalltt  aa  ttoott    
vvoolltt,,  ppeerr  ttaall  qquuee  lleess  mmeerrccaaddeerriieess  nnoo  ccaaiigguueessssiinn  ii  uunn  ppaarreellll  ddee  
ccoorrrreettggeess  aallss  eexxttrreemmss  qquuee  ppaassssaavveenn  ppeell  ccllaatteellll  ii  llaa  mmaanntteenniieenn  
hhoorriittzzoonnttaall,,  eexxaaccttaammeenntt  iigguuaall  qquuee  lleess  ssaaffaatteess  aammbb  ppaannttaallóó  
ccuurrttííssssiimm  qquuee  ssoorrttiieenn  eenn  lleess  ppeell··llííccuulleess  aammeerriiccaanneess..    LLaa  
mmaajjoorriiaa  ddeellss  vveenneeddoorrss  eerreenn  mmoolltt  jjoovveess  ii  ttoottss  eellllss  mmoorrooss  oo  
ààrraabbss,,  qquuee  ééss  ccoomm  eellss  aaggrraaddaa  qquuee  ssee''llss  aannoommeennii  ii  ll''aarrttiiccllee  qquuee  
mmééss  vveenniieenn  eerraa  eell  ttaabbaacc,,  ddiiffeerreenntt    ddeell  qquuee  eessttààvveemm  
aaccoossttuummaattss..    HHii  hhaavviiaa  uunnss  ppaaqquueettss  ddee  ppiiccaadduurraa  ddee  cceenntt  ggrraammss  
qquuee  ssee''nn  ddeeiieenn  ""CCrreemmaa  ddee    CCuubbaa""..  EEnnttrree  ccoonnssuumm  pprrooppii  ii  
ccoonnvviiddaanntt,,  vvaaiigg  aarrrriibbaarr  aa  uunn  ppaaqquueett  ddiiaarrii..  EEnn  RReeyyeess,,  vveetteerràà  
iinnssttrruuccttoorr,,  ttoott  ssoovviinntt  eemm  ddeeiiaa::  
--  OOyyee,,  RRoouurraa,,  ddaammee  uunn  ppaappeell  ddee  ffuummaarr  ppaarraa  lliiaarr  eell  ttaabbaaccoo  qquuee  
mmee  vvaass  aa  ddaarr,,  ppuueess  ffuueeggoo  nnoo  tteennggoo..    
  
UUnn  dd''aaqquueessttss  vveenneeddoorrss  vveenniiaa  sseemmpprree  aall  qquuaarrtteerr,,  eess  ddeeiiaa  
MMoonnkk,,  tteenniiaa  uunnss  ddoottzzee  aannyyss,,  dd''uunnaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa  bboonnaa  ffee,,  ffiiaavvaa  
aa  ttootthhoomm  ii  vveenniiaa  lleess  cciiggaarrrreetteess  dd''uunnaa  eenn  uunnaa  qquuaann  ccoonnvveenniiaa..                      
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AAAAAAAArrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        aaaaaaaallllllll        qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeegggggggguuuuuuuullllllllaaaaaaaarrrrrrrrssssssss        
  
EEll  qquuaarrtteerr  ddeell  GGrruuppoo  ddee  FFuueerrzzaass  RReegguullaarreess  ddee  IInnffaanntteerriiaa  ddee  
AAllhhuucceemmaass  nnºº  55  eerraa  aa  SSeeggaannggaann,,  ppoobblleett  ssiittuuaatt  aa    uunnss  vviinntt--ii--  
cciinncc  qquuiillòòmmeettrreess  ddee  MMeelliillllaa,,  ddeesspprrééss  ddee  NNaaddoorr,,  aammbb  uunnaa  
ppoobbllaacciióó  dd''uunnss  mmiill  hhaabbiittaannttss..  EEnnss  hhii  ccoonndduuïïrreenn  aammbb  ccaammiioonnss  
ddeell  rreeggiimmeenntt..  EEnn  aarrrriibbaarr  eennss  ddiigguueerreenn  qquuee  ssii  vvoollííeemm  ddeeiixxaarr  
eellss  ddiinneerrss  aa  llaa  ccaaiixxaa  ddeell  rreeggiimmeenntt  ppooddííeemm  ffeerr--hhoo..  
  
EEss  ffoorrmmàà  uunnaa  ccuuaa  ii  uunn  bbrriiggaaddaa  ssiittuuaatt  eenn  uunnaa  ffiinneessttrraa  ddee  lleess  
ooffiicciinneess  pprriinncciippaallss,,  aannaavvaa  rreebbeenntt  eellss  ddiinneerrss  ttoott  aannoottaanntt  eell  nnoomm  
ddeell  ddiippoossiittaanntt,,  lleess  qquuaannttiittaattss  oosscciill··llaavveenn  eennttrree  lleess  cciinnqquuaannttaa  ii  
lleess  dduueess--cceenntteess  cciinnqquuaannttaa  ppeesssseetteess..    AArrrriibbàà  eell  mmeeuu  ttoorrnn..  
--  NNoommbbrree  ??  ----  vvaa  pprreegguunnttaarr  eell  bbrriiggaaddaa..  
--  EEsstteebbaann  RRoouurraa  PPuunnsseett..    
--  CCoommoo??    
VVaaiigg  rreeppeettiirr  eellss  ccooggnnoommss  lllleettrraa  ppeerr  lllleettrraa..  
--  CCaannttiiddaadd  ??    
--  DDooss  mmiill  qquuiinniieennttaass..  
--  CCoommoo  ??  ----  ddiigguuéé,,  ttoott  mmiirraanntt--mmee  aa  mmii  ddee  rreeüüllll  ii  ccoommppttaanntt  eellss  
ddiinneerrss  ppeerr  ttaall  ddee  ccoommpprroovvaarr  ssii  eerraa  vveerriittaatt..    DDee  nnoouu  vvaaiigg    
rreeppeettiirr  llaa  qquuaannttiittaatt,,  ppeerròò  nnoo  nnúúmmeerroo  ppeerr  nnúúmmeerroo,,  nnoo  ffooss  ccaass  
qquuee  eess  ppeennssééss  qquuee  ll''aaccoolllloonnaavvaa..    
--  SSeerrááss  eell  hhiijjoo  ddee  aallggúúnn  ffaabbrriiccaannttee,,  nnoo  ??  ----  sseennssee  rreessppoossttaa,,  nnii  
ccaapp  ggeesstt  qquuee  ppoogguuééss  pprreessssuuppoossaarr  uunnaa  ccoonntteessttaa  aaffiirrmmaattiivvaa  oo  
nneeggaattiivvaa..  
    
UUnn  rreeggiimmeenntt,,  ttoott  ii  eessttaarr  ffoorrmmaatt  ppeerr  hhoommeess,,  ééss  uunnaa  xxaaffaarrddeerriiaa  
iimmpprreessssiioonnaanntt,,  jjaa  qquuee  hhii  hhaa  tteemmppss  ppeerr  ppaarrllaarr  ddee  ttoott  ii  ddee  ttoottss,,  ii  
ccoomm  ssiigguuii  qquuee  eell  mmeeuu  aassppeeccttee  ppooddiiaa  aajjuuddaarr  aa  ccoonntteessttaarr  llaa  
pprreegguunnttaa  ddeell  bbrriiggaaddaa,,  aa  ppaarrttiirr  dd''aaqquueellll  mmoommeenntt  ttootthhoomm  hhii  ddeeiiaa  
llaa  sseevvaa  ii  jjoo  vvaaiigg  ccoonnttiinnuuaarr  aammbb  llaa  ttààccttiiccaa  ddee  nnoo  ddeeiixxaarr--mmee  
eenntteennddrree..  PPaarrllaarr  ppoocc  ii  mmeennyyss  dd''uunn  mmaatteeiixx,,  ffaa  qquuee  ssiigguuii  ddiiffíícciill  
dd''eennccaasseellllaarr  aa  lleess  ppeerrssoonneess  ii  eell  rreessuullttaatt  ssooll  sseerr  ppoossiittiiuu  ssii  nnoo  
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ssee''nn  ffaa  mmaall  úúss,,  ppeerrqquuèè  ddaavvaanntt  llaa  iinnccòòggnniittaa  ii  ppeerr  ppoocc  qquuee  hhii  
aajjuuddii  ll''aassppeeccttee  eexxtteerriioorr,,  eett  ssoolleenn  ssoobbrreevvaalloorraarr..  VVaall  aa  ddiirr  qquuee  
eemm  vvaa  ccoossttaarr  mmoolltt  rreeccuuppeerraarr  eellss  ddiinneerrss,,  ppeerròò  ffoouu  uunnaa  
eexxppeerriièènncciiaa  ppeerr  ffuuttuurreess  ooccaassiioonnss  bbuussccaarr  aallttrreess  ssiisstteemmeess  ppeerr  
rreebbrree  lleess  ttrraammeesseess  ddee  ddiinneerrss  pprroocceeddeennttss  ddee  llaa  ffaammíílliiaa..        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  ééss  uunnaa  ffoottoo  ddee  11991144  ddeell  mmééss  ttaarrdd  sseerriiaa  eell  
qquuaarrtteerr  ddee  RReegguullaarreess  55..  
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GGrruuppoo  ddee  FFuueerrzzaass  RReegguullaarreess  ddee  IInnffaanntteerriiaa  ddee  AAllhhuucceemmaass    
nnºº  55    ((eennttrraaddaa))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
LL’’ààlliiggaa  ddee  ll’’aavviinngguuddaa  pprriinncciippaall,,  ddaavvaanntt  ddee  lleess  ooffiicciieess  ddee  
MMaayyoorriiaa  ii  aa  ssoobbrree  eellss  hhaabbiittaattggeess  ddee  ffaammíílliieess  dd’’ooffiicciiaallss..    
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LLeess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  rreeggiimmeenntt  tteenniieenn  ffaammaa  dd''eessttaarr  mmoolltt  bbéé  ii  
eerraa  vveerriittaatt..    EErraa  uunnaa  ggrraann  eexxtteennssiióó  eemmmmuurraallllaaddaa..    EEnn  eennttrraarr  
ppeerr  llaa  ppoorrttaa  pprriinncciippaall  sseegguuiiaa  uunnaa  ggrraann  aavviinngguuddaa..  AA  llaa  ddrreettaa,,  
ddeesspprrééss  ddee  llaa  vvoorreerraa  dd''uunnss  ddooss  mmeettrreess  dd''aammppllaa  aammbb  llaa  vvoorraaddaa  
eennjjaarrddiinnaaddaa  ii  aammbb  ppeettiittss  aarrbbrreess  mmoolltt  eessppaaiiaattss,,  uunn  mmuurr  dd''uunnss  
ttrreess  mmeettrreess  dd''aalltt..  PPeerr  aacccceeddiirr  aall  nniivveellll  ssuuppeerriioorr,,  eessccaalleess  mmoolltt  
eessppaaiioosseess,,  ssiittuuaaddeess    aa  ccaaddaa  vviinntt  ii  cciinncc  mmeettrreess..  TToott  eell  mmuurr  
eessttaavvaa  rreeccoobbeerrtt  ddee  rraajjoollaa  ddee  VVaallèènncciiaa  ffeenntt  ddiibbuuiixxooss  aa  ll''eessttiill  
ààrraabb  ii  ddaavvaanntt  ddee  lleess  ooffiicciinneess  uunnaa  mmoonnuummeennttaall  ààgguuiillaa  ffrraannqquuiissttaa  
ffeettaa  aammbb  eellss  mmaatteeiixxooss  mmaatteerriiaallss  ii  ffllaannqquueejjaaddaa  ppeerr  ssaanneeffeess  ii  
qquuaaddrreess,,  ffeenntt  jjoocc  aammbb  uunnss  ggrraannss  tteessttooss  aalltteerrnnaattss  aammbb  bbaannccss  aall  
llllaarrgg  ddee  ll''aavviinngguuddaa..  
  
AAll  nniivveellll  ssuuppeerriioorr,,  ii  ffiinnss  aarrrriibbaarr  aa  llaa  ggrraann  mmuurraallllaa  qquuee  eennvvoollttaavvaa  
eell  qquuaarrtteerr,,  ppeettiitteess  ccoonnssttrruucccciioonnss  ppeerr  ddiiffeerreennttss  uussooss::  hhaabbiittaacclleess  
ppeerr  ffaammíílliieess  dd''ooffiicciiaallss,,  ttrraasstteerrss  ddee  lleess  ddiiffeerreennttss  ccoommppaaññiiaass,,  eell  
ccaallaabbóóss,,  ddaavvaanntt  ddeell    ccooss  ddee  gguuààrrddiiaa  bbeenn  bbéé  eenn  eennttrraarr,,  ii  aall  ffiinnaall    
ii  aall  ffoonnss  ddee  ttoott,,  eell  ppoollvvoorríí..    AA  ll''eessqquueerrrraa  ii  aa  nniivveellll  ddeell  ccaarrrreerr,,  eell  
mmaatteeiixx  ttiippuuss  ddee  vvoorreerraa  ddoonnaavvaa  eennttrraaddaa  aall  ccooss  ddee  gguuààrrddiiaa  ii  aa  
aallttrreess  ccoonnssttrruucccciioonnss,,  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee  llaa  bbiibblliiootteeccaa  dd''ooffiicciiaallss,,  
ssaallaa  ddee  bbaannddeerreess,,  ooffiicciinneess  ddee  MMaayyoorriiaa  ii  hhaabbiittaattggee  ddeell  ccoorroonneell,,  
ccoommppaannyyiiaa  ddee  ddeessttiinnss,,  eeccoonnoommaatt,,  eettcc..,,  ffiinnss  uunnss  cciinncc  cceennttss  
mmeettrreess  ddee  llllaarrggaaddaa  ttoottaall  ddee  ll''aavviinngguuddaa..  
  
LLaa  ppaarrtt  ppoosstteerriioorr  ddee  lleess  ooffiicciinneess  ddoonnaavvaa  aa  uunnaa  ggrraann  ppllaaççaa,,  aammbb  
uunnaa  ffaarroollaa  aall  bbeellll  mmiigg  eennvvoollttaaddaa  ppeerr  uunn  sseeiieenntt  cciirrccuullaarr..  AAll  ffoonnss  
hhii  hhaavviiaa  eell  aallmmaaccéénn  ii  aallss  llaatteerraallss  nnaauuss  aammbb  llaa  ffaaççaannaa  ddoonnaanntt  aa  
llaa  ppllaaççaa  ii  sseeppaarraaddeess  ppeerr  ccaarrrreerrss..  CCaaddaassccuunnaa  dd''eelllleess  ppeerrttaannyyiiaa  
aa  uunnaa  ccoommppaaññííaa..  DDaarrrreerree  ddeell  aallmmaaccéénn  mmééss  aavviinngguuddeess,,  eellss  
mmeennjjaaddoorrss,,  mmoolltt  ggrraannss  ii  aammbb  ttaauulleess  ppeerr  aa  vvuuiitt  ccoommeennssaallss  
ccaaddaassccuunnaa,,  eellss  llaavvaabbooss,,  lleess  dduuttxxeess,,  lleess  llaattrriinneess,,  eettcc..  
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DDaarrrreerree  ddeell  ccooss  ddee  gguuààrrddiiaa,,  llaa  rreessiiddèènncciiaa  dd''ooffiicciiaallss  aammbb  uunnaa  
ppiisscciinnaa  eennvvoollttaaddaa  ddee  jjaarrddiinnss,,  uunn  llooccaall  ddee  cciinneemmaa  ppeerr  aa  cciinncc--
cceennttss  eessppeeccttaaddoorrss,,  eell  bboottiiqquuiinn  qquuee  eenn  rreeaalliittaatt  eerraa  ccoomm  uunn  ppeettiitt  
ggrraann  hhoossppiittaall  aammbb  hhaabbiittaacciioonnss  iinnddiivviidduuaallss..  AA  llaa  ppaarrtt  ooppoossaaddaa  ii  
ppeerr  ddaarrrreerree  lleess  nnaauuss  qquuee  ddoonnaavveenn  aa  llaa  ggrraann  ppllaaççaa,,  llaa  
rreessiiddèènncciiaa  ddee  ssoottss--ooffiicciiaallss,,  ttaammbbéé  aammbb  jjaarrddiinnss,,  mmééss  ppaavveelllloonnss  
ddee  ccoommppaaññiiaass,,  llaa  ccaannttiinnaa,,  eellss  ttaalllleerrss,,    eettcc..    
  
UUnn  ddeellss  eeddiiffiicciiss  eerraa  llaa  CCoommppaaññiiaa  ddee  IInnvváálliiddooss,,  qquuee  ssoollaammeenntt  
vveenniieenn  aall  qquuaarrtteerr  ppeerr  ccoobbrraarr  ii  aannaarr  aa  ccoommpprraarr  aa  ll''eeccoonnoommaatt..  
HHaavviieenn  eessttaatt  ffeerriittss  eenn  llaa  gguueerrrraa  cciivviill,,  ttoottss  eellllss  mmoorrooss..  AA  llaa  
mmaajjoorriiaa  eellss  ffaallttaavvaa  aallgguunn  mmeemmbbrree  oo  ccaammiinnaavveenn  aammbb  ggrraannss  
ddiiffiiccuullttaattss..  EErraa  ffrreeqqüüeenntt  ttrroobbaarr--ttee  aammbb  mmoorrooss  qquuee  eett  ppaarrllaavveenn,,  
oo  mmiilllloorr  ddiitt  ddeessiittjjaavveenn,,  ttoorrnnaarr  aa  llaa  PPeenníínnssuullaa  ppeerr  mmaattaarr  rroojjooss,,  hhii  
tteenniieenn  uunnaa  ggrraann  oobbsseessssiióó..  MM''eexxpplliiccaavvaa  eell  ccaappiittàà  VVeeggaa  qquuee  aall  
ccoommeennççaammeenntt  ddee  llaa  gguueerrrraa,,  qquuaann  eennttrraavveenn  eenn  uunnaa  ppoobbllaacciióó  
qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  rreeppuubblliiccaannaa,,  eellss  mmoorrooss  mmaattaavveenn  ii  vviioollaavveenn  aa  
ttootthhoomm  qquuee  ttrroobbaavveenn,,  eerraa  uunnaa  vveerrttaaddeerraa  ccaarrnniisssseerriiaa,,  ii  eellss  hhoo  
ppeerrmmeettiieenn..  HHii  eessttaavveenn  ttaann  aaccoossttuummaattss  qquuee  qquuaann  vvaarreenn  vveeuurree  
qquuee  tteenniieenn  llaa  gguueerrrraa  gguuaannyyaaddaa  ddoonnaarreenn  ll''oorrddrree  ddee  rreessppeeccttaarr  
vviiddeess,,  ppeerròò  eellllss,,  eellss  mmoorrooss,,  nnoo  lleess  oobbeeïïrreenn  ffiinnss  qquuee  ppeerr  ffeerr--llooss  
ccrreeuurree  eellss  ooffiicciiaallss  ccoommeennççaarreenn  aa  mmaattaarr--llooss  aa  eellllss..  SSeeggoonnss  eell  
ccaappiittàà,,  eenn  mmaattaavveenn  mmééss  eellss  ooffiicciiaallss  qquuee  eellss  rreeppuubblliiccaannss..  
    
AA  ll''eexxtteerriioorr,,  hhii  hhaavviiaa  uunnaa  ggrraann  eexxppllaannaaddaa  ppeerr  ffeerr  llaa  iinnssttrruucccciióónn,,  
iinnssttaall··llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess,,  ccoomm  bbààssqquueett,,  tteennnniiss,,  ffrroonnttóó,,  ccaammpp  ddee  
ffuuttbbooll,,  ccaammppss  ddee  pprrààccttiiqquueess  mmiilliittaarrss,,  eettcc..      
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EEnn  SSuurruu  ii  jjoo  aaiixxoopplluuggaattss  ppeerr  
ll’’ààlliiggaa  ffrraannqquuiissttaa..    HHii  hhaavviiaa  uunnaa  
cceerrttaa  aannaarrqquuiiaa  eenn  ll’’uunniiffoorrmmee,,  eell  
ccaallççaatt  qquuee  ppoorrtteemm  nnoo  eerraa  
ccoorrrreeccttee..  

        
  
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

UUnn  ppaarrttiitt  ddee  ffuuttbbooll  aa  ll’’eessttaaddii  ddee  SSeeggaannggaann        
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EErraa  uunn  qquuaarrtteerr  aaddmmiirraabbllee,,  oobbrraa  dd''uunn  hhoommee  qquuee  sseennttiiaa  llaa  
pprrooffeessssiióó,,  eessttiimmaavvaa  eellss  ssoollddaattss  ii  qquuee  mmoorrii  aallss  qquuaarraannttaa  ii  ppiiccoo  
dd''aannyyss  qquuaann  eerraa  ddiirreeccttoorr  ddee  ll''AAccaaddeemmiiaa  MMiilliittaarr  ddee  ZZaarraaggoozzaa,,  ii  
eell  ggeenneerraall  mmééss  jjoovvee  ddee  ll''eessttaatt  eessppaannyyooll..    PPeerr  ttaall  ddee  nnoo  
ccoonnffoonnddrree''ss,,  ss''hhaa  ddee  ddiirr  qquuee  eess  ddeeiiaa  JJuuaann  FFrreennááddeezz  CCaappaalllleejjaa  ii  
FFeerrnnáánnddeezz  CCaappaalllleejjaa..  MMééss  ttaarrdd,,  uunn  aalluummnnee  sseeuu  ddee  ll''AAccaaddeemmiiaa,,  
eemm  ddiigguuéé  qquuee  llii  ddeeiieenn  aammiissttoossaammeenntt  ""CCaarraammbboollaa""  ppeerr  tteenniirr  eellss  
ccooggnnoommss  rreeppeettiittss..  EEss  ddeeiiaa  qquuee  aaccoossttuummaavvaa  aa  ddoonnaarr  mmoollttss  
ppeerrmmiissooss  aallss  ssoollddaattss,,  ccoossaa  qquuee  vvaaiigg  ccoommpprroovvaarr  uunn  ddiiaa  eenn  eell  
vvoolluummiinnóóss  lllliibbrree  qquuee  hhii  hhaavviiaa  aall  ccoorrrreessppoonneenntt  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee  
MMaayyoorriiaa,,  oonn  hhii  ccoonnssttaavveenn  ttoottss  eellss  ssoollddaattss  qquuee  hhaavviieenn  oobbttiinngguutt  
ppeerrmmííss..  QQuuaann  lleess  oorrddrreess  ssuuppeerriioorrss  eerreenn  ddee  nnoo  ccoonncceeddiirr  
ppeerrmmiissooss,,  eellll  ccoonnttiinnuuaavvaa  ddoonnaanntt--llooss  ii  eenn  eell  lllliibbrree  ccoonnssttaavvaa  ccoomm  
aa  mmoottiiuu,,  ggrraavveeddaadd  ffaammiilliiaa,,  aall  mmaatteeiixx  ddiiaa  ii  eenn  ggrruuppss  ddee  
cciinnqquuaannttaa  oo  mmééss  ssoollddaattss..  
  
EEnn  sseerr  ffoorrcceess  ddee  xxoocc,,  eellss  ggrruuppss  ddee  RReegguullaarreess  ccoobbrrààvveemm  mmééss  
ddiinneerrss  ii  eenn  mmàà,,  eell  qquuee  eess  ddeeiiaa  llaass  ssoobbrraass  eellss  ssoollddaattss  ccoobbrrààvveemm  
ssiiss  rraallss  ddiiaarriiss,,  qquuaann  eellss  aallttrreess  rreeggiimmeennttss  ccoobbrraavveenn  ddooss  rraallss..  
AAmmbb  eellss  ddiinneerrss  ddeellss  ssoollddaattss  qquuee  eessttaavveenn  ddee  ppeerrmmííss,,  eell  
CCoorroonneell  CCaappaalllleejjaa  ffeeiiaa  oobbrreess  ddee  mmiilllloorraammeenntt  aall  qquuaarrtteerr  ii  
pprrooccuurraavvaa  uunn  mmiilllloorr  bbeenneessttaarr  aallss  qquuee  qquueeddaavveenn..  EExxpprreessssiióó  
sseevvaa  eerraa  ::  
--  SSii  eenn  llaa  gguueerrrraa  ooccuuppaammooss  llaa  pprriimmeerraa  llíínneeaa,,  eenn  llaa  ppaazz  
ddeebbeemmooss  eessttaarr  mmeejjoorr  qquuee  nnaaddiiee..  
  
EEllss  ssoollddaattss  vveetteerraannss,,  mmoollttss  dd''eellllss  vvoolluunnttaarriiss  qquuee  eellss  ffaallttaavvaa  ppoocc  
ppeerr  lllliicceenncciiaarr--ssee,,  eexxpplliiccaavveenn  mmeerraavveelllleess  ddeell  CCoorroonneell  
CCaappaalllleejjaa..  UUnnaa  ddee  lleess  mmoolltteess  qquuee  eess  ccoonnttaavveenn  eerraa  llaa  dd''uunn    
ssoollddaatt  qquuee  ddeemmaannaavvaa  ddiinneerrss  aallss  sseeuuss  ppaarreess  ddiieenntt  qquuee  ppaassssaavvaa  
ggaannaa  ii  eessttaavvaa  mmoolltt  mmaallaammeenntt  aall  qquuaarrtteerr..  EEnn  rreeaalliittaatt  vvoolliiaa  eellss  
ddiinneerrss  ppeerr  ppoorrttaarr  uunnaa  vviiddaa  ddiissssiippaaddaa..  CCoomm  ssiigguuii  qquuee  eenn  
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aaqquueellllaa  èèppooccaa  hhii  hhaavviiaa  cceennssuurraa  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddèènncciiaa,,  eell  
CCoorroonneell  ssee''nn  vvaa  aassssaabbeennttaarr  ii  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  ddeemmaannàà  iinnffoorrmmeess  
ddeellss  ppaarreess  ddeell  ssoollddaatt  ii  eenn  ddeessccoobbrriirr  qquuee  eerraa  dd’’uunnaa  ffaammíílliiaa  qquuee  
vviivviieenn  pprrààccttiiccaammeenntt  eenn  llaa  mmiissèèrriiaa,,  oorrddeennàà  qquuee  eell  ssoollddaatt  ppaassssééss  
eell  qquuee  llii  qquueeddaavvaa  ddee  sseerrvveeii  aall  ccaallaabbóóss  ii  llaa  ppaaggaa  íínntteeggrraa    eess  
ttrraammeettééss  ccaaddaa  mmeess  aa  llaa  ffaammíílliiaa..  
    
EEnn  uunn  ddeellss  ccaarrrreerrss  llaatteerraallss  ddee  lleess  ooffiicciinneess  ss''iinnssttaall··llaarreenn  ttaauulleess  ii  
uunnss  ssoollddaattss  vveetteerraannss  ffeeiieenn  llaa  ffiittxxaa  ddeellss  rreecclluutteess  aarrrriibbaattss  ddee  nnoouu  
ii  nnoo  ddoonnaavveenn  ll’’aabbaasstt..  UUnn  sseerrggeenntt  ssee  mm''aaccoossttàà  ii  eemm  ddiigguuéé::    
--  OOyyee  ttuu,,  ssiiéénnttaattee  eenn  eessttaa  mmeessaa  ii  eemmppiieezzaa  aa  lllleennaarr  ffiicchhaass..  
JJaa  ccoommeenncceemm  bbéé,,  vvaaiigg  ppeennssaarr..  MM''hhaavviieenn  aaccoonnsseellllaatt  qquuee  nnoo  eemm  
pprreesseennttééss  mmaaii  vvoolluunnttaarrii  ppeerr  aa  rreess  ii  qquuee  nnoo  ssaabbééss  ffeerr  mmaaii  rreess..    
--  NNoo  sséé  eessccrriibbiirr  aa  mmááqquuiinnaa  ----  vvaaiigg  ddiirr..  NNoo  eerraa  vveerriittaatt..  
--  PPuueess  hhaazzlloo  aa  mmaannoo..----  mm''hhaa  ffoottuutt,,  ppeerròò  nnoo  ppuucc  ppaass  eexxttrreemmaarr  llaa  
nnoottaa,,  vvaaiigg  ppeennssaarr..    
  
UUnnaa  vveeggaaddaa  ffeett  aaiixxòò,,  ppaassssààrreemm  aa  llaa  bbaarrbbeerriiaa  ii  eennss  ddeeiixxaarreenn  
ccoommpplleettaammeenntt  ppeellaattss  aall  zzeerroo;;  sseegguuiiddaammeenntt,,  uunnaa  dduuttxxaa..  EEnnccaarraa  
qquuee  ddiissttrriibbuuïïttss  eenn  ddiiffeerreennttss  ppaavveelllloonnss,,  eellss  ccaattaallaannss  sseemmpprree  
pprrooccuurrààvveemm  eessttaarr  jjuunnttss  ii  ppeerr  mmééss  qquuee  eenn  ddiissttiinntteess  ooccaassiioonnss  
eennss  ffeerreenn  ssoorrttiirr  aa  llaa  ggrraann  ppllaaççaa  aammbb  ttootteess  lleess  ppeerrttiinneenncceess  ppeerr  
ttaall  ddee  bbaarrrreejjaarr--nnooss,,  mmaaii  nnoo  hhoo  aaccoonnsseegguuiirreenn..      
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PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeeppppppppaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        aaaaaaaallllllll        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrííííííííooooooooddddddddoooooooo        ddddddddeeeeeeee        iiiiiiiinnnnnnnnssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuucccccccccccccccciiiiiiiióóóóóóóónnnnnnnn        
  
CCoommeennççaavvaa  eell  ppeerrííooddoo  ddee  iinnssttrruucccciióónn,,  eell  mmééss  eemmpprreennyyaaddoorr  ii  
dduurr,,  ppeerròò  ttaammbbéé  eell  mmééss  ddiissttrreett,,  jjaa  qquuee  sseemmpprree  eessttààvveemm  
ooccuuppaattss..  UUnnaa  vveeggaaddaa  aappoosseennttaattss  eerraa  qqüüeessttiióó  ddee  ddoonnaarr--nnooss  
ll''eeqquuiipp  ppeerrssoonnaall..  LL''uunniiffoorrmmee  eess  ccoommppoossaavvaa  dd’’uunnaa  gguueerrrreerraa,,  
uunnss  bbrriittcchheess  ----  ppaannttaalloonnss  sseemmbbllaannttss  aallss  ddee  mmuunnttaarr  aa  ccaavvaallll  ----,,  
vveennddeess  ----  ccoomm  lleess  ddeellss  eexxccuurrssiioonniisstteess  dd''aaqquueellllaa  èèppooccaa  ----,,  
mmiittjjoonnss,,  eessppaarrddeennyyeess  aalltteess  bbllaannqquueess,,  ttaarrbbuuss  vveerrmmeellll  ----  ccaappeellll  
ddee  ffeellttrree  ccoomm  eell  qquuee  ppoorrtteenn  eellss  mmoorrooss,,  cciillíínnddrriicc,,  nnoo  ccòònniicc  ----,,  
ffaaiixxaa  ddee  ccoolloorr  vveerrdd  qquuee  eerraa  eell  ddiissttiinnttiiuu  ddeell  GGrruuppoo,,  dduueess  
ccaammiisseess,,  ppaannttaalloonn  ccuurrtt  dd''eessppoorrtt,,  ggrraannoottaa  ppeerr  eessttaarr  ppeell  qquuaarrtteerr  
oo  ffeerr  llaa  iinnssttrruucccciióónn,,  eettcc..,,  ttoott  ddee  ccoottóó..    
  
HHaavvííeemm  ddee  lllliiuurraarr  llaa  rroobbaa  qquuee  ppoorrttààvveemm,,  qquuee  eennss  sseerriiaa  
ttoorrnnaaddaa  eell  ddiiaa  ddee  llaa  lllliiccèènncciiaa  oo  ppeerrmmííss  iinnddeeffiinniitt..    EEmm  vvaaiigg  
qquueeddaarr  lleess  ssaabbaatteess  aalltteess  qquuee  ppoorrttaavvaa,,  ccoomm  aa  rroocc  aa  llaa  ffaaiixxaa..  LLaa  
ttaallllaa  qquuee  eemm  ddoonnaarreenn  eerraa  llaa  mmééss  ggrraann  ii  eerraa  iinnssuuffiicciieenntt..  EEnnss  
hhaavvííeemm  ddee  vveessttiirr  ddee  ppaasseeoo  ppeerr  ttaall  ddee  ppaassssaarr  rreevviissttaa..  
--  MMii  ssaarrggeennttoo,,  eessttaa  ttaallllaa  eess  ppeeqquueeññaa  ppaarraa  mmii..    
--  PPuueess,,  eess  llaa  mmaayyoorr  yy    ttiieennee  qquuee  iirrttee  bbiieenn..  
RReessppoossttaa  ccoonnttuunnddeenntt..  NNoo  hhee  eessttaatt  mmaaii  mmaassssaa  pprreessuummiitt,,  ppeerròò  
eenn  vveeuurree  ll''eeffeeccttee  qquuee  ffeeiieenn  eellss  qquuee  jjaa  ccoommeennççaavveenn  aa  eessttaarr  
vveessttiittss,,  vvaaiigg  ppeennssaarr  qquuee  hhaavviiaa  ddee  ffeerr  aallgguunnaa  ccoossaa  ppeerr  ttaall  ddee  nnoo  
aasssseemmbbllaarr--mm’’hhii  mmaassssaa..  VVaaiigg  oobbsseerrvvaarr  qquuee  lleess  ccoossttuurreess  ddeellss  
ppaannttaalloonnss  ii  llaa  gguueerrrreerraa  nnoo  tteenniieenn  mmaassssaa  ggaarraannttiiaa  ppeerrqquuèè  eell  
rreeppuunntt  eerraa  mmoolltt  llllaarrgg  ii  eell  ffiill  mmoolltt  pprriimm,,  ssee  mm''aaccuuddíí  uunn  ppllaa..    UUnnaa  
vveeggaaddaa  vveessttiitt  aammbb  cceerrtteess  ddiiffiiccuullttaattss,,  eell  ppaannttaalloonn  mm''aannaavvaa  mmoolltt  
eessttrreett  ddeell  ggeennoollll  ii  llaa  gguueerrrreerraa  mmoolltt  cceennyyiiddaa  ii  ccuurrttaa  ddee  ttoott,,  vvaaiigg  
ffeerr  ddooss  ggeessttooss  mmoolltt  bbeenn  eessttuuddiiaattss::  pprriimmeerr,,  uunnaa  fflleexxiióó  aall  mmààxxiimm  
ddee  ccaammeess  aajjuuppiinntt--mmee..  AAuuttoommààttiiccaammeenntt  rreebbeennttaarreenn  
ccoommpplleettaammeenntt  lleess  ccoossttuurreess  aa  ll''aallttuurraa  ddeell  ggeennoollll..  SSeeggoonn,,  uunn  
mmoovviimmeenntt  ddee  bbrraaççooss  eennddaavvaanntt  ii  llaa  ccoossttuurraa  ddee  ll''eessqquueennaa  vvaa  
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qquueeddaarr  ddeessffeettaa  ddee  ddaalltt  aa  bbaaiixx  EEllss  ccoommppaannyyss  eessttaavveenn  
aaccoolllloonniittss..    
--  HHoo  sseennttoo,,  nnoo  ppeennssoo  aannaarr  vveessttiitt  aammbb  uunnaa  ccaammiissaa  ddee  ffoorrççaa  ----  
eellss  vvaaiigg  ddiirr..  
--TTooddooss  ffuueerraa  yy  eenn  ffiillaa  ddee  aa  uunnoo    ----    oorrddeennàà  eell  sseerrggeenntt..  
  
EEll  ccoommaannddaanntt  jjaa  eessttaavvaa  ppaassssaanntt  rreevviissttaa  aallss  aallttrreess  ggrruuppss..  CCaaddaa  
ggrruupp  eessttaavvaa  ffoorrmmaatt  ppeerr  uunn  cceenntteennaarr  ddee  rreecclluutteess,,  ddooss  sseerrggeennttss,,  
uunn  ttiinneenntt,,  ttrreess  ccaappoorraallss  ii  ssoollddaattss  iinnssttrruuccttoorrss..  NNoo  eellss  aaggrraaddaavvaa  
ggeennss  ddee  ffeerr  dd''iinnssttrruuccttoorrss,,  eessppeecciiaallmmeenntt  eellss  ooffiicciiaallss,,  jjaa  qquuee  aaiixxòò  
eerraa  ttrreebbaallllaarr  ii  nnoorrmmaallmmeenntt  nnoo  ffoottiieenn  nnii  bbrroott..  EEss  pprreesseennttàà  eell  
ccoommaannddaanntt  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoottss  eellss  ggrruuppss  ddee  rreecclluutteess  ii  qquuaann  
eessttiigguuéé  aa  llaa  mmeevvaa  aallttuurraa  vvaaiigg  eessffoorrççaarr--mmee  eenn  ttiirraarr  eellss  bbrraaççooss  
aavvaallll  pprrooccuurraanntt  eessttiirraarr--llooss  aall  mmààxxiimm  ppeerr  aacccceennttuuaarr  llaa  ccuurrtteeddaatt  
ddee  lleess  mmàànneegguueess..  EEss  ddeettuurràà..    
--  DDaattee  llaa  vvuueellttaa..    
EErraa  uunn  bboonn  hhoommee,,  ppeerrqquuèè  ssii  nnoo,,  hhaauurriiaa  ffoottuutt  eell  ggrraann  rraappaappoollvvoo  
aall  sseerrggeenntt..  
--  VVáállggaammee  DDiiooss..  DDéé  uusstteedd  ccuueennttaa  aall  aallmmaaccéénn  ----  ddiigguuéé  aa  
ll’’aaccoolllloonniitt  sseerrggeenntt  ----  ppaarraa  qquuee  llee  ttoommeenn  llaass  mmeeddiiddaass  yy  llee  hhaaggaann  
uunn  uunniiffoorrmmee  ddeecceennttee..    
  
DDuurraanntt  uunnss  qquuiinnzzee  ddiieess  ssoollaammeenntt  tteenniiaa  llaa  ggrraannoottaa,,  qquuee  ttaammbbéé  
mm''aannaavvaa  mmoolltt  ppeettiittaa,,  ii,,  ooffiicciiaallmmeenntt  nnoo  ppooddiiaa  ssoorrttiirr  ddeell  qquuaarrtteerr  aa  
lleess  hhoorreess  ddee  ppaasssseeiigg  aall  ppoobbllee..  UUnn  ddiiaa  eemm  ddiigguueerreenn  qquuee  eemm  
pprreesseennttééss  aa  ll''aallmmaaccéénn..    
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess  mmii  tteenniieennttee,,  ddaa  uusstteedd  ssuu  ppeerrmmiissoo  ??    
EErraa  uunn  ttiinneenntt  ppeettiitt  ii  mmééss  aavviiaatt  aammbb  mmaallaa  bbaavvaa,,  ddee  llaa  eessccaallaa  
aauuxxiilliiaarr,,  oo  ssiigguuii  qquuee  ooccuuppaavveenn  llllooccss  dd''aaddmmiinniissttrraacciióó  ii  nnoo  tteenniieenn  
ccoommaannddaammeenntt  ddee    ttrrooppaa,,  eell  qquuee  eenn  ddeeiieenn  cchhuussqquueerroo,,  qquuee  vvooll  
ddiirr  qquuee  hhaavviiaa  aasscceennddiitt  ppeerr  mmèèrriittss  ddee  gguueerrrraa  ii  nnoo  eerraa  
dd''aaccaaddèèmmiiaa..    NNoo  vvaa  nnii  aaiixxeeccaarr  llaa  vviissttaa  ddee  llaa  ttaauullaa  oonn  eessttaavvaa  
eessccrriivviinntt  ii  ddiigguuéé  ::  
--  PPaassaa..    
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PPrriimmeerraa  ffoottooggrraaffiiaa  aammbb  
uunniiffoorrmmee  ooffiicciiaall  ii  ffeett  aa  

mmiiddaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                    EEll  pprriimmeerr  ppeerrmmííss..  
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AA  ppeeuu  ddrreett  hhii  hhaavviiaa  uunn  hhoommee  bbaaiixxeett  ii  ccaallbb  aammbb  uunnaa  ccaarrtteerraa  ddee  
ccooll··lleeggiiaall  aa  ssoottaa  eell  bbrraaçç..    EErraa  eell  ssaassttrree  qquuee  hhaavviiaa  vviinngguutt  ddee  
MMeelliillllaa  ppeerr  pprreennddrreemm  lleess  mmiiddeess  ii  ffeerr--mmee  uunn  uunniiffoorrmmee..  VVaaiigg  
ffeerr--llii  ggeessttooss  qquuaann  eemm  pprreenniiaa  llaa  llllaarrggaaddaa  ppeerrqquuèè  aabbaaiixxééss  mmééss  
llaa  ffiittaa,,  ppeerr  ttaall  dd''eevviittaarr  eell  mmaall  eeffeeccttee  qquuee  ffeeiieenn  mmoollttss  rreecclluutteess  
aammbb  llaa  gguueerrrreerraa  mmééss  aavviiaatt  ccuurrttaa,,  ii  ssii  ppoorrttaavveenn  llaa    ffaaiixxaa  mmaassssaa  
ttiibbaaddaa  ffeeiiaa  qquuee  eennccaarraa  sseemmbblleess  mmééss  ccuurrttaa..    QQuuaann  eemm  vvaarreenn  
lllliiuurraarr  ll''uunniiffoorrmmee  ffeett  aa  mmiiddaa,,  nnoo  mmee''ll  vvaaiigg  ppooddeerr  ppoossaarr,,  eell  
ssaassttrree  ppoossaatt  aa  ffeerr  mmiiddeess  eessppeecciiaallss  hhaavviiaa  ffeett  lleess  mmàànneegguueess  vviinntt  
cceennttíímmeettrreess  mmééss  llllaarrgguueess  ddeell  ccoommppttee..  AAqquueessttaa  vveeggaaddaa,,  ccaalliiaa  
nnoo  aabbuussaarr  ii  eessppaavviillaarr--mmee  ppeell  mmeeuu  ccoommppttee  aammbb  uunn  ssaassttrree  ddeell  
ppoobbllee  ppeerrqquuèè  mm''eessccuurrccééss  lleess  mmàànneegguueess..    EErraa  eell  qquuee  ffeeiiaa  mmééss  
ggooiigg  ddee  ttoottaa  llaa  ttrrooppaa..      
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SSeemmbbllaa  mmeennttiiddaa  qquuee    ppeerr  ffeerr--ttee  uunn  hhoommbbrree,,  ccoomm  ddeeiieenn  eellss  
iinnssttrruuccttoorrss,,  ss''hhaagguueessssiinn  ddee  vvaalleerr  ddee  mmèèttooddeess  ttaann  ppoocc  ddiiggnneess..  
UUnn  dd''eellllss  eerraa  qquuee  qquuaann  ttooqquueessssiinn  ddiiaannaa  eellss  ttrreess  úúllttiimmss  eenn  
ffoorrmmaarr  ffrreeggaarriieenn  llaa  ccoommppaaññííaa,,  tteenniinntt  eenn  ccoommppttee  qquuee  nnoo  eett  
ppooddiieess  lllleevvaarr  aabbaannss  ddeell  ttoocc..  AAll  pprriinncciippii  ppeennssaavveess,,  bbéé,,  aallggúú  
aallttrree  hhoo  hhaa  ddee  ffeerr,,  ppeerròò,,  aallllòò  eess  vvaa  ccoonnvveerrttiirr  eenn  uunnaa  vveerrttaaddeerraa  
aanniimmaallaaddaa,,  ss''aarrrriibbaavvaa  aa  ll''eexxttrreemm    qquuee  aallgguunnss  eess  vveessttiieenn  aabbaannss  
dd''hhoorraa  ddiinnss  eell  lllliitt  ii  ttaann  bboonn  ppuunntt  sseennttiieenn  eell  ttoocc  ddee  ddiiaannaa  ssoorrttiieenn  
ccoomm  eessppeerriittaattss  ddoonnaanntt  ttrruuccss  aa  ttoorrtt  ii  aa  ddrreett  ppeerr  ttaall  ddee  ssoorrtteejjaarr  
eellss  aallttrreess  ppeerr  ll''eessttrreett  ppaassssaaddííss  ii  nnoo  sseerr  ddeellss  úúllttiimmss..  
  
CCaannssaatt  dd’’aaiixxòò  uunn  ddiiaa  eemm  vvaaiigg  ddiirr::  ss''hhaa  aaccaabbaatt,,  ssii  hhee  ddee  ffrreeggaarr  
ccaaddaa  ddiiaa  ffrreeggaarréé,,  ppeerròò  nnoo  eemm  vvuullll  ccoommppoorrttaarr  ccoomm  uunnaa  bbèèssttiiaa,,  ii  
vvaaiigg  ssoorrttiirr  sseennssee  pprreesssseess  qquuaann  ttootthhoomm  jjaa  hhaavviiaa  ffoorrmmaatt  ii  eell  
sseerrggeenntt  ttoott  eemmpprreennyyaatt  eemm  ddiigguuéé::    
--  SSii  qquuiieerreess  ttoommáárrtteelloo  aa  ccaacchhoonnddeeoo  eemmppeezzaarrááss  ppoorr  ffrreeggaarr  llaa  
ccoommppaaññííaa  ssoolloo..    
VVaaiigg  ffrreeggaarr--llaa  ttoott  ccaannttaanntt  ""EEllss  SSeeggaaddoorrss""  ddaavvaanntt  ddeell  sseerrggeenntt  ii  
aammbb  eellss  ccoommppaannyyss  ccaattaallaannss  aaccoolllloonniittss;;  eessttaavveenn  ttaann  sseerriioossooss  ii  
eenn  sseerr  uunn  hhiimmnnee  eessccrriitt  eenn  ttoo  mmeennoorr,,  ll''hhoommee  eess  ddeegguuéé  ppeennssaarr  
qquuee  eerraa  uunnaa  ccaannççóó  ffúúnneebbrree  dd''eessggllééssiiaa..    NNoo  eemm  ssaabbiiaa  llaa  lllleettrraa,,  
ddiigguueemm--nnee  ooffiicciiaall,,  ppeerròò  ssíí  aaqquueellllaa  eessttrrooffaa  ppooppuullaarr  qquuee  ddiiuu::    
""DDee  llaa  ssaanngg  ddeellss  ccaasstteellllaannss  eenn  ffaarreemm  ttiinnttaa  vveerrmmeellllaa  ii  aammbb  eellss  
oossssooss  ii  llaa  ppeellll  nn''aaddoobbaarreemm  ll''eessccuuddeellllaa""..  VVaaiigg  eessttaarr  vvaarriiss  ddiieess  
ffrreeggaanntt  ii  aaccoonnsseegguuiinntt  mmèèttooddeess  rrààppiiddss  ii  eeffeeccttiiuuss,,  ffiinnss  qquuee  llaa  
ccoossaa  eess  vvaa  ssuuaavviittzzaarr..    
  
UUnnaa  vveeggaaddaa  ffoorrmmaattss  aannààvveemm  aallss  llaavvaabbooss  aa  rreennttaarr--nnooss,,  sseemmpprree  
aammbb  llaa  vviiggiillàànncciiaa  ddeellss  iinnssttrruuccttoorrss,,  ii  uunnaa  vveeggaaddaa  ""nneettss""    ttoorrnnaaddaa  
aa  llaa  ccoommppaaññííaa  aa  ffeerr  eellss  lllliittss  oo  ccaammaassttrrooss..    UUnn  ccaammaassttrroo  eessttaavvaa  
ccoommppoossaatt  ddee  ddooss  ccaavvaalllleettss  ddee  ffeerrrroo,,  qquuaattrree  ttaabbllaass  ddee  ffuussttaa,,  uunn  
mmaattaallààss  dd''eessppaarrtt,,  ppeerròò  aammbb  mmoolltt    ppoocc  eessppaarrtt,,  ddooss  lllleennççoollss,,  uunn  
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ccooiixxíí  ii  uunnaa  mmaannttaa..    DDuurraanntt  eell  ddiiaa  ccaaddaa  qquuaattrree  ss''aappiillaavveenn  ffeenntt  
ddooss  ssoossttrreess  aammbb  eellss  ccaavvaalllleettss  ii  lleess  ffuusstteess,,  ccooll··llooccaanntt  eellss  
mmaattaallaassssooss,,  lllleennççoollss  ii  ccooiixxiinnss  eennttrree  eelllleess  ii  ttoott  pplleeggaatt  ccoobbeerrtt  
aammbb  lleess  mmaanntteess  ii  aarrrreenngglleerraattss  qquuaassii  ttooccaanntt  lleess    ppaarreettss,,  oo  ssiigguuii  
qquuee  qquueeddaavvaa  uunnaa  ssaallaa  mmoolltt  eessppaaiioossaa  ii  ffààcciill  ddee  ffrreeggaarr..      
  
LLaa  pprriimmeerraa  nniitt  ddee  qquuaarrtteerr,,  ccoomm  ééss  nnaattuurraall,,  eennss  eennsseennyyaarreenn  eell  
pprrooccééss  ii  qquuaann  eessttiigguueerreenn  ttoottss  eellss  lllliittss  ffeettss  eenn  sseennttiirr  eell  ttoocc  ddee  
ssiilleennccii  eennss  ddiissppoossààvveemm  aa  ddoorrmmiirr..    SSeegguuiinntt  eellss  ccoonnsseellllss  qquuee  
hhaavviiaa  rreebbuutt  ccoomm  aa  mmeemmbbrree  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa,,  vvaaiigg  aaggeennoollllaarr--
mmee  ppeerr  rreessaarr  sseennssee  pprreeooccuuppaarr--mmee  eell  mmééss  mmíínniimm  ddee  ll''aaccttiittuudd  
ddeellss  aallttrreess..    NNoo  sséé  ssii  aallggúú  eemm  vvaa  sseegguuiirr,,  nnii  llaa  ccaarraa  qquuee  ffeerreenn,,  eell  
qquuee  ssii  qquuee  sséé,,  ééss  qquuee  qquuaann  ttoott  eessttaavvaa  mmééss  nnoorrmmaalliittzzaatt  eerreenn  
ddiivveerrssooss  eellss  qquuee  ccoomm  aa  mmíínniimm  ffeeiieenn  eell  nnoomm  ddeell  ppaarree  ii  mmaaii  
nniinnggúú  nnoo  vvaa  aaddooppttaarr  uunnaa  aaccttiittuudd  ddee  bbuurrllaa,,  aannss  aall  ccoonnttrraarrii..  
AAqquueessttaa  ii  aallttrreess  aaccttiittuuddss  oobbsseerrvvaaddeess  aammbb  llaa  mmééss  aabbssoolluuttaa  
ccoonnvviicccciióó,,  ffeerreenn  qquuee  mmoolltteess  vveeggaaddeess  nnoottééss  ccoomm  ssii  eemm  
ttiinngguueessssiinn  uunn  cceerrtt  rreessppeeccttee..    NNoo  eerraa  ffààcciill  ffeerr  aappoossttoollaatt,,  ppeerròò,,  ssii  
ddeess  ddeell  pprriimmeerr  mmoommeenntt  eess  pprreenniiaa  uunnaa  aaccttiittuudd  ffeerrmmaa  eerreess  
rreessppeeccttaatt..    EEll  qquuee  nnoo  hhii  hhaa  mmaanneerreess  qquuee  eemm  qquuaaddrrii,,  ééss  qquuee  
ppeerr  uunn  ccoossttaatt  ffeess  aappoossttoollaatt  ii  ppeerr  ll''aallttrree  ffooss  ttaann  ppoocc  rreessppeeccttuuóóss  ii  
ppooccaassoollttaa  aammbb  lleess  ccoosseess  mmiilliittaarrss..  
  
SSeemmbbllaa  qquuee  nnoo  ppuugguuii  sseerr,,  ppeerròò  aammbb  eell  ppaass  ddeellss  aannyyss  ii  aammbb  
eellss  ccaannvviiss  bbrruuttaallss  hhaagguuttss,,  ttootteess  aaqquueelllleess  ccoonnvviicccciioonnss  ssee  nn''hhaann  
aannaatt  eenn  oorrrriiss..      NNoo  ffaa  ppaass  ggaaiirreess  aannyyss  qquuee  uunn  aammiicc  ddee    ll''OOppuuss  
eemm  vvaa  ccoonnvvèènncceerr  ppeerrqquuèè  aannééss  aa  ffeerr  uunn  ""rreettiirroo""  ddee  ttrreess  ddiieess,,  aa  
lleess  ""iinnssttaall··llaacciioonnss""  ddee  ""ll''OObbrraa"",,  ccoomm  eellllss  eenn  ddiiuueenn..    VVaaiigg  rreessiissttiirr--
hhoo  uunn  ddiiaa  ii  mmiigg,,  DDééuu  nnii  ddoo..  UUnnaa  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  eemm  vvaa  ffeerr  
mmééss  ggrrààcciiaa,,  vvaa  sseerr  eell  ddiiaa  qquuee  eenn    uunnaa  ""xxeerrrraaddaa"",,  eenn  qquuèè  eell  
ddiirreeccttoorr  ddeell  ccuurrsseett  nnoommééss  xxeerrrraavvaa  eellll,,  vvaa  ddiirr  qquuee  nnoo  tteennííeemm  
ccoolllloonnss  ddee  ffeerr  aappoossttoollaatt,,  ii  eell  mmééss  ggrraacciióóss  ééss  qquuee  eell  mmiilliittaanntt  
aammiicc  eemm  ddiigguuééss  qquuee  aaiixxòò  eerraa  iimmppoossssiibbllee  ii  qquuee  jjoo  mmeennttiiaa,,  jjaa  
qquuee  ttoott  uunn  ddiirreeccttoorr  ddee  ll''OOppuuss  nnoo  ppooddiiaa  ppaarrllaarr  dd''aaqquueessttaa  
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mmaanneerraa..  QQuuaann  jjoo  eerraa  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa,,  eessttaavvaa  ttaann  eenncceeggaatt  ccoomm  
ppeerr  dduubbttaarr  dd''aaqquueessttaa  mmaanneerraa  dd''uunn  aammiicc??..    NNoo  hhoo  ssaabbrréé  mmaaii..    
EEll  qquuee  ssii  sséé  ééss  qquuee  ll''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa  nnoo  tteenniiaa  ll''aaiirree  sseeccttaarrii  ddee  
ll''OOppuuss,,  eerraa  uunnaa  oorrggaanniittzzaacciióó  mmééss  mmooddeessttaa,,  ttoott  ii  qquuee  aarraa  ppeennssoo  
qquuee  sseerr--nnee  ssooccii  nnoo  eemm  vvaa  ffeerr  ggaaiirree  bbéé..  
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EEEEEEEEllllllll        PPPPPPPPáááááááátttttttteeeeeeeerrrrrrrr        
    
AAllss  ppooccss  ddiieess  dd''hhaavveerr  aarrrriibbaatt  vvaaiigg  vviissiittaarr  eell  PPáátteerr,,  ttaammbbéé  
sseegguuiinntt  ccoonnsseellllss  ddeell  CCoonnssiilliiaarrii,,  nnoomm  qquuee  eess  ddoonnaavvaa  aall  ssaacceerrddoott  
qquuee  eessttaavvaa  aa  ccààrrrreecc  ddeellss  jjoovveess  dd''AAcccciióó  CCaattòòlliiccaa..  NNoo  eemm  vvaa  
aaggrraaddaarr,,  ppeerrqquuèè  ttoott  ii  ooffeerriirr--mmee  ppeerr  ffeerr  ll''aappoossttoollaatt  qquuee  
ccoonnvviinngguuééss,,  ssoollaammeenntt  vvaa  uuttiilliittzzaarr  eellss  mmeeuuss  sseerrvveeiiss  ppeerr  lllleeggiirr  
ll''EEvvaannggeellii  dduurraanntt  llaa  MMiissssaa  ooffiicciiaall  ddeell  ddiiuummeennggee,,  MMiissssaa  qquuee  
nnoorrmmaallmmeenntt  dduurraavvaa  ddeeuu  mmiinnuuttss..  TTeenniiaa  llaa  sseennssaacciióó  qquuee  mmééss  
aavviiaatt  jjoo  llii  ffeeiiaa  nnoossaa..  NNoo  vvaa  aacccceeppttaarr  mmaaii  eell  mmeeuu  ooffeerriimmeenntt  ppeerr  
aajjuuddaarr  aa  lleess  ccllaasssseess  ppeerr  aannaallffaabbeettss,,  oo  eell  qquuee  ccoonnvviinngguuééss..  EEll  
ppeerrcceennttaattggee  dd''aannaallffaabbeettss  eerraa  mmoolltt  aalltt,,  ffiinnss  ii  ttoott  hhii  hhaavviiaa  uunn  
ccaattaallàà  qquuee  aavveerrggoonnyyiitt  eenn  vveeuurree  eell  pprreessttiiggii  qquuee  mmééss  aavviiaatt  
tteennííeemm  eellss  ccaattaallaannss  ii  eellll  eerraa  aannaallffaabbeett,,  ss''eessffoorrççàà  aall  mmààxxiimm  ii  
aapprreenngguuéé  aa  lllleeggiirr  ii  aa  eessccrriiuurree..  
  
EEnn  aaqquueellllaa  èèppooccaa  lleess  ddiiffeerrèènncciieess  qquuee  hhii  hhaavviiaa  eennttrree  lleess  zzoonneess,,  
rreeggiioonnss,,  oo  mmééss  bbeenn  ddiitt,,  NNaacciioonnss  ddee  ll''EEssttaatt,,  eerraa  mmoolltt  aaccuussaaddaa..  
CCaattaalluunnyyaa  eerraa  llaa  ffààbbrriiccaa  ddee  ll''EEssttaatt..  EEnn  qquuaarraannttaa  aannyyss  hhii  hhaa  
hhaagguutt  uunn  ccaannvvii  bbrruuttaall  ii  lleess  ddiiffeerrèènncciieess  ss''hhaann  rreedduuïïtt  
eennoorrmmeemmeenntt,,  ssii  ppaarrlleemm  eenn  tteerrmmeess  eeccoonnòòmmiiccss,,  jjaa  qquuee  
ccuullttuurraallmmeenntt  sseegguuiimm  sseenntt  ddiiffeerreennttss..  LL''aannttiippaattiiaa  qquuee  eennss  tteenniieenn  
sseegguueeiixx  iigguuaall,,  mmééss  aavviiaatt  jjoo  ddiirriiaa  qquuee  vvaa  eenn  aauuggmmeenntt  eenn  
aapprrooffiittaarr--ssee  aa  nniivveellll  ppoollííttiicc  ppeerr  ttaall  dd''aaccoonnsseegguuiirr  vvoottss  eenn  
mmoommeennttss  dd''eelleecccciioonnss..  UUnnaa  ddee  lleess  ccoosseess  qquuee  eellss  ccoossttaavvaa,,  ii  
eennccaarraa  eellss  ccoossttaa  mmééss  ddee  ssuuppoorrttaarr,,  ééss  qquuee  ppaarrlleemm  uunn  iiddiioommaa  
ddiiffeerreenntt  aall  sseeuu..  
  
EEll  ddiiuummeennggee  ddee  RRaammss,,  cceelleebbrrààrreemm  llaa  MMiissssaa  eenn  uunn  ddeellss  jjaarrddiinnss,,  
ccoomm  ccaaddaa  ddiiuummeennggee..  LL''aallttaarr  eerraa  ddee  ffuussttaa,,  ffeett  aallss  ttaalllleerrss  ddeell  
rreeggiimmeenntt,,  eenn  sseerr  ddeessmmuunnttaabbllee  ss''iinnssttaall··llaavvaa  aa  ddiiffeerreennttss  llllooccss,,  
sseeggoonnss  ccoonnvveenniièènncciieess..  EEll  rreettaauullee  eessttaavvaa  ffoorrmmaatt  ppeerr  ttrreess  
ccoossssooss  uunniittss  mmiittjjaannççaanntt  xxaarrnneerreess  ppeerr  ttaall  ddee  pplleeggaarr--lloo;;  eellss  
llaatteerraallss,,  mmééss  eessttrreettss  qquuee  eell  cceennttrraall,,  ccoorroonnaattss  ppeerr  uunn  ttrriiaannggllee  ii  
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eell  cceennttrraall  ppeerr  ddooss  cceerrcclleess  ssoobbrreeppoossaattss,,  ttoott  pplleeggaatt  ddeeccoorraatt  aammbb  
ccoolloorrss  vviiuuss  ii  ssaanneeffeess  ddaauurraaddeess..    AA  ccaaddaa  ccoossttaatt  ddee  ll''aallttaarr  ddooss  
ggiinnyyss  ddee  gguueerrrraa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ttoorrrree  dd''uunnss  qquuaattrree  mmeettrreess  dd''aalltt  
ppeerròò  ppaarrttiittss  ppeerr  llaa  mmeeiittaatt,,  nnoommééss  hhii  hhaagguueerreenn  ffaallttaatt  eellss  ffuusseellllss  
mmààuusseerr,,  vveellllss  ii  ggaassttaattss,,  ssoorrttiinntt  ppeellss  mmeerrlleettss..  EEnn  ddiieess  
aasssseennyyaallaattss,,  ccooll··llooccaavveenn  mmeettrraallllaaddoorreess  mmuunnttaaddeess  ssoobbrree  
ttrrííppooddeess,,  ffllaannqquueejjaanntt  ll''aallttaarr..  
  
EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó  ii  mmeennttrree  ffeeiieenn  pprroovveess  ddee  ttiirr,,  uunnaa  dd''aaqquueesstteess  
mmeettrraallllaaddoorreess  eess  vvaa  ddiissppaarraarr  qquuaann  uunn  ssoollddaatt  ccoommpprroovvaavvaa  eellss  
bbllaannccss  ii  eell  vvaa  ccoossiirr  aa  bbaalleess..  LLaa  ssoolluucciióó  vvaa  sseerr  aarrrreessttaarr  llaa  
mmeettrraallllaaddoorraa  ccaarrrreeggaanntt--llaa  ddee  ccaaddeenneess  ppeerr  uunnss  aannyyss..    SSii  ss''hhaavviiaa  
dd''aarrrreessttaarr  aallggúú  sseemmbbllaa,,  qquuee  hhaauurriiaa  eessttaatt  nnaattuurraall  ddee  ffeerr--hhoo  aall  
mmeessttrree  aarrmmeerr,,  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  bboonn  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  llaa  
mmeettrraallllaaddoorraa  ii  aaiixxíí  eevviittaarr  uunnaa  rreeppeettiicciióó  ddeellss  ffeettss..  EEll  mmiilliittaarr  ééss  
uunn  mmóónn  ddee  ddiiffíícciill  ccoommpprreennssiióó..  
  
VVaaiigg  ccoommeennççaarr  aa  lllleeggiirr  ll''EEvvaannggeellii,,  qquuee  eenn  aaqquueesstt  ddiiaa  eerraa  llaa  
PPaassssiióó  ii  MMoorrtt  ddee  NNoossttrree  SSeennyyoorr  JJeessuuccrriisstt  ii  mmoolltt  aabbaannss    qquuee  
ccaannttééss  eell  ggaallll  ppeerr  pprriimmeerraa  vvaaggaaddaa,,  eell  mmoossssèènn  jjaa  hhaavviiaa  ""ccaannttaatt""  
ttoottaa  llaa  mmiissssaa..  EEll  mmoossssèènn  ccoommeennttaavvaa  ssoovviinntt  qquuee  tteenniiaa  ggaanneess  ddee  
ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  eessggllééssiiaa..    LL''aanntteerriioorr  ccoorroonneell  jjaa  hhoo  hhaauurriiaa  ffeett  ssii  
ss''hhoo  hhaagguuééss  pprrooppoossaatt,,  ppeerròò  ppeell  qquuee  eess  ddeeiiaa,,  ttoott  ii  sseerr  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa,,  nnoo  eerraa  ggeennss  cclleerriiccaall..  
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LL’’aallttaarr  eenn  uunn  ddiiaa  qquuee  ddee  ttaanntt  ““ssoolleemmnnee””  ii  iimmppoorrttaanntt  nnoo  eenn  
rreeccoorrddoo  eell  mmoottiiuu,,  ffoouu  ll’’úúnniiccaa  vveeggaaddaa,,  ddeesspprrééss  ddee  rreecclluuttaa,,  qquuee  
vvaaiigg  aaggaaffaarr  uunn  ffuusseellll  ppeerr  ffeerr  ddee  ggaassttaaddoorreess..  ----  eell  pprriimmeerr  ddee  
ll’’eessqquueerrrraa..  
  
  
                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TTrroobbaaddaa  dd’’oolloottiinnss  aa  MMeelliillllaa..  AAuuggéé,,  TTaannéé,,  ((??)),,  AArrbbaatt  ii  RRoouurraa..  
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LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        vvvvvvvvaaaaaaaaccccccccuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeeessssssss        
  
LLeess  vvaaccuunneess  qquuee  eennss  ddoonnaavveenn  aa  ll''aarrrriibbaaddaa  eerreenn  mmoolltt  ffoorrtteess  ii  
aaccoossttuummaavveenn  aa  ddoonnaarr  rreeaacccciioonnss  ffeebbrriillss..  UUnn  ddeellss  mmèèttooddeess  qquuee  
sseegguuiieenn  eerraa::  ffoorrmmaattss  eenn  ffiillaa  ddee  aa  uunnoo  ii  sseennssee  ccaammiissaa,,  mmeennttrree  
aavvaannççààvveemm  uunn  pprraaccttiiccaanntt  mmoorroo  eennss  ddeessiinnffeeccttaavvaa  aammbb  iiooddee  
eennttrree  ll''eessppiinnaaddaa  ii  ll''oommòòppllaatt  eessqquueerrrraa;;  eell  sseeggüüeenntt  pprraaccttiiccaanntt  
tteenniiaa  uunnaa  ppaallaannggaannaa  pplleennaa  dd''aagguulllleess  pprrèèvviiaammeenntt  ddeessiinnffeeccttaaddeess  
----  ssuuppoossoo  ----  ii  eett  ccllaavvaavvaa  ll''aagguullllaa;;  sseegguuiieess  aavvaannççaanntt  ffiinnss  aarrrriibbaarr  
aall  sseeggüüeenntt,,  qquuee,,  aammbb  uunnaa  xxeerriinnggaa  qquuee  aallmmeennyyss  ffeeiiaa  vviinntt--ii--cciinncc  
cceennttíímmeettrreess  ddee  llllaarrgg  ppeerr  ddooss  ddee  ddiiààmmeettrree,,  iinntteennttaavvaa  
eemmppaallmmaarr--llaa  aa  ll''aagguullllaa,,  aa  vveeggaaddeess  aammbb  cceerrttaa  ddiiffiiccuullttaatt,,  ii  
tt''iinnjjeeccttaavvaa  llaa  qquuaannttiittaatt  pprreeccoonncceebbuuddaa..  EEll  qquuee  nnoo  sséé  ééss  ssii  hhoo  
ffeeiiaa  aa  ppoollss  oo  ssii  tteenniiaa  uunn  mmèèttooddee  aauuttoommààttiicc  ddee  ddoossiiffiiccaacciióó;;  ddiicc  
aaiixxòò  ppeerrqquuèè  lleess  rreeaacccciioonnss  eerreenn  bbrruuttaallss  ppeerr  aa  aallgguunnss..  NNoo  ttoottss  
aarrrriibbaavveenn  ffiinnss  aall  ffiinnaall  ddeell  cciiccllee,,  jjaa  qquuee  aallgguunnss  qquueeiieenn  ddeessmmaaiiaattss  
mmoolltt  aabbaannss..  HHee  ddee  rreeccoonnèèiixxeerr  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  vvaaccuunnaatt,,  vvaaiigg  
sseerr  ddeellss  qquuee  vvaaiigg  hhaavveerr  ddee  sseeuurree  uunnaa  eessttoonnaa  eenn  nnoottaarr  
ssíímmppttoommeess  ddee  ddeessmmaaii..  
      
LLaa  mmaatteeiixxaa  tteennddèènncciiaa  qquuee  tteennííeemm  eellss  ccaattaallaannss  aa  aassssaabbeennttaarr--
nnooss  ddeell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  lleess  ccoosseess  aabbaannss  dd''iinnccoorrppoorraarr--nnooss,,  llaa  
tteennííeemm,,  mmééss  aacccceennttuuaaddaa  eennccaarraa,,  eenn  ttrroobbaarr--nnooss  aall  mmiigg  ddeell  bbaallll  
ii,,  eenn  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa,,  lleess  ssooll··lliicciittuuddss  dd''iinnffoorrmmeess  aallss  vveetteerraannss  
ccaattaallaannss  eerreenn  ccoonnssttaannttss  ii  eellllss  tteenniieenn  mmééss  iinntteerrèèss  eennccaarraa  eenn  
iinnffoorrmmaarr--nnooss  ddee  ttoott..  ÉÉss  ppeerr  aaiixxòò  qquuee  vvaaiigg  ccoommpplliirr  eellss  sseeuuss  
ccoonnsseellllss  ii  ddeesspprrééss  dd''uunnaa  vvaaccuunnaacciióó  pprrooccuurraavvaa  nnoo  eessttaarr--mmee  
qquuiieett,,  ffiinnss  ii  ttoott  eenn  eessttaarr  ddiissppeennssaattss  dd''iinnssttrruucccciióó  vvaaiigg  aannaarr--mmee''nn  
uunn  ddiiaa  aall  cciinneemmaa  aa  NNaaddoorr,,  cciiuuttaatt  ssiittuuaaddaa  aa  mmiigg  ccaammíí  ddee  MMeelliillllaa  ii  
qquuee  llllaavvoorrss    ttiinnddrriiaa  uunnss  ttrreennttaa  mmiill  hhaabbiittaannttss..  
  
PPeerr  ddeessppllaaççaarr--nnooss  aa  NNaaddoorr,,  oo  aa  MMeelliillllaa,,  uuttiilliittzzààvveemm  uunnaa  llíínniiaa  
rreegguullaarr  dd''aauuttoobbuussooss  qquuee  ffeeiiaa  eell  sseerrvveeii  aammbb  uunnaa  ffrreeqqüüèènncciiaa  
dd''uunnaa  hhoorraa  ccaaddaa  vviiaattggee..    EErreenn  aauuttoobbuussooss  eenn  nnoo  ggaaiirree  bboonn  eessttaatt  
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ii  aa  vveeggaaddeess  vviiaattjjààvveemm  ccoomm  aaqquueellll  qquuii  ddiiuu  aa  ppiilloonnss  ii  aammbb  
ll''iinnccoonnffuussiibbllee  oolloorr  ddeellss  eessttrraannyyss  ppeerrffuummss  qquuee  uuttiilliittzzeenn  lleess  
ddoonneess  mmoorreess,,  ii  ddeellss  eessttrriiss  ii  mmeerrccaaddeerriieess  qquuee  ppoorrttaavveenn,,  eenn  
mmééss  qquuaannttiittaatt  eenn  ddiieess  ddee  zzooccoo  ----  mmeerrccaatt..    
  
UUnn  vveesspprree,,  eenn  ttoorrnnaarr  aall  qquuaarrtteerr  ddeesspprrèèss  dd''hhaavveerr  eessttaatt  aa  NNaaddoorr  
ppeerr  aannaarr  aall  cciinneemmaa  ii  hhaavveenntt  eessttaatt  vvaaccuunnaattss  aall  mmaattíí,,  uunn  ddeellss  
ccoommppaannyyss,,  eell  ddee  CCaassssàà,,  eessttaavvaa  aall  lllliitt  ii  aammbb  ffeebbrree..    SSeegguuiinntt  eellss  
sseeuuss  ddeessiiggss  llii  vvaaiigg  ppoorrttaarr  uunn  ccaaffèè  aammbb  lllleett  ddee  llaa  ccaannttiinnaa  ii  eenn  
pprreegguunnttaarr--llii  ssii  llii  mmaannccaavvaa  aallgguunnaa  ccoossaa  mmééss  eemm  ddiigguuéé  ::    
--  SSíí,,  ........  ffeess--mmee  mmooxxaaiinneess..    
AAllss  vviinntt--ii--uunn  aannyyss  eennccaarraa  ss''ééss  uunnaa  mmiiccaa  iinnffaanntt  ii  mmééss  ssii  hhoomm  hhaa  
ssoorrttiitt  ppoocc  ddee  ccaassaa  sseevvaa;;  nnoo  ééss  dd''eessttrraannyyaarr,,  ddoonnccss,,  aaqquueesstt  ttiippuuss  
ddee  rreeaacccciioonnss,,  ssii  aa  mmééss,,  uunn  nnoo  eess  ttrroobbaa  bbéé..    DDuurraanntt  eellss  pprriimmeerrss  
ddiieess  eess  ddoonnaavveenn  ccaassooss  mmoolltt  ppeeccuulliiaarrss,,  ffiinnss  ii  ttoott  uunn  rreecclluuttaa  eess  
ppaassssaavvaa  eell  mmaattíí  pplloorraanntt  mmeennttrree  ffèèiieemm  llaa  iinnssttrruucccciióónn..  LLii  vvaa  
ccoossttaarr  mmoolltt  dd''hhaabbiittuuaarr--ssee  aa  llaa  ssiittuuaacciióó..  
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CCoommeennççààrreemm  eell  ppeerrííooddee  dd''iinnssttrruucccciióó  aapprreenneenntt  aa  mmaarrccaarr  eell  
ppaass..    AA  ccaauussaa  ddee  llaa  mmeevvaa  aallttuurraa  aannaavvaa  ssiittuuaatt  pprriimmeerr  ii  aa  llaa  
ddrreettaa,,  oo  ssiigguuii  eennss  ssiittuuaavveenn  mmééss  oo  mmeennyyss  ppeerr  oorrddrree  dd''eessttaattuurraa..  
NNoo  vvaa  sseerr  ffààcciill,,  jjaa  qquuee  vvaaiigg  hhaavveerr  dd''aaccoossttuummaarr--mmee  aa  ffeerr  lleess  
ppaasssseess  mmééss  ccuurrtteess,,  ppeerrqquuèè  eellss  ccaammaaccuurrttss  ddee  llaa  ccuuaa  ppoogguueessssiinn  
sseegguuiirr  ii  aaiixxòò  ffeeiiaa  qquuee  ssoovviinntt  jjoo  ttaammbbéé  ppeerrddééss  eell  ppaass..  
  
HHaauurriiaa  eessttaatt  mmoolltt  ggrraattiiffiiccaanntt  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  
iinnssttrruucccciióónn  hhaagguuééssssiimm  ppoogguutt  dduuttxxaarr--nnooss,,  ppeerròò  ssoollaammeenntt  eenn  
ccoommppttaaddeess  ooccaassiioonnss  ppoogguuéérreemm  ffeerr--hhoo::  ll''aaiigguuaa  eessccaasssseejjaavvaa..      
UUnn  ddiiaa,,  ddeesspprrééss  dd''hhaavveerr  ffeett  llaa  iinnssttrruucccciióó  aa  ll''eessppllaannaaddaa,,  ttoottss  eenn  
uunn  ssooll  bblloocc,,  rreennddiittss  ii  ssuuaattss  dd''aallllòò  mmééss,,  eennss  ccoonndduuïïrreenn  ffoorrmmaattss  aa  
lleess  dduuttxxeess  ii  eennss  vvaann  oobblliiggaarr  aa  dduuttxxaarr--nnooss..  AAllgguunnss  iinntteennttaarreenn  
eevviittaarr--hhoo,,  iinnccoommpprreennssiibbllee..  UUnn  ddeellss  qquuee  eess  vvoolliiaa  ddeessppiissttaarr  jjaa  eell  
tteennííeemm    ffiittxxaatt,,  ppeerrqquuèè  tteenniiaa  mmoolltt  ppooccaa  ccuurraa  ddee  llaa  sseevvaa  nneetteeddaatt;;  
eenn  uunnaa  ppaarraauullaa,,  eerraa  mmoolltt  bbrruutt,,  ttaanntt  ééss  aaiixxíí  qquuee  uunnaa  ttaarrddaa  eell  
vvààrreemm  aaggaaffaarr  eennttrree  uunnss  qquuaannttss  ii  aammbb  eell  ""NNeeoocciitt""  ddeell  ccuunnyyaatt,,  eell  
vvààrreemm  bbeenn  eennssuullffaattaarr  eenn  eell  mmoommeenntt  qquuee  aarrrriibbaavvaa  eell  sseerrggeenntt..  
EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  qquuaarrtteerr  vvaa  ddoonnaarr  llaa  vveeuu  ii  aauuttoommààttiiccaammeenntt  
ttoottss  ffiirrmmeess..  
--¿¿QQuu  ppaassaa  aaqquuíí??  ----  pprreegguunnttàà  eell  sseerrggeenntt  eenn  vveeuurree  uunn  rreecclluuttaa  
mmiigg  eennffaarriinnaatt..  EEnn  eexxpplliiccaarr--llii  eell  mmoottiiuu,,  llaa  sseevvaa  rreessppoossttaa  vvaa  sseerr  
ccoonnttuunnddeenntt  ccoomm  sseemmpprree  ::    
--  DDuurroo  ccoonn  ééll..      
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OOffiicciiaallmmeenntt  eennss  ccaannvviiaavveenn  eellss  lllleennççoollss  ccaaddaa  qquuiinnzzee  ddiieess,,  ppeerròò  
ttaarrddaavveenn  mmééss..  EEllss  lllleennççoollss  tteenniieenn  eellss  vvoorraavviiuuss  iigguuaallss  eenn  eellss  
sseeuuss  eexxttrreemmss  ii  ppeerrqquuèè  ffooss  mmééss  aaggrraaddaabbllee  ddoorrmmiirr,,  lllliiggaavvaa  lleess  
ppuunntteess  ddeellss  ddooss  eennttrree  eellllss  ii  llaa  ppaarrtt  ddeellss  nnuussooss  sseemmpprree  llaa  
ssiittuuaavvaa  aallss  ppeeuuss..    UUnn  ddiiaa,,  eenn  ttoorrnnaarr  ddeellss  llaavvaabbooss  ii  qquuaann  eemm  
ddiissppoossaavvaa  aa  ffeerr  eell  lllliitt,,  eellss  lllleennççoollss  eessttaavveenn  ccoommpplleettaammeenntt  
eessttrriippaattss::  aallggúú  mmee''llss  hhaavviiaa  ccaannvviiaatt..  PPeerròò,,  qquuii??..  CCoomm  aaqquueellll  qquuii  
nnoo  ffaa  rreess,,  vvaaiigg  ccoommeennççaarr  aa  pprrooccuurraarr--mmee  iinnffoorrmmaacciióó  ii  ccoomm  qquuee  
eellss  ccaattaallaannss  sseemmpprree  eessttààvveemm  jjuunnttss,,  ss''hhaavviiaa  oobbsseerrvvaatt  qquuee  eenn  
LLeeiivvaa  rroonnddaavvaa  ppeell  nnoossttrree  sseeccttoorr..  AA  llaa  nniitt  vvaaiigg  ddoorrmmiirr  sseennssee  
lllleennççoollss  ii  mmiigg  vveessttiitt,,  ppeerr  ttaall  dd''aaiixxeeccaarr--mmee  mmoolltt  aabbaannss  ssiimmuullaanntt  
uunnaa  nneecceessssiittaatt  ii  nnoommééss  ddee  ddeessffeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  ppeerr  eennttrraarr  aallss  
llaavvaabbooss,,  ttoorrnnaarr--mmee''nn  aa  llaa  ccoommppaannyyiiaa..  EEffeeccttiivvaammeenntt,,  eenn  LLeeiivvaa  
tteenniiaa  eellss  mmeeuuss  lllleennççoollss..  UUnn  ccoopp  ffeett  eell  ccaannvvii  ii  ccoomm  ssii  rreess,,  vvaaiigg  
sseegguuiirr  ffeenntt  vviiaa..  LLaa  rreeaacccciióó  dd''eenn  LLeeiivvaa,,  ppeerr  aallgguunnaa  ccoossaa  
ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddeell  ppeelloottóónn  ddee  llooss  ttoorrppeess,,  vvaa  sseerr  ddeennuunncciiaarr  aall  
sseerrggeenntt  qquuee  jjoo  llii  hhaavviiaa  rroobbaatt  eellss  sseeuuss  lllleennççoollss,,  pprreesseennttaanntt  eellss  
eessttrriippaattss  ccoomm  aa  mmeeuuss..  NNiinnggúú  lllliiggaavvaa  eellss  ddooss  lllleennççoollss  eennttrree  eellllss  
ppeerr  lleess  dduueess  ppuunntteess  ccoomm  hhoo  ffeeiiaa  jjoo,,  ccoomm  aa  mmoolltt  mm''iimmiittaavveenn,,  
lllliiggaanntt--nnee  uunnaa,,  ttootthhoomm  hhoo  ssaabbiiaa..    EEll  sseerrggeenntt,,  ddeesspprrééss  ddee  sseennttiirr  
lleess  mmeevveess  rraaoonnss,,  aammbb  ttoottss  eellss  pprreesseennttss  ccoomm  aa  tteessttiimmoonniiss,,  
oorrddeennàà  ::      
--  AA  vveerr  llaass  ssáábbaannaass..    
EEnn  ddeessffeerr  eellss  nnuussooss  ddeellss  lllleennççoollss  bboonnss,,  mmaanntteenniieenn  eellss  sseeccss  ppeerr  
hhaavveerr  eessttaatt  ttaanntt  tteemmppss  lllliiggaattss..  EEllss  eessttrriippaattss,,  qquuee  eellll  hhaavviiaa  lllliiggaatt  
ppeerrqquuèè  sseemmbblleessssiinn  eellss  mmeeuuss,,  nnoo  tteenniieenn  ccaapp  sséécc,,  jjaa  qquuee  ffeeiiaa  
ppooccaa  eessttoonnaa  qquuee  eessttaavveenn  nnuuaattss::  llaa  pprroovvaa  eerraa  iirrrreeffuuttaabbllee..    
--  LLeeiivvaa,,  eessttaa  nnoocchhee  hhaarrááss  ddooss  iimmaaggiinnaarriiaass  ----    sseenntteenncciiàà  eell  
sseerrggeenntt..    
BBeenn  sseegguurr  qquuee  vvaa  ccóórrrreerr  eell  rriisscc  ddee  sseerr  ddeessccoobbeerrtt  ppeerrqquuèè  eellss  
mmeeuuss  lllleennççoollss  eerreenn  eellss  qquuee  llii  ffeeiieenn  mmééss  ggooiigg..  
..    
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NNoo  sséé  eexxaaccttaammeenntt  qquuaann  vvaa  sseerr  qquuee  eell  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  ii  jjoo  vvààrreemm  
ccoommeennççaarr  aa  tteenniirr  lleess  nnoossttrreess  ddiiffeerrèènncciieess  ii  eennccaarraa  qquuee  ""llaa  ssaanngg  
nnoo  vvaa  aarrrriibbaarr  mmaaii  aall  rriiuu"",,  eennttrree  aallttrreess  ccoosseess  ppeerrqquuèè  ddee  rriiuu  nnoo  
eenn  vvaaiigg  vveeuurree  mmaaii  ccaapp,,  sseemmpprree  eessttààvveemm  ffeenntt--nnooss  llaa  gguuiittzzaa  
mmúúttuuaammeenntt..  EEllll  aannaavvaa  aammbb  ppeeuuss  ddee  pplloomm,,  ppeerrqquuèè  ppeerr  mmééss  
qquuee  iinntteennttééss  ssaabbeerr  qquuiinneess  eerreenn  lleess  mmeevveess  iinnfflluuèènncciieess,,  jjoo  mmuuttiiss  
ttoottaall  ii  aabbssoolluutt,,  ii  eellll  ccaaddaa  vveeggaaddaa  eess  ccrreeiiaa  mmééss  qquuee  jjoo  hhaavviiaa  
ppiiccaatt  mmoolltt  aalltt..      
  
EEll  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  eerraa  uunnaa  mmiiccaa  cchhuulloo,,  ppeerròò  eenn  eell  ffoonnss  bboonnaa  
ppeerrssoonnaa,,  rrooss  aammbb  uunn  bbiiggoottii  eessccllaarriissssaatt,,  eell  ttaarrbbuuss  iinncclliinnaatt  aa  llaa  
ddrreettaa  aammbb  ddeessmmeessuurraa,,  ccaammiinnaanntt  ccoomm  ssii  aa  ccaaddaa  ppaass  vvoollgguuééss  
ccllaavvaarr  aa  tteerrrraa  eell  ccaannttoo  ddeellss  ttaalloonnss  ddee  lleess  bbootteess  ddee  mmuunnttaarr  ii  
mmaannaanntt  llaa  iinnssttrruucccciióó  aammbb  eessttiill  pprrooppii,,  eennttrree  aallttrreess  ppeeccuulliiaarriittaattss..  
PPeerr  ddoonnaarr  ll''oorrddrree  ddee  ffiirrmmeess  ddeeiiaa  ::  
--  IIrreess!!    
QQuuaann  ss''eemmpprreennyyaavvaa  aammbb  mmii,,  ggaaiirreebbéé  ddiiaa  ppeerr  aallttrree,,  nnoo  eess  
ccaannssaavvaa  ddee  rreeppeettiirr--mmee  ::    
--  SSeerrááss  eell  úúllttiimmoo  eenn  ssaalliirr  ddee  ppeerrmmiissoo..      
CCoomm  ttoottss  eellss  aaffeerrss  eennttrree  eellss  ddooss,,  aaqquueesstt  ttaammppoocc  llii  vvaa  ssoorrttiirr  bbéé,,  
vvaaiigg  sseerr  eell  pprriimmeerr  eenn  ssoorrttiirr  ddee  ppeerrmmííss..  EErraa  llaa  mmeevvaa  úúnniiccaa  
oobbsseessssiióó,,  ssoorrttiirr  ddee  ppeerrmmííss..  
  
CCoomm  ssiigguuii  qquuee  eellss  ppeerrmmiissooss  eessttaavveenn  ttaannccaattss  ii  aa  ccaassaa  nnoo  eellss  vvaa  
aaggrraaddaarr  ssiimmuullaarr  eell  ggrraavveeddaadd  ffaammiilliiaa,,  eell  mmeeuu  ffuuttuurr  ccuunnyyaatt  eess  vvaa  
pprreeooccuuppaarr  ddee  ttrraammeettrree’’mm  uunnaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eexxààmmeennss  ddee  
ll''EEssccoollaa  ddee  CCaanneett..    CCaassuuaallmmeenntt  eell  ddiiaa  qquuee  ssoorrttiiaa  ddeell  qquuaarrtteerr  eell  
ttiinneenntt  eessttaavvaa  ddee  gguuààrrddiiaa;;  eenn  vveeuurreemm  aammbb  llaa  mmaalleettaa,,  ddiigguuéé  
aammbb  ccaarraa  ddee  ssoorrpprreessaa  ::  
--  ¿¿  DDóónnddee  vvaass  ??    
--  AA  ccaassaa  mmii  tteenniieennttee,,  ¿¿qquuiieerree  uusstteedd  vveenniirr  ??      
--  TTooddooss  llooss  ssiinnvveerrggüüeennzzaass  ttiieenneenn  ssuueerrttee  ----  ddiigguuéé  eellll..  
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EEllss  pprriimmeerrss  ddiieess  dd''eessttaarr  ddeessttiinnaatt  aa  ll''ooffiicciinnaa  dd’’EExxttrraaccttooss  aammbb  eell  
ccaappiittàà  VVeeggaa,,  vvaa  eennttrraarr  eell  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  ii  eenn  vveeuurree’’mm,,  eess  vvaa  
ddiirriiggiirr  aall  ccaappiittàà  ttoott  aasssseennyyaallaanntt--mmee  iinnssiisstteennttmmeenntt  aammbb  eell  ddiitt  ii  
ddiigguuéé::  
--  ÉÉssttee,,  ééssttee,,  ééssttee,,..............    
SSeegguurraammeenntt  qquuee  eenn  vveeuurree  llaa  ccaarraa  qquuee  ppoossaavvaa  eell  ccaappiittàà  ss''hhii  vvaa  
rreeppeennssaarr,,  ggiirràà  ccuuaa  ii  ssee  nn’’aannàà..    
  
LLaa  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  qquuee  vvaaiigg  ppaassssaarr  uunnaa  rreevviissiióó  mmèèddiiccaa  
ddiirriiggiiddaa  ppeerr  uunn  ccaappiittàà  mmeettggee,,  uunnaa  ddee  lleess  pprroovveess  eerraa  ffeerr  uunn  
nnúúmmeerroo  ddeetteerrmmiinnaatt  ddee  fflleexxiioonnss  aammbb  eellss  ggeennoollllss  mmaanntteenniinntt  eell  
ccooss  vveerrttiiccaall  ii  ccoommpprroovvaarr  lleess  ppuullssaacciioonnss  aabbaannss,,  ddeesspprrééss  ii  
dduurraanntt  eell  tteemmppss  ddee  rreeccuuppeerraacciióó..  IInnssttiinnttiivvaammeenntt  vvaaiigg  ppoossaarr  uunnaa  
mmàà  ssoobbrree  uunnaa  ttaauullaa  ccoomm  rreeccoollzzaanntt--mmee,,  aauuttoommààttiiccaammeenntt  eell  
ttiinneenntt  qquuee  hhii  eessttaavvaa  pprreesseenntt  vvaa  ddiirr,,  ttoott  ttrraaiieenntt--mmee  llaa  mmàà  ddeell  
ppuunntt  ddee  ssuuppoorrtt  ::  
--  MMiirraa  qquuee  eerreess  fflloojjoo..      
EEll  ccaass  ééss  qquuee  qquuaann  eell  mmeettggee  ccoommpprroovvàà  eell  tteemmppss  ddee  
rreeccuuppeerraacciióó  qquueeddàà  bbooccaabbaaddaatt  ii  eell  ttiinneenntt  mmoossccaa,,  mmééss  eennccaarraa,,  
qquuaann  vveeiiaa  eellss  rreessuullttaattss  ddee  lleess  aallttrreess  pprroovveess..  
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RReecclluutteess  ddrreettss::  SSuubbiirraannaa,,  ??,,??,,  SSuurruu,,  ddee  ggeennoollllss::  RRoouurraa,,  ??,,??,,  SSoollàà  
  
                                                                                
        
        
        
        
        
                                                                                                                                                                                                                                
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>        
        
        
        
        
        
        
        

EEnn  ssuu  lluuggaarr  ddeessccaannssoo,,  ddaavvaanntt  ddee  ll’’aallmmaacceenn..  
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EEllss  aammiiccss  qquuee  hhaavviieenn  eessttaatt  eenn  aaqquueesstt  qquuaarrtteerr  eenn  qquuiinntteess  
aanntteerriioorrss,,  mm''hhaavviieenn  ddiitt  qquuee  eess  mmeennjjaavvaa  mmoolltt  bbéé..    EErraa  qquuaann  
tteenniieenn  eell  ccoorroonneell  CCaappaalllleejjaa  qquuee  tteenniiaa  eell  ssaa  ccoossttuumm  dd''aannaarr  aa  llaa  
ccuuiinnaa,,  ffeerr--ssee  oobbrriirr  lleess  ppeerroolleess  ii  ccoommpprroovvaarr  eell  mmeennjjaarr,,  aaiixxòò  
ccaaddaa  ddiiaa..  EEll  ccoorroonneell  qquuee  eennss  vvaa  ttooccaarr  aa  nnoossaallttrreess  eess  ffeeiiaa  ppoorrttaarr  
llaa  pprroovvaa  ii  ccoomm  ééss  ddee  ssuuppoossaarr  nnoo  tteenniiaa  rreess  aa  vveeuurree  aammbb  eell  qquuee  
eennss  sseerrvviieenn..        
  
AAmmbb  ttoott  ii  aaiixxòò  nnoo  eess  ppoott  ddiirr  qquuee  eell  rraannxxoo  ffooss  ddoolleenntt..  EEss  ppoott  ddiirr  
qquuee  nnoo  ffeeiiaa  ggooiigg;;  ppeerr  eexxeemmppllee,,  mmeennjjààvveemm  aammbb  ppllaattss  ddee  
ppoorrcceellllaannaa  bbaarraattaa  ii  eenn  lllloocc  ddee  bbllaannccss  jjaa  eerreenn  mmiigg  nneeggrreess,,  
ppeerrqquuèè  ppeerr  rreennttaarr--llooss  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaatt  ll''ààppaatt,,  aallss  qquuee  eellss  
ttooccaavvaa  aannaavveenn  aa  bbuussccaarr  uunn  ggiibbrreellll  ddee  llllaauunnaa  aa  llaa  ccuuiinnaa  mmiigg  ppllee  
dd''aaiigguuaa  ii  uunnaa  vveeggaaddaa  sseeppaarraaddeess  lleess  ppooqquueess  ddeeiixxaalllleess  qquuee  hhii  
ppoogguuééss  hhaavveerr  eess  ffrreeggaavveenn  ii  eessbbaannddiieenn,,  ppllaattss  ccoobbeerrttss  ii  vvaassooss  
aammbb  llaa  mmaatteeiixxaa  aaiigguuaa,,  ddeeiixxaanntt  llaa  ttaauullaa  ppaarraaddaa  ppeell  pprròòxxiimm  ààppaatt..  
NNoossaallttrreess  aaccoossttuummààvveemm,,  aa  ll''hhoorraa  ddeell  ppaasssseeiigg,,  aa  aannaarr  aall  JJeessúúss  
ddeell  GGrraann  PPooddeerr,,  ttaavveerrnnaa  ddeell  ppoobbllee,,  ii  mmeennjjaarr  uunnaa  ttrruuiittaa  oo  uunnss  
oouuss  ffeerrrraattss  mmééss  aa  gguusstt,,  jjaa  qquuee  llaa  ccaannttiinnaa  ttaammppoocc  ffeeiiaa  mmaassssaa  
ggooiigg..    
  
EErraa  eell  pprriimmeerr  ddiiaa  qquuee  ss''hhaavviieenn  ddee  ffeerr  pprrààccttiiqquueess  ddee  ttiirr  ii  
ccaassuuaallmmeenntt  eemm  vvaaiigg  ttrroobbaarr  mmaallaammeenntt..  EEll  ccaappiittàà  mmeettggee  vvaa  ffeerr--
mmee  llaa  bbaaiixxaa..  EEss  pprreesseennttàà  eell  ttiinneenntt  aa  llaa  ccoommppaannyyiiaa  pprreegguunnttaanntt--
mmee  qquuèè  eemm  ppaassssaavvaa  ii  eenn  eexxpplliiccaarr--llii  vvaa  ddiirr  ::    
--¿¿EEssttuuvviissttee  aayyeerr  ccoommiieennddoo  aallgguunnaa  ppoorrqquueerrííaa  eenn  eell  ppuueebblloo??  
--  MMii  tteenniieennttee,,  ssii  aallgguunnaa  ppoorrqquueerrííaa  ccoommoo,,  eess  eenn  eell  ccoommeeddoorr  ddeell  
ccuuaarrtteell  ----  vvaaiigg  ccoonntteessttaarr--llii..  
  VVaa  iinnssiissttiirr  dd''uunnaa  mmaanneerraa  eexxaaggeerraaddaa  aammbb  ttoottaa  ccllaassssee  
dd''aarrgguummeennttss  ii  ffaacciilliittaattss  ppeerr  ttaall  ddee  ccoonnvvèènncceerr--mmee  ppeerrqquuèè  aannééss  
aall  ttiirr  ii  llaa  mmeevvaa  rreessppoossttaa  eerraa  sseemmpprree  llaa  mmaatteeiixxaa  ::    
--  MMii  tteenniieennttee,,  eessttooyy  ddee  bbaajjaa..    
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EEllll  ccrreeiiaa  qquuee  ttoott  eerraa  ccuueennttoo  ii  tteenniiaa  eell  ccoonnvveenncciimmeenntt  qquuee  eemm  
ffeeiieenn  ppoorr  lleess  pprrààccttiiqquueess  ii  jjoo  vvoolliiaa  lllliiuurraarr--mmee''nn..  EErraa  vveerriittaatt  qquuee  
nnoo  eemm  ttrroobbaavvaa  bbéé,,  ppeerròò  nnoo  nn''hhii  hhaavviiaa  ppeerr  ttaanntt..  SSeemmpprree  qquuee  
ppooddiiaa  ii  tteenniiaa  eellss  ttrruummffooss  aa  llaa  mmàà,,  ffeeiiaa  ppaassssaarr  eell  mmeeuu  ppuunntt  ii  nnoo  
eemm  vvaaiigg  mmoouurree  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..      
  
EEll  sseeggüüeenntt  ddiiaa  qquuee  aannààrreemm  aall  ttiirr,,  qquuee  ppeerr  aa  mmii  eerraa  eell  pprriimmeerr,,  
ss''iinntteennttaavvaa  ffeerr  bbllaanncc  aa  uunnaa  ssiilluueettaa  qquuee  rreepprreesseennttaavvaa  uunn  hhoommee  
ddrreett,,  aa  uunnss  ddooss--cceennttss  mmeettrreess;;  eess  ffeeiiaa  ppeerr  ggrruuppss  ddee  ddeeuu  ii  eellss  
qquuee  nnoo  ffeeiieenn  ccaapp  bbllaanncc  rreeppeettiieenn  cciinncc  ttiirrss  mmééss..    MMeennttrreessttaanntt  eellss  
aallttrreess  aammbb  eell  sseerrggeenntt,,  ssiimmuullaavveenn  llllaannççaammeennttss  ddee  bboommbbeess  ddee  
mmàà  aammbb  ppeeddrreess..  LLaa  ccoossaa  eerraa  ccllaarraa::  eerraa  mmééss  aattrraaccttiiuu  eell  ttiirr  aall  
bbllaanncc  aammbb  ffuusseellll,,  eennccaarraa  qquuee  ffooss  uunn  ttrraasstt,,  qquuee  eell  ""  ttiirr  ""  aammbb  lleess  
ppeeddrreess..  QQuuaann  eemm  vvaa  ttooccaarr  aa  mmii  ccaaddaa  bbaallaa  aannaavvaa  ddiirriiggiiddaa  aa  
aallttrreess  bbllaannccss,,  ggeenneerraallmmeenntt  ppeeddrreess,,  ppeerr  ccoommpprroovvaarr  llaa  mmeevvaa    
ppuunntteerriiaa,,  eell  ffuusseellll  mmààuusseerr  ii  ddiivveerrttiirr--mmee..      
--  MMiirraa  qquuee  eerreess  mmaalloo  ----  vvaa  ccoommeennttaarr  eell  ttiinneenntt..    
EEll  ccaass  ééss  qquuee  ttaanntteess  vveeggaaddeess  ccoomm  aannààrreemm  aall  ccaammpp  ddee  ttiirr  jjoo  nnoo  
ffeeiiaa  ccaapp  bbllaanncc  ddeellss  sseeuuss,,  ppeerròò  ttiirraavvaa  vviinntt--ii--cciinncc  bbaalleess  ii  llaa  
mmaajjoorriiaa  ssoollaammeenntt  cciinncc..  LLeess  ppuunnttuuaacciioonnss  ss''aannoottaavveenn  
mmeettiiccuulloossaammeenntt  eenn  uunneess  lllliibbrreetteess  ddeessttiinnaaddeess  aa  aaqquueesstt  
mmeenneesstteerr  ii  llaa  mmeevvaa  eerraa  llaa  ppiittjjoorr;;  aaiixxòò  ddoonnaavvaa  ppeeuu    qquuee  eell    
ttiinneenntt  ppoogguuééss  eessbbrraavvaarr--ssee  ddiieenntt--mmee  eell  mmiirraa  qquuee  eerreess  mmaalloo..  
  
LL''úúllttiimmaa  vveeggaaddaa  qquuee  vvaamm  aannaarr  aall  ccaammpp  ddee  ttiirr,,  jjaa  aall  ffiinnaall  ddeell  
ppeerrííooddee  dd''iinnssttrruucccciióó,,  vvaamm  tteenniirr  llaa  iinnssppeecccciióó  ddeell  GGeenneerraall  ddee  llaa  
zzoonnaa..  TTootthhoomm  aannaavvaa  ddee  bbòòlliitt,,  bbéé,,  eenn  ddiirr  ttootthhoomm  vvuullll  ddiirr  eellss  
mmiilliittaarrss  pprrooffeessssiioonnaallss..    CCaassuuaallmmeenntt  eemm  ttooccaavvaa  ttiirraarr  aa  mmii  eenn  eell  
mmoommeenntt  qquuee  eell  ggeenneerraall  eess  ppaarràà  ppeerr  oobbsseerrvvaarr..  EEll  ttiinneenntt  eessttaavvaa  
mmoolltt  nneerrvviióóss,,  ppeerrqquuèè  eellss  qquuee  eessttààvveemm  aajjaagguuttss  aa  ppuunntt  ddee  ffeerr  llaa  
pprrààccttiiccaa  éérreemm  eellss  ttoorrppeess..  EEll  bbllaanncc  eerraa  uunnaa  ssiilluueettaa  dd''uunn  hhoommee  
eessttiirraatt  aa  tteerrrraa  ii  ddee  ffrroonntt  ii  aa  uunnss  ddooss--cceennttss  mmeettrreess..    SS''aaccoossttàà  eell  
ttiinneenntt..    
--  AA  vveerr  ssii  aacciieerrttaass  ssiiqquuiieerraa  uunnoo  ----  eemm  vvaa  ddiirr  aammbb  vveeuu  bbaaiixxaa..    
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PPeerr  ssoorrtt  eenn  SSoollàà  mm’’hhaavviiaa  ddeeiixxaatt  eell  sseeuu  ffuusseellll,,  mmoolltt  mmiilllloorr  qquuee  eell  
mmeeuu,,    vveellll  ii  ggaassttaatt..  VVaaiigg  ddiirr--mmee  aa  mmii  mmaatteeiixx::  AAvvuuii  vvaa  
sseerriioossaammeenntt..    
  
SSeennssee  pprreecciippiittaarr--mmee,,  qquuaassii  aammbb  ppaarrssiimmòònniiaa,,  uunnaa  bbaallaa  vvaa  ssoorrttiirr  
ddaarrrreerree  ll''aallttrree  ffiinnss  aa  cciinncc..  EEllss  ccoonnttrroollaaddoorrss  vvaarreenn  ssoorrttiirr  ddee  llaa  
ffoossssaa  ddee  ddaarrrreerree  eellss  bbllaannccss  uunnaa  vveeggaaddaa  ffeett  eell  sseennyyaall  dd''hhaavveerr  
aaccaabbaatt  ddee  ttiirraarr  ttoottss..  SSee  ssiittuuaavveenn  ddaavvaanntt  ddee  ccaaddaa  bbllaanncc  ii  aammbb  
uunn  mmoovviimmeenntt  ddee  bbrraaçç  aaiixxeeccaanntt--lloo  ii  aabbaaiixxaanntt--lloo,,  mmaarrccaavveenn  ccaaddaa  
eenncceerrtt..  EEll  aarrrriibbaarr  aall  mmeeuu,,  qquuaattrree  mmoovviimmeennttss  ddee  bbrraaçç  ii  aa  mmééss  
uunn  ggeesstt  ccaarraacctteerrííssttiicc  qquuee  vvoolliiaa  ddiirr  qquuee  eellss  qquuaattrree  iimmppaacctteess  
eerreenn  qquuaassii  jjuunnttss,,  eell  cciinnqquuèè  ppoott  sseerr  qquuee  eennttrrééss  ppeell  ffoorraatt  dd''uunn  
aallttrree,,  vvààrreemm  ccoommeennttaarr  ddeesspprrééss..  EEllss  ccrriittss  dd''aaddmmiirraacciióó  vvaarreenn  
sseerr  uunnàànniimmeess,,  jjaa  qquuee  nniinnggúú  nnoo  hhaavviiaa  ffeett  mmaaii  mmééss  ddee  ttrreess  
bbllaannccss,,  ii  mmeennyyss  ttaann  jjuunnttss,,  ppoocc  ssee''nn  vvaa  ffaallttaarr  ppeerrqquuèè  
mm''aaiixxeeqquueessssiinn  aa  ccoollll--ii--bbee..    EEll  ttiinneenntt  nnoo  ssaabbiiaa  qquuiinnaa  ccaarraa  ppoossaarr--
hhii  ii  qquuaann  eell  ggeenneerraall  ssee''nn  vvaa  aannaarr,,  vvaa  rreebboottrree  lleess  lllliibbrreetteess  ddee  
ccoonnttrroollss  ppeerr  tteerrrraa  dd''eemmpprreennyyaatt,,  jjaa  qquuee  ssii  bbéé  ll''hhaavviiaa  ffeett  qquueeddaarr  
bbéé  ddaavvaanntt  ddeell  ggeenneerraall,,  eerraa  ccoonnsscciieenntt  qquuee  llaa  pprreessaa  ddee  ppèèll  
hhaavviiaa  eessttaatt  mmaassssaa..  PPrroobbaabblleemmeenntt  vvaa  ppeennssaarr  qquuee  jjoo  ppooddiiaa  sseerr  
rreeccoommaannaatt  ddeell  ggeenneerraall  ii  ddaavvaanntt  ddeell  dduubbttee  vvaa  pprreeffeerriirr  ooppttaarr  
ppeerr  aagguuaannttaarr--ssee  ll''eemmpprreennyyaammeennttaa..  
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SS''aalltteerrnnaavveenn  pprrààccttiiqquueess  ii  tteeòòrriiccaa,,  qquuaassii  sseemmpprree  aa  ll''aaiirree  lllliiuurree,,  ii  
mmeennttrree  eess  rreeppeettiiaa  uunnaa  ii  mmiill  vveeggaaddeess  eell  mmaatteeiixx,,  ggeenneerraallmmeenntt  
aasssseegguuttss  aall  vvoollttaanntt  ddeell  sseerrggeenntt  iinnssttrruuccttoorr,,  jjoo  mm''eennttrreetteenniiaa  
ddoonnaanntt  ffoorrmmaa  aall  ttaarrbbuuss  aa  gguusstt  mmeeuu..    EEll  ttaarrbbuuss  ééss  uunn  ccaassqquueett    
ttuubbuullaarr,,  ccoomm  uunn  bbaarrrreett  ddee  ffeellttrree  sseennssee  aalleess,,  ddee  ccoolloorr  vveerrmmeellll,,  
aammbb  eell  ccaanntteellll  ssuuppeerriioorr  ffeenntt  ppuunntt  rrooddóó  ii  aall  cceennttrree  uunn  ffuuttiiooll  
dd''uunnss  ttrreess  cceennttíímmeettrreess  ddee  llllaarrgg  ppeerr  uunn  ddee  ddiiààmmeettrree..    HHii  hhaavviiaa  
ppooqquueess  ooppcciioonnss  ppeerr  vvaarriiaarr  llaa  ffoorrmmaa,,  ggeenneerraallmmeenntt  ss''eessttiirraavvaa  eell  
ffuuttiiooll  ppeerrqquuèè  llaa  ppaarrtt  ssuuppeerriioorr  ffeess  ppuunntt  ddee  bboollaa,,  oo  ss''hhii  ffeeiiaa  uunn  
sséécc  aall  mmiigg  ccoomm  ssii  ffooss  uunn  ccllààssssiicc  bbaarrrreett  dd''aalleess..    EEnn  lllloocc  ddee  tteenniirr  
llaa  mmaatteeiixxaa  aallççaaddaa  aa  ttoott  eell  vvooll  jjoo  ll''aannaavvaa  ffoorrmmaanntt  aammbb  lleess  mmaannss  
ffeenntt--lloo  mmééss  bbaaiixx  ddeell  ddaarrrreerree,,  ii  mmaanntteenniiaa  hhoorreess  ii  hhoorreess  eell  ffuuttiiooll  
ddoobbllaatt,,  oo  ssiigguuii  qquuee  qquueeddaavvaa  ccoomm  uunn  ggaannxxoo  aammbb  llaa  ppuunnttaa  aa  llaa  
ppaarrtt  ddeell  ddaavvaanntt..  
  
EEll  ccoorroonneell  qquuee  tteennííeemm  eessttaavvaa  mmoolltt  aa  ddiissgguusstt  aall  ddaavvaanntt  ddeell  
ccoommaannddaammeenntt  ddeell  rreeggiimmeenntt,,  eess  ddeeiiaa  qquuee  eerraa  uunn  ddeessttíí  oobblliiggaatt  
ppeerr  ttaall  dd''oobbtteenniirr  ll''aasscceennss  aa  ggeenneerraall..  DDee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  ffeeiiaa  uunnaa  
iinnssppeecccciióó  ii  uunn  ddiiaa  eess  pprreesseennttàà  mmeennttrree  ffèèiieemm  llaa  iinnssttrruucccciióó  eenn  
ffiillaa  ddee  nnoouu;;  qquuee  sseemmpprree  ééss  mmééss  ccoommpplliiccaatt  qquuee  eenn  ffiillaa  ddee  ttrreess,,  
eell  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  eessttaavvaa  aall  ccoommaannddaammeenntt..  CCoomm  qquuee  lleess  
eevvoolluucciioonnss  nnoo  vvaarreenn  sseerr  ddeell  gguusstt  ddeell  ccoorroonneell  eess  vvaa  ppoossaarr  aa  
ccrriiddaarr  rreeccrriimmiinnaanntt  aall  ttiinneenntt  qquuee  hhoo  ffééssssiimm  ttaann  mmaallaammeenntt..    EEll  
ttiinneenntt  eessttaavvaa  ffuurriióóss,,  ii  nnoo  eerraa  ppeerr  mmeennyyss,,  ppeerrqquuèè  nnoo  ééss  ggeennss  
aaggrraaddaabbllee  qquuee  uunn  ssuuppeerriioorr  eett  rreeccrriimmiinnii  ddaavvaanntt  ddeellss  tteeuuss  
ssuubboorrddiinnaattss,,  ééss  ttrreemmeennddaammeenntt  hhuummiilliiaanntt..  UUnnaa  vveeggaaddaa  ffoorraa  eell  
CCoorroonneell,,  eell  ttiinneenntt  vvaa  eessbboottzzaarr,,  ii  mmeennttrree  eessttààvveemm  ttoottss  ffiirrmmeess  eess  
ddiirriiggíí  ccaapp  aa  mmii..  EEll  ccoorroonneell,,  aa  mmééss,,  llii  hhaavviiaa  ddiitt  qquuee  aannààvveemm  mmoolltt  
mmaall  gguuaarrnniittss  ii  ppoocc  uunniiffoorrmmaattss,,  eenn  uunnaa  ppaarraauullaa  eerraa  uunnaa  aannaarrqquuiiaa  
ttoottaall  eenn  llaa  vveessttiimmeennttaa  ii  eell  mmààxxiimm  eexxppoonneenntt  eerraa  eell  mmeeuu  ttaarrbbuuss  
ddee  ccaaddaa  ddiiaa  ----  eenn  tteenniiaa  ddooss,,  eell  ddee  ccaaddaa  ddiiaa  ii  eell  ddee  ppaasssseeiigg  ----,,  
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qquuee  nnoo  ss''aasssseemmbbllaavvaa  ddee  rreess  aammbb  eell  ccoonnvveenncciioonnaall  ii  aa  mmééss  
eessttaavvaa  ffoorrççaa  ddeessccoolloorriitt  rreessppeeccttee  aallss  aallttrreess..    
--  TTúú  ttiieenneess  llaa  ccuullppaa  ddee  ttooddoo..        
EEmm  ddiigguuéé,,  mmeennttrree  dd''uunnaa  rreevvoollaaddaa  mm''aaggaaffaavvaa  eell  ttaarrbbuuss  ii  
iinntteennttaavvaa  iinnúúttiillmmeenntt  ttoorrnnaarr  aa  ddoonnaarr--llii  llaa  ffoorrmmaa  oorriiggiinnaall,,  
aaddrreeççaavvaa  eell  ffuuttiiooll  ii  eenn  ddeeiixxaarr--lloo  aannaarr  ttoorrnnaavvaa  aa  qquueeddaarr  eenn  
ffoorrmmaa  ddee  ggaannxxoo,,  ppuujjaavvaa  llaa  ppaarrtt  bbaaiixxaa  ii  vviicceevveerrssaa,,  ppeerr  ttaall  
dd''iigguuaallaarr--lloo  ii  nnoo  hhii  hhaavviiaa  mmaanneerraa,,  ffiinnss  qquuee  eemmpprreennyyaatt  mmee''ll  vvaa  
ttiirraarr  ppeellss  nnaassssooss,,  iinnssiissttiinntt  qquuee  jjoo  eenn  tteenniiaa  llaa  ccuullppaa  jjaa  qquuee,,  
sseeggoonnss  eellll,,  eell  ccoorroonneell  nnoommééss  ss''hhaavviiaa  ffiixxaatt  eenn  eell  mmeeuu  ttaarrbbuuss..  
  
EEnnccaarraa  rreeccoorrddoo  aaqquueesstt  ccoorroonneell,,  qquuee  ffeeiiaa  aannaarr  ddee  ccoorrccoollll    ttoottss  
eellss  sseeuuss  ssuubboorrddiinnaattss,,  qquuaann  eell  ddiiaa  ddee  llaa  jjuurraa  ddee  bbaannddeerraa  ddeellss  
nnoouuss  rreecclluutteess  vvaa  vveenniirr  uunn  ggeenneerraall,,  ii  eellll  eerraa  eell  qquuee  aannaavvaa  ddee  
ccoorrccoollll,,  mmééss  qquuee  uunn  vvuullggaarr  sseerrggeenntt..  EEnnss  eell  ccoonntteemmppllààvveemm  ddeess  
ddeell  tteerrrraatt  qquuee  hhii  hhaavviiaa  aa  ll''eeddiiffiiccii  ddee  lleess  ooffiicciinneess  ii  ppoocc  ssee''nn  vvaa  
ffaallttaarr  qquuee  eennss  ddeessccoobbrriissssiinn  eenn  sseennttiirr  lleess  nnoossttrreess  ssoonnoorreess  
rriiaalllleess..    NNoo  ppooddiiaa  sseerr  mmééss  ccòòmmiicc..  
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EEll  iimmaaggiinnaarriiaa  eerraa  eell  ssoollddaatt  qquuee  vveettllllaa  qquuaann  eellss  aallttrreess    ddoorrmmeenn,,  
eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoommppaannyyiiaa..  LLaa  sseevvaa  ffuunncciióó  eerraa  ssaaggrraaddaa,,  
eettcc..,,eettcc..,,eettcc..    UUnnaa  iimmaaggiinnaarriiaa  dduurraavvaa  dduueess  hhoorreess  ii  lleess  mmééss  
eemmpprreennyyaaddoorreess  eerreenn  llaa  sseeggoonnaa  ii  tteerrcceerraa,,    jjaa  qquuee  eett  
ddeessppeerrttaavveenn  aammbb  llaa  ffeeiinnaa  aa  mmiigg  ffeerr,,  ppeerr  ttoorrnnaarr  aa  ddoorrmmiirr  ddee  
nnoouu..  
  
UUnn  ddiiaa,,  uunn  qquuee  hhaavviiaa  ffeett  iimmaaggiinnaarriiaa  eemm  vvaa  ddiirr  qquuee  hhaavviiaa  ppaassssaatt  
ll''eessttoonnaa  mmaattaanntt  lleess  xxiinnxxeess  qquuee  eess  ppaasssseejjaavveenn  ppeell  mmeeuu  ccooss  ii  hhoo  
ddeemmoossttrràà  aammbb  lleess  rreesstteess  aaiixxaaffaaddeess  aall  mmoossaaiicc..    VVaa  ccóórrrreerr  llaa  
vveeuu  ii  eell  qquuee  tteenniiaa  mmééss  rreeqquueessttaa  ppeerr  ppaarrtt  ddee    lleess  bbeessttiioolleess  eerraa    
jjoo,,  ccoomm  eess  vvaa  aannaarr  ccoommpprroovvaanntt..  NNoo  vvaa  sseerrvviirr  ddee  rreess  qquuee  
ddoonnééssssiimm  llaa  vveeuu  dd''aallaarrmmaa  aallss  ssuuppeerriioorrss,,  ppeerrqquuèè,,  ssii  bbéé  vvaarreenn  
ddeessiinnffeeccttaarr  lleess  ccoommppaaññííaass,,  ttoott  ccoonnttiinnuuaavvaa  iigguuaall  ii  llaa  mmeevvaa  ssaanngg  
eerraa  llaa  pprreeddiilleeccttaa  ddee  lleess  rreeppuuggnnaanntt  bbeessttiioolleess..  DDeesspprrééss  
dd''eessggoottaarr  eell  NNeeoocciidd  eemmppoollssaanntt  ttoott  eell  qquuee  mm''eennvvoollttaavvaa,,  eell  
pprroobblleemmaa  ccoonnttiinnuuaavvaa  iigguuaall,,  eellss  iimmaaggiinnààrriieess  eessttaavveenn  ddiissttrreettss,,  jjaa  
nnoo  ss''aaddoorrmmiieenn,,  ii  jjoo  ccoommeennççaavvaa  aa  eessttaarr  eemmpprreennyyaatt  ddee  vveeuurree  llaa  
mmeevvaa  ssaanngg  ppeellss  mmoossaaiiccss  ccaaddaa  mmaattii..  
  
¿¿OOnn  eess  ffiiccaavveenn  lleess  mmaallppaarriiddeess  xxiinnxxeess??..    SSeegguurr  qquuee  tteenniieenn  uunn  
rreeffuuggii  iinnaattaaccaabbllee..    UUnn  ddiiaa,,  eenn  ffeerr  eell  lllliitt,,  eemm  vvaaiigg  aaddoonnaarr  qquuee  eenn  
uunnaa  ppoosstt  ddee  lleess  qquuee  ffoorrmmaavveenn  eell  ccaammaassttrroo,,  ssoorrttiiaa  uunnaa  xxiinnxxaa  
dd''uunnaa  mmoolltt  ppeettiittaa  eessqquueerrddaa..  JJaa  nnoo  tteenniiaa  NNeeoocciidd  ii  eennccaarraa  qquuee  
nn''hhaagguuééss  ttiinngguutt  ttaammppoocc  mm''hhaavviiaa  ddoonnaatt  rreessuullttaatt..  QQuuèè  ffeerr??..  TTeenniiaa  
llaa  ppoosstt  eenn  ppoossiicciióó  vveerrttiiccaall  ii  eenn  vveeuurree’’mm  iimmppootteenntt  ccoonnttrraa  aaqquueellll  
eexxèèrrcciitt,,  llaa  vvaaiigg  aaiixxeeccaarr  ddeeiixxaanntt--llaa  aannaarr  ccoonnttrraa  eell  mmoossaaiicc  aammbb  
rrààbbiiaa..  VVaaiigg  mmiirraarr  aa  tteerrrraa  ttoott  ppeennssaanntt::  VVeejjaamm  ssii  hhaauurrààss  ttrreennccaatt  
uunn  mmoossaaiicc;;  ii,,  vveett  aaqquuíí  llaa  ggrraann  ii  aaggrraaddaabbllee  ssoorrpprreessaa::  mmiittjjaa  
ddoottzzeennaa  dd''iinnddiivviidduuss  eessttaavveenn  eenn  ffrraannccaa  rreettiirraaddaa..  LL''aalleeggrriiaa  vvaa  
sseerr  iimmmmeennssaa  ii  rrààppiiddaammeenntt  ccoommppaarrttiiddaa..  NNoo  eess  ppooddiiaa  nnii  ppaarrllaarr  aa  
ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  llaa  ffrreessssaa  qquuee  eess  vvaa  oorriiggiinnaarr  eenn  iinniicciiaarr  llaa  
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bbaattaallllaa  ttoottaall  ccoonnttrraa  ll''eenneemmiicc  qquuee  eennss  hhaavviiaa  eessttaatt  ffaassttiigguueejjaanntt..  
CCaaddaa  ppoosstt  eerraa  eessttaammppiiddaa  ccoonnttrraa  eell  mmoossaaiicc  uunnaa  ddoottzzeennaa  ddee  
vveeggaaddeess  ffiinnss  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerraavvaa  nneettaa,,  pprrooccuurraanntt  ffeerr--hhoo  ssoobbrree  
uunn  mmoossaaiicc  bbllaanncc  ppeerr  ttaall  ddee  vveeuurree--lleess  mmiilllloorr  ii  aaiixxaaffaarr--lleess,,  jjaa  qquuee  
llaa  ccoommppoossiicciióó  ddeellss  mmoossaaiiccss  eerraa  bbllaannccss  ii  nneeggrreess  ccoomm  uunn  ttaauulleerr  
dd''eessccaaccss..  VVààrreemm  mmaattaarr  xxiinnxxeess  aa  mmiilleerrss  ii  mmiirraaccuulloossaammeenntt  nnoo  eess  
ttrreennccàà  ccaapp  mmoossaaiicc..  
  
LL’’eennddeemmàà  ttootthhoomm  pprreegguunnttaavvaa  qquuèè  hhaavviiaa  ppaassssaatt  aa  llaa  nnoossttrraa  
ccoommppaaññííaa  qquuee  ffèèiieemm  ttaannttaa  ffrreessssaa  ii  eenn  aassssaabbeennttaarr--ssee  ddeell  mmoottiiuu,,  
qquuaann  vviinngguuéé  ll''hhoorraa  ddee  ffeerr  eellss  lllliittss  eess  vvaa  oorriiggiinnaarr  uunn  tteerrrraabbaassttaallll  
eennoorrmmee  aa  ttoott  eell  qquuaarrtteerr..  LL''ooffiicciiaall  ddee  gguuààrrddiiaa  ii  ttaannttss  ccoomm  nn''hhii  
hhaavviiaa  aall  qquuaarrtteerr  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss,,  eess  vvaarreenn  pprreesseennttaarr  aa  
vveeuurree  qquuèè  ppaassssaavvaa..  NNoo  vvaarreenn  ppooddeerr  ppaarraarr--hhoo  ffiinnss  qquuee  
ll''eenneemmiicc  ffoouu  aanniiqquuiillaatt..  
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LLLLLLLLaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaacccccccccccccccciiiiiiiióóóóóóóó        ddddddddeeeeeeeellllllllssssssss        iiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaaggggggggiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaassssssss        
  
TToott  ii  hhaavveerr  vveennççuutt  lleess  xxiinnxxeess,,  eellss  iimmaaggiinnààrriieess  sseegguuiieenn  
ccoonnttrroollaanntt--mmee  aa  mmii,,  ssiigguuii  ppeerrqquuèè  lleess  mmeevveess  ppoossttss  tteenniieenn  mmééss  
eessqquueerrddeess  oo  ppeerrqquuèè  llaa  mmeevvaa  ssaanngg  eerraa  mmééss  ddeell  gguusstt  ddeellss  
aanniimmaalloonnss..  JJoo  eerraa  ll''eessqquueerr  ii  ssii  jjoo  nnoo  eenn  tteenniiaa  ééss  qquuee  nnoo  nn''hhii  
hhaavviieenn..  VVeett  aaqquuíí  qquuee  aammbb  ttaannttaa  vviiggiillàànncciiaa,,  uunnaa  nniitt  eemm  vvaaiigg  
ddeessppeerrttaarr  aammbb  ttoottaa  llaa  ccoommppaaññííaa  ddeemmppeeuuss,,  ii  ll''ooffiicciiaall  ddee  
gguuààrrddiiaa  mmiirraanntt--mmee  aammbb  ccaarraa  ddee  pprreeooccuuppaacciióó..    
--¿¿  QQuuéé  ppaassaa  ??  ----  eellss  vvaaiigg  pprreegguunnttaarr..  
--  EEssttaabbaass  ddaannddoo  ccaabbeezzaaddaass  ccoonn  mmuucchhaa  ddeessaazzóónn  ..........  ----  eemm  
ddiigguuéé  ll''ooffiicciiaall  ddee  gguuààrrddiiaa..      
  
NNoo  ssaabbiieenn  qquuèè  ffeerr  nnii  ccoomm  eexxpplliiccaarr--mm''hhoo,,  ppeennssaanntt--ssee  qquuee  eerraa  
aallgguunn  aattaacc  ggrreeuu..  EEmm  ccoossttàà  qquuee  eess  ccoonnvveenncceessssiinn  ddee  qquuee  nnoo  
ppaassssaavvaa  rreess  ii  qquuee  aanneessssiinn  aa  ddoorrmmiirr  ttrraannqquuiill··llaammeenntt..    EEll  ccaass  ééss  
qquuee  ddee  mmoolltt  ppeettiitt  aaccoossttuummaavvaa  aa  sseeuurree  eenn  uunnaa  ppoollttrroonnaa  ––  ssiillllóó  --  
ii  ccaannttaarr  ddoonnaanntt  ccooppss  ddee  ccaapp  aa  ll''eessppaattlllleerraa  ii  aa  llaa  nniitt  ppeerr  
aaddoorrmmiirr--mmee  ffeeiiaa  eell  mmaatteeiixx,,  ppeerròò  mmoovveenntt  eell  ccaapp  aallss  llaatteerraallss..  
SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  ssoommnniiaanntt,,  aa  vveeggaaddeess,,  eennccaarraa  ccoonnttiinnuuoo  ffeenntt  eell  
mmaatteeiixx..    SSii  mmee''nn  rreeccoorrddoo,,  ccaass  qquuee  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  hhaaggii  ddee  
ddoorrmmiirr  eenn  llaa  mmaatteeiixxaa  hhaabbiittaacciióó  aammbb  uunnaa  aallttrraa  ppeerrssoonnaa,,  hhoo  
aavviissoo..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó,,  aannaanntt  ddee  vviiaattggee,,  hhoo  vvaaiigg  ddiirr  aall  qquuee  
hhaavviiaa  ddee  ddoorrmmiirr  aa  llaa  mmaatteeiixxaa  hhaabbiittaacciióó  mmeevvaa  ii  eellll,,  sseennssee  ffeerr--
mmee  aa  ppeenneess  ccaass,,  eemm  vvaa  ccoonntteessttaarr  ::  
--  NNoo  eett  pprreeooccuuppiiss,,  jjoo  ""ccllaaqquueejjoo""..    
  
EEffeeccttiivvaammeenntt  eemm  vvaaiigg  ddeessppeerrttaarr  aa  mmiittjjaa  nniitt  aall  ssoo  dd''uunneess  
ccaassttaannyyoolleess::  mmoovviiaa  llaa  ddeennttaadduurraa  aammbb  uunnaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa  
aaffeecccciióó  ii  uunnaa  ssoonnoorriittaatt  iimmpprreessssiioonnaanntt..  
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    RRoouurraa,,  FFuueenntteess  ii  SSuurruu  
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
UUnn  ddeellss  uunniiffoorrmmeess    
  
                ddee  ttrreebbaallll  ((??))  
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UUUUUUUUnnnnnnnneeeeeeeessssssss        ccccccccllllllllaaaaaaaasssssssssssssssseeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        tttttttteeeeeeeeòòòòòòòòrrrrrrrriiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
  
FFeeiiaa  uunnss  ddiieess  qquuee  eennss  hhaavviieenn  ccaannvviiaatt  eell  sseerrggeenntt;;  eell  nnoouu  eess  ddeeiiaa  
PPaavvoonn..    TTeenniiaa  uunn  aassppeeccttee  mmééss  aavviiaatt  ddee  ppaaggèèss,,  ggrraassssoonneett,,  uunnaa  
mmiiccaa  ssoorrdd  ii  aammbb  eell    ttaarrbbuuss  ccoomm  ddeeiixxaatt  ccaauurree,,  ccoommpplleettaammeenntt  
vveerrttiiccaall  ii  ccoomm  ssii  eessttiigguuééss  iinnffllaatt..    SSoovviinntt  ppoorrttaavvaa  ll''uunniiffoorrmmee  ddee  
ddooss  ccoolloorrss,,  oo  uunnaa  ddee  lleess  ppeecceess  eerraa  ddeessccoolloorriiddaa..  EEll  ccoolloorr  ddeellss  
uunniiffoorrmmeess  ddeellss  ggrruuppss  ddee  RReegguullaarreess  nnoo  eerraa  eell  ccaaqquuii  nnoorrmmaall  ddee  
llaa  iinnffaanntteerriiaa,,  eerraa  uunn  ccoolloorr  ccoomm  llaa  ssoorrrraa  ddeell  ddeesseerrtt  ii  mmééss  aavviiaatt  
ccllaarr..  EEnnss  ddiissppoossààvveemm  aa  ffeerr  llaa  tteeòòrriiccaa  ii  eell  sseerrggeenntt  vvaa  ccoommeennççaarr::    
--  HHooyy  rreeppaassaarreemmooss  llaa  bboommbbaa  LLaaffiittee..  AA  vveerr,,  RRooddrríígguueezz,,  
eexxppllííccaammee  llaa  bboommbbaa  LLaaffiittee..  
--  LLaa  bboommbbaa  LLaaffiittee  ttiieennee  ffoorrmmaa  cciillíínnddrriiccaa........  ----  ccoommeennççàà  eenn  
RRooddrríígguueezz..    
--¿¿  QQuuéé  eess  uunn  cciilliinnddrroo??..    ----  vvaa  pprreegguunnttaarr--llii  eell  sseerrggeenntt..    
--    PPuueess  uunn  cciilliinnddrroo  eess  ............          
--¿¿  NNoo  ssaabbeess  ddeessccrriibbiirrmmee  lloo  qquuee  eess  uunn  cciilliinnddrroo??..    AA  vveerr..  
¿¿    QQuuiieenn  lloo  ssaabbee??..    ----    mmuuttiiss  ttoottaall..    
--  RRoouu!!..    ----  vvaa  qquuaassii  ccrriiddaarr  eell  sseerrggeenntt..  
QQuuee  ddiiuu  aarraa??,,  vvaaiigg  ppeennssaarr..  
--  RRoouu,,  aa  ttii  ttee  lloo  pprreegguunnttoo  ----  eenn  aaddoonnaarr--mmee’’nn,,  ppeerr  ffii,,  qquuee  eenn  RRoouu  
eerraa  jjoo  vvaaiigg  ccoonntteessttaarr  ::  
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess,,  mmii  ssaarrggeennttoo  ..........  PPaavvoo..          
VVaaiigg  ddiirr  PPaavvoo,,  uunnaa  mmiiccaa  mmééss  bbaaiixx  aapprrooffiittaanntt  llaa  sseevvaa  iinncciippiieenntt  
ssoorrddeessaa,,  ppeerròò  eellss  ddeell  vvoollttaanntt  mmeeuu  nnoo  eess  ppoogguueerreenn  aagguuaannttaarr  eell  
rriiuurree  ii  eellll,,  sseennssee  ssaabbeerr  ddee  qquuèè  rreeiieenn,,  ttoorrnnàà  aa  iinnssiissttiirr..  
--  DDiimmee  ¿¿  qquuéé  eess  uunn  cciilliinnddrroo??..    
--  MMii  ssaarrggeennttoo  eessttoo  nnoo  nnooss  lloo  hhaann  eexxpplliiccaaddoo  yy  nnoo  lloo  sséé..    
--  BBuueennoo,,  ttúú  sseerrááss  bbaacchhiilllleerr  ¿¿nnoo??,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ddeebbeess  ssaabbeerrlloo..  
--  LLoo  ssiieennttoo,,  mmii  ssaarrggeennttoo,,  nnoo  nnooss  lloo  hhaann  eexxpplliiccaaddoo  yy  nnoo  ppuueeddoo  
ssaabbeerrlloo..  
EErraa  eevviiddeenntt  qquuee  ll''hhoommee    hhaavviiaa  vviinngguutt  pprreeppaarraatt  ii  ppeennssaavvaa  ffeerr  
uunnaa  ddeemmoossttrraacciióó  ddee  llaa  sseevvaa  ssaappiièènncciiaa  ii,,  ccoomm  qquuee  nnoo  ppooddiiaa  
aagguuaannttaarr--ssee  mmééss,,  vvaa  ddiirr  ttoott  ssaattiissffeett..  
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--  UUnn  cciilliinnddrroo  eess  llaa  vvuueellttaa  eenntteerraa  ddee  uunn  rreeccttáánngguulloo  ssoobbrree  uunnaa  
llíínneeaa  rreeccttaa..  CCoonnttiinnuuaa  RRooddrríígguueezz..  
LL''hhoommee  vvaa  qquueeddaarr  ttaann  ssaattiissffeett  dd''eellll  mmaatteeiixx,,  qquuee  ffiinnss  ii  ttoott  eell    
ttaarrbbuuss  sseemmbbllaavvaa  qquuee  ttaammbbéé  ss''hhaavviiaa  iinnffllaatt  mmééss..      
  
AAccaabbaaddaa  llaa  ddeeffiinniicciióó  ii  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  llaa  bboommbbaa  LLaaffiittee,,  
vvààrreemm  ccoonnttiinnuuaarr..    
--  VVaammooss  aa  hhaabbllaarr  ddee  llooss  eennllaacceess..    ¡¡RRoouu!!    
JJaa  hhii  ttoorrnneemm  aa  sseerr..  
--  DDíímmee  ¿¿  qquuéé  eess  uunn  eennllaaccee??      
--  PPuueess  ........  nnoo  lloo  sséé  mmii  ssaarrggeennttoo,,......  PPaavvoo  ----  rriiaalllleess  aallttrraa  vveeggaaddaa..    
--  DDíímmee  lloo  qquuee  ttúú  ccrreeaass  qquuee  eess  uunn  eennllaaccee..  
--  MMii  ssaarrggeennttoo,,  nnoo  nnooss  lloo  hhaann  eexxpplliiccaaddoo  yy  nnoo  ppuueeddoo  ssaabbeerrlloo..    
EEll  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo,,  qquuee  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  ss''hhaavviiaa  aattaannssaatt,,  vvaa  
iinntteerrvveenniirr..    
--  VVaammooss  aa  vveerr  RRoouurraa,,  ddiimmee  ttúú  lloo  qquuee  ttee  ppaarreeccee  qquuee  hhaaccee  uunn  
eennllaaccee,,  qquuéé  ffuunncciióónn  ttiieennee..  
--  MMii  tteenniieennttee,,  ssii  nnoo  nnooss  lloo  hhaann  eexxpplliiccaaddoo,,  ¿¿ccoommoo  vvooyy  aa  
ssaabbeerrlloo??..  
--  VVaammooss  aa  vveerr,,  eell  ttrreenn  qquuee  vvaa  ddee  MMaaddrriidd  aa  SSeevviillllaa,,  qquuee  hhaaccee  ??  
--  PPuueess  nnoo  lloo  sséé  mmii  tteenniieennttee,,  nnoo  nnooss  lloo  hhaann  eexxpplliiccaaddoo..  
  
LLaa  ccoossaa  jjaa  eess  ccoommeennççaavvaa  aa  ppoossaarr  tteennssaa  ii  hhii  hhaavviiaa  uunnaa  ggrraann  
eexxppeeccttaacciióó..  EEllll  ssaabbiiaa  qquuee  jjoo  ppooddiiaa  ccoonntteessttaarr--llii  ccoorrrreeccttaammeenntt,,  
ppeerròò  ttaammbbéé  ssaabbiiaa  qquuee  eerraa  eell  pprriimmeerr  ddiiaa  qquuee  eess  ppaarrllaavvaa  ddeellss  
eennllaacceess..  JJoo  ffeeiiaa  ppaassssaarr  llaa  mmeevvaa  ii  eellll  nnoo  ppooddiiaa  ccaassttiiggaarr--mmee  ppeerr  
nnoo  ccoonntteessttaarr  uunnaa  ""lllliiççóó""  qquuee  nnoo  hhaavvííeemm  ddoonnaatt,,    ppeerr  mmééss  qquuee  ffooss  
ttaann  ffààcciill..    EErraa  eevviiddeenntt  qquuee  eell  ttiinneenntt  nnoo  ssaabbiiaa  ccoomm  ssoorrttiirr--ssee''nn  ii  
qquuee  hhaavviiaa  ddee  ffeerr  aallgguunnaa  ccoossaa  qquuee  ccoomm  aa  mmíínniimm  ffooss  uunn  ccààssttiigg  
ppeerr  llaa  mmeevvaa  iimmppeerrttiinnèènncciiaa  ii  ttoossssuuddeerriiaa,,  ii  aaiixxíí  llaa  sseevvaa  aauuttoorriittaatt  
nnoo  qquueeddééss  mmaallmmeessaa..      
--  VVaammooss  aa  vveerr,,  oottrraa  ccoossaa  qquuee  nnoo  hheemmooss  eexxpplliiccaaddoo  yy  llaa  vvaass  aa  
hhaacceerr,,  ¿¿VVeess  aaqquueellllaa  lloommaa  ddeell  ffoonnddoo??    
--  SSíí,,  mmii  tteenniieennttee..      
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--PPuueess  ttiieenneess  mmeeddiiaa  hhoorraa  ppaarraa  ssuubbiirrllaa  yy  ddeecciirrmmee  qquuéé  hhaayy  
ddeettrrááss..    MMeeddiiaa  hhoorraa,,  nnii  uunn  mmiinnuuttoo  mmááss..  
VVaaiigg  ppoossaarr--mmee  aa  ccaammiinnaarr..  
--  CCoorrrree,,  qquuee  ccoommoo  ttaarrddeess  mmááss  ddee  mmeeddiiaa  hhoorraa  vvaass  aa    ssaabbeerr  lloo  
qquuee  eess  bbuueennoo..  
  
AAll  pprriimmeerr  ccoopp  ddee  vviissttaa  eerraa  iimmppoossssiibbllee  ffeerr  eell  rreeccoorrrreegguutt  aammbb  
ttaann  ppoocc  tteemmppss..    EEll  tteerrrreennyy  ffeeiiaa  uunnaa  ddeepprreessssiióó  ii  vvaaiigg  ccoonnttiinnuuaarr  
ccaammiinnaanntt  aa  ppeessaarr  ddeellss  ccrriittss  ddeell  ttiinneenntt,,  ffiinnss  qquuee  aammbb  eell  
ddeessnniivveellll  jjaa  nnoo  eemm  vveeiieenn  ii  eemm  vvaaiigg  ppoossaarr  aa  ccóórrrreerr  ii  ppaarraarr  ffiinnss  
qquuee  eemm  ttoorrnnaavveenn  aa  vveeuurree,,  qquuee  mmiigg  ppeerr  rreeppoossaarr  ii  mmiigg  ppeerr  ffeerr--llii  
llaa  gguuiittzzaa  aall  ttiinneenntt,,  ttoorrnnaavvaa  aannaarr  aa  ppaass..    LLaa  ttoorrnnaaddaa  vvaa  sseerr  mmééss  
dduurraa  eennccaarraa,,  jjaa  qquuee  hhaavviiaa  ccaallccuullaatt  qquuee  eell  tteemmppss  eerraa  mmoolltt  jjuusstt..  
CCaammiinnaarr  qquuaann  eemm  vveeiieenn  ii  ccóórrrreerr  ccoomm  bbooiigg  qquuaann  nnoo  eemm  vveeiieenn..  
AArrrriibbaarr  aa  tteemmppss  ii  ccaammiinnaanntt,,  ii,,  eexxpplliiccaarr  eell  qquuee  hhaavviiaa  vviisstt  
ddaarrrreerree  ddeell  ttuurróó  vvaa  sseerr  èèppiicc..  NNoo  sséé  qquuee  ddeeuurriiaa  ppeennssaarr  eell  
ttiinneenntt,,  ssii  ééss  qquuèè  ppeennssaavvaa  aallgguunnaa  ccoossaa,,  ppeerrqquuèè  vvaa  qquueeddaarr  ccoomm  
ddeessaarrmmaatt..  
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EEEEEEEEllllllll        vvvvvvvvaaaaaaaalllllllloooooooorrrrrrrr        
  
LL’’eennddeemmàà  ii  aa  ll''hhoorraa  ddee  llaa  tteeòòrriiccaa,,  eell  ttiinneenntt  vveenniiaa  ddiissppoossaatt  aa  
ccoonnttiinnuuaarr  llaa  lllluuiittaa  ppeerrssoonnaall  ii  dd''eennttrraaddaa  eess  vvaa  ddeessppeennjjaarr  aammbb  
uunnaa  pprreegguunnttaa  ccoommpprroommeessaa..  
--  VVaammooss  aa  hhaabbllaarr  ddeell  vvaalloorr..  RRoouurraa,,  ddiimmee  lloo  qquuee  eess  ppaarraa  ttii    eell  
vvaalloorr,,  ¿¿  ccóómmoo  lloo  ddeeffiinniirrííaass??..  
  
SSeegguurraammeenntt  qquuee  eellll  eessppeerraavvaa  qquuee  jjoo  ssoorrttiirriiaa  aammbb  llaa  hhiissttòòrriiaa  
qquuee  nnoo  hhoo  hhaavvííeemm  eexxpplliiccaatt  ii  ffrraannccaammeenntt  aaiixxòò  hhaauurriiaa  eessttaatt  
eexxttrreemmaarr  llaa  nnoottaa;;  aa  mmééss,,  ssee''ll  vveeiiaa  pprreeppaarraatt  ppeerr  ccoonnttrraaaattaaccaarr  
aammbb  sseegguurreettaatt  ii,,  ffiinnss  ii  ttoott,,  aammbb  dduurreessaa..  EErraa  eevviiddeenntt  qquuee  ppeerr  
ddeessaarrmmaarr--llooss  ss''hhaavviiaa  dd''aaccttuuaarr  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  ppeerr  aa  eellllss  ffooss  
ttoottaallmmeenntt  iinneessppeerraaddaa..    QQuuaanntteess  vveeggaaddeess  hhee  ttrroobbaatt  aa  ffaallttaarr  llaa  
sseegguurreettaatt  ii  ll''aapplloomm  qquuee  eemm  ddoonnaavvaa  eessttaarr  vviivviinntt  uunneess  ssiittuuaacciioonnss  
qquuee  nnoo  eemm  mmeerreeiixxiieenn  ccaapp  ttrraannsscceennddèènncciiaa  ii  ppeerr  mmééss  qquuee  eennss  
ddiigguueessssiinn  qquuee  llaa  nnoossttrraa  aaccttuuaacciióó  qquueeddaarriiaa  rreefflleeccttiiddaa  eenn  llaa  hhoojjaa  
ddee  sseerrvviicciiooss  ii  ppooddrriiaa  aaffeeccttaarr--nnooss  eenn  eell  ffuuttuurr,,  eemm  ddeeiixxaavvaa  
ttoottaallmmeenntt  ii  aabbssoolluuttaammeenntt  iinnddiiffeerreenntt..  NNoo  ppooddiiaa  pprreecciippiittaarr--mmee  ii  
eemm  vvaa  sseemmbbllaarr  ccoonntteessttaarr--llii  ssiimmpplleemmeenntt::    
--  DDoommiinnaarr  eell  mmiieeddoo..  
MMaaii  nnoo  mm''hhaauurriiaa    ppeennssaatt  qquuee  llaa  mmeevvaa  rreessppoossttaa  eell  ddeeiixxaarriiaa  ttaann  
mmeerraavveellllaatt  ii  ssoorrpprrèèss;;  ggrrààcciieess  aa  eellllaa  eess  vvaa  eessttaabblliirr  uunnaa  mmeennaa  ddee  
ttrreevvaa  qquuee  vvaa  dduurraarr  uunnss  ddiieess..  
--  SSíí,,  sseeññoorr,,  nnii  mmááss  nnii  mmeennooss,,  eess  uunnaa  ddeeffiinniicciióónn  aacceerrttaaddííssiimmaa..    
  
II  ccoomm  nnoo  ppooddiiaa  sseerr  mmeennyyss,,    vvaa  ccoommeennççaarr  aammbb  uunnaa  ddiisssseerrttaacciióó  
ssoobbrree  eell  vvaalloorr  ii  ll''hheerrooïïcciittaatt,,    ffeenntt  rreeffeerrèènncciiaa  aa    llaa    ppoorr  qquuee  
ttootthhoomm  ttéé  eenn  lleess  ssiittuuaacciioonnss  ccoommpprroommeesseess    
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MMeennttrree  vvààrreemm  sseerr  rreecclluutteess  ssoollaammeenntt  ppooddííeemm  aannaarr  aa  NNaaddoorr  eellss  
ddiiuummeennggeess..  HHii  hhaavviiaa  mmoolltteess  bboottiigguueess  ddee  jjuueeuuss  ii  iinnddiiss  mmoolltt  
ffrreeqqüüeennttaaddeess  ppeellss  ssoollddaattss  ddeellss  ddiivveerrssooss  rreeggiimmeennttss  ddee  llaa  zzoonnaa..    
EEllss  pprroodduucctteess  qquuee  ooffeerriieenn  eerreenn  mmoolltt  aattrraaccttiiuuss  ppeerr  aa  nnoossaallttrreess,,  
jjaa  qquuee  ll''èèppooccaa  ddeell  ppllààssttiicc  nnoo  eennss  hhaavviiaa  aarrrriibbaatt  eennccaarraa..  AAllllàà  hhii  
vvaaiigg  ccoommpprraarr    lleess  pprriimmeerreess  mmiittggeess  ddee  sseennyyoorraa  ddee  nniillóó  ppeerr  
qquuaann  aannééss  aa  ccaassaa,,  uunnss  ccooiixxiinnss  iinnffllaabblleess  ddee  ppllààssttiicc  qquuee  
uuttiilliittzzaarriiaa  eenn  ttoorrnnaarr  aa  ccaassaa  ppeerr  aannaarr  aa  ffuuttbbooll  ii  aallttrreess  oobbjjeecctteess,,  
ppeerr  nnoossaallttrreess  nnoouuss..  
  
QQuuaann  eennttrraavveess  eenn  uunnaa  bboottiiggaa,,  qquuaassii  sseemmpprree  pprrooppiieettaatt  dd''iinnddiiss  oo  
jjuueeuuss,,  ii  tt''iinntteerreessssaavveess  ppeerr  uunn  pprroodduuccttee,,  ttee''nn  ddeemmaannaavveenn  cceenntt  
ppeerr  aaccaabbaarr  ddoonnaanntt--lloo  ppeerr  ddeeuu..  EEllss  ccoommeerrcciiaannttss  ddeeiieenn  qquuee  eerraa  
mmoolltt  ddiiffíícciill  eennrreeddaarr  uunn  ccaattaallàà;;  eell  mmoottiiuu  eerraa  bbeenn  sseennzziillll  ii  llòòggiicc::  
qquuaann  eennss  iinntteerreessssaavvaa  uunn  aarrttiiccllee,,  pprriimmeerr  eennss  iinnffoorrmmààvveemm  ppeerr  
uunn  vveetteerràà  ddeell  qquuee  eenn  ppooddííeemm  ppaaggaarr  ii  aannààvveemm  ffeenntt  llaa  ccoommèèddiiaa  
ddee  mmaarrxxaarr  ddee  llaa  tteennddaa,,  ffiinnss  qquuee  eennss  ddeeiieenn  eell  pprreeuu  ccoorrrreeccttee..  
GGeenneerraallmmeenntt  eerraa  aa  llaa  ttaarrddaa  ii  aannààvveemm  aall  cciinneemmaa..  UUnn  ddiiaa  eenn  
eennttrraarr,,  eell  ppoorrtteerr,,  mmeennttrree  eennss  ttaallllaavvaa  ll''eennttrraaddaa,,  ddiigguuéé  ::    
--  HHoollaa  ccaattaallaanneess..    
AAllttrreess  ssoollddaattss  qquuee  vveenniieenn  ddaarrrreerree  nnoossttrree  llii  ddiigguueerreenn,,  aammbb  uunn  
ttoo  uunnaa  mmiiccaa  iirròònniicc  ::    
--¿¿CCóómmoo  ssaabbeess  qquuee  ssoonn  ccaattaallaanneess  ssii  nnoo  hhaann  aabbiieerrttoo  llaa  bbooccaa??..    
--  PPoorr  llaa  ccaarraa  ssee  lleess  ccoonnooccee,,  qquuee  mmááss  qquuiissiieerraass  ttúú  qquuee  tteenneerr  llaa  
ccaarraa  ccoommoo  eellllooss    ----  eellss  vvaa  ccoonntteessttaarr  eell  ppoorrtteerr..  
  
AAnnaarr  aall  cciinneemmaa  eerraa  ppeerr  ssoorrttiirr--nnee  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  lleess  vveeggaaddeess  
eemmpprreennyyaattss,,  eessppeecciiaallmmeenntt  eenn  SSoollàà,,  qquuee  nnoo  llii  ppooddiieess  ddiirr  rreess  
dduurraanntt  ttoott  eell  vviiaattggee  ddee  ttoorrnnaaddaa..  EErraa  jjuussttiiffiiccaatt,,  ppeerr  ppoocc  
iinntteerreessssaanntt  qquuee  ffooss  llaa  ppeell··llííccuullaa,,  qquuaann  ssoorrttííeemm  ii  eennss  
ccoonntteemmppllààvveemm  lleess  ddiissffrreesssseess  eennss  vveenniiaa  eell  mmaall  hhuummoorr..  CCoomm  
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qquuee  eell  vviiaattggee  eenn  aauuttoobbúúss  ssoolliiaa  sseerr  aanneeccddòòttiicc,,  eennss  aajjuuddaavvaa  aa  
ppaassssaarr  eell  mmaall  hhuummoorr..  
  
EEss  ddiiuu  qquuee  lleess  mmoorreess  tteenneenn  eellss  uullllss  mmoolltt  bboonniiccss;;  nnoo  ccrreecc  qquuee  
ssiigguuii  bbeenn  bbéé  aaiixxíí,,  jjaa  qquuee  eenn  sseerr  ll''úúnniiccaa  ppaarrtt  vviissiibbllee  ddeell  rroossttrree  
qquuaann  vvaann  aammbb  eell  vveell,,  ffaa  qquuee  ssiigguuiinn  mmééss  eessppllèènnddiiddss..  SSóónn  nnii  
mmééss  nnii  mmeennyyss  bboonniiccss  qquuee  eellss  ddee  lleess  iinnffeerrmmeerreess  qquuaann  ppoorrtteenn  llaa  
mmaassccaarreettaa..  UUnn  ddiiaa  eessttààvveemm  ttoottss  ddrreettss  ppeerr  llaa  zzoonnaa  ddeell  
ccoonndduuccttoorr,,  jjaa  qquuee  ll''aauuttoobbúúss  eessttaavvaa  aa  vveessssaarr  ii  ccoonntteemmppllààvveemm  aall  
mmaatteeiixx  tteemmppss  eellss  uullllss  dd''uunnaa  mmoorraa  jjoovvee  qquuee  eennss  sseemmbbllaavveenn  
mmeerraavveelllloossooss..    BBeenn  bbéé  aall  ddaarrrreerree  ddeellss  eessmmeennttaattss  pprreecciioossooss  
uullllss,,  hhii  hhaavviiaa  eenn  TToorriibbiioo,,  ssoollddaatt  eexxttrreemmeennyy  ddeell  nnoossttrree  qquuaarrtteerr,,  
ffoorrççaa  lllleeiigg,,  mmééss  aavviiaatt  aalltt  ppeerròò  mmoolltt  ddeesspprrooppoorrcciioonnaatt,,  ttoott  eerreenn  
ccaammeess..    LL''hhoommee  eess  vvaa  ppeennssaarr  qquuee  ll''eessttààvveemm  ccoonntteemmppllaanntt  aa  eellll  ii  
eess  vvaa  ppoossaarr  ttaann  nneerrvviióóss  qquuee  eenn  ttrreeuurree  eell  ccaapp  ppeerr  llaa  ffiinneessttrraa,,  eell  
ccoorrrreenntt  dd''aaiirree  ssee  llii  vvaa  eemmppoorrttaarr  eell  ttaarrbbuuss..    NNoo  eennss  vvààrreemm  
ppoorrttaarr  mmaassssaa  bbéé  qquuaann  vvaamm  ffeerr  qquuee  eell  xxooffeerr  ttaarrddééss  aa  ppaarraarr  ii  
ccoonnsseeqqüüeennttmmeenntt  nnoo  ll''eessppeerrééss,,  ii  eenn  hhaavveerr--ssee  dd''eessppeerraarr  uunn  aallttrree  
aauuttoobbúúss  vvaa  aarrrriibbaarr  ttaarrdd  aa  lllliissttaa  ii  eess  vvaa  ccaarrrreeggaarr  aammbb  uunnaa  
iimmaaggiinnaarriiaa..    
  
EEnn  uunnaa  aallttrraa  ooccaassiióó  qquuee  hhaavvííeemm  aannaatt  aall  cciinneemmaa  aa  NNaaddoorr,,  
mmeennttrree  eessppeerrààvveemm  llaa  ppoossttaa  eenn  mmaarrxxaa  ddee  ll''aauuttoobbúúss,,  vvaa  ppuujjaarr  
uunn    ccoommppaannyy  ddeell  nnoossttrree  rreeggiimmeenntt  ttoott  ffeenntt  uunnss  ggeessttooss  rraarrss  ii,,  eenn  
sseeuurree,,  vveeiiéérreemm  qquuee  tteenniiaa  uunnaa  ttaaccaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  ssiittuuaaddaa  aall  sseeuu  
ppuunntt  mmééss  íínnttiimm,,  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  ll''aannaaddaa  aall  cciinneemmaa  aammbb  uunnaa  
mmoorraa  qquuee  llii  hhaavviiaa  ffeett  uunn  aavvaannççaammeenntt,,  aa  ccaannvvii  ddee  lleess  pprroommeesseess  
qquuee  eellll  llii  ffééuu,,  ppeerr  uunn  ddeemmàà  qquuee  nnoo  ppeennssaavvaa  ppaass  ccoommpplliirr..    
SSoorrttoossaammeenntt,,  llaa  ggrraann  mmaajjoorriiaa  ddeellss  ssoollddaattss,,  ppeerr  nnoo  ddiirr  llaa  
ttoottaalliittaatt,,  aannaavveenn  mmoolltt  fflluuiixxooss  ddee  bbuuttxxaaccaa  ii  eess  vvaalliieenn,,  ssii  ppooddiieenn,,    
dd''aaqquueessttss  ttrruuccss  ppeerr  ssaattiissffeerr  lleess  sseevveess  nneecceessssiittaattss  sseexxuuaallss  aa  
bbaaiixx  pprreeuu,,  ppeerrqquuèè  ddee  ppooddeerr--hhoo  ppaaggaarr,,  ss''hhaauurriieenn  ffeett  
ddeessttrroosssseess..    
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PPaasssseejjaanntt  ppeerr  SSeeggaannggaann,,  SSuurruu,,  SSoollàà,,  RRoouurraa  ii  SSuubbiirraannaa..  
        
                                                                                                                                                                
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
EEnn  pplleennaa  aaccttiivviittaatt  aall  JJeessúúss  ddeell  GGrraann  PPooddeerr,,  ll’’úúnniicc  bbaarr  qquuee  
ffrreeqqüüeennttààvveemm  aa  SSeeggaannggaann,,  RRoouurraa,,  SSuubbiirraannaa,,  SSuurruu  ii  SSoollàà..  
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EEss  ccoonneeiixxiiaa  eell  ddiiaa  qquuee  eess  ccoobbrraavveenn  llaass  ssoobbrraass  ppeerr  ll''eessttaatt  ddee  
mmoollttss  aa  ll''hhoorraa  ddee  ppaassssaarr  lllliissttaa  aall  vveesspprree,,  jjaa  ss''hhoo  hhaavviieenn  ggaassttaatt  
ttoott  aannaanntt  ddee  ppuutteess  ii  ttoorrrraanntt--ssee..    FFiinnss  ii  ttoott  eellss  mmeeuuss  ccoommppaannyyss  
iinntteennttaarreenn  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  aa  NNaaddoorr  qquuee  eellss  aaccoommppaannyyééss  ppeerr  
aannaarr  aa  aallgguunn  bboorrddeellll  ii  eenn  nnoo  ccoommppllaauurree''llss,,  eellllss  ttaammppoocc  hhii  
aannaavveenn..    EEnn  aaqquueesstteess  ooccaassiioonnss  ééss  qquuaann  pprrooccuurraavvaa  ffeerr  
aappoossttoollaatt,,  aammbb  ppaarraauulleess,,  ii  eell  qquuee  ééss  mmééss  iimmppoorrttaanntt,,  aammbb  
ll''eexxeemmppllee..  AAllgguunnss,,  ssii  hhii  aannaavveenn,,  nnoo  ss''aattrreevviieenn  aa  ccoonnffeessssaarr--hhoo  ii  
aallttrreess  eenn  pprreessuummiieenn  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  qquuee  aa  mmii  eemm  sseemmbbllaavvaa  
iinnccoonnsscciieenntt;;  aa  aaqquueessttss  úúnniiccaammeenntt  eellss  rreeccoommaannaavvaa  qquuee  aanneessssiinn  
eenn  ccoommppttee  ddee  nnoo  ccoonnttrraauurree  mmaallaallttiieess..    
  
EErraa  ccoorrrreenntt  aannaarr  aall  ZZooccoo,,  nnoomm  qquuee  eess  ddóónnaa  aallss  mmeerrccaattss  mmoorrooss..  
SSeegguuiinntt  rreeccoommaannaacciioonnss,,  mmaaii  nnoo  hhii  aannààvveemm  ssoollss,,  sseemmpprree  eerraa  uunn  
ppeerriillll..  PPeerròò  eerraa  mmééss  ppeerriillllóóss  eennccaarraa,,  jjaa  qquuee  hhoo  tteennííeemm  
ttoottaallmmeenntt  pprroohhiibbiitt,,  eennttrraarr  nnoommééss  aa  uunnaa  kkáábbiillaa,,  nnoomm  qquuee  eess  
ddóónnaa  aa  uunn  ppoobbllaatt  mmoorroo..  PPeerr  aallss  mmoorrooss  eerraa  ccoomm  uunnaa  pprrooffaannaacciióó  
qquuee  eennttrrééss  uunn  iinnffiiddeell  aall  sseeuu  ppoobbllaatt  ii  eess  ddoonnaarreenn  ccaassooss  
dd''aaggrreessssiioonnss  mmoolltt  ggrreeuuss..    TToott  ii  qquuee  eenn  eellss  mmeerrccaattss  nnoo  hhii  
ffaallttaavveenn  eellss  ffrruuiittss  ddee  ccaaccttuuss  oo  ffiigguueess  ddee  mmoorroo  qquuaann  nn''eerraa  eell  
tteemmppss,,  nnoo  vvaaiigg  nnii  ttaassttaarr--lleess  mmaaii,,  ii  nnoo  sséé  ppeerrqquuèè,,  ppeerròò  nnoo  eemm  
ffeeiieenn  ccaapp  ggrrààcciiaa..  EEllss  aanniimmaallss  qquuee  vvèèiieemm  aammbb  mmééss  ffrreeqqüüèènncciiaa  
aall  zzooccoo  eerreenn  rruuccss  ii  ccaammeellllss..  EEllss  ccaammeellllss  eemm  tteenniieenn  eell  ccoorr  rroobbaatt;;  
ppooddiieess  ppaassssaarr--ttee  hhoorreess  ii  hhoorreess  ppaarrllaanntt  aammbb  eellllss  ii  nnoo  eett  
ccoonnttrraaddeeiieenn  mmaaii..  EEllllss  ppaarrllaavveenn  ii  ppaarrllaavveenn,,  oo  ssii  mmééss  nnoo,,  hhoo  
sseemmbbllaavvaa  aammbb  eell  sseeuu  ccoonnssttaanntt  rreemmuugguueeiigg..  AAnnaarr  aa  uunn  ppaaííss  
dd''uunnaa  ccuullttuurraa  ttaann  ooppoossaaddaa  aa  llaa  nnoossttrraa,,  ccoomm  aa  ttuurriissttaa,,  oo  aannaarr--hhii  
ppeerr  ffoorrççaa,,  ééss  mmoolltt  ddiiffeerreenntt..    EEnn  aaqquueellllaa  èèppooccaa,,  eell  ttuurriissmmee  eess  
ffeeiiaa  aa  mmoolltt  ppeettiittaa  eessccaallaa;;  aarraa  sseemmbbllaa    oobblliiggaatt  ffeerr--nnee  ii,,  ssoobbrreettoott,,  
eexxpplliiccaarr--hhoo  aallss  aallttrreess  ééss  ""iimmppoorrttaannttííssssiimm""..    MMaaii  nnoo  hhee  ppeennssaatt  eenn  
ffeerr  ttuurriissmmee  ii  ttoorrnnaarr  aa  aaqquueellll  ppaaííss,,  eennccaarraa  qquuee  ffooss  ppeerr  llaa  
ccuurriioossiittaatt  ddee  vveeuurree  ll''eessttaatt  eenn  qquuèè  eess  ttrroobbaa  aaccttuuaallmmeenntt..  
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AAnnààvveemm  uunn  ddiiaa  ddee  mmaarrxxaa  ppeerr  llaa  ccaarrrreetteerraa  qquuaann,,  eenn  uunn  rreevvoolltt,,  
ssoorrttíí  uunn  mmoorreett  ddee  ssiiss  oo  sseett  aannyyss  aammbb  uunn  ssaaqquueett  qquuee  sseemmbbllaavvaa  
ddee  ggrraa  aa  ll''eessqquueennaa  qquuee  ddeeuurriiaa  ppeessaarr  ttaanntt  ccoomm  eellll..  EEll  sseegguuiiaa  uunn  
aallttrree  ddee  mmééss  ggrraann  aammbb  uunn  aallttrree  ssaaqquueett    mmééss  ggrrooss,,  ii  uunn  aallttrree,,  
ffiinnss  aa  cciinncc,,    ttoottss  eessccaalloonnaattss  ttaanntt  dd''eeddaatt  ccoomm  ddee  ccààrrrreeggaa..    LLaa  
mmaarree  ffeeiiaa  ssiiss  ii  eell  sseeuu  ssaacc  eerraa  eell  mmééss  ppeessaanntt..    TToottss  aannaavveenn  eenn  
ffiillaa  íínnddiiaa  ii  ttaannccaavvaa  llaa  ccoommiittiivvaa  eell  ppaarree,,  mmoorroo  hhaauurriiaa  ddee  sseerr,,  
mmuunnttaatt  ccòòmmooddaammeenntt  ssoobbrree  uunn  rruucc..    AAnnaavveenn  aall  zzooccoo  aa  vveennddrree  
eell  ggrraa..  
  
VVaamm  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ccaarrrreetteerraa  qquuee  ccoonndduuïïaa  aa  XXaauueenn  ii  aa  lleess  mmiinneess  
ddeell  RRiiffff,,  ppeerr  eennddiinnssaarr--nnooss  eenn  eell  ccaammpp  oobbeerrtt,,  vvaamm  ppaarraarr--nnooss,,  ii  
eell  ttiinneenntt  vvaa  ddeecciiddiirr  ffoorrmmaarr  uunn  ppeelloottóónn  ddee  eexxpplloorraacciióónn..    MM''hhii    vvaa  
iinncclloouurree  aa  mmii  ii  ppoossààrreemm  eenn  pprrààccttiiccaa  llaa  tteeòòrriiccaa  ffeettaa  eell  ddiiaa  
aanntteerriioorr..  DDeesspprrééss  ddee  ccaammiinnaarr  ii  aarrrroosssseeggaarr--nnooss  ccoomm  ssii  
vveerriittaabblleemmeenntt  ll''eenneemmiicc  ffooss  aa  ll''aagguuaaiitt,,  aall  ccaapp  ddee  mmiittjjaa  hhoorraa  oo  
ttrreess  qquuaarrttss,,  vvààrreemm  ttrroobbaarr  uunn  ppaarreellll  dd''aapprreenneennttss  dd''aarrbbrree  aa  llaa  
ccrreessttaa  dd''uunn  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  ttuurróó..  AAmmbb  llaa  ccaalloorr  qquuee  ffeeiiaa,,  ttrroobbaarr  uunnaa  
oommbbrraa  eerraa  uunn  bbéé  ddee  DDééuu  ii  ddeesspprrééss  ddee  rreeppoossaarr  uunnaa  eessttoonnaa  
ll''iinnssttrruuccttoorr  vvaa  ddiirr  ::    
--  VVáámmoonnooss..    
PPrrooccuurraanntt  ffeerr--mmee  eell  rroonnssoo  llii  vvaaiigg  ddiirr  aa  ll''úúllttiimm  eenn    ssoorrttiirr  ::  
--  SSeegguuiidd,,  yyoo  mmee  qquueeddoo..    
EEssttiirraatt  aa  ll''oommbbrraa,,  llaa  ccaalloorr  eerraa  mmééss  ssuuppoorrttaabbllee  ii  eellss  qquuee  hhaavviieenn  
ddee  vveenniirr  nnoo  eemm  vveeuurriieenn;;  vvaarreenn  aannaarr  ppaassssaanntt  llaa  rreessttaa  ddee  llaa  
ccoommppaaññííaa  ----  uunnss  cceenntt  hhoommeess  ----  mmiigg  aammaaggaanntt--ssee  ppeerr  lleess  ppeettiitteess  
ddeepprreessssiioonnss  ii,,  aall  ccaapp  ddee  dduueess  hhoorreess,,  ttoorrnnaavveenn  ttoottss  ffoorrmmaattss,,  
mmeennttrree  jjoo  eellss  eessppeerraavvaa  ttrraannqquuiill··llaammeenntt  aasssseegguutt  aa  ll''oommbbrraa..  
--  AAllttoo..----  oorrddeennàà  eell  ttiinneenntt..    
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess,,  mmii  tteenniieennttee  ----    vvaaiigg  ddiirr,,  ttoott  aaccoossttaanntt--mmee  aa  llaa  
ffoorrmmaacciióó..  
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--  ¿¿QQuuéé  hhaacceess  ttúú  aaqquuíí  ??......  ¿¿  NNoo  ssaabbeess  ccuuááll  eess  llaa  mmiissiióónn  ddee  uunn  
eexxpplloorraaddoorr  ??  
--  SSii,,  mmii  tteenniieennttee..    
--  ¿¿CCuuááll  eess  ??    
--  EEssppeerraarr  aall  úúllttiimmoo  qquuee  ppaassee  ddee  ssuu  ppeelloottóónn  yy  aaggrreeggaarrssee  aa  ééll..    
--  PPuueess,,  ¿¿  ppoorr  qquuéé  nnoo  lloo  hhaass  hheecchhoo  ??        
--  MMii  tteenniieennttee,,  eessttaabbaa  eessppeerraannddoo  aall  úúllttiimmoo  yy  ccoommoo  nnoo  lllleeggaabbaa  
..............    
--  PPoonnttee  eenn  llaa  ffiillaa........................      
LLaa  rreessttaa  ddee  lleess  sseevveess  ppaarraauulleess  nnoo  eess  ppoogguueerreenn  eenntteennddrree..      
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess,,  mmii  tteenniieennttee..    
AAqquueessttaa  ooppeerraacciióó  eess  vvaa  ffeerr  ttrreess  oo  qquuaattrree  vveeggaaddeess  dd''uunnaa  
mmaanneerraa  iiddèènnttiiccaa,,  ppeerròò  aammbb  uunnaa  ppeettiittaa  ddiiffeerrèènncciiaa::    eell  ttiinneenntt  eess  
qquueeddaavvaa  aammbb  mmii  aa  ll''oommbbrraa  ttoott  eessppeerraanntt  ll''úúllttiimm  eexxpplloorraaddoorr,,  ii  eell  
sseerrggeenntt  aaggaaffaavvaa  eell  ccoommaannddaammeenntt  ffiinnss  aa  llaa  ttoorrnnaaddaa..  
  
TToott  pprreenneenntt  ll''oommbbrraa,,  eenn  lleess  ccoonnvveerrsseess  qquuee  tteennííeemm  aannaavvaa  aammbb  
mmoolltt  ddee  ccoommppttee,,  ii  ccoonntteessttaavvaa  lleess  sseevveess  pprreegguunntteess  aammbb  
rreessppoosstteess  sseemmpprree  aammbbiiggüüeess  ii  ppoocc  eenntteenneeddoorreess  ppeerr  ttaall  ddee  
mmaanntteenniirr  llaa  iinnccòòggnniittaa  qquuee  eellll  sseegguuiiaa  tteenniinntt  aammbb  mmii..    EEll  ttiinneenntt  
nnoo  ss''aattrreevviiaa  aa  aaccttuuaarr  ccoomm  hhoo  ffeeiiaa  aammbb  qquuaallsseevvooll  aallttrree  ssoollddaatt,,  
aallss  qquuaallss  ccaassttiiggaavvaa  aa  llaa  mmééss  ppeettiittaa;;  nnoo  ss''hhii  aattrreevviiaa  ii  jjoo  
pprrooccuurraavvaa  nnoo  aabbuussaarr  mmaassssaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióó  ii,,  ssoobbrreettoott,,  nnoo  ffeerr--
mmee  eell  cchhuulloo,,  qquuee  ééss  eell  qquuee  mmeennyyss  ssuuppoorrttaavveenn..        
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AA  vveeggaaddeess  iinntteennttaavvaa  qquuee  aallgguunn  mmoorroo  mm''eexxpplliiqquuééss  aallgguunnaa  ccoossaa  
ssoobbrree  llaa  sseevvaa  rreelliiggiióó,,  ssoobbrree  ll''AAllccoorràà,,  ppeerròò  ccaapp  eenn  ssaabbiiaa  rreess  ii  
aarrrriibbaavveess  aall  ccoonnvveenncciimmeenntt  qquuee  ttoott  eerraa  iiggnnoorràànncciiaa  ii  ffaannaattiissmmee,,  
ccoommpplliieenn  lleess  nnoorrmmeess  ppeerr  tteemmoorr  aallss  aallttrreess..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó,,  
ttrroobbààrreemm  aammaaggaatt  uunn  mmoorroo  mmeennjjaanntt  eenn  ppllee  ddiiaa  ii  eenn  èèppooccaa  ddeell  
RRaammaaddaann,,  dduurraanntt  eell  qquuaall  eessttaann  qquuaarraannttaa  ddiieess  nnoommééss  mmeennjjaanntt  
ddee  nniitt..  LLeess  sseevveess  ssúúpplliiqquueess  ppeerrqquuèè  nnoo  eell  ddeellaattééssssiimm  eerreenn  ttaann  
eexxttrreemmaaddeess  ii  vveehheemmeennttss,,  qquuee  eennss  vvaann  sseemmbbllaarr  uunnaa  
eexxaaggeerraacciióó,,  ppeerròò  eellll  iinnssiissttiiaa  qquuee  ssii  eell  ddeessccoobbrriieenn,,  eennttrree  aallgguunnss  
hhoommeess  llii  ddoonnaarriieenn  uunnaa  ppaalllliissssaa  qquuee  eell  mmiigg  mmaattaarriieenn..    NNoo  
tteennííeemm  ppeerr  qquuèè  ffeerr--hhoo  ddee  ddeessccoobbrriirr--lloo,,  ppeerròò  eell  ppàànniicc  qquuee  
tteenniiaa  eerraa  eell  qquuee  llii  ddiiccttaavvaa  eell  sseeuu  ccoommppoorrttaammeenntt..  
  
SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  llaa  rreelliiggiióó  nnoo  eellss  ssuuppoossaavvaa  ccaapp  ffrree  ddeess  ddeell  ppuunntt  
ddee  vviissttaa  sseexxuuaall;;  eerraa  ccoorrrreenntt,,  eennttrree  eellss  mmoorrooss,,  sseerr  bbiisseexxuuaall  ii  
ggeennss  eeffeemmiinnaatt  ccoomm  ssooll  ppaassssaarr..  UUnnaa  ddee  lleess  bbrroommeess  qquuee  ffeeiieenn  
eellss  vveetteerraannss  aallss  rreecclluutteess  eerraa  pprreesseennttaarr--llooss  uunn  mmoorroo  mmaarriiccoonn..  
AAllgguunnaa  vveeggaaddaa  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióó  ii  qquuaann  eell  sseerrggeenntt  nnoo  eellss  vveeiiaa,,  
ss''aaccoossttaavvaa  uunn  vveetteerràà  aaccoommppaannyyaatt  dd''uunn  mmoorroo  ttoott  sseennyyaallaanntt--llii  eell  
mmeeuu  ""ppaammeett""    ii  eell  mmoorroo  ccoommeennççaavvaa  aa  ffeerr  ggeessttooss  oobbsscceennss  ttoott  
ddiieenntt  ::    
--  PPoorr  ffaavvoorr,,  ssóólloo  mmeeddiioo  ccaaññóónn..  
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SSeemmpprree  eerraa  eell  mmaatteeiixx  vveetteerràà  qquuee  eemm  ffeeiiaa  llaa  bbrroommeettaa  aammbb  eell  
mmoorroo  mmaarriiccóónn,,  eess  ddeeiiaa  FFrraannccoo  ii  eerraa  ddee  GGrraannoolllleerrss,,  ii  ccoomm  qquuee  
vveeiiaa  qquuee  aa  mmii  nnoo  mm''aaggrraaddaavvaa  ggeennss,,  eennccaarraa  tteenniiaa  mmééss  ppuunntt  aa  
ffeerr  llaa  ccoommèèddiiaa  qquuaann  eess  pprreesseennttaavvaa  ll''ooccaassiióó..    VVaamm  aaccaabbaarr  sseenntt  
mmoolltt  aammiiccss,,  jjaa  qquuee  eellss  ddooss  sseemmpprree  tteennííeemm  ggaanneess  ddee  jjuuggaarr..  EEnn  
cceerrttaa  ooccaassiióó  eess  vvaa  mmoolleessttaarr  dd''uunnaa  bbrroommaa  mmeevvaa  ii  eemm  vvoolliiaa  
eemmppaaiittaarr..  EEnnss  ppoossààrreemm  aa  ccóórrrreerr  sseennssee  aattrraappaarr--mmee,,  dd''uunn  
ccaarrrreerr  aa  ll''aallttrree;;  aarrrriibbààrreemm  ddaavvaanntt  ddeellss  jjaarrddiinnss  ddee  llaa  rreessiiddèènncciiaa  
dd''ooffiicciiaallss..  EEll  ccaarrrreerr  ffeeiiaa  ppeennddeenntt  ii  aannààvveemm  ddee  bbaaiixxaaddaa,,  qquuaann  
eemm  vvaaiigg  aaddoonnaarr  qquuee  ddaavvaanntt  mmeeuu  ccaammiinnaavveenn  ddooss  ooffiicciiaallss  eenn  llaa  
mmaatteeiixxaa  ddiirreecccciióó..  CCoomm  qquuee  llaa  mmeevvaa  oobblliiggaacciióó  eerraa  ssaalluuddaarr--llooss,,  
vvaaiigg  iinntteennttaarr  ppaarraarr,,  ppeerròò  ttoott  vvaa  sseerr  iinnúúttiill  ii  aammbb  llaa  vveelloocciittaatt  qquuee  
ppoorrttaavvaa  vvaaiigg  ccaauurree  ttaann  llllaarrgg  ccoomm  eerraa  aa  tteerrrraa  aammbb  eellss  bbrraaççooss  
ppeerr  ddaavvaanntt  ii  jjuusstt  aall  ccoossttaatt  ddeellss  ooffiicciiaallss,,  qquuee  eennttrree  ll''eennssuurrtt  ii  llaa  
ssoorrpprreessaa  mm''aajjuuddaarreenn  aa  aaiixxeeccaarr--mmee..  
  
AA  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  llaa  ccaaiigguuddaa  vvaaiigg  eessttaarr  uunn  ppaarreellll  ddee  mmeessooss  
aammbb  uunn  ddoolloorr  mmoolltt  iinntteennss  aall  mmuussccllee  ii  lleess  vviissiitteess  aall  mmeettggee  nnoo  
sseerrvviirreenn  ddee  rreess..    SSeemmpprree  hhee  ccrreegguutt  qquuee  eellss  pprroobblleemmeess  qquuee  
ttiinncc  aall    bbrraaçç  ddrreett  ssóónn  aa  ccaauussaa  dd’’aaqquueessttaa  ccaaiigguuddaa  ii  eemm  vvaaiigg  
ttrreennccaarr  eell  ssuuppeerreessppiinnóóss,,  sseeggoonnss  lleess  rreessssoonnàànncciieess  qquuee  eemm  
vvaarreenn  ffeerr  mmoollttss  aannyyss  ddeesspprrééss....    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                8800  

  

EEEEEEEEllllllll        tttttttteeeeeeee        
  
TTeennííeemm  llaa  ccoossttuumm  dd''aannaarr  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  aa  aallgguunn  ccaaffeettiinn  
mmoorruunnoo  ppeerr  pprreennddrree  eell  ttee  aa  llaa  sseevvaa  mmaanneerraa..  EEll  ffeeiieenn  eenn  ggrraannss  
tteetteerreess  ii  eell  sseerrvviieenn  eenn  uunnaa  tteetteerraa  ppeettiittaa  ssoobbrree  uunnaa  ssaaffaattaa  ttoottaa  
cciisseellllaaddaa  aa  ll''eessttiill  ààrraabb..  EEllss  vvaassooss  ttaammbbéé  eerreenn  ppeettiittss  ii  eessttrreettss  ii  
dd''uunnaa  aallççaaddaa  nnoorrmmaall..  DDiinnss  llaa  tteetteerraa  ddee  sseerrvviirr,,  dd''uunnaa  ccaabbuuddaa  ddee  
mmiittjjaa  ddoottzzeennaa  ddee  vvaassooss,,  hhii  ppoossaavveenn  uunneess  bbrraannqquueess  ddee  mmeennttaa  
ffrreessccaa,,  hhiieerrbbaabbuueennaa  eenn  ddeeiieenn..  CCoomm  qquuee  ssee  sseerrvviiaa  mmoolltt  ccaalleenntt,,  
ppeerr  bbeeuurree  ss''aaggaaffaavvaa  eell  vvaass  aammbb  eell  ddiitt  ppoollzzee  ssoobbrree  eell  ccaanntteellll  
ssuuppeerriioorr  ii  ll''íínnddeexx  ii  eell  ddeell  mmiigg  ppeerr  ssoottaa  ddeell  ccuull,,  ii  ttaammbbéé  aall  
ccaanntteellll;;  dd''aaqquueessttaa  mmaanneerraa  ssee  ssuuppoorrttaavvaa  bbéé  llaa  tteemmppeerraattuurraa  ii  eess  
bbeevviiaa  xxaarrrruuppaanntt..    JJaa  ddee  vveetteerràà,,  aassssaabbeennttaatt  eell  ccaappiittàà  VVeeggaa  
dd''aaqquueesstt  ccoossttuumm,,  eennss  rreeccoommaannàà  qquuee  nnoo  hhoo  ffééssssiimm  ppeell  ppeerriillll  
qquuee  ccoommppoorrttaavvaa  ddee  ccoonnttrraauurree  aallgguunnaa  ddee  lleess  mmaallaallttiieess  ttaann  
ccoommuunneess  eenn  eellss  mmoorrooss,,  mmoolltt  eenn  eessppeecciiaall  lleess  ddee  ttiippuuss  vveenneerrii..  
AAlleesshhoorreess  eennss  pprrooccuurrààrreemm  eellss  eessttrriiss  ii  ffèèiieemm  eell  ttee  aall  qquuaarrtteerr  
qquuaann  eenn  tteennííeemm  ggaanneess..  
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EEllss  ddiissssaabbtteess  hhii  hhaavviiaa  cciinneemmaa  eenn  llaa  ccaasseerrnnaa..  EEll  llooccaall  eenn  lllloocc  ddee  
bbuuttaaqquueess  tteenniiaa  uunneess  ppaarreettss  dd''oobbrraa  sseennssee  eessppaattlllleerraa..  LLeess  
ppeell··llííccuulleess  nnoo  eerreenn  ggeennss  aaccttuuaallss  ii  ccoomm  ssiigguuii  qquuee  mmoolltteess  
vveeggaaddeess,,  ddeeppeenniiaa  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa,,  ppeerr  eennttrraarr  eess  ffoorrmmaavveenn  
uunneess  ggrraannss  ccuueess  ii  nniinnggúú  nnoo  eess  pprreeooccuuppaavvaa  ddee  ppoossaarr--hhii  oorrddrree..  
PPeerr  eessttaallvviiaarr--mmee  lleess  eennttaattxxoonnaaddeess  ppuujjaavvaa  aa  llaa  ccaabbiinnaa  ddee  
pprroojjeecccciióó..  EEll  mmaaqquuiinniissttaa  eerraa  uunn  mmeessttrree  aarrmmeerr  ii  ssoollaammeenntt  
ddiissppoossaavvaa  dd''uunnaa  mmààqquuiinnaa  ddee  pprroojjeecccciióó,,  oo  ssiigguuii  qquuee  aa  ccaaddaa  
rroottlllloo,,  ppaarraaddaa  ii  ccaannvvii..  LL''hhoommee  mm''hhaavviiaa  eexxpplliiccaatt  mmoolltteess  vveeggaaddeess  
qquuee  eessttaavvaa  aall  rreeggiimmeenntt  ppeerr  ddeessttiinnoo  ffoorrççóóss,,  ppeerr  aaiixxòò  rreenneeggaavvaa  
ffeerrrrooss  ii  ccllaauuss..  TToott  eerreenn  llllooaanncceess  aa  BBaarrcceelloonnaa,,  eell  sseeuu  aanntteerriioorr  
ddeessttíí..  
--  YYoo  ssooyy  ddee  CCóórrddoobbaa  ----  eemm  ddeeiiaa,,  ii  aaffeeggiiaa::    ""  CCóórrddoobbaa,,  cciiuuddaadd  
bbrraavvííaa,,  eennttrree  aannttiigguuaass  yy  mmooddeerrnnaass,,  mmááss  ddee  ttrreesscciieennttaass  
ttaabbeerrnnaass  yy  uunnaa  ssoollaa  lliibbrreerrííaa  ""..    EEnn  ccaammbbiioo,,  eenn  BBaarrcceelloonnaa  llaa  
ggeennttee  lleeee  hhaassttaa  eenn  eell  ttrraannvvííaa;;    eess  oottrroo  mmuunnddoo..    
  
EEll  ddooss  nneegguuiitteejjààvveemm  ppeerr  ppooddeerr  aannaarr--nnooss--eenn..  EEll  ffeett  ccaattaallàà  eerraa  
rreeccoonneegguutt  ii  aaddmmiirraatt  ppeerr  uunnss,,  eennvveejjaatt  oo  ooddiiaatt,,  ppeerr  aallttrreess,,  ppeerròò  aa  
nniinnggúú  nnoo  eell  ddeeiixxaavvaa  iinnddiiffeerreenntt..  
LLaa  pprriimmeerraa  ssaalluuttaacciióó  qquuee  vvaaiigg  rreebbrree  dd''uunn  ssoollddaatt  mmoorroo  ----  nnoo  
eerreenn  ddee  lllleevvaa,,  ccoomm  ééss  nnaattuurraall,,  eerreenn  ddee  pprrooffeessssiióó  ----  vvaa  sseerr::    
--  HHoollaa  ""CChhoorrddii""..      
PPeerr  aa  eellllss,,  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  ccaattaallaannss  eennss  ddèèiieemm  JJoorrddii..  EErreenn  mmoollttss  
eellss  qquuee  eell  sseeuu  ""mmoodduuss  vviivveennddii""  eerraa  ppeerrttàànnyyeerr  aa  uunn  rreeggiimmeenntt  
ddee  RReegguullaarreess..  CCoobbrraavveenn  uunneess  ttrreess--cceenntteess  ppeesssseetteess  aall  mmeess  
ccoomm  aa  úúnniicc  iinnggrrééss  ppeerr  vviiuurree  mmiisseerraabblleemmeenntt  ii  mmaanntteenniirr  uunnaa  
ffaammíílliiaa..  QQuuaann  rreebbiieenn  uunnaa  ppaaggaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa,,  aallgguunnss  dd''eellllss  
ss''aaggeennoollllaavveenn  ddaavvaanntt  ddeell  rreettrraatt  dd''eenn  FFrraannccoo  ii  aammbb  llaa  mmaatteeiixxaa  
cceerriimmòònniiaa  ccoomm  ssii  rreesseessssiinn  aall  PPrrooffeettaa,,  ddeeiieenn  ::  
--  BBaarraaccaallooffii  ––  ggrrààcciieess  ----  ppaaddrreecciittoo  FFrraannccoo  ppoorr  ppaaggaa  ddiiaarrrriiggaalloo..    
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AAmmbb  aaiixxòò  eess  ccoonnffoorrmmaavveenn..  AAllgguunnss  eemmiiggrraavveenn  aall  MMaarrrroocc  
ffrraannccèèss,,  mmééss  rriicc  ii  aammbb  mmééss  ppoossssiibbiilliittaattss,,  ppeerròò  ttoorrnnaavveenn  ii  eess  
qquueeiixxaavveenn  qquuee  hhaavviieenn  ddee  ttrreebbaallllaarr  mmééss  ii  nnoo  ssee  sseennttiieenn  ttaann  
pprrootteeggiittss..  NNoo  eellss  aaggrraaddaavvaa  ttrreebbaallllaarr,,  vveeuurree''llss  ppoossaarr  
llllaammbboorrddeess  aallss  ccaarrrreerrss  ddeell  qquuaarrtteerr  eenn  ppllee  eessttiiuu  ii  aammbb  llaa  
cchhiillaabbaa  ppoossaaddaa  eerraa  nnoorrmmaall  ppeerr  aa  eellllss,,  mmeennttrree  nnoossaallttrreess  eennss  
ttrrèèiieemm  ttoottaa  llaa  rroobbaa  qquuee  ppooddííeemm..  
  
EEll  ccoorroonneell  CCaappaalllleejjaa,,  ddee  qquuii  ss''eexxpplliiccaavveenn  nnoommbbrroosseess  
aannèèccddootteess,,  aaddmmiirraavvaa  ii  rreessppeeccttaavvaa  eellss  ccaattaallaannss,,  ffiinnss  aa  ll''eexxttrreemm  
qquuee    eenn  cceerrttaa  ooccaassiióó  ddaavvaanntt  ddee  ttoott  eell  rreeggiimmeenntt  ffoorrmmaatt,,  vvaa  ddiirr  ::    
--  DDoonnddee  hhaayyaa  ccaattaallaanneess  qquuee  nnoo  ssaallggaa  nnaaddiiee..    
MMoolltteess  oobbrreess,,  ii  aallttrreess  tteessttiimmoonniiss,,  ddeemmoossttrraavveenn  llaa  ccooll··llaabboorraacciióó  
ddee  ssoollddaattss  ccaattaallaannss  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddeell  qquuaarrtteerr..  
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OObbrraa  ddeell  CCoorroonneell  CCaappaalllleejjaa  eerraa  llaa  ffeessttaa  qquuee  ssee  cceelleebbrraavvaa  aa  
MMeelliillllaa  eell  ddiiaa  ddee  llaa  MMaarree  ddee  DDeeuu  ddee  MMoonnttsseerrrraatt,,  mmeennttrree  aa  
CCaattaalluunnyyaa  eessttaavvaa  pprroohhiibbiitt  ddee  ffeerr--nnee..  QQuuaann  llaa  vvaa  eessttaabblliirr,,  ffiinnss  ii  
ttoott  eell  ddeessppllaaççaammeenntt  ddeellss  ssoollddaattss  ccaattaallaannss  ffiinnss  aa  MMeelliillllaa  aannaavvaa  aa  
ccààrrrreecc  ddeell  rreeggiimmeenntt..  JJaa  ddee  vveetteerràà,,  vvaaiigg  aassssiissttiirr  aa  llaa  ffeessttaa;;  aannaavvaa  
ddee  ppaaiissàà  aammbb  uunn  vveessttiitt  qquuee  hhaavviiaa  ppoorrttaatt  eenn  llaa  ttoorrnnaaddaa  ddeell  
pprriimmeerr  ppeerrmmííss..  EErraa  dd''eenn  LLlloonncchh  ii  SSaallaa,,  ffaabbrriiccaanntt  ddeell  tteeiixxiitt,,  ppeerr  
cceerrtt  dd''uunnaa  qquuaalliittaatt  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa,,  jjaa  qquuee  ssuuppoorrttaavvaa  iimmmmuuttaabbllee  
ttootteess  lleess  rreennttaaddeess  ii  aall  ffiinnaall  vvaa  sseerrvviirr  ppeerr  ffeerr  ppaannttaalloonnss  ppeerr  aallss  
mmeeuuss  ffiillllss..    EEnnss  ttrroobbààvveemm  ccaattaallaannss  ddee  ttoottss  eellss  qquuaarrtteerrss  ddee  llaa  
zzoonnaa  ddee  MMeelliillllaa  ii  eess  ccoommeennççaavvaa  ppeerr  uunnaa  MMiissssaa  CCaannttaaddaa  aa  
ll''eessggllééssiiaa  ddeell  SSaaggrraatt  CCoorr..  CCaannttààrreemm  eell  VViirroollaaii  ii  aallttrreess  ccaannççoonnss  
pprròòppiieess  ddee  llaa  nnoossttrraa  tteerrrraa,,  ii  ddeesspprrééss  bbaallllaaddeess  ddee  ssaarrddaanneess  aall  
ppaasssseeiigg..  EErraa  ffrreeqqüüeenntt  aannaarr  iinnvviittaattss  aa  lleess  ccaasseess  ddee  ccaattaallaannss  
rreessiiddeennttss  aa  llaa  cciiuuttaatt,,    oonn  aallgguunnss  eennss  ccaannvviiààvveemm  ddee  rroobbaa  ii  
aallgguunneess  nnooiieess  ddee  lleess  ffaammíílliieess  eess  vveessttiieenn  aa  ll''eessttiill  rreeggiioonnaall    ((??))..  
  
UUnnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  ffeessttaa  eennss  ttoorrnnààrreemm  aa  ppoossaarr  llaa  ddiissffrreessssaa  
ii  ccaapp  aall  qquuaarrtteerr  aa  SSeeggaannggaann..    LL''aarrrriibbaaddaa  vvaa  sseerr  jjaa  ttaarrdd  ddeell  
vveesspprree  ii  qquuaann  eemm  ddiirriiggiiaa  aa  llaa  ccoommppaaññiiaa,,  vvaaiigg  ttooppaarr--mmee  aammbb  eell  
ccaappiittàà  ZZuurriittaa,,  qquuee  aaqquueellll  ddiiaa  eessttaavvaa  ddee  ccaappiittáánn  ddee  ccuuaarrtteell,,  ii  
aammbb  ffeeiinneess  ppeerr  mmaanntteenniirr--ssee  ddrreett,,  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  mmoonnaa  qquuee  
ppoorrttaavvaa..  EEmm  vvaa  ddiirr  ::    
--  HHoollaa,,  MMoonntt......ssee......rrrraatt........        
EErraa  eell  ccaappiittàà  ddee  llaa  mmeevvaa  ccoommppaannyyiiaa,,    llaa  ddee  ddeessttiinnooss,,  mmoolltt  
aaffeecccciioonnaatt  aa  llaa  ccaaççaa,,  tteenniiaa  lleess  ""ppeennqquueess""    ddee  tteenniirr  eellss  ggoossssooss,,  aa  
vveeggaaddeess  mmaallaallttss,,    ffeenntt  vviiddaa  aammbb  nnoossaallttrreess  aallss  ddoorrmmiittoorriiss..    
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EEEEEEEEllllllll        ccccccccaaaaaaaappppppppiiiiiiiittttttttàààààààà        ZZZZZZZZuuuuuuuurrrrrrrriiiiiiiittttttttaaaaaaaa        
  
EEll  ccaappiittàà  ZZuurriittaa  eerraa  eell  qquuee  eenn  ddèèiieemm  uunn  hhuueessoo  ii  tteenniiaa  mmoollttaa  
mmaallaa  lllleett..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó  eess  vvaa  eemmpprreennyyaarr  aammbb  mmii  ppeerrqquuèè  jjoo  
nnoo  ddeemmoossttrraavvaa  mmaassssaa  iinntteerrèèss  aa  ccoobbrraarr  llaass  ssoobbrraass,,  qquuee,,  ccoomm  
ddiiuu  llaa  mmaatteeiixxaa  ppaarraauullaa,,  eerraa  eell  qquuee  ssoobbrraavvaa  ddee  ll''aassssiiggnnaacciióó  ppeerr  
llaa  mmaannuutteenncciióó  ddee  ccaaddaa  ssoollddaatt..  EEllss  rreegguullaarrss,,  ppeerr  sseerr  ffoorrcceess  ddee  
xxoocc,,  ccoobbrrààvveemm  ssiiss  rraallss  ccaaddaa  ddiiaa,,  uunn  ssoollddaatt  nnoorrmmaall  nnoommééss  eenn  
ccoobbrraavvaa  ddooss..  PPaaggaavvaa  qquuaann  aa  eellll  llii  sseemmbbllaavvaa,,  ii  aa  mmiigg  ffeerr,,  aa  
vveeggaaddeess  pplleeggaavvaa,,  ccoomm  eell  ddiiaa  qquuee  eess  vvaa  eemmpprreennyyaarr  aammbb  mmii..  
DDoonnaavvaa  ll''oorrddrree  ddee  ppaaggaammeenntt  ppeerr  aa  uunnaa  hhoorraa  ddeetteerrmmiinnaaddaa  ii  
hhaavvííeemm  dd''eessttaarr  ttoottss  aallllàà  ffeenntt  ccuuaa..  QQuuaann  eemm  ttooccaavvaa  aa  mmii  vvaa  ddiirr::  
--  BBaassttaa..  
JJoo  vvaaiigg  ffeerr  uunn  mmoovviimmeenntt  dd''eessppaattlllleess  aaccoommppaannyyaatt  ddee  llaa  ggaannyyoottaa  
ccoorrrreessppoonneenntt,,  ccoomm  vvoolleenntt  ddiirr::  
--  TTaanntt    ssee  mmee''nn  ffoott..  
EEllll  hhoo  vvaa  vveeuurree  ii  vvaa  eexxpplloottaarr  ::    
--    OOyyee  ttúú,,    qquuéé  ttee  hhaass  ccrreeííddoo,,    aaqquuíí  ssee  hhaaccee  lloo  qquuee  aa  mmii  mmee  ssaallee  
ddee  llooss  ccoojjoonneess  yy  llaa  pprróóxxiimmaa  vveezz  qquuee  hhaaggaass  eessttooss    ggeessttooss  ttee  
vvooyy  aa  mmeetteerr  uunn  ppaaqquueettee  ddeell  qquuee  ttee  aaccoorrddaarrááss  eenn  ttuu  vviiddaa..  
AAqquueellll  ddiiaa  mmee  ll''hhaavviiaa  ddee  ccaarrrreeggaarr  ffoorrtt,,  ii  nnii  eellss  mmééss  vveetteerraannss  
ss''eexxpplliiccaavveenn  qquuee  nnoo  hhaagguuééss  eessttaatt  aaiixxíí,,  ffiinnss  ii  ttoott  eell  ccaappiittàà,,  qquuee  
tteenniiaa  ffaammaa  ddee  sseerr  eell  mmééss  dduurr  ddeell  qquuaarrtteerr,,  nnoo  ss’’hhii  vvaa  aattrreevviirr  ii  
ttoottss  eess  pprreegguunnttaavveenn::    PPeerr  qquuèè  sseerràà??  JJoo  ttaammppoocc  hhoo  ssaabbiiaa,,  ppeerròò  
ssuuppoossaavvaa  qquuee  uunnaa  vveeggaaddaa  mmééss  ll''oommbbrraa  ddeell  ccaappiittàà  VVeeggaa,,  ddee  llaa  
mmeevvaa  ooffiicciinnaa,,  eemm  pprrootteeggiiaa..  SS''eemmpprreennyyaavveenn  ppeerròò  nnoo  ss''aattrreevviieenn  
aa  ccaassttiiggaarr--mmee  aammbb  dduurreessaa,,  nnoo  ffooss  ccaass  qquuee  eell  ccaappiittàà  VVeeggaa  ssee  
nn''aassssaabbeennttééss,,  jjaa  qquuee  eellll  eerraa  eell  qquuee  rreeccllaammaavvaa  lleess  ppaagguueess,,    
ddiieetteess,,    eettcc..,,    ii  aaiixxòò  llii  ddoonnaavvaa  mmoollttaa  ffoorrççaa,,    ffiinnss  ii  ttoott  ss''eennccaarraavvaa  
aammbb  eellss  sseeuuss  ssuuppeerriioorrss,,  ssii  vveenniiaa  aall  ccaass..    
  
AAqquueessttaa  nnoo  ffoouu  ll''úúnniiccaa  vveeggaaddaa  qquuee  eell  ccaappiittàà  ZZuurriittaa  eemm  ccrriiddàà  
ll''aatteenncciióó..  UUnn  ddiiaa,,  ddee  rreecclluuttaa,,  eessttaanntt  ddee  ccaappiittaann  ddee  ccuuaarrtteell,,  qquuee  
vvoolliiaa  ddiirr  qquuee  eerraa  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ttoott  eell  qquueeffeerr  ddeell  qquuaarrtteerr,,  oo  
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ssiigguuii  qquuee  vviiggiillaavvaa  ttoottss  eellss  aacctteess  rruuttiinnaarriiss  qquuee  eess  ffeeiieenn  aall  ddiiaa..  
SSoorrttííeemm  ddeell  mmeennjjaaddoorr  ii  ttrreess  oo  qquuaattrree  ppaasssseess  aabbaannss  ddee  sseerr  aa  
ll''eexxtteerriioorr  vvaaiigg  eenncceennddrree  llaa  cciiggaarrrreettaa  EEllll,,  qquuee  eessttaavvaa  aa  
ll''eexxtteerriioorr  vviiggiillaanntt,,  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  eemm  ccrriiddàà  ii  eemm  rreepprreenngguuéé  
aammbb  dduurreessaa  jjaa  qquuee  ddiinnss  eellss  mmeennjjaaddoorrss  nnoo  eess  ppooddiiaa  ffuummaarr..  EErraa  
eemmpprreennyyaaddoorr  ddee  mmeennaa..  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

EEll  mmeennjjaaddoorr  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                8866  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSoorrttiiddaa  ddee  mmiissssaa  aa  MMeelliillllaa  eell  ddiiaa  ddee  llaa  MMaarree  ddee  DDééuu  ddee  
MMoonnttsseerrrraatt    ((11995511))  
  

                                            
  

              
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

BBaallllaanntt  ssaarrddaanneess  eell  mmaatteeiixx  ddiiaa  eenn  aaccaabbaarr  llaa  mmiissssaa  ((11995511))  
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LLaa  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  qquuee  vvaaiigg  aannaarr  aall  cciinneemmaa,,  mmeennttrree  
ccaannvviiaavveenn  eell  rroottlllloo  ddee  llaa  ppeell··llííccuullaa,,  uunn  mmoorroo  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  
rreeppaarrttiirr  bbuuffeettaaddeess  aall  ddeell  sseeuu  ccoossttaatt,,  mmééss  eennllllàà  uunn  aallttrree  ffeeiiaa  eell  
mmaatteeiixx  ii  eellss  qquuee  rreebbiieenn  eerreenn  rreecclluutteess  qquuee,,  ccoomm  ééss  nnaattuurraall,,  
qquueeddaavveenn  ttaann  ssoorrpprreessooss  qquuee  nnoo  ssaabbiieenn  ccoomm  rreeaacccciioonnaarr..  AAiixxíí  
eemm  vvaaiigg  aassssaabbeennttaarr  ddeell  qquuee  eerreenn  eellss  ddeemmoonniiooss,,  sseeggoonnss  ddeeiieenn  
eellss  mmoorrooss..  EEnn  aaqquueesstt  ccaass,,  qquuaann  uunn  vveetteerràà  vveeiiaa  uunn  rreecclluuttaa  aall  
ccoossttaatt  dd''uunn  ssoollddaatt  mmoorroo,,  ttooccaavvaa  eell  ccllaatteellll  ddeell  mmoorroo  aammbb  uunn  ddiitt  ii  
aaqquueesstt,,  aacclluuccaanntt  eellss  uullllss  ii  ccoomm  ssii  eessttiigguueess  ppoosssseeïïtt,,  ddoonnaavvaa  ccooppss  
aa  ttoorrtt  ii  aa  ddrreett..  DDiirr  ssiimmpplleemmeenntt  aa  uunn  mmoorroo  qquuee  ppaassssaavvaa  ppeell  
ccaarrrreerr  ::  
--  AAhhiiaa  ––  aajjiiaa  ----  ppaaiissaa,,  ccaammaalleeóónn  ppoorr  cchhiillaabbaa..    
II  eell  mmoorroo  ccoommeennççaavvaa  aa  ssaallttaarr  ii  aa  eessppoollssaarr--ssee  ccoomm  ssii  ttiinngguuééss  uunn  
ccaammaalleeóó  eennttrree  llaa  rroobbaa..  UUnnaa  ggeenntt  ttaann  gguueerrrreerrss  ii  ssaanngguuiinnaarriiss  
dduurraanntt  llaa  gguueerrrraa  ii  tteenniieenn  ppoorr  dd''uunn  ssiimmppllee  ccaammaalleeóó,,  
vveerrttaaddeerraammeenntt  eerraa  iinnccoommpprreennssiibbllee,,  oo  bbeenn  ccoommpprreennssiibbllee  ssii  
tteenniimm  eenn  ccoommppttee  llaa  sseevvaa  iiggnnoorràànncciiaa  oo  ppooccaa  ccuullttuurraa..  UUnnss  mmééss  
qquuee  aallttrreess  tteenniieenn  ddeemmoonniiooss,,  ppeerròò  eerreenn  llaa  mmaajjoorriiaa..  
    
LLaa  cchhiillaabbaa  ééss  uunnaa  ppeeççaa  dd''aabbrriicc  ttííppiiccaa  ddeell  ppaaííss  ii  qquuee  ttaammbbéé  
ffoorrmmaavvaa  ppaarrtt  ddee  ll''uunniiffoorrmmee  ddeellss  ssoollddaattss  rreegguullaarreess  aa  ll''hhiivveerrnn..    
LLaa  sseevvaa  ffoorrmmaa  ééss  ccoomm  uunnaa  mmaannttaa  aammbb  uunn  ffoorraatt  aall  vveellll  mmiigg,,  
ppeerrqquuèè  hhii  ppaassssii  eell  ccaapp,,  uunn  ttaallll  ccoomm  uunnaa  ttaappeettaa  ddee  ccaammiissaa  ii  eellss  
ccoossttaattss  ccoossiittss  ddeeiixxaanntt  uunnaa  ggrroossssaa  oobbeerrttuurraa  ppeerr  ppaassssaarr--hhii  eellss  
bbrraaççooss,,  aa  mmééss  uunnaa  ggrraann  ccaappuuttxxaa  iinnccoorrppoorraaddaa..    EEss  ppoott  aaddoorrnnaarr  
mmééss  oo  mmeennyyss  aammbb  bbrrooddaattss  aa  lleess  vvoorreess  ii  ssoobbrree  eell  ppiitt..  
  
EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó  eenn  aannaarr  aa  vveeuurree  uunn  ccoommppaannyy  qquuee  eessttaavvaa  eenn  
uunnaa  aallttrraa  ccoommppaaññiiaa,,  eemm  pprreesseennttaarreenn  uunn  jjoovvee  mmoorroo  qquuee  tteenniiaa  
mmoollttss  ddeemmoonniiooss..  HHoo  vvaaiigg  ccoommpprroovvaarr  aaiixxeeccaanntt  eellss  bbrraaççooss  ii  ffeenntt  
ccoomm  ssii  ssaallttééss;;  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  eess  vvaa  ppoossaarr  aa  ccrriiddaarr  ssoorrttiinntt  ddee  llaa  
ccoommppaaññííaa..  CCaaddaa  vveeggaaddaa  qquuee  iinntteennttaavvaa  eennttrraarr,,  jjoo  ffeeiiaa  eell  mmaatteeiixx  
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ii  eellll  ddee  nnoouu  ffuuggiiaa..    CCoomm  qquuee  tteenniiaa  ggaanneess  dd''aannaarr--mmee''nn  aa  ddoorrmmiirr,,  
vvaaiigg  aaggaaffaarr  uunn  bbaannddeerríí  aammbb  uunn  ttrreess  ppeeuuss  qquuee  eell  mmaanntteenniiaa  
ddrreett,,  uunnaa  eessccoommbbrraa  ffoorrmmaanntt  uunnaa  ccrreeuu  ii  uunnaa  cchhiillaabbaa,,  ssiittuuaanntt--hhoo  
aall  ccaaiirreellll  ddeell  ppaassssaaddííss  aa  mmiigg  ssoorrttiirr..  EEll  mmoorroo,,  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  
ss''aaccoossttaavvaa  ii  eenn  vveeuurree  aaqquueellllaa  mmeennaa  ddee  eessppaannttaa  oocceellllss,,  
eexxccllaammaavvaa  ::    
--  AAhhiiaa  llaarrggoo  ttooddaavviiaa  eessttaarr  aaqquuii    ----  ii  ffuuggiiaa  ddee  nnoouu..    
SSoorrttiinntt  ppeerr  uunnaa  ffiinneessttrraa,,  llaa  mmaajjoorriiaa  dd''eeddiiffiiccaacciioonnss  eerreenn  dd''uunnaa  
ppllaannttaa..  MMee''nn  vvaaiigg  aannaarr  aa  llaa  mmeevvaa  ccoommppaaññííaa..    LL’’eennddeemmàà  eemm  
ddiigguueerreenn  qquuee  eell  sseeggoonn  iimmaaggiinnaarriiaa    vvaa  ttrreeuurree  ll''eessppaannttaaoocceellllss,,  
ppeerrqquuèè  ssiinnóó,,  eell  mmoorroo  ss''hhaauurriiaa  ppaassssaatt  llaa  nniitt  aa  llaa  ffaarroollaa  ddeell  bbeellll  
mmiigg  ddee  ll  aa  ppllaaççaa..    
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LLaa  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  uunn  oobbjjeettiivvoo  vvaa  sseerr  llaa  lllliiççóó  dd''uunn  ddiiaa  
dd''aaqquueellllss  eenn  qquuèè  llaa  ccaalloorr  eess  ffeeiiaa  mmééss  iinnssuuppoorrttaabbllee..  EEll  sseerrggeenntt  
eexxpplliiccaavvaa  qquuee  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarr  uunn  oobbjjeeccttiiuu  eess  bbuussccaavvaa  uunn  ppuunntt  
ddee  rreeffeerrèènncciiaa  ffààcciillmmeenntt  iiddeennttiiffiiccaabbllee  ii  ccoomm  mmééss  aa  llaa  vvoorraa  ddee  
ll''oobbjjeeccttiiuu  mmiilllloorr,,  ii  eesstteenneenntt  eell  bbrraaçç  hhoorriittzzoonnttaall  aa  ll''aallççaaddaa  ddee  llaa  
vviissttaa,,  ss''uuttiilliittzzaavveenn  eellss  ddiittss  ddee  llaa  mmàà  ppeerr  mmaarrccaarr  ll''oobbjjeeccttiiuu,,  ppeerr  
eexxeemmppllee  ::    
--  DDooss  ddeeddooss  ddeebbaajjoo  ddee  llaa  ppeeññaa  ppuunnttiiaagguuddaa  ----  ppuunntt  ddee  
rreeffeerrèènncciiaa  ----  yy  ccuuaattrroo  aa  llaa  ddeerreecchhaa,,    ssee  eennccuueennttrraa  lloo  qquuee  
ppaarreeccee  uunn    nniiddoo  ddee  aammeettrraallllaaddoorraass..      
EEll  ttiinneenntt  ddoonnàà  ll''oorrddrree  ddee  pprreeppaarraarr  uunn  ppeelloottóónn  ppeerr  aattaaccaarr  eell  nniiuu  
ddee  mmeettrraallllaaddoorreess,,  ii  ccoommaannddaattss  ppeell  ccaappoorraall  iinnssttrruuccttoorr  
ccoommeennççààrreemm  aa  ppuujjaarr  llaa  mmuunnttaannyyaa  ccoomm  ssii  aannééss  ddee  vveerriittaatt,,  oo  
ssiigguuii,,  ttiirraanntt--nnooss  aa  tteerrrraa  qquuaann  ccoonnvveenniiaa,,  ccoorrrreenntt  dd''uunn  mmaattoollll  aa  
ll''aallttrree,,  aarrrroosssseeggaanntt--nnooss  qquuaann  éérreemm  mmaassssaa  vviissiibblleess  ppeerr  
""ll''eenneemmiicc"",,  eettcc..,,eettcc..  AAccoonnsseegguuíírreemm  ll''oobbjjeeccttiiuu  ppeerròò  eessttààvveemm  
eessggoottaattss..  
  
DDeesspprrééss  ddee  ddeessccaannssaarr  uunnaa  eessttoonnaa,,  eell  ccaappoorraall  ddoonnàà  ll''oorrddrree  ddee  
mmaarrxxaa..      
--  RReeggrreessaadd,,  yyoo  mmee  qquueeddoo  uunn  rraattiittoo  mmááss  ----  eellss  vvaaiigg  ddiirr..  
--  NNoo  mmee  hhaaggaass  eessttoo  qquuee  mmee  vvaass  aa    mmeetteerr  eenn  uunn  llííoo  ----  ddiigguuéé  eell  
ccaappoorraall..    
EEss  ddeeiiaa  DDeellggaaddoo,,  eerraa  mmoolltt  bboonn  nnooii  ii  hhaavviiaa  aannaatt  aa  ffeerr  llaa  mmiillii  
vvoolluunnttaarrii..  EErraa  mmoolltt  ffrreeqqüüeenntt  eenn  mmoolltteess  zzoonneess  ddee  llaa  EEssppaaññaa  
IImmppeerriiaall  eenn  qquuèè  eess  mmaallvviivviiaa,,  ffeerr--ssee  vvoolluunnttaarrii,,  aaiixxíí  ppaassssaavveenn  
ttrreess  aannyyss  ii  qquuaann  eellss  lllliicceenncciiaavveenn  mmoollttss  ss''aavveennttuurraavveenn  aa  eessccoolllliirr  
aa  ll''aattzzaarr  ccoomm  aa  ppuunntt  ddee  ddeessttíí,,  jjaa  qquuee  eell  vviiaattggee  eerraa  ccoosstteejjaatt  ppeerr  
ll''EEssttaatt,,  uunnaa  ppoobbllaacciióó  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ppeerr  nnoo  hhaavveerr  ddee  ttoorrnnaarr  aall  
sseeuu  ppoobbllee,,    oonn  ssaabbiieenn  qquuee  nnoo  hhii  tteenniieenn  ccaapp  ffuuttuurr..    
--  NNoo  ttee  pprreeooccuuppeess  qquuee  ssoolloo  sseerráá  uunn  mmoommeennttiittoo..  DDiicceess  qquuee  nnoo  
mmee  eennccuueennttrroo  bbiieenn..    
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UUnn  mmoommeennttiittoo  dd''uunnaa  hhoorraa..  QQuuaann  eessttaavvaa  bbeenn  rreeppoossaatt  vvaaiigg  
ccoommeennççaarr  aa  bbaaiixxaarr  ttoott  xxiinnoo  xxaannuu,,  rruummiiaanntt  ccoomm  mmee''nn  ssoorrttiirriiaa  eenn  
eennttrraarr  eenn  ccoonnttaaccttee  aammbb  eell  ttiinneenntt..    IInnúúttiill  eevviittaarr  qquuee  eell  ttiinneenntt  nnoo  
eemm  vveeiiééss,,    mm''eessppeerraavvaa..  
--¿¿DDóónnddee  ttee  hhaass  mmeettiiddoo??..  ¿¿CCóómmoo  hhaass  ttaarrddaaddoo  ttaannttoo  eenn  
rreeggrreessaarr??..  
--  AA    ssuuss  óórrddeenneess,,  mmii    tteenniieennttee,,    eess  qquuee  nnoo  mmee  eennccuueennttrroo  mmuuyy  
bbiieenn..  
--  ¿¿  QQuuiiéénn  ttee  vvaa  aa  ccrreeeerr  aa  ttíí  ??  ¿¿  QQuuéé  ttee  ppaassaa??....  
--  MMii  tteenniieennttee,,  eessttooyy  mmaall  ddee  llaa  bbaarrrriiggaa  yy  hhee  tteenniiddoo  qquuee  eevvaaccuuaarr  
vvaarriiaass  vveecceess,,  ssii  qquuiieerree  VVdd..  ccoommpprroovvaarrlloo  ----  vvaaiigg  eesstteennddrree  eell  
bbrraaçç  ttaall  ccoomm  eennss  hhaavviieenn  eennsseennyyaatt  eessttoonneess  aabbaannss  ----  ttrreess  ddeeddooss  
ddeebbaajjoo  ddee  aaqquueellllaa  rrooccaa  bbllaannccaa  yy  ddooss  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,    ddeettrrááss  
ddeell  mmaattoorrrraall  ..................    
--  EErreess  mmááss  vvaaggoo  qquuee  llaa  cchhaaqquueettaa  ddee  uunn  gguuaarrddiiaa!!..  
AA  vveeggaaddeess  eemm  pprreegguunnttoo  ppeerr  qquuèè  nnoo  mm''eemmpprreennyyaavvaa  qquuaann  eemm  
ddeeiiaa  vvaaggoo,,  uunn  ddeellss  ddeeffeecctteess  ppiittjjoorrss  qquuee  eess  ppooddeenn  tteenniirr,,  aall  mmeeuu  
eenntteennddrree,,  ppeerròò  eerraa  ttaannttaa  llaa  iinnddiiffeerrèènncciiaa  qquuee  sseennttiiaa  ppeerr  ttoott  eell  
qquuee  mm''eennvvoollttaavvaa,,  ddee  ccaaiirree  mmiilliittaarr  ss''eennttéénn,,  qquuee  ffeeiiaa  qquuee  nnoo  hhoo  
ccoonnssiiddeerrééss  ooffeennssiiuu..  EEll  mmééss  ssoorrpprreenneenntt  eerraa  qquuee  eellll  nnoo  
ss''eemmpprreennyyééss  mmééss  ii  nnoo  eemm  ffeess  ffeerr  aallgguunn  ppaassoo  lliiggeerroo  oo  
qquuaallsseevvooll  aallttrraa  ggrrààcciiaa  pprròòppiiaa  ddeellss  mmiilliittaarrss..  
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EEEEEEEEllllllllssssssss        ttttttttrrrrrrrriiiiiiiilllllllleeeeeeeerrrrrrrrssssssss        
  
EEnn  uunnaa  aannaaddaa  aa  MMeelliillllaa  uunn  ddiiuummeennggee,,  uunn  ssoollddaatt  eessppaannyyooll  ii  uunn  
mmoorroo  mm''ooffeerriirreenn  ssii  vvoolliiaa  ccoommpprraarr  uunneess  ssaabbaatteess  ttoott  pprreegguunnttaanntt--
mmee  ssii  ccoonneeiixxiiaa  uunn  ssoollddaatt,,  ppaaiissàà  ddee  ll''eessppaannyyooll,,  qquuee  eessttaavvaa  aall  
mmeeuu  qquuaarrtteerr..  CCoomm  ssiigguuii  qquuee  eemm  sseemmbbllàà  qquuee  ssíí  qquuee  eell  
ccoonneeiixxiiaa,,  eemm  ddoonnaarreenn  rreeccoorrddss  ppeerr  aa  eellll..    DDee  ssoobbttee,,  eell  mmoorroo  eess  
vvaa  ttrreeuurree  ttrreess  ccaarrtteess  ii  sseennssee  aaddoonnaarr--mmee''nn  eessttààvveemm  jjuuggaanntt  aa  
eennddeevviinnaarr  qquuiinnaa  ddee  lleess  ttrreess  ccaarrtteess  eerraa  eell  rreeii..  DDeesspprrééss  ddee  
gguuaannyyaarr  uunn  ppaarreellll  dd''aappoosstteess  ddee  dduurroo,,  aa  llaa  tteerrcceerraa  eemm  vvaaiigg  
ddeeiixxaarr  ccoonnvvèènncceerr  aappoossttaanntt  cceenntt  ppeesssseetteess  ii  ppeerrddeenntt--lleess..  CCoomm  
ééss  nnaattuurraall,,  eell  rreeii  nnoo  eerraa  aall  lllloocc  ppeerr  mmii  pprreevviisstt..  NNoo  vvaaiigg  ssaabbeerr  
vveeuurree  qquuee  eessttaavveenn  ccoonnvviinngguuttss  ii  ssii  jjoo  eerraa  rreecclluuttaa,,  eellllss  eerreenn  mmoolltt  
ppoocc  vveetteerraannss,,  ppeerrqquuèè  qquuaann  jjaa  tteenniieenn  lleess  cceenntt  ppeesssseetteess  ffuuggiirreenn  
aa  mmééss  ccóórrrreerr..    
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EEEEEEEEllllllll        ffffffffuuuuuuuusssssssseeeeeeeellllllllllllllll        MMMMMMMMááááááááuuuuuuuusssssssseeeeeeeerrrrrrrr        
  
EEss  pprrooccuurraavvaa  vvaarriiaarr  eellss  llllooccss  ddee  lleess  tteeòòrriiqquueess  ii  lleess  pprrààccttiiqquueess  
qquuee  nnoo  eerreenn  mmaarrccaarr  eell  ppaass..    UUnnaa  tteeòòrriiccaa  vvaa  sseerr  aall  ccaammpp  ddee  
ffuuttbbooll  ii  aasssseegguuttss  aa  lleess  ggrraaddeess  eell  sseerrggeenntt  PPaavvoo  aannaavvaa  eexxpplliiccaanntt  
eell  ffuusseellll  MMááuusseerr..    CCaapp  aa  ffiinnaallss  ddeell  ppeerrííooddee  dd''iinnssttrruucccciióó,,  aaqquueesstt  
mmaatteeiixx  sseerrggeenntt  vvaa  ffeerr  uunnaa  ddeemmoossttrraacciióó  hhuummiilliiaanntt  ppeerr  aa  eellll,,  
ddaavvaanntt  ddeell  GGeenneerraall  IInnssppeeccttoorr..  EEll  ggeenneerraall  hhaavviiaa  oorrddeennaatt  aa  uunn  
rreecclluuttaa  qquuee  aappuunnttééss  aammbb  aallççaa  mmiill  ii  eell  ssoollddaatt  vvaa  ppoossaarr  ll''aallççaa  bbéé,,  
ppeerròò  eenn  aappuunnttaarr  vvaa  pprreesscciinnddiirr  dd''eellllaa..  EEll  ggeenneerraall  aaggaaffàà  eell  ffuusseellll  
ii  eell  ddoonnàà  aall  sseerrggeenntt  ppeerrqquuèè  eennsseennyyééss  aall  rreecclluuttaa  ccoomm  eess  ffeeiiaa  
ppeerròò  eell  sseerrggeenntt,,  aattaabbaallaatt,,  ttaammbbéé  vvaa  aappuunnttaarr  pprreesscciinnddiinntt  ddee  
ll''aallççaa..  
--¿¿  VVdd..  hhaa  ggaannaaddoo  uunnaa  gguueerrrraa  ??  ----llii  vvaa  ddiirr  eell  ggeenneerraall,,  ddaavvaanntt  ddee  
ttoottss  eellss  aalluummnneess  ddeell  sseerrggeenntt..      
  LL''hhoommee,,  ddee  llaa  vveerrggoonnyyaa  qquuee  ppaassssaavvaa,,  nnoommééss  dd''aarrrriibbaarr  aall  
qquuaarrtteerr  vvaa  ssooll··lliicciittaarr  eell  ttrraassllllaatt  ddee  rreeggiimmeenntt..  
  
MMeennttrree  eell  sseerrggeenntt  aannaavvaa  eexxpplliiccaanntt  eell  ffuusseellll  MMááuusseerr,,  eell  ttiinneenntt  eess  
ppaasssseejjaavvaa  ttoott  ccoonnttrroollaanntt,,  mmeennttrree  jjoo,,  eemm  ffeeiiaa  eell  ddiissttrreett  dd''uunnaa  
mmaanneerraa  eexxaaggeerraaddaa,,  ppeerròò  bbeenn  aatteenntt  aa  ttoott  eell  qquuee  aannaavvaa  ddiieenntt  eell  
sseerrggeenntt..  UUnnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  ddeessccrriippcciióó  ii  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  
ddeell  ffuusseellll  MMááuusseerr,,  eell  ttiinneenntt  eell  vvaa  aaggaaffaarr  ii,,  ttiirraanntt--mmee''ll  aa  ll''úúllttiimmaa  
ggrraaddaa,,  ddiigguuéé  ::  
--  RRoouurraa,,  ttúú  qquuee  eessttaabbaass  ttaann  aatteennttoo........,,    rreeppiittee  ttooddoo  lloo  qquuee  ssee  hhaa  
ddiicchhoo  ssoobbrree  eell  ffuussiill  MMááuusseerr..    
PPaauussaaddaammeenntt  ii  pprrooccuurraanntt  ccoorrrreeggiirr  eell  qquuee  ccrreeiiaa  mmaall  ddeeffiinniitt,,    
ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee::    
DDeeiieenn::  EEll  ccaaññóónn  eess  ddee  aacceerroo  aall  ccaarrbbóónn..    
PPeerr::  EEll  ccaaññóónn  eess  ddee  aacceerroo  aall  ccaarrbboonnoo..    
DDeeiieenn::  EEll  iinntteerriioorr  ddeell  ccaaññóónn  ttiieennee  uunnaass  eessttrrííaass  eenn  ffoorrmmaa  ddee  
eessppiirraall..  
PPeerr::  EEll  iinntteerriioorr  ddeell  ccaaññóónn  eessttáá  eessttrriiaaddoo  hheelliiccooiiddaallmmeennttee  ----  vvaaiigg  
ffeerr  llaa  ddeessccrriippcciióó  sseennssee  ddeeiixxaarr--mmee  eell  mmééss  mmíínniimm  ddeettaallll..  
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--  MMuuyy  bbiieenn..    
NNoo  llii  vvaa  qquueeddaarr  aallttrree  rreemmeeii  qquuee  mmoosssseeggaarr--ssee  llaa  lllleenngguuaa  ii  
eennsseemmss  ""ppeennttiinnaarr--ssee"",,  aammbb  llaa  mmaa  ddrreettaa,,  eell  sseeuu  eessccllaarriissssaatt  
bbiiggoottii..  AA  eellll  llii  ccoossttaavvaa  dd''aaddmmeettrree  qquuee  jjoo,,  mmiigg  ppeerr  ddiivveerrttiirr--mmee  
mmiigg  ppeerrqquuèè  ttaanntt  ssee  mmee''nn  ffoottiiaa,,  llii  eessttaavvaa  ffeenntt  llaa  ppuunnyyeettaa  sseemmpprree  
qquuee  eenn  tteenniiaa  ooccaassiióó..  
  
LL''eennttrraaddaa  aall  qquuaarrtteerr  qquuaann  vveennííeemm  ddee  ffeerr  llaa  iinnssttrruucccciióónn  ssoolliiaa  
sseerr  mmaarrccaanntt  eell  ppaass  ii  ccaannttaanntt  ::  
EEss  ttaann  hheerrmmoossoo  sseerr  ssoollddaaddoo  ddee    nnuueessttrraa  ppaattrrii....áá  
sseerrvviirrllaa  ccoonn  aabbnneeggaacciióónn  yy  ttooddaa  lleeaallttaadd  
ddiisscciipplliinnaa  nnuueessttrroo  oorrgguulllloo  eess  
lluucchhaarr  eess  nnuueessttrroo  aaffáánn  
ssiieemmpprree  ddiissppuueessttoo  aa  ddeeffeennddeerr  llaa  EEssppaaññaa  iinnmmoorrttaall  
ttrraallaarrii,,  ttrraallaarráá,,  ttrraallaarráá,,  llaa,,  llaa,,  ppoorr  nnuueessttrraa  ppaattrriiáá,,    eettcc..eettcc..    
--  MMááss  ffuueerrttee,,..........    RRoouurraa  ccaannttaa..  
  CCrriiddaavvaa  eell  sseerrggeenntt  qquuaann  eerreenn  ppooccss  eellss  qquuee  hhoo  ffeeiieenn..  LLaa  vveerriittaatt  
ééss  qquuee  ppeerr  mmééss  qquuee  iinntteenntteessssiinn  ffeerr--nnooss  sseennttiirr  llaa  ""ppaattrriiaa""  nnoo  hhii  
hhaavviiaa  mmaanneerraa..  HHaavvííeemm  eessttaatt  eedduuccaattss  eenn  eessppaannyyooll  ii  llaa  hhiissttoorriiaa  
qquuee  eennss  hhaavviieenn  eennsseennyyaatt  eerraa  ll''eessppaannyyoollaa,,  ii  ttoott  ii  qquuee  nnoo  ssee  
mm''hhaavviiaa  ddeessppeerrttaatt  eennccaarraa  ll''aammoorr  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  hhiissttòòrriiaa,,  llaa  
pprròòppiiaa,,  llaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  eemm  sseennttiiaa  ccoommpplleettaammeenntt  eessttrraannyy  eenn  
aaqquueellll  eennttoorrnn..  
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PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrrllllllllaaaaaaaarrrrrrrr        ccccccccaaaaaaaattttttttaaaaaaaallllllllàààààààà        
  
AAnnààvveemm  uunn  ddiiaa  aa  NNaaddoorr  eenn  ll''aauuttoobbúúss,,  ppaarrllààvveemm  eennttrree  nnoossaallttrreess  
ii  rrèèiieemm  ssii  vveenniiaa  aall  ccaass..  AA  ll''aarrrriibbaaddaa  uunn  ttiinneenntt  ddeell  nnoossttrree  qquuaarrtteerr  
eennss  vvaa  ccrriiddaarr..  
--  HHaabbééiiss  eessttaaddoo  ttooddoo  eell  ttrraayyeeccttoo  hhaabbllaannddoo  eenn  ccaattaalláánn  yy  eenn  
ppúúbblliiccoo  ssaabbééiiss  qquuee  nnoo  eessttáá  ppeerrmmiittiiddoo,,    qquuee  ooss  ssiirrvvaa  ddee  aavviissoo  
ppoorrqquuee  llaa  pprróóxxiimmaa  vveezz  ddaarréé  ppaarrttee..  
  
OO  ssiigguuii  qquuee  sseeggoonnss  eellll,,  ccoommeettéérreemm  uunnaa  ggrraann  iinnccoorrrreecccciióó,,  oo  
mmiilllloorr  ddiitt::  uunnaa  ffaallttaa  ggrreeuu,,  ii  eennss  vvaa  ppeerrddoonnaarr..  ¿¿CCoomm  eerraa  
ppoossssiibbllee  qquuee  ppeennsseessssiinn  qquuee  ppooddííeemm  ccaannttaarr  aammbb  eennttuussiiaassmmee  
lleess  ccaannççoonnss  ppaattrriiòòttiiqquueess,,  ssii  llaa  nnoossttrraa  lllleenngguuaa  mmaatteerrnnaa  eerraa  
ccoonnssiiddeerraaddaa  eessttrraannggeerraa??..  BBeenn  sseegguurr  qquuee  ssii  eellss  ccaattaallaannss  
ttiinngguuééssssiimm  ccoomm  aa  lllleenngguuaa  pprròòppiiaa  llaa  ccaasstteellllaannaa,,  ccoomm  eellllss,,  nnoo  
eennss  ttiinnddrriieenn  ttaannttaa  mmaanniiaa..    
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AAAAAAAAccccccccoooooooommmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaaddddddddaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt        ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrroooooooonnnnnnnneeeeeeeellllllll        CCCCCCCCaaaaaaaappppppppaaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeejjjjjjjjaaaaaaaa        
  
CCoorrrreegguuéé  llaa  vveeuu  qquuee  eess  pprreeppaarraavvaa  uunn  ggrraann  aaccoommiiaaddaammeenntt  aall  
qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  CCoorroonneell  ddeell  RReeggiimmeenntt,,  ddeesspprrééss  GGeenneerraall  
IInnssppeeccttoorr  ddee  llaass  FFuueerrzzaass  RReegguullaarreess  ddee  AAffrriiccaa  ii  aarraa  aannaavvaa  ddee  
DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  AAccaaddeemmiiaa  MMiilliittaarr  ddee  ZZaarraaggoozzaa..  PPeerr  aa  mmii,,  vvaa  sseerr  
ttoott  bbaassttaanntt  iinnssòòlliitt  eenn  vveeuurree  llaa  ggrraann  ppllaaççaa  pprreeppaarraaddaa  ppeerr  ddiinnaarr--
hhii  ttoott  eell  rreeggiimmeenntt,,  mmoorrooss  iinncclloossooss,,  mmeennyyss  eellss  rreecclluutteess..  
DDeesspprrééss  ddee  ddiinnaarr,,  qquuaann  mmaarrxxaavvaa  eell  GGeenneerraall,,  llaa  ggrraann  aavviinngguuddaa  
pprriinncciippaall  eessttaavvaa  ccoommpplleettaammeenntt  aattaappeeïïddaa  ii  eell  sseeuu  ccoottxxee  ----  hhaavviiaa  
vvoollgguutt  aaggaaffaarr  eell  qquuee  tteenniiaa  ddee  CCoorroonneell,,  uunn  MMeerrcceeddeess  ppeettiitt  
dd''aaqquueellllaa  èèppooccaa  ----  nnoo  ppooddiiaa  ttrraannssiittaarr,,  sseemmbbllaavvaa  ccoomm  ssii  nnoo  
vvoollgguueessssiinn  qquuee  ssee  nn''aannééss..  EErraa  eessttiimmaatt  ppeerr  ttoottss..  UUnnss  qquuaannttss  
ooffiicciiaallss  vvaarreenn  aaggaaffaarr  eell  ccoottxxee  ii  ll''aaiixxeeccaarreenn  aa  ll''aallttuurraa  ddee  lleess  
sseevveess  eessppaattlllleess  aammbb  eell  GGeenneerraall  aa  ddiinnss,,  eell  ccoottxxee  aavvaannççaavvaa  ppeerr  
ssoobbrree  ddee  ttootthhoomm  ii  llaa  ggeenntt  nnoo  eess  mmoovviiaa,,  ssee  ll''aannaavveenn  ppaassssaanntt..  II  
aaiixxíí  ffiinnss  qquuee  vvaa  aarrrriibbaarr  aa  llaa  ssoorrttiiddaa  pprriinncciippaall  aa  mmiigg  qquuiillòòmmeettrree..    
  
JJaa  ddee  vveetteerràà  mmoolltteess  vveeggaaddeess  eemm  vveenniieenn  mmoorrooss  ppeerrqquuèè  eellss  
eessccrriigguuééss  uunnaa  ccaarrttaa  ppaarraa  ssuu  CCoorroonneell..  UUnn  ddeellss  mmééss  eemmoottiiuuss  eerraa  
uunn  mmoorroo  qquuee  llii  ddeeiieenn  CChhiicchhaarriittoo,,  qquuee  ffoouu  mmoolltt  tteemmppss  eell  sseeuu  
oorrddeennaannzzaa..  PPrrooccuurraavvaa  ttrraannssccrriiuurree  ffiiddeellmmeenntt  eell  qquuee  eemm  ddeeiieenn  ii  
aa  vveeggaaddeess  eess  ppoossaavveenn  aa  pplloorraarr,,  ddiieenntt  eennttrree  aallttrreess  ccoosseess  qquuee  
ssoommnniiaavveenn  ccoonnssttaannttmmeenntt  eenn  eellll..    SSii  tteenniimm  eenn  ccoommppttee  qquuee  eell  
ccoorroonneell  qquuee  tteennííeemm  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eerraa  ll''aallttrraa  ccaarraa  ddee  llaa  
mmoonneeddaa,,  nnoo  ééss  eessttrraannyy  qquuee  eell  ttrroobbeessssiinn  ttaanntt  aa  ffaallttaarr..  UUnn  ddeellss  
ddeettaallllss  qquuee  eell  ccoorroonneell  CCaappaalllleejjaa  tteenniiaa  aammbb  eellss  mmoorrooss  eerraa  qquuee  
mmeennttrree  dduurraavvaa  eell  RRaammaaddaann  eenn  qquuèè  eellss  mmaahhoommeettaannss  eessttaann  
qquuaarraannttaa  ddiieess  sseennssee  mmeennjjaarr  nnii  tteenniirr  rreellaacciioonnss  sseexxuuaallss  mmeennttrree  
ééss  ddee  ddiiaa,,  eellss  ddiissppeennssaavvaa  ddee  mmoollttss  sseerrvveeiiss..    
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                9966  

  

  
  
  
  
  AAmmbb  eenn  CChhiicchhaarriittoo  
ll’’oorrddeennaannzzaa    ddeell    
CCoorroonneell..  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AAmmbb  eenn  MMoohh,,  eell  ppeettiitt  
vveenneeddoorr  aammbbuullaanntt  qquuee  
vveenniiaa  lleess  cciiggaarrrreetteess  
ppeerr  uunniittaattss  ii  ffiiaavvaa  aa  ttootthhoomm..    
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EEEEEEEEllllllll        pppppppprrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrr        ddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        ““““““““vvvvvvvveeeeeeeetttttttteeeeeeeerrrrrrrràààààààà””””””””........        
  
TTeennííeemm  ggaanneess  qquuee  aarrrriibbééss  eell  ddiiaa  ddee  jjuurraarr  llaa  bbaannddeerraa,,  nnoo  ppeerr  
llaa  sseevvaa  ssiiggnniiffiiccaacciióó,,  ssiinnóó  ppeerrqquuèè  mmaarrccaavvaa  eell  ffiinnaall  dd''uunnaa  eettaappaa  
ddee  llaa  qquuaall  jjaa  nn''eessttààvveemm  ttiippss..    UUnnaa  ooccaassiióó  ttaann  ""ssoolleemmnnee""  ii  ééss  llaa  
qquuee  mmeennyyss  rreeccoorrddoo,,  ppeerr  mmééss  qquuee  mm''hhii  eessffoorrccii..    SSíí  rreeccoorrddoo  
aammbb  ddeettaallll  ttoottss  eellss  ddiieess  aasssseennyyaallaattss  ddee  llaa  mmeevvaa  vviiddaa  ii,,  eenn  
ccaannvvii,,  eell  ddiiaa  ddee  llaa  jjuurraa  ddee  llaa  bbaannddeerraa  nnoo  eell  rreeccoorrddoo,,  
sseegguurraammeenntt  ppeerrqquuèè  nnoo  vvaa  tteenniirr  ccaapp  ttrraannsscceennddèènncciiaa  oo  
ssiiggnniiffiiccaacciióó  ppeerr  aa  mmii..    DDeesspprrééss  dd''aaqquueesstt  ddiiaa  qquuee  sseemmbbllaa  qquuee  
nnoo  vvaa  eexxiissttiirr,,  vvààrreemm  aannaarr  ddiissttrriibbuuïïttss  aa  ddiissttiinntteess  ccoommppaaññííaass..  
CCoomm  ssiigguuii  qquuee  eell  ccaappiittàà  VVeeggaa  mm''hhaavviiaa  rreeccllaammaatt  aall  sseeuu  
ddeeppaarrttaammeenntt,,  eell  ddee  EExxttrraaccttooss  aa  lleess  ooffiicciinneess  ddee  MMaayyoorrííaa,,    eemm  
ttooccaavvaa  aannaarr  aa  llaa  CCoommppaaññííaa  ddee  DDeessttiinnooss..  NNoo  hhii  tteenniiaa  eellss  
ccoommppaannyyss  aammbb  qquuii  hhaavvííeemm  iinnttiimmaatt,,  aammbb  eellss  nnoouuss  éérreemm  
ccoommppaannyyss,,  ppeerròò  mmoolltt    mmeennyyss,,  jjaa  qquuee  llaa  mmaajjoorriiaa  eerreenn  vveetteerraannss  ii  
eennss  ccoonneeiixxííeemm  ddee  vviissttaa..  
  
EEll  pprriimmeerr  ddiiaa  dd''eessttaarr  aa  llaa  nnoovvaa  ccoommppaaññiiaa,,  eenn  ppaassssaarr  lllliissttaa  
ddeesspprrééss  ddee  ssooppaarr,,  eemm  vvaaiigg  ddoonnaarr  aa  ccoonnèèiixxeerr  ii  nnoo  ppaass  dd''uunnaa  
mmaanneerraa  iinntteenncciioonnaaddaa..    UUnn  ccaappoorraall  ppaassssaavvaa  lllliissttaa,,  sseemmpprree  ppeerr  
oorrddrree  aallffaabbèèttiicc,,  eenn  pprreessèènncciiaa  ddeell  sseerrggeenntt  qquuee  aaqquueellllaa  sseettmmaannaa  
eerraa  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ccoommppaaññiiaa..  EEll  ddeeppaarrttaammeenntt  ddeell  
sseerrggeenntt  eerraa  eell  ddee  ppeerrmmiissooss..  EEnn  aannoommeennaarr--nnooss,,  ssii  eerraa  uunn  
rreecclluuttaa  ddeeiiaa  pprreesseennttee,,  aammbb  ttootteess  lleess  lllleettrreess  ii  bbeenn  mmaarrccaaddeess,,  ii  
ccoomm  ssiigguuii  qquuee  eell  sseerrggeenntt  eerraa  uunn  bboonn  hhoommee  ppeerrmmeettiiaa  qquuee  eellss  
vveetteerraannss  ccoonntteesstteessssiinn  ccoomm  eellss  hhii  ppllaagguuééss,,  eennttee,,  ttee,,  ee,,..  QQuuaann  
eemm  vvaa  ttooccaarr  aa  mmii,,  ll''aanntteerriioorr,,  qquuee  eerraa  vveetteerràà,,  hhaavviiaa  ddiitt  ::  
--  ¡¡  eeeeeeeeeeee............!!  
NNoo  vvaaiigg  ppooddeerr  rreessiissttiirr  llaa  tteemmppttaacciióó  ii  llaa  mmeevvaa  rreessppoossttaa  vvaa  sseerr  
uunnaa::  
--  ¡¡  AAAAAAAAAAAA  ............!!  ddiittaa  aammbb  ffoorrççaa..  LLaa  rriiaallllaaddaa  vvaa  sseerr  ttaann  oo  mmééss  
eessppoonnttàànniiaa  qquuee  llaa  mmeevvaa  rreessppoossttaa..  
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--  MMii  ssaarrggeennttoo,,  eessttoo  nnoo  ppuueeddee  qquueeddaarr  aassíí    ----    ddiigguuéé  eell  ccaappoorraall..    
--  PPoonnllee  uunnaa  iimmaaggiinnaarriiaa..  ¿¿OOss  ppaarreeccee  bbiiéénn??..  ----  llaa  pprreegguunnttaa  aannaavvaa  
ttaanntt  ppeerr  aa  mmii  ccoomm  ppeerr  aall  ccaappoorraall..  
--  SSíí,,  mmii  ssaarrggeennttoo  ----  vvaaiigg  ddiirr  jjoo,,  ppeerròò  eell  ccaappoorraall  ii  eellss  aallttrreess  
vveetteerraannss  eessttaavveenn  mmoolltt  ooffeessooss,,  ccoonnssiiddeerraavveenn  qquuee  ssoollaammeenntt  eellllss  
ppooddiieenn  aabbuussaarr  ddee  llaa  bboonnaa  ffee  ddeell  sseerrggeenntt  ii  hhaauurriieenn  ccaassttiiggaatt  mmééss  
sseevveerraammeenntt  eell  mmeeuu  aattrreevviimmeenntt,,  jjaa  qquuee  sseemmbbllaavvaa  qquuee  jjoo  eellss  
aaccoolllloonnaavvaa  aa  ttoottss..  PPeerròò  jjoo  nnoo  hhoo  ffeeiiaa  ppeerr  ttooccaarr--llooss  llaa  ppeerraa,,  
ssiimmpplleemmeenntt  nnoo  eemm  pprreenniiaa  aammbb  sseerriioossiittaatt  eell  qquuee  eellllss  ccrreeiieenn  
qquuee  eerraa  eexxttrreemmaaddaammeenntt  sseerriióóss,,  ii  ssii  eemm  ddoonnaavveenn  ppeeuu  nnoo  eemm  
ddeettuurraavvaa  mmaaii  aa  ppeennssaarr  ssii  llaa  mmeevvaa  aaccttiittuudd  eellss  ppooddiiaa  ooffeennddrree..  
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EEll  ccaappoorraall  CCaabbeelllloo,,  eell  ccaappiittàà  VVeeggaa,,  eell  sseerrggeenntt  GGoonnzzáálleezz  ii  ttrreess  
ssoollddaattss  ddee  ll’’ooffiicciinnaa  dd’’EExxttrraaccttooss,,  ttoottss  eellllss  ddee  llaa  lllleevvaa  aanntteerriioorr..  EEll  
ddee  llaa  ccrreeuu  ééss  ll’’AAnnttoonnii  SSaannttoollààrriiaa  qquuee  eemm  vvaa  ttrraammeettrree  llaa  ffoottoo  eell  
1177--1122--9999,,  ii  eell  ddeell  sseeuu  ccoossttaatt  MMaannuueell  MMoonnlleeóónn  AAlloonnssoo,,  qquuee  eennss  
ttrraammeettéé  llaa  ddeell  ccoorroonneell  CCaappaalllleejjaa..    
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LLLLLLLLaaaaaaaa        nnnnnnnnoooooooovvvvvvvvaaaaaaaa        ssssssssiiiiiiiittttttttuuuuuuuuaaaaaaaacccccccciiiiiiiióóóóóóóó        
  
LLeess  ooffiicciinneess  ddee  MMaayyoorrííaa  eessttaavveenn  ssiittuuaaddeess  aa  ll''aavviinngguuddaa  
pprriinncciippaall..  EErraa  uunn  eeddiiffiiccii  dd''uunnaa  ppllaannttaa  ii  rreeccttaanngguullaarr..    SS''eennttrraavvaa  
ppeell  cceennttrree  ddee  ll''eeddiiffiiccii  ii  eell  vveessttííbbuull  ccoommuunniiccaavvaa  aammbb  uunn  
ppaassssaaddííss  cceennttrraall  aall  llllaarrgg  ddee  ttoott  eellll..    PPeerr  llaa  ppaarrtt  ddrreettaa,,  eell  
ppaassssaaddííss  ccoommuunniiccaavvaa  aammbb  ddeeppeennddèènncciieess  ii  eessttaaddaa  ddeell  ccoorroonneell,,  
ii  ppeerr  llaa  ppaarrtt  eessqquueerrrraa  aammbb  lleess  ooffiicciinneess  pprròòppiiaammeenntt  ddiitteess..  EEllss  
ddiiffeerreennttss  ddeeppaarrttaammeennttss  eessttaavveenn  sseeppaarraattss  eennttrree  eellllss  ii  aammbb  eell  
ppaassssaaddííss,,  ppeerr  uunnss  eelleemmeennttss  ddee  ffuussttaa  dd''uunn  mmeettrree  dd''aallççaaddaa  
aapprrooxxiimmaaddaammeenntt,,  ii  llaa  ppaarrtt  ssuuppeerriioorr,,  ffiinnss  aa  uunn  mmeettrree  ii  mmiigg,,  aammbb  
vviiddrree  ii  ll''eemmbblleemmaa  bbiisseellllaatt  ddeell  rreeggiimmeenntt,,  uunn  aa  ccaaddaa  vviiddrree..  
LL''eemmbblleemmaa  eessttaavvaa  ccoommppoosstt  ppeerr  uunnaa  mmiittjjaa  lllluunnaa  ccrreeuuaaddaa  ppeerr  
ddooss  ffuusseellllss  aammbb  bbaaiioonneettaa  ccaallaaddaa  ii  ddooss  bbaannddeerriinnss,,  ii  aa  llaa  ppaarrtt  
ssuuppeerriioorr  uunnaa  ccoorroonnaa  aammbb  eell  nnúúmmeerroo  cciinncc..  EEss  ppooddiiaa  vveeuurree  ii  
sseennttiirr,,  mmoolltteess  vveeggaaddeess,,  eell  qquuee  ppaassssaavvaa  aallss  aallttrreess  
ddeeppaarrttaammeennttss..  
  
LL''ooffiicciinnaa  dd''EExxttrraaccttooss  vvaa  sseerr  oonn  vvaaiigg  ppaassssaarr  llaa  rreessttaa  ddeell  sseerrvveeii  
mmiilliittaarr..  EEssttaavvaa  ccoommppoossttaa  ppeell  ccaappiittàà  VVeeggaa,,  eell  sseerrggeenntt  GGoonnzzáálleezz,,  
eell  ccaappoorraall  CCaabbeelllloo,,  eell  ssoollddaatt  ddee  llaa  mmeevvaa  qquuiinnttaa  MMoonnzzóónn  ii  jjoo  
mmaatteeiixx..  EEll  ccaappiittàà  eerraa  ggaalllleecc,,  ddee  ll''eessccaallaa  aauuxxiilliiaarr,,  oo  ssiigguuii  qquuee  nnoo  
tteenniiaa  ccoommaannddaammeenntt  ddee  ttrrooppaa,,  tteenniiaa  ffaammaa  ddee  sseerr  uunn  ooss,,  sseemmpprree  
sseerriióóss,,  ii  mmééss  eenn  eellss  úúllttiimmss  ddiieess  ddeell  mmeess  qquuaann  ss''hhaavviieenn  ddee  
pprreesseennttaarr  eellss  eexxttrraacctteess  ii  eessttaavvaa  sseemmpprree  pprreeooccuuppaatt  ppeerrqquuèè  ttoott  
eessttiigguuééss  aa  tteemmppss..  EErraa  tteemmuutt  ii  rreessppeeccttaatt  ppeerr  ttoottss  eellss  ooffiicciiaallss,,  ffiinnss  
ii  ttoott  ppeell  ccoorroonneell,,  jjaa  qquuee  eerraa  eellll  qquuii  rreeccllaammaavvaa  lleess  sseevveess  ppaagguueess  
ii  ddiieetteess,,  ppeerròò  nnoo  aabbuussaavvaa  ddee  llaa  sseevvaa  ppoossiicciióó  ii  eerraa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  
mmoolltt  rreeccttee  ii  rreessppoonnssaabbllee..  EEll  sseerrggeenntt  sseemmpprree  eess  qquueeiixxaavvaa,,  mmoolltt  
eessppeecciiaallmmeenntt  qquuee  mmoollttss  ttiinneennttss  dd''aallttrreess  ddeeppaarrttaammeennttss  ddee  
ll''ooffiicciinnaa  eerreenn  sseerrggeennttss  ccoomm  eellll  aabbaannss  ddee  llaa  gguueerrrraa,,  ii  eellll  
ccoonnttiinnuuaavvaa  ddee  sseerrggeenntt;;  ppeerròò  nnoo  ddeeiiaa  mmaaii  qquuee  mmeennttrree  eellll  
ss''eessttaavvaa  aa  rreerraagguuaarrddaa  eellss  aallttrreess  eessttaavveenn  aall  ffrroonntt  ddee  bbaattaallllaa  ii  
hhaavviieenn  aasscceennddiitt  ppeerr  mmèèrriittss  ddee  gguueerrrraa..  EEll  ccaappoorraall,,  dd''uunnss  ttrreennttaa--
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cciinncc  aannyyss,,  eerraa  rreeeennggaannxxaatt,,  sseemmpprree  ddee  mmaallaa  lllleett  ii  bbuussccaanntt  llaa  
ccoonnttrraaddiicccciióó  eenn  ttoott  eell  qquuee  eess  ppaarrllééss,,  nnoo  eessttaavvaa  ssaattiissffeett  ddee  llaa  
sseevvaa  ssiittuuaacciióó  ii  lleess  qquueeiixxeess  ii  llaammeennttaacciioonnss  eerreenn  ccoonnssttaannttss..  
LL''aallttrraa  ssoollddaatt,,  eenn  MMoonnzzóónn,,  eexxrreecclluuttaa  ccoomm  jjoo,,  eerraa  ddee  ""MMaaddrriizz"",,  
ppeerròò  uunn  bboonn  nnooii..    
  
IInneessppeerraaddaammeenntt,,  uunn  ddiiaa  ddee  ffiinnaallss  ddee  11999999  eemm  vvaa  ttrruuccaarr  eenn  
SSaannttoollààrriiaa,,  ssoollddaatt  ddee  llaa  qquuiinnttaa  aanntteerriioorr  aa  llaa  mmeevvaa  ii  qquuee  hhaavviiaa  
eessttaatt  aa  ll’’ooffiicciinnaa  dd’’EExxttrraaccttooss..  MMaallggrraatt  qquuee  eellll  eemm  rreeccoorrddaavvaa  ii  eemm  
ddiigguuéé  qquuee  mm’’hhaavviiaa  lllliiuurraatt  llaa  ccllaauu  ddee  ll’’aarrmmaarrii  ddee  mmaatteerriiaall  
dd’’ooffiicciinnaa  eenn  aannaarr--ssee’’nn  lllliicceenncciiaatt,,  ccllaauu    qquuee  eess  ttrraassppaassssaavveenn  eellss  
dd’’uunnaa  lllleevvaa  aa  ll’’aallttrree,,  jjoo  nnoo  eell  vvaaiigg  rreeccoorrddaarr,,  ii  eemm  ssaapp  ggrreeuu..  EEnn  
vveeuurree  llaa  ffoottooggrraaffiiaa  ddee  llaa  ppààggiinnaa  aanntteerriioorr,,  qquuee  eemm  vvaa  ttrraammeettrree  
aall  ccaapp  dd’’uunnss  ddiieess,,    vvaaiigg  rreeccoorrddaarr  vvaaggaammeenntt  eell  sseeuu  rroossttrree,,  ppeerròò  
ddee  ll’’aassssuummppttee  ddee  llaa  ccllaauu  ddee  ll’’aarrmmaarrii  eenn  qquuee  eell  ttiinneenntt  ccoorroonneell  hhii  
gguuaarrddaavvaa  eell  mmaatteerriiaall  dd’’ooffiicciinnaa  ii  eell  ffeeiiaa  aannaarr  eenn  ccoommppttaaggootteess,,  
mmaallaauurraaddaammeenntt  nnoo  eenn  rreeccoorrddoo  rreess..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                110022  

  

EEEEEEEEllllllll        sssssssseeeeeeeerrrrrrrrggggggggeeeeeeeennnnnnnntttttttt        GGGGGGGGoooooooonnnnnnnnzzzzzzzzáááááááálllllllleeeeeeeezzzzzzzz        iiiiiiii        eeeeeeeellllllllssssssss        eeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaaddddddddiiiiiiiilllllllllllllllloooooooossssssss        ccccccccrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaattttttttssssssss        
  
CCoomm  ssiigguuii  qquuee  jjoo  ooffiicciiaallmmeenntt  nnoo  ssaabbiiaa  eessccrriiuurree  aa  mmààqquuiinnaa,,  
ddiiccttaavvaa  aa  eenn  MMoonnzzóónn  qquuaann  ccaalliiaa..  QQuuaann  ffèèiieemm  llaa  rreellaacciióó  ddeellss  
ccoommppoonneennttss  ddee  ccaaddaa  ccoommppaaññííaa,,  ccoommeennççààvveemm  ppeell  ccaappiittàà,,  eellss  
ttiinneennttss,,  bbrriiggaaddeess,,  sseerrggeennttss,,  eettcc..,,  ffiinnss  aa  mmuullooss  ddee  ccaarrggaa  ii  eenn  
aannoommeennaarr--llooss  eell  sseerrggeenntt  ssoolliiaa  ddiirr  ::  
--  EEssoo  ssoommooss  nnoossoottrrooss,,  mmuullooss  ddee  ccaarrggaa..    
  
FFiinnss  qquuee  uunn  ddiiaa,,  eenn  ddiiccttaarr,,  eennlllloocc  ddee  ddiirr  ssaarrggeennttooss,,  vvaaiigg  ddiirr  
mmuullooss  ddee  ccaarrggaa,,  ii  eell  sseerrggeenntt  vvaa  ffeerr  ccaarraa  dd''eemmpprreennyyaatt,,  ii  qquuaann  
ttooccaavveenn  eellss  mmuullooss  ddee  ccaarrggaa  vvaaiigg  ddiirr  ssaarrggeennttooss,,  ddoobbllee  
eemmpprreennyyaammeennttaa  ddeell  sseerrggeenntt,,  ppeerròò  ccoomm  qquuee  jjaa  ss''hhaavviieenn  aaddoonnaatt  
ttoottss  ddee  lleess  ddeeffeerrèènncciieess  qquuee  eell  ccaappiittàà  tteenniiaa  aammbb  mmii,,  
ll''eemmpprreennyyaammeennttaa  ssee  llaa  vvaa  eemmppaassssaarr  ii  eennss  hhoo  vvààrreemm  aaggaaffaarr  
rriieenntt..    
  
TTrreett  ddeellss  qquuaattrree  oo  cciinncc  úúllttiimmss  ddiieess  ddeell  mmeess,,  eellss  aallttrreess  nnoo  
ssaabbííeemm  qquuèè  ffeerr,,  aa  ppaarrtt  ddee  ccaarrggoollaarr  cciiggaarrrreetteess,,  aammbb  llaa  bbuurriillllaa  
ddee  ll''úúllttiimm  eenncceenniiaa  eell  sseeggüüeenntt..  UUnn  ddiiaa,,  qquuaann  eennttrraavvaa    aa  ll''ooffiicciinnaa,,  
eemm  vvaaiigg  ttrroobbaarr  eell  ccaappiittàà  ccrriiddaanntt  mmoolltt  eemmpprreennyyaatt  ii  eellss  aallttrreess  
ddiieenntt--llii  qquuee  nnoo  hhaavviieenn  eessttaatt  eellllss..  EEnn  pprreegguunnttaarr  qquuèè    ppaassssaavvaa  
eemm  ddiigguuéé  ::    
--  MMiirraa  eessoo  ----  ddiigguuéé,,  ttoott  eennsseennyyaanntt--mmee  uunnss  eessttaaddiillllooss  ffoorraaddaattss  
ppeerr  uunnaa  cciiggaarrrreettaa..    
--  HHee  ssiiddoo  yyoo,,  mmii  ccaappiittáánn  ----  llii  vvaaiigg  ddiirr..  
--  LLaa  pprróóxxiimmaa  vveezz  tteenn  mmááss  ccuuiiddaaddoo..    
TToottss  vvaarreenn  qquueeddaarr  ssoorrpprreessooss,,  ffiinnss  ii  ttoott  eell  sseerrggeenntt,,  ddee  ll''aaccttiittuudd  
ddeell  ccaappiittàà..  SSii  ppeerr  uunnaa  bbaannddaa  eellss  aaggrraaddàà  qquuee  jjoo  rreeccoonneegguuééss  llaa  
mmeevvaa  ccuullppaa  ppeell  ddeessppeerrffeeccttee,,  ppeerr  ll''aallttrraa,,  nnoo  eellss  aaggrraaddaavveenn  lleess  
ccoonnttíínnuueess  ddeemmoossttrraacciioonnss  ddee  bbeennvvoolleennççaa  qquuee  eemm  tteenniiaa  eell  
ccaappiittàà..  EEnn  MMoonnzzóónn  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  ddeemmoossttrraarr--mmee  cceerrttaa  
aannttiippaattiiaa..  
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LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        tttttttteeeeeeeerrrrrrrrttttttttúúúúúúúúlllllllliiiiiiiieeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        MMMMMMMMaaaaaaaayyyyyyyyoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa        
  
MMoollttss  vveesspprreess,,  ddeesspprrééss  ddee  ssooppaarr,,  eennss  ttrroobbààvveemm  uunnss  qquuaannttss  
ssoollddaattss  ddee  lleess  ooffiicciinneess  eenn  uunn  ddeellss  ddeeppaarrttaammeennttss  ii  eess  ppaarrllaavvaa  
ddeell  qquuee  vviinngguuééss  aall  ccaass..  EEllss  mmééss  aaddddiicctteess  aa  llaa  tteerrttúúlliiaa  éérreemm::  eenn  
MMoonnzzóónn  ddee  llaa  mmeevvaa  ooffiicciinnaa,,  qquuee  jjaa  hhee  ddiitt  qquuee  eerraa  ddee  MMaaddrriizz..  
EEll  ddeessggaarrbbaatt  TToorriibbiioo  BBeenniittoo,,  eexxttrreemmeennyy  ----  sseemmpprree  pprreessuummiiaa  
ddee  bboonnaa  vveeuu..  EEnn  FFeelliippee  eell  HHeerrmmoossoo,,  ddee  ll''ooffiicciinnaa  ddeell  ddaavvaanntt  ddee  
llaa  mmeevvaa..  EEss  ddeeiiaa  FFeelliippee,,  ii  ccoomm  qquuee  eerraa  lllleeiigg  ddee  ccaammppiioonnaatt,,  eell  
vvààrreemm  rreebbaatteejjaarr..  TTeenniiaa  uunn  oonnccllee  sseerrggeenntt  aall  mmaatteeiixx  rreeggiimmeenntt  ii  
aall  pprriinncciippii  eessttaavvaa  oobbsseessssiioonnaatt  ppeerr  rreeeennggaannxxaarr--ssee..  JJaa  llii  vvaa  
ppaassssaarr..  LL''AAllffoonnssoo  BBeenncciibbeennii,,  ccaattaallàà,,  ppeerròò  nnoo  vveenniiaa  ggaaiirree  aa  llaa  
tteerrttúúlliiaa..  EEnn  PPiinneeddaa,,  eexxsseemmiinnaarriissttaa,,  qquuee  sseemmpprree  eessttaavvaa  ddee  
ssoobbaaqquueeoo;;  eerraa  uunnaa  eexxpprreessssiióó  sseevvaa  qquuee  vvoolliiaa  ddiirr  qquuee  tteenniiaa  
ggaannaa..  EEssttaavvaa  oobbsseessssiioonnaatt  ppeerr  ttooccaarr  eell  llòòbbuull  ddee  lleess  oorreelllleess  ddee  
ttoott  aaqquueellll  qquuee  ssee  llii  aaccoossttaavvaa..  
  
UUnn  ddeellss  tteemmeess  mmééss  ffrreeqqüüeennttss  eerraa  CCaattaalluunnyyaa  ii  eellss  ccaattaallaannss..    
QQuuaassii  sseemmpprree  eerraa  jjoo  ssooll  ddee  ccaattaallàà  ii  ccoomm  ééss  nnaattuurraall  ttoottss  aannaavveenn  
eenn  ccoonnttrraa  mmeeuu,,  ii,,  eessttaavvaa  ssooll  ppeerr  ddeeffeennssaarr  ttoott  eell  qquuee  ffeeiiaa  
rreeffeerrèènncciiaa  aa  CCaattaalluunnyyaa..  EEnn  aaqquueesstteess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  eenn  
MMoonnzzóónn  eerraa  eell  qquuee  mmééss  mm''aattaaccaavvaa,,  ffiinnss  aa  eexxttrraalliimmiittaarr--ssee  eenn  
aallgguunneess  ooccaassiioonnss..  TToott  eerraa  aa  ccaauussaa  dd’’uunnaa  mmeennaa  ddee  ggeelloossiiaa  qquuee  
eemm  tteenniiaa  ddee  vveeuurree  lleess  ccoonnssttaannttss  ddeeffeerrèènncciieess  qquuee  eemm  tteenniiaa  eell  
ccaappiittàà  VVeeggaa,,  ttoott  ii  qquuee  jjoo  nnoo  eenn  vvaaiigg  pprreessuummiirr  mmaaii,,  aannss  aall  
ccoonnttrraarrii..  EEnn  TToorriibbiioo  pprreessuummiiaa  ddee  ccoonnèèiixxeerr  mmoolltt  bbéé  eell  tteemmaa,,  
aaddoobbaanntt  lleess  sseevveess  ddiisssseerrttaacciioonnss,,  ttoott  ssoovviinntt,,  aammbb  rreeffeerrèènncciieess  
hhiissttòòrriiqquueess..  EEnn  uunnaa  dd''aaqquueesstteess  ddiissccuussssiioonnss,,  ppeerr  ddeemmoossttrraarr  eell  
qquuee  eellss  ccaattaallaannss  tteennííeemm  ddee  ddoolleennttss  eennss  ddiigguuéé  ::  
--  EEnn  GGrreecciiaa,,  ttooddaavvííaa,,  ccuuaannddoo  qquuiieerreenn  mmaallddeecciirr  aa  aallgguuiieenn,,  llee  
ddiicceenn::  VVeennggaannzzaa  ddee  ccaattaallaanneess  ttee  aallccaannccee..  
  
II  sseegguuiiddaammeenntt  eess  ttrraaccttàà  ddee  lleess  iinnccuurrssiioonnss  ddeellss  aallmmooggààvveerrss  ppeerr  
aaqquueellllss  iinnddrreettss..  CCoonneeiixxííeemm  llaa  hhiissttòòrriiaa  mmoolltt  ppeerr  ssoobbrree,,  ttaanntt  uunnss  
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ccoomm  aallttrreess  ii  eell  mmééss  ggrreeuu  ppeerr  aallss  ccaattaallaannss,,  eerraa  qquuee  eennss  ll''hhaavviieenn  
eennsseennyyaaddaa  eenn  eessppaannyyooll..    TTeennííeemm,,  ii  tteenniimm  eennccaarraa  ppeerr  rreeggllaa  
ggeenneerraall,,  mmoolltt  ppooccss  ccoonneeiixxeemmeennttss  ddeellss  nnoossttrreess  oorrííggeennss  ii  ssii  eenn  
aaqquueellllaa  èèppooccaa,,  aaggrraaddaanntt--mmee  ccoomm  mm''aaggrraaddaavvaa  llaa  hhiissttòòrriiaa,,  
mm''hhaagguueessssiinn,,  qquuii  ffooss,,  eennsseennyyaatt  llaa  nnoossttrraa  ii  eenn  llaa  pprròòppiiaa  lllleenngguuaa,,  
hhaauurriiaa  ttiinngguutt  mmoollttss  mmééss  aarrgguummeennttss  ppeerr  rreebbaattrree  eellss  ccoonnttiinnuuaattss  
aattaaccss  ddee  qquuèè  eerraa  oobbjjeeccttee,,  jjaa  qquuee  llllaavvoorrss,,  nnoo  tteenniiaa  pprroouu  
ccoonnsscciièènncciiaa  qquuee  CCaattaalluunnyyaa  hhaavviiaa  eessttaatt  uunnaa  nnaacciióó  ffoorrççaa  
iinnddeeppeennddeenntt,,  ffiinnss  qquuee  ffoouu  ssoottmmeessaa  ppeerr  llaa  ffoorrççaa  ddee  lleess  aarrmmeess..  
TToott  ii  ccoonnssiiddeerraanntt  lleess  nnoossttrreess  ddiiffeerrèènncciieess  aammbb  eellss  aallttrreess  
eessppaannyyoollss,,  nnoo  ppeennssaavvaa  eenn  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  ppooddeerr  
ddeesseemmppaalllleeggaarr--nnooss  ddeell  jjoouu  qquuee  eennss  tteenniiaa,,  ii  eennss  ttéé  eennccaarraa  
qquuaallllaattss..  EEmm  lliimmiittaavvaa  aa  mmaarrccaarr  ddiissttàànncciieess..  EEnn  TToorriibbiioo  eenn  sseerr  
eexxttrreemmeennyy,,  eerraa  ddeesscceennddeenntt  ddee  ccoonnqquuiissttaaddoorrss,,  ppeerr  ttaanntt  
eessppaannyyooll  qquuaassii  ppuurr,,  jjaa  qquuee  eellss  mmééss  ppuurrss  ssóónn  eellss  ddee  CCaasstteellllaa..  
--  MMááss  aattrroocciiddaaddeess  qquuee  llooss  eessppaaññoolleess  eenn  SSuuddaamméérriiccaa,,  dduuddoo  
qquuee  llaass  hhaayyaa  ccoommeettiiddoo  nnaaddiiee  ----  ffoouu  llaa  mmeevvaa  rreessppoossttaa,,  ii  aaffeeggíí  ----  
EEnnttrree  llaa  IInnqquuiissiicciióónn,,  llaa  eexxppuullssiióónn  ddee  jjuuddííooss  ii  mmoorriissccooss,,  aa  llooss  
qquuee  aall  ttrraannssppoorrttaarrllooss  eenn  eemmbbaarrccaacciioonneess  llooss  ttiirraabbaann  aall  mmaarr  eenn  
mmeeddiioo  ddeell  eessttrreecchhoo,,  ppaarraa    ppooddeerr  vvoollvveerr  yy  hhaacceerr  mmááss  
""pprroodduucccciióónn"",,  ooss  lluucciisstteeiiss..  SSeegguurraammeennttee  qquuee  ooss  gguussttaarrííaa  hhaacceerr  
lloo  mmiissmmoo  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  ppeerroo  ooss  eess  mmááss  rreennttaabbllee  tteenneerrnnooss  bbiieenn  
ssuujjeettooss..  
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LLaa  tteennssiióó  aammbb  eenn  MMoonnzzóónn  nnoo  mmiinnvvaavvaa,,  mmééss  aavviiaatt  aauuggmmeennttaavvaa,,  
ffiinnss  qquuee  uunn  ddiiaa  eess  vvaa  ppoossaarr  mmaallaalltt  ii  ll''iinnggrreessssaarreenn  aall  bboottiiqquuiinn  ----  
eenn  ddèèiieemm  eell  bboottiiqquuiinn  ppeerròò  eerraa  uunn  ppeettiitt  hhoossppiittaall  ffoorrççaa  bbeenn  
mmuunnttaatt..  FFeeiiaa  ddiieess  qquuee  hhii  eerraa  ii  uunn  ddiissssaabbttee,,  eenn  aannaarr  aall  cciinneemmaa  ii  
vveeuurree  aaqquueellll  ppiillóó  ddee  ssoollddaattss  aasssseettjjaanntt  ttootteess  lleess  ppoorrtteess  ii  
ddiissppoossaattss  aa  eennttrraarr  aa  eemmppeenntteess,,  ppeerr  ffeerr  tteemmppss  vvaaiigg  ppuujjaarr  aa  
vveeuurree''ll,,  jjaa  qquuee  eell  bboottiiqquuiinn  eessttaavvaa  aall  ccoossttaatt  ddeell  cciinneemmaa..  TTeenniiaa  
uunnaa  vviissiittaa  dd''uunn  sseeuu  ppaaiissàà  ddee  MMaaddrriizz;;  iinntteerreessssaanntt--mmee  ppeell  sseeuu  
eessttaatt  ii  ooffeerriinntt--mmee  ppeell  qquuee  ccaallgguuééss,,  vvaaiigg  ffeerr  tteemmppss  sseennssee  
ddoonnaarr--hhii  mmééss  iimmppoorrttàànncciiaa..  PPaassssaarreenn  uunnss  ddiieess  mmééss,,  ffiinnss  qquuee  eell  
vvaann  ddoonnaarr  dd''aallttaa  ii  aall  aassssiissttiirr  aa  lleess  rreeuunniioonnss  nnooccttuurrnneess,,  eenn  
MMoonnzzóónn,,  qquuaann  mm''aattaaccaavveenn,,  ccaallllaavvaa  ii,,  ffiinnss  ii  ttoott,,  aammbb  ttiimmiiddeessaa,,  
eemm  ddeeffeennssaavvaa..  ¿¿QQuuèè  hhaavviiaa  ppaassssaatt??..  NNoo  hhii  ttrroobbaavvaa  eexxpplliiccaacciióó  
ppeerr  mmééss  qquuee  hhii  ddoonnééss  vvoolltteess..  UUnn  ddiiaa  ccaassuuaallmmeenntt  eemm  vvaaiigg  
aassssaabbeennttaarr  qquuee  ppeerr  aa  eellll  hhaavviiaa  eessttaatt  ssoorrpprreenneenntt  qquuee  ll''aannééss  aa  
vveeuurree  qquuaann  eessttaavvaa  mmaallaalltt,,  nnoo  eenntteenniiaa  qquuee  jjoo  ppoogguuééss  tteenniirr  
iinntteerrèèss  ppeerr  eellll,,  eell  mmeeuu  ooffeerriimmeenntt  ppeerr  ssii  nneecceessssiittaavvaa  qquueellccoomm  eell  
ddeeiixxàà  ccoommpplleettaammeenntt  ddeessaarrmmaatt..  VVeett  aaqquuíí  ccoomm  sseennssee  pprrooppoossaarr--
mm''hhoo  eemm  vvaaiigg  gguuaannyyaarr  uunn  ppaarrttiiddaarrii,,  oo  mmiilllloorr  ddiitt,,  vvaaiigg  
nneeuuttrraalliittzzaarr  uunn  ccoonnttrriinnccaanntt  eenn  lleess  ddiissccuussssiioonnss  nnooccttuurrnneess..    
  
LLaa  ffaammaa  ddee  ggaarrrreeppeess  qquuee  tteenniimm  eellss  ccaattaallaannss  eerraa  ppoossaaddaa  eenn  
dduubbttee  aammbb  mmoollttaa  ffrreeqqüüèènncciiaa,,  jjaa  qquuee  eenn  ooccaassiioonnss  hhaavviiaa  sseennttiitt  
ccoommeennttaarriiss  dd''eessppaannyyoollss  ddiieenntt  qquuee  eenn  mmoommeennttss  ddee  ddiiffiiccuullttaattss,,  
hhaavviieenn  rreebbuutt  mmééss  aajjuuddaa  ddee  ccaattaallaannss  qquuee  ddeellss  sseeuuss  pprrooppiiss  
ppaaiissaannss..  LLeess  ddiiffiiccuullttaattss  mmééss  ffrreeqqüüeennttss  eerreenn  lleess  qquuee  eess  rreessoolliieenn  
aammbb  ddiinneerrss..  DD''eennttrraaddaa,,  uunnaa  ddee  lleess  aaccttiittuuddss  qquuee  ssee''nnss  ccrriittiiccaavvaa  
mmééss  eerraa  qquuee  qquuaann  aannààvveemm  aa  uunn    bbaarr,,  ppeerr  eexxeemmppllee,,  ccaaddaa  uunn  
ddee  nnoossaallttrreess  ppaaggaavvaa  llaa  sseevvaa  ccoonnssuummiicciióó,,  aa  ddiiffeerrèènncciiaa  dd''eellllss,,  
qquuee  hhoo  ppaaggaavvaa  ttoott  eell  qquuee  tteenniiaa  ddiinneerrss  eenn  aaqquueellll  mmoommeenntt..  
TTaammbbéé  eennss  ccrriittiiccaavveenn  eell  ffeett  ddee  ddoonnaarr  ffoocc  aammbb  llaa  cciiggaarrrreettaa  
sseennssee  ddeeiixxaarr--llaa  aannaarr..    
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                                                LL’’ooffiicciinnaa  ddee  MMaayyoorriiaa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                    DDiinnaanntt  aa  ccaassaa  ddeell  ccuuiinneerr  ddee  llaa  rreessiiddèènncciiaa  dd’’ooffiicciiaallss..  
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CCrreecc  qquuee  llaa  nnoossttrraa  mmaanneerraa  ddee  sseerr,,  llaa  ddeellss  ccaattaallaannss,,  eerraa  llaa  mmééss  
eeqquuiilliibbrraaddaa,,  ppeerrqquuèè  ccaaddaassccúú  vviivviiaa  ii  ss''aaddmmiinniissttrraavvaa  sseeggoonnss  lleess  
sseevveess  ppoossssiibbiilliittaattss  eeccoonnòòmmiiqquueess..    
        
        
LLLLLLLL’’’’’’’’eeeeeeeeddddddddaaaaaaaatttttttt        bbbbbbbbuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaallllllll        
  
PPaassssaarr  lleess  hhoorreess  eenn  uunnaa  ooffiicciinnaa,,  oo  eenn  qquuaallsseevvooll  aallttrree  lllloocc,,  sseennssee  
ssaabbeerr  qquuèè  ffeerr  ééss  mmoolltt  ppeessaatt,,  ii  aa  vviinntt--ii--ddooss  aannyyss  sseemmpprree  tteennss  
ggaanneess  ddee  jjuuggaarr,,  mmoouurree''tt,,  ssaallttaarr  uunnaa  ccaaddiirraa  eennlllloocc  ddee  ssoorrtteejjaarr--llaa  
oo  aappaarrttaarr--llaa,,  eettcc..  UUnn  ddiiaa,,  ddeesspprrééss  ddee  ssaallttaarr  uunnaa  ccaaddiirraa  qquuee  eemm  
bbaarrrraavvaa  eell  ppaass,,  eell  sseerrggeenntt  eemm  pprreegguunnttàà  ::  
--¿¿QQuuéé    ddeeccííaa  ttuu  ppaaddrree  ccuuaannddoo  hhaaccííaass  eessttaass  ccoossaass  eenn  ttuu  ccaassaa??..  
--  PPuueess  mmee  ddeeccííaa  qquuee  eessttooyy  eenn  llaa  eeddaadd  bbuurrrraall..  
  
DDeess  dd''aaqquueellll  ddiiaa,,  ccaaddaa  vveeggaaddaa  qquuee  ffeeiiaa    aallgguunnaa    ccoossaa  ffoorraa  ddeell  
nnoorrmmaall,,  eell  sseerrggeenntt  eemm  ddeeiiaa::  
--  MMiirraa  qquuee  ttee  ddiiggoo  lloo  qquuee  ttee  ddeeccííaa  ttuu  ppaaddrree..  
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EEll  CCoorroonneell  qquuee  tteennííeemm  nnoo  aaggrraaddaavvaa  aa  nniinnggúú,,  mmaallggrraatt  sseerr  ddee  
ccoommuunniióó  ddiiààrriiaa..  EErraa  mmoolltt  sseevveerr  ii  eexxiiggeenntt  ii,,  aall  mmaatteeiixx  tteemmppss,,  
mmoolltt  ppoocc  iinntteeggrraatt  aall  rreeggiimmeenntt..  EEss  nnoottaavvaa  qquuee  hhii  eerraa  ppeerr  ffoorrççaa..  
SSii  uunn  ssoollddaatt  eell  ssaalluuddaavvaa  dd''uunnaa  ffoorrmmaa  qquuee  eellll  nnoo  llaa  ccoonnssiiddeerrééss  
pprroouu  ccoorrrreeccttaa,,  eell  ffeeiiaa  ppeellaarr  aall    zzeerroo..  
  
EErraa  ddiiuummeennggee  ii  eemm  ddiirriiggiiaa  aa  lleess  ooffiicciinneess  mmeennttrree  bbuussccaavvaa  
ll''eevvaannggeellii  ccoorrrreessppoonneenntt  ppeerr  lllleeggiirr  aa  llaa  MMiissssaa  ddeell  ddiiaa,,  ii  eenn  
aaqquueellll  mmoommeenntt  eell  CCoorroonneell  eenn  ssoorrttiiaa  eessccooppeetteejjaatt,,  bbeenn  sseegguurr  
ppeerr  ddiirriiggiirr--ssee  aa  MMeelliillllaa  aa  MMiissssaa..  EEnnss  vvààrreemm  ccrreeuuaarr  ii  eenn  aaiixxeeccaarr  
llaa  vviissttaa  ddeell  mmiissssaall  eell  vvaaiigg  mmiirraarr  ii  sseennssee  ffeerr  eell  mmééss  ppeettiitt  ggeesstt  
ppeerr  ssaalluuddaarr--lloo  vvaaiigg  ccoonnttiinnuuaarr  eell  mmeeuu  ccaammíí..  SSóónn  dd''aaqquueelllleess  
ccoosseess  qquuee  aa  vveeggaaddeess  uunn  ffaa  dd''uunnaa  mmaanneerraa  iinnccoonnsscciieenntt..  UUnnaa  
vveeggaaddaa  ppaassssaatt  ssee''mm  rreeppeettíí  llaa  iimmaattggee  ddeell  ccoorroonneell  mmiirraanntt--mmee  
aammbb  ffúúrriiaa  ii,,  aall  mmaatteeiixx  tteemmppss,,  mmiirraanntt  eell  mmiissssaall..  EEnn  vveeuurree''mm  aammbb  
eell  mmiissssaall  aa  lleess  mmaannss  nnoo  vvaa  tteenniirr  ppeebbrroottss  ppeerr  ccaassttiiggaarr--mmee  ppeerr  
nnoo  hhaavveerr--lloo  ssaalluuddaatt  mmiilliittaarrmmeenntt  nnii  ddee  ccaapp  mmaanneerraa..  
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TToott  ssoovviinntt  ii  aa  ccaauussaa  ddee  lleess  mmeevveess  ""aaccttuuaacciioonnss"",,  hhaavvííeemm  ddee  
ppoorrttaarr  aallgguunnaa  ccaaddiirraa  aa  aarrrraannjjaarr  aa  ll''aallmmaaccéénn..  QQuuaann  ccaalliiaa,,  ffeeiiaa  uunn  
rreeccoorrrreegguutt  aa  lleess  ccoommppaaññiiaass  ii  aa  dd’’aallttrreess  ddeeppaarrttaammeennttss  ppeerr  
ppoorrttaarr--hhii  ddooccuummeennttaacciióó..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó,,  ssoorrttiiaa  ddee  ll''aallmmaaccéénn  
ddeesspprrééss  dd''hhaavveerr--hhii  ddeeiixxaatt  uunnss  ddooccuummeennttss  qquuaann  uunn  ssoollddaatt  ddeell  
ddeeppaarrttaammeenntt  eemm  ddoonnàà,,  ddee  ppaarrtt  ddeell  ttiinneenntt,,  uunnaa  ccaaddiirraa  aarrrraannjjaaddaa  
ddee  llaa  mmeevvaa  ooffiicciinnaa;;  vvaaiigg  ddiirr--llii  qquuee  llaa  rreeccoolllliirriiaa  ddee  ttoorrnnaaddaa  uunnaa  
vveeggaaddaa  ffeettaa  llaa  rruuttaa,,  ii  qquuaann  jjaa  hhaavviiaa  ffeett  uunnss  qquuaannttss  ppaassssooss,,  eell  
ssoollddaatt  eemm  ccrriiddàà  ddee  ppaarrtt  ddeell  ttiinneenntt..  
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess  mmii  tteenniieennttee,,  ddaa  VVdd..  ssuu  ppeerrmmiissoo..  
--  EEnnttrraa  ----  ddiigguuéé  eellll,,  ttoott  ccrriiddaanntt  ----  ddiillee  aa  ttuu  ccaappiittáánn,,  qquuee  ttee  hhee  
oorrddeennaaddoo  qquuee  ttee  lllleevvaarraass  uunnaa  ssiillllaa  ddee  ssuu  ddeeppaarrttaammeennttoo  uunnaa  
vveezz  aarrrreeggllaaddaa  yy  nnoo  hhaass  qquueerriiddoo  hhaacceerrlloo..  
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess  mmii  tteenniieennttee..  ¿¿MMaannddaa  VVdd..  aallgguunnaa  ccoossaa  mmááss??  
--  VVeettee..      
EEll  ttiinneenntt  eessttaavvaa  mmoolltt  eemmpprreennyyaatt  ii  jjoo  eemm  vvaaiigg  qquueeddaarr  
ccoommpplleettaammeenntt  iinnddiiffeerreenntt,,  sseennssee  ddoonnaarr  mmaassssaa  iimmppoorrttàànncciiaa  aa  llaa  
ppooccaa--ssoollttaaddaa  ddeell  ssoollddaatt  qquuee  bbeenn  sseegguurr  qquuee  vvaa  aannaarr  aa  ddiirr  aall  
ttiinneenntt  qquuee  jjoo  nnoo  eemm  vvoolliiaa  eemmppoorrttaarr  llaa  ccaaddiirraa..  EEnn  aaccaabbaarr  llaa  
ffeeiinnaa  ii  ddeesspprrééss  ddee  pprreesseennttaarr--mmee  aa  llaa  mmeevvaa  ooffiicciinnaa  ttoott  eexxpplliiccaanntt  
llaa  ssiittuuaacciióó  aall  ccaappiittàà,,  eemm  ddiigguuéé::  
--  DDii  aa  uunn  oorrddeennaannzzaa  qquuee  vvaayyaa  aa  bbuussccaarrllaa..  
EEllss  oorrddeennaannzzaass  eerreenn  ssoollddaattss  mmoorrooss  qquuee  eessttaavveenn  aa  ll''ooffiicciinnaa  ppeerr  
ffeerr  eellss  sseerrvveeiiss  qquuee  ccoonnvviinngguuééss..  
--  MMii  ccaappiittáánn,,  ssii  mmaannddaammooss  uunn  oorrddeennaannzzaa  eell  tteenniieennttee  ssee  vvaa  aa  
ccaabbrreeaarr  yy  aa  llaa  mmeennoorr  ooccaassiióónn  mmee  vvaa  aa  mmeetteerr  uunn  ppaaqquueettee..  
--  PPuueess,,  hhaazz  lloo  qquuee  qquuiieerraass..  
HHaauurriiaa  eessttaatt  mmoolltt  ffààcciill  ccaauurree  eenn  llaa  tteemmppttaacciióó  ddee  ffeerr  llaa  ppuunnyyeettaa  
aall  ttiinneenntt,,  ffeenntt  qquuee  uunn  oorrddeennaannzzaa  aannééss  aa  bbuussccaarr  llaa  ccaaddiirraa,,  ppeerròò  
aaqquueesstt  bbeenn  sseegguurr  qquuee  mm''hhaauurriiaa  ffeett  ppaaggaarr  llaa  hhuummiilliiaacciióó..    NNoo  
vvaalliiaa  llaa  ppeennaa,,  bbéé  pprroouu  qquuee  ss''eemmpprreennyyaarriiaa..  
--  AA  ssuuss  óórrddeenneess  mmii  tteenniieennttee,,  ddaa  VVdd..  ssuu  ppeerrmmiissoo..  
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--  PPaassaa,,  ¿¿qquuéé  ttee  hhaa  ddiicchhoo  ttuu  ccaappiittáánn??..  
--  PPuueess........  qquuee  vviinniieerraa  aa  bbuussccaarr  llaa  ssiillllaa..  
  
VVaa  qquueeddaarr  ccoomm  ddeecceebbuutt  ii  aammbb  ccaarraa  ddee  mmààxxiimmaa  
eemmpprreennyyaammeennttaa,,  ppeerròò  ss''aagguuaannttàà::  jjoo  ddeeppeenniiaa  dd''uunn  ssuuppeerriioorr  
dd’’eellll  ii,,  aa  mmééss,,  ssii  aaqquueesstt  eerraa  eell    ccaappiittàà  VVeeggaa,,  ccaalliiaa  aannaarr--hhii  aammbb  
ccoommppttee,,  ppeerrqquuèè  eellll  eerraa,,  ccoomm  hhee  ddiitt  aabbaannss,,  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  
ddeeppaarrttaammeenntt  qquuee  rreeccllaammaavvaa  lleess  ppaagguueess,,  ddiieetteess,,  eettcc..,,    ddee  ttoott  eell  
ppeerrssoonnaall..  
    
EEtt  ddiiuueenn,,  qquuaann  aarrrriibbeess  aall  qquuaarrtteerr,,  qquuee,,  LLooss  ccoojjoonneess  hhaayy  qquuee  
ddeejjaarrllooss  ccoollggaaddooss  eenn  llaa  ppuueerrttaa  ddee  eennttrraaddaa..  II  eerraa  vveerriittaatt::  ddoonnaarr--
ssee--lleess  ddee  ppiinnxxoo  eerraa  eell  ppiittjjoorr  qquuee  eess  ppooddiiaa  ffeerr  ccoomm  aa  ssoollddaatt..  EEnn  
cceerrttaa  ooccaassiióó,,  uunn  ssoollddaatt  qquuee  ssoorrttiiaa  ddeell  qquuaarrtteerr,,  jjaa  lllliicceenncciiaatt,,  vvaa  
ffeerr  uunn  ggeesstt  ccoomm  ssii  ddeessppeennggééss  eell  qquuee  hhaavviiaa  ddeeiixxaatt  aa  llaa  ppoorrttaa  
dd''eennttrraaddaa  ii  ""ssee''llss  ccooll··llooqquuééss""..  LL''ooffiicciiaall  ddee  gguuààrrddiiaa,,  qquuee  eell  vveeiiéé,,  
llii  oorrddeennàà  ll''eennttrraaddaa  ddee  nnoouu  ii  eessttiigguuéé  uunn  mmeess  mmééss  aall  qquuaarrtteerr..    
  
QQuuaann  ssee  mm''eessccaappaavvaa  aallgguunn  ""ccoolllloonnss"",,    eell  sseerrggeenntt  ssoolliiaa  
ccoommeennttaarr::  
--  DDeecciirr  ""ccoojjoonneess""  nnoo  ttiieennee  nniinngguunnaa  ggrraacciiaa;;  eenn  ccaammbbiioo,,  aall  ddeecciirr  
""ccoolllloonnss"",,  uunnoo  qquueeddaa  ssaattiissffeecchhoo,,  vvaayyaa,,  ccoonn  llaa  bbooccaa  lllleennaa  --  nnoo  
ddeessaapprrooffiittaavvaa  ccaapp  ooccaassiióó    ppeerr  oommpplliirr--ssee  llaa  bbooccaa,,  ccoomm  ddeeiiaa  eellll..  
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EErraa  ffrreeqqüüeenntt  qquuee  ssee  sseennttííss  ddeess  ddee  ddiiffeerreennttss  ddeeppaarrttaammeennttss,,  lleess  
vveeuuss  ddeellss  qquuee  ddiiccttààvveemm  aallss  qquuee  eessccrriivviieenn  aa  mmààqquuiinnaa  ii,,  ccoomm  ééss  
nnaattuurraall,,  ssoorrttiieenn  eellss  nnoommss  ddee  ttoottss  eellss  ooffiicciiaallss  ii  ssoollddaattss  ddeell  
rreeggiimmeenntt..  EEll  bbrriiggaaddaa  sseeccrreettaarrii  ddeell  CCoorroonneell  tteenniiaa  eell  sseeggoonn  
ccooggnnoomm  ddiiffíícciill  ddee  pprroonnuunncciiaarr;;  llaa  mmaajjoorriiaa  ss''hhii  eennttrreebbaannccaavvaa,,  ii  
eellll  qquuaann  hhoo  sseennttiiaa  eell  pprroonnuunncciiaavvaa  ccoorrrreeccttaammeenntt  ii  aa  vviivvaa  vveeuu,,  
sseennttiinntt--ssee  aa  ttootteess  lleess  ooffiicciinneess  ::    
--  ¡¡¡¡  AAgguuiirrrreeggaavvíírriiaa  !!!!--  ccrriiddaavvaa..  
PPeerr  pprroonnuunncciiaarr--lloo  aammbb  ffaacciilliittaatt,,  ccaalliiaa  ddiivviiddiirr--lloo  eenn  ddooss  ii  aa  llaa  
pprròòxxiimmaa  ooccaassiióó,,  aaiixxeeccaanntt  llaa  vveeuu,,  vvaaiigg  ddiirr  eell  sseeuu  nnoomm  ii  
ccooggnnoommss::    
--  ¡¡¡¡  AAllbbeerrttoo    SSaann    AAnnttoonniioo    AAgguuiirrrree--ggaavvíírriiaa  !!!!  
--  GGrraacciiaass  aa  DDiiooss..  ¿¿QQuuiieenn  hhaa  ssiiddoo  ééssee??  --  vvaa  ddiirr  eell  bbrriiggaaddaa,,  
mmeennttrree  eennttrraavvaa  aa  ll''ooffiicciinnaa..  
  
AAiixxíí  ccoommeennççàà  uunnaa  bboonnaa  aammiissttaatt  ii  qquuaann  vvaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr  eell  
pprriimmeerr  ppeerrmmííss,,  llaa  sseevvaa  aajjuuddaa  eenn  eellss  ttrrààmmiittss  vvaa  sseerr  mmoolltt  
vvaalluuoossaa..  MM''eexxpplliiccàà  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  aa  OOlloott  aammbb  eell  mmaatteeiixx  
rreeggiimmeenntt  aa  ffiinnaallss  ddee  llaa  gguueerrrraa,,  ii  qquuee  aaccaammppaarreenn  eenn  uunnss  ccaammppss  
qquuee  rreessuullttaarreenn  sseerr  eellss  qquuee  eenn  ddèèiieemm  ddee  ""ccaann  PPaannxxaa"",,  aall  
ddaarrrreerree  ddee  ccaassaa  mmeevvaa..    LLllaavvoorrss,,  jjoo  tteenniiaa  oonnzzee  aannyyss  ii  sseemmpprree  
mmééss  rreeccoorrddaarréé  qquuee  mm''aaggrraaddaavvaa  eessccoollttaarr  llaa  MMuunnnnaa,,  nnoomm  qquuee  
eess  ddóónnaa  aa  llaa  bbaannddaa  mmiilliittaarr  aa  ll''eessttiill  mmoorroo..  EErraa  uunnaa  mmúússiiccaa  mmoolltt  
eessppeecciiaall  ii  aammbb  uunnaa  aaggrraaddaabbllee  ssoonnoorriittaatt..  RReeccoorrddoo  ppeerrffeeccttaammeenntt  
ccoomm  uunn  ddiiaa,,  eenn  uunn  aassssaaiigg  aallss  vvoollttaannttss  ddee  ccaassaa  mmeevvaa,,  uunn  ooffiicciiaall  
eessppaannyyooll  qquuee  mmaannaavvaa  llaa  bbaannddaa,,  vvaa  ddoonnaarr  uunnaa  bbuuffeettaaddaa  aa  uunn  
ddeellss  ccoommppoonneennttss  mmoorroo,,  sseegguurraammeenntt  ppeerrqquuèè  nnoo  ttooccaavvaa  pprroouu  
bbéé..  
  
QQuuaann  ssee  nn''aannaarreenn  ddeell  ccaammppaammeenntt,,  ddeesspprrééss  dd''eessttaarr--hhii  uunn  ppaarreellll  
ddee  mmeessooss,,  hhii  ddeeiixxaarreenn  mmoolltteess  ccoosseess,,  qquuee  eenn  aaqquueellllaa  èèppooccaa  
ffeeiieenn  ddee  bboonn  aapprrooffiittaarr,,  eennttrree  eelllleess  uunn  aassee  mmééss  ggrraann  ddeell  nnoorrmmaall,,  
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eell  ccllààssssiicc  gguuaarràà  aauuttòòccttoonn  ccaattaallàà,,  ddee  ccoolloorr  ttiirraanntt  aa  ccaassttaannyy  
mmeennyyss  aall  vvoollttaanntt  ddeellss  uullllss,,  eell  mmoorrrroo  ii  ssoottaa  llaa  ppaannxxaa,,  qquuee  ssóónn  ddee  
ccoolloorr  bbllaanncc,,  ppeerròò  eessttaavvaa  ttaann  mmaallaalltt  qquuee  nnoo  eess  ppooddiiaa  nnii  aaiixxeeccaarr..    
AAll  ccaapp  dd''uunnss  ddiieess,,  ll''aassee  eess  ccuurràà  ppeerr  ssii  ssooll,,  ii  vvààrreemm  eessttaarr  mmoolltt  
ddee  tteemmppss  jjuuggaanntt  aammbb  eellll  ttoottaa  llaa  mmaaiinnaaddaa  ddeell  bbaarrrrii,,  ffiinnss  qquuee  uunn  
ppaaggèèss  ssee''ll  vvaa  eemmppoorrttaarr  ii  nnoo  eell  vveeiiéérreemm  mmééss..  TTaammbbéé  vvaarreenn  
ddeeiixxaarr  aallgguunnss  mmaattaallaassssooss;;  rreeccoorrddoo  qquuee  aa  ccaassaa  hhii  hhaavviiaa  uunnaa  
bbaannccaaddaa  ddee  mmààqquuiinnaa  ddee  ccoossiirr  qquuee  bbeenn  sseegguurr  qquuee  eell  mmeeuu  ppaarree  
ffeeiiaa  sseerrvviirr  ppeerr  aarrrraannjjaarr--nnee  dd''aallttrreess  ii  eessttaavvaa  ccoobbeerrttaa  aammbb  uunnaa  
ffuunnddaa  qquuee  llaa  mmeevvaa  mmaarree  hhaavviiaa  ffeett  aammbb  llaa  ffuunnddaa  dd''uunn  mmaattaallààss  
qquuee  hhaavviieenn  ddeeiixxaatt  eellss  mmoorrooss  ddaarrrreerree  ddee  ccaassaa..  CCaassuuaallmmeenntt,,  
aaqquueesstt  rreeggiimmeenntt  vvaa  sseerr  eell  qquuee  jjoo  ddeeuu  aannyyss  ddeesspprrééss  hhii  vvaaiigg  ffeerr  
eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr..  
  
SSeemmpprree  qquuee  tteenniiaa  ooccaassiióó  aannaavvaa  aa  eessccoollttaarr  eellss  aassssaaiiggss  ddee  llaa  
MMuunnnnaa  EEllss  iinnssttrruummeennttss  nnoo  eerreenn  mmoolltt  vvaarriiaattss,,  ppeerròò  aaccoonnsseegguuiieenn  
uunnaa  ssoonnoorriittaatt  mmoolltt  eessppeecciiaall,,  eexxòòttiiccaa  ii  aaggrraaddaabbllee..  DDiiffeerreennttss  
mmiiddeess  ddee  ttaammbboorrss  ii  bboommbbooss  ddee  ddiiààmmeettrreess  ssiimmiillaarrss  aallss  
ttaammbboorrss  ppeerròò  mmoolltt  mmééss  aallttss,,  qquuee  ttooccaavveenn  ppeerr  lleess  dduueess  
ssuuppeerrffíícciieess,,  uunnaa  aammbb  mmaaççaa  ii  aammbb  ll''aallttrraa  mmàà  ii  ssuuppeerrffíícciiee    aammbb  
uunn  bbaassttóó  ccoorrbbaatt..    UUnn  aallttrree  iinnssttrruummeenntt  oorriiggiinnaall  dd''eellllss  eerraa  uunnaa  
mmeennaa  ddee  ccllaarriinneett,,  ppeerròò  mmééss  ccuurrtt  ii  aall  ffiinnaall  aammbb  mmééss  ddiiààmmeettrree,,  
ccoomm  eell  dd''uunnaa  tteennoorraa,,  aapprrooxxiimmaaddaammeenntt..  
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TToottaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eess  ddiirriiggííss  aa  aallgguunnaa  ddee  lleess  ooffiicciinneess  eerraa  
ccoonnttrroollaaddaa  ppeerr  ttootthhoomm,,  ppeerrqquuèè  eellss  ccoommppaarrttiimmeennttss  tteenniieenn  aa  llaa  
sseevvaa  ppaarrtt  ssuuppeerriioorr  vviiddrree  sseennssee  bbiisseellllaarr..  EEnn  cceerrttaa  ooccaassiióó  
ppaassssaavvaa  uunn  ssoollddaatt  ddee  pprriimmeerraa,,  ccoossaa  mmoolltt  ppoocc  ffrreeqqüüeenntt,,  rrooss  ii  
aammbb  uunn  uunniiffoorrmmee  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddeell  EEjjéérrcciittoo,,  qquuaann  eell  ccaappiittàà  
pprreegguunnttàà  ::  
--  ¿¿QQuuiiéénn  eess  eessee??..  
--  UUnn  ppaaiissaannoo  mmííoo  ----  vvaaiigg  rreessppoonnddrree,,  sseennssee  ddoonnaarr--hhii  mmééss  
iimmppoorrttàànncciiaa..  
--¿¿CCóómmoo,,  ppaaiissaannoo  ttuuyyoo??  EEssttee  ttííoo  eess  ffrraannccééss  ----  ddiigguuéé  eenn  CCaabbeelllloo,,  
aammbb  uunn  ttoo  mmééss  aavviiaatt  iirraatt..  
--  MMee  ccoonnssttaa  qquuee  ""eessttee  ttííoo""  eess  hhiijjoo  ddee  ppaaddrreess  mmaalllloorrqquuiinneess,,  
nnaacciiddoo  eenn  FFrraanncciiaa,,  eenn  SSaaiinntt  EEttiièènnee;;  ccaattaallaanneess  yy  mmaalllloorrqquuiinneess  eess  
mmááss  oo  mmeennooss  lloo  mmiissmmoo,,  ppoorr  lloo  ttaannttoo,,  eess  ppaaiissaannoo  mmííoo  ----  vvaaiigg  
iinnssiissttiirr..  
  
EEll  nnooii  hhaavviiaa  aarrrriibbaatt  llaa  ttaarrddaa  ddeell  ddiiaa  aanntteerriioorr  ii  eennss  hhaavviiaa  eexxpplliiccaatt  
eellss  sseeuuss  pprroobblleemmeess..  AA  ccaauussaa  ddee  nnoo  eessttaarr  iinnssccrriitt  aa  EEssppaannyyaa  eenn  
nnééiixxeerr,,  ll''aannaavveenn  ppoorrttaanntt  dd''uunn  ddeessttíí  aa  ll''aallttrree,,  ffiinnss  aarrrriibbaarr  aa  
SSeeggaannggaann,,  qquuee  ttaammbbéé  hhii  eessttaarriiaa  ddee  ppaass,,  pprroocceeddeenntt  ddee  
""MMaaddrriizz""..  
--  PPaarraa  ttii  ----  ddiigguuéé  eell  ccaappiittàà,,  ddiirriiggiinntt--ssee  aa  eenn  CCaabbeelllloo  ----  eess  
ppaaiissaannoo  ttuuyyoo  ssoollaammeennttee  uunnoo  qquuee  sseeaa  ddee  ttuu  mmiissmmoo  ppuueebblloo;;  eenn  
ccaammbbiioo,,  llooss  ccaattaallaanneess  ccoonnssiiddeerraann  ppaaiissaannoo  aa  ttooddoo  aaqquueell  qquuee  
hhaabbllaa  ccaattaalláánn  oo  vviivvee  eenn  CCaattaalluuññaa,,  yy  ppaarraa  mmii  eess  aaddmmiirraabbllee..  
CCoommeennççàà  uunnaa  ffoorrttaa  ddiissccuussssiióó,,  ccoomm  sseemmpprree,,  ffiinnss  aa  ll''eexxttrreemm  qquuee  
eenn  iinnssiissttiirr  qquuee  eell  ddiitt  ssoollddaatt  nnoo  vvaa  vvoolleerr  ffeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  aa  
FFrraannççaa,,  ppeerr  nnoo  sseerr  ffrraannccèèss  ii  ssíí  eenn  ccaannvvii  eessppaannyyooll,,  ppeerr  sseerr  ffiillll  
ddee  ppaarreess  mmaalllloorrqquuiinnss,,  eenn  CCaabbeelllloo  aaccaabbàà  llaa  ddiissccuussssiióó  aammbb  uunnaa  
ddee  lleess  sseevveess  sseennttèènncciieess  iimmpprreeggnnaaddeess  ddee  mmaallllaa  lllleett  ::  
--  NNiinnggúúnn  ppaaddrree  ppuueeddee  ddeecciirr  ccoonn  sseegguurriiddaadd::  ÉÉssttee  eess  mmii  hhiijjoo..  
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EErraa  uunnaa  ddee  lleess  ggrraannss  ddiiffeerrèènncciieess  ii  nnoo    ppaass  ppeerrqquuèè  ttiinngguuééssssiimm  
iinnqquuiieettuuddss  iinnddeeppeennddeennttiisstteess,,  ppeerròò  eellss  ccaattaallaannss  eennss  
ccoommuunniiccààvveemm  mmoolltt  mmééss  eennttrree  nnoossaallttrreess,,  eennss  sseennttííeemm  mmoolltt  mmééss  
eessttrraannyyss  eenn  aaqquueellllaa  ssiittuuaacciióó..  EEll  ffeett  ddee  ppaarrllaarr  uunnaa  lllleenngguuaa  
ddiissttiinnttaa  ii  tteenniirr  uunn  aallttrree  ttaarraannnnàà,,  ffeeiiaa  qquuee  iinnttiimmééssssiimm  mmééss,,  iigguuaall  
qquuee  mmoollttss  bbaassccooss  eennttrree  eellllss,,  ssii  ppaarrllaavveenn  ll''eeuusskkeerraa..    AAqquueesstt  
sseennttiimmeenntt  ddee  ccoonnssiiddeerraarr  ttoott  aaqquueellll  qquuee  ppaarrllaa  llaa  nnoossttrraa  lllleenngguuaa  
ccoomm  aa  uunn  ddee  nnoossaallttrreess,,  nnoo  ééss  ddee  ppeerrttiinneennççaa,,  ccoomm  
mmaallaauurraaddaammeenntt  ssoolleenn  ppeennssaarr  mmoollttss  mmaalllloorrqquuiinnss  ii  vvaalleenncciiaannss,,  
ssiinnóó  mmééss  aavviiaatt  dd''iiddeennttiiffiiccaacciióó,,  mmoolltt  aall  ccoonnttrraarrii  ddeell  qquuee  ppaassssaa  
aammbb  eellss  ccaasstteellllaannss  eennvveerrss  ttoottss  nnoossaallttrreess,,  qquuee  nnoo  eennss  
ccoonnssiiddeerreenn  nnii  eennss  ccoonnssiiddeerraarraann  mmaaii  ddeellss  sseeuuss,,  ppeerròò  ssíí  sseeuuss,,  ii  
ffaann  ttoott  eell  ppoossssiibbllee  ppeerr  mmaanntteenniirr--nnooss  eennffrroonnttaattss,,  ccaattaallaannss,,  
vvaalleenncciiaannss  ii  mmaalllloorrqquuiinnss..    EEllllss  tteenneenn  llaa  ffoorrççaa  ii  nnoo  llaa  vvoolleenn  
ppeerrddrree..  
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EEllss  mmaattiinnss  tteennííeemm  ll''oobblliiggaacciióó  dd''eessttaarr  aa  ll''ooffiicciinnaa;;  eerraa  mmééss  oo  
mmeennyyss  uunn  ttrreebbaallll,,  ppeerròò  aa  lleess  ttaarrddeess  nnoo  hhii  hhaavviiaa  mmaanneerraa  ddee  ffeerr  
rreess  ppoossiittiiuu..  AArrrriibbaavveenn  eellss  ooffiicciiaallss  llaa  ggrraann  mmaajjoorriiaa  eenn  aauuttoobbuussooss  
ddeess  ddee  MMeelliillllaa,,  aa  lleess  vvuuiitt  ddeell  mmaattíí  ii  ssee  nn''aannaavveenn  aa  lleess  dduueess  ddee  llaa  
ttaarrddaa..    AA  aallggúú  ssee  llii  vvaa  ooccóórrrreerr  ddee  jjuuggaarr  aall  ""sseett  ii  mmiigg""  ii  sseenntt  ccoomm  
eerraa  pprroohhiibbiitt  eell  jjoocc,,  vvààrreemm  bbuussccaarr  uunnaa  ccoommppaaññííaa  ppoocc  
ffrreeqqüüeennttaaddaa  ppeerr  eevviittaarr  qquuee  eennss  ttrroobbeessssiinn..  LL''aappoossttaa  mmààxxiimmaa  
eerraa  ddee  ddeeuu  ccèènnttiimmss  ii  aaiixxíí  ppaassssààvveemm  hhoorreess  ii  mmééss  hhoorreess  sseennssee  
qquuee  lleess  nnoossttrreess  ffiinnaanncceess  ssee''nn  rreesssseennttiissssiinn,,  ffiinnss  qquuee  uunn  ddiiaa,,  oo  
uunnaa  ttaarrddaa  mmiilllloorr  ddiitt,,  vvaaiigg  ppeerrddrree  sseettzzee  ppeesssseetteess  ii  ddee  ccoommúú  
aaccoorrdd  vvààrreemm  eessttrriippaarr  lleess  ccaarrtteess  ppeerr  nnoo  ccaauurree  mmééss  eenn  
sseemmbbllaanntt  tteemmppttaacciióó..  
  
SSeettzzee  ppeesssseetteess  ccaaddaa  ddiiaa  eerraa  eell  qquuee  eemm  ccoossttaavvaa  llaa  ppeennssiióó  
ccoommpplleerrttaa  aall  ddoommiicciillii  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  ccuuiinneerr  ddee  llaa  rreessiiddèènncciiaa  
dd''ooffiicciiaallss,,  ssiittuuaatt  aall  mmaatteeiixx  eeddiiffiiccii..    EErreenn  mmoolltt  ppooccss  eellss  ooffiicciiaallss  
qquuee  ffeeiieenn  vviiddaa  aa  llaa  rreessiiddèènncciiaa,,  ggeenneerraallmmeenntt  eerreenn  ssoolltteerrss  ii  eell  
ccuuiinneerr  eessppeerraavvaa  qquuee  jjoo  llii  ppaagguuééss  ppeerr  eennddaavvaanntt  ttoott  eell  mmeess  ppeerr  
ppooddeerr  ffeerr  lleess  ccoommpprreess,,  llaa  mmiiggrraaddeessaa  ddee  cclliieennttss  qquuee  eell  
ppaaggaavveenn  aammbb  ""vvaalleess"",,  qquuee  ccoobbrraavvaa  sseemmpprree  aammbb  rreettaarrdd,,  ffeeiiaa  
qquuee  sseemmpprree  aannééss  aarrrraann  ddee  ppaall..    PPeerr  mmii  eerraa  uunnaa  bboonnaa  ssoolluucciióó,,  
sseemmpprree  eerraa  ppeerriillllóóss  tteenniirr  mmaassssaa  ddiinneerrss  aa  ssoobbrree  ii,,  aa  ccaannvvii,,  
oobbtteenniiaa  mmééss  ddeeffeerrèènncciieess  ppeerr  ppaarrtt    ddeell  ccuuiinneerr  ii  mmeennjjaavvaa  mmiilllloorr..  
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NNoo  ppooddiiaa  pprreessuummiirr  ddee  mmeennjjaarr  aa  llaa  rreessiiddèènncciiaa,,  ppeerrqquuèè  ssii  eellss  
ooffiicciiaallss  ssee  nn''hhaagguueessssiinn  aassssaabbeennttaatt  nnoo  mm''hhoo  hhaauurriieenn  ppeerrmmèèss..  
NNoorrmmaallmmeenntt  eerraa  ttoott  ssooll,,  ppeerròò  aa  tteemmppoorraaddeess  uunn  aallttrree  ssoollddaatt,,  
mmoolltt  bbeenn  rreeccoommaannaatt,,  ttaammbbéé  hhii  vveenniiaa..    EErraa  uunn  bboonn  nnooii,,  ppeerròò  
tteenniiaa  uunn  ggrreeuu  pprroobblleemmaa::  ss''hhaavviiaa  eennaammoorraatt  dd''uunnaa  nnooiiaa  mmoolltt  
ffoorrmmoossaa,,  sseeggoonnss  llaa  ffoottooggrraaffiiaa  qquuee  eennsseennyyaavvaa  aa  ttootthhoomm..  EEllllaa  eerraa  
ddee  MMeelliillllaa  ii  ppeell  qquuee  ssee  ssaabbiiaa,,  eerreenn  mmoollttss  eellss  qquuee  ggaauuddiieenn  ddeellss  
sseeuuss  ffaavvoorrss..    MMaaii  llii  vvaa  ssaabbeerr  ggrreeuu  qquuee  llii  ffeess  aallgguunn  sseerrmmóó  ddee  
ttaanntt  eenn  ttaanntt,,  ppeerròò  qquuaann  aannaavvaa  aall  ppoobbllee,,  aa  llaa  ttaarrddaa,,  ssii  ss''eexxcceeddiiaa  
eenn  eell  bbeeuurree,,  aaggaaffaavvaa  ll''aauuttoobbúúss  ii  ccaapp  aa  MMeelliillllaa..    UUnn  ddiiaa  llaa  sseevvaa  
vviissiittaa  ddeegguuéé  sseerr  iinnooppoorrttuunnaa  ii  aall  ccaapp  dd''uunnss  ddiieess  ccoommppaarreegguuéé  ttoott  
eellll  nnaaffrraatt..    
  
QQuuaann  vveenniiaa  aallgguunnaa  ffeessttiivviittaatt  ddee  lleess  aasssseennyyaallaaddeess  ééss  qquuaann  
eennyyoorrààvveemm  mmééss  llaa  nnoossttrraa  tteerrrraa..    SSoollaammeenntt  vvaaiigg  ppaassssaarr  uunneess  
FFeesstteess  ddee  NNaaddaall  eenn  aaqquueellll  ppaaííss  ddee  MMoohhaammeeddss  BBeenn  ""MMaallppaarriittss"",,  
qquuee  ddeeiiaa  uunn  ccoommppaannyy  ((BBeenn  vvooll  ddiirr::  ffiillll  ddee))..    VVààrreemm  ccoonnvvèènncceerr  
eell  ccuuiinneerr  ddee  llaa  rreessiiddèènncciiaa,,  ppeerrqquuèè  eennss  ffeess  uunn  ddiinnaarr  dd''aaccoorrdd  
aammbb  eellss  nnoossttrreess  ccoossttuummss  aallss  qquuaattrree  aammiiccss  ddee  sseemmpprree,,  eenn  SSoollàà,,  
eenn  SSuurruu,,  eenn  SSuubbiirraannaa  ii  jjoo..    AAllllàà  vvaaiigg  vviiuurree,,  oo  mmiilllloorr  ddiitt,,  vveeuurree,,  llaa  
NNoocchheebbuueennaa  ddeellss  eessppaannyyoollss,,  ppoollvvoorroonneess,,  zzaammbboommbbaass  ii  ttoottss  
ttoorrrraattss  aammbb  uunn  vvii  qquuee  eenn  ddèèiieemm  ddee  ppoollvvooss,,  ttaann  ddoolleenntt,,  qquuee  eess  
nneecceessssiittaavvaa  uunnaa  ggrraann  ffoorrççaa  ddee  vvoolluunnttaatt  ppeerr  bbeeuurree--ssee''ll..    AAll  
ppoobbllee  hhii  hhaavviiaa  uunn  iinnddiivviidduu    qquuee  ppeerr  aa  eellll  aaqquueesstt  vvii  eerraa  aaiigguuaa  
ffrreessccaa..  TToott  ssoovviinntt  eennttrraavvaa  aa  ll''eessttaanncc  aammbb  uunn  vvaass  ii  ddeemmaannaavvaa  
aammbb  uunnaa  vveeuu  mmoolltt  rroonnccaa  ::    
--  DDooss  oonnzzaass  ddee  ccoolloonniiaa  ----  qquuee  ddeesspprrééss  ddee  vveeuurree--ssee''ll  aallllàà  
mmaatteeiixx,,  ssoolliiaa  ddiirr::  
--  EEssttoo  eess  aallccoohhooll..    
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LLaa  mmeevvaa  mmààxxiimmaa  pprreeooccuuppaacciióó  eerraa  ppooddeerr  aannaarr  ddee  ppeerrmmííss  ii  nnoo  
eess  vveeiieenn  ppoossssiibbiilliittaattss  qquuee  eenn  ddoonneessssiinn..    AA  llaa  ffii,,  ggrrààcciieess  aa  lleess  
ggeessttiioonnss  ddeell  mmeeuu  ffuuttuurr  ccuunnyyaatt,,  eess  vvaa  aaccoonnsseegguuiirr  aa  bbaassee  dd''uunnaa  
ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eexxààmmeennss,,  ii  eemm  ddoonnaarreenn  uunn  ppeerrmmííss  ddee  ddeeuu  
ddiieess..    EEnn  eell  vviiaattggee  ssee''nn  ppaassssaavveenn  vvuuiitt,,  qquuaattrree  ppeerr  aannaarr  ii  qquuaattrree  
ppeerr    ttoorrnnaarr..      
  
AAggaaffaarr  eell  ""bbaarrccoo""  aa  MMeelliillllaa  ii  ddoorrmmiirr  aa  ccoobbeerrttaa  ffoouu  ttoottaa  uunnaa  
eexxppeerriièènncciiaa,,  eennmmiigg  ddee  ccoonnttrraabbaannddiisstteess  ii  ggeenntt  ppeerr  aa  mmii  mmoolltt  
eessttrraannyyaa..  LLaa  bbooiirraa  eerraa  mmoolltt  eessppeessssaa  ii  mmoolltt  ssoovviinntt  ttooccaavvaa  llaa  
ssiirreennaa  ddeell  vvaaiixxeellll,,  ppeerr  ttaall  dd''aavviissaarr  aa  aallgguunn  ppoossssiibbllee  nnaavveeggaanntt..  
EErraa  eennccaarraa  ddee  nniitt  qquuaann  vvààrreemm  sseennttiirr  uunn  eennoorrmmee  tteerrrraabbaassttaallll  ii  
eennccaarraa  qquuee  llaa  ttooppaaddaa  nnoo  eess  vvaa  nnoottaarr  mmoolltt  ffoorrttaa,,  nnoo  ssaabbííeemm  ssii  eell  
vvaaiixxeellll  aammbb  eell  qquuaall  hhaavvííeemm  ttooppaatt  eerraa  mmééss  ggrrooss  oo  mmééss  ppeettiitt  qquuee  
eell  nnoossttrree..  EEnnttrree  eellss  ccrriittss  ddee  ddeesseessppeerr  ddee  lleess  mmoolltteess  ddoonneess  ddee  
ccoobbeerrttaa  ii  llaa    nnuull··llaa  vviissiibbiilliittaatt,,  eess  vvaarreenn  ppaassssaarr  uunnss  mmoommeennttss  
mmoolltt  llllaarrggss  dd''iinncceerrtteessaa  ii  ppàànniicc..  EEll  VViicceennttee  PPuucchhooll    vvaa  ggiirraarr  eenn  
rrooddóó  ii  eennss  aaccoossttààrreemm  aall  qquuee  qquueeddaavvaa  dd''uunn  vvaaiixxeellll  ddee  
ppeessccaaddoorrss  dd''uunneess  ccoonnssiiddeerraabblleess  ddiimmeennssiioonnss  ii  uunnaa  ggrraann  
qquuaannttiittaatt  ddee  ppeeiixx  ii  ccaaiixxeess    bbuuiiddeess  ppeerr  ssoobbrree  ddee  ll''aaiigguuaa..  
CCoommeennççàà  llaa  ttaassccaa  ddee  lllliiggaarr  eell  vvaaiixxeellll  mmiigg  ddeessttrroossssaatt,,  ddee  llaa  
ppooppaa  aa  bbaabboorrdd  ddeell  nnoossttrree  aammbb  mmúúllttiipplleess  ccoorrddeess  ppeerr  ttaall  
dd''iinntteennttaarr  ssaallvvaarr--lloo,,  mmeennttrree  aannaavveenn  aauuggmmeennttaanntt  eellss  ccrriittss  ddee  
ddeesseessppeerr  ddee  lleess  ddoonneess  ddee  llaa  ccoobbeerrttaa,,  jjaa  qquuee  aallgguunneess  dd''eelllleess  
tteenniieenn  ffaammiilliiaarrss  qquuee  ppeessccaavveenn  ppeerr  aaqquueellllss  iinnddrreettss..  EEss  
rreessccaattaarreenn  ttoottss  eellss  ppeessccaaddoorrss  ii  lleess  ddoonneess  ddeeiixxaarreenn  ddee  xxiissccllaarr..    
EEnn  aarrrriibbaarr  aa  MMáállaaggaa  lleess  ccoorrddeess  hhaavviieenn  aannaatt  cceeddiinntt  ii  ssoollaammeenntt  
ssoorrttiiaa  ppeerr  ssoobbrree  ll''aaiigguuaa  uunnaa  ppeettiittaa  mmoossttrraa  ddeell  vvaaiixxeellll  ddee  ppeessccaa..    
  
QQuuaann  vvaamm  ppoossaarr  eellss  ppeeuuss  aa  llaa  PPeenníínnssuullaa,,  hhaavvííeemm  ddee  ppaassssaarr  
uunnss  rriiggoorroossooss  ccoonnttrroollss  ssaanniittaarriiss..  EEll  vviiaattggee  eenn  ttrreenn--ccoorrrreeuu  eerraa  
mmoolltt  ppeessaatt,,  ppeerròò  nnoo  ddeeiixxaavvaa  ddee  tteenniirr  cceerrtt  iinntteerrèèss,,  jjaa  qquuee  eess  
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ccoonneeiixxiiaa  eell  ttaarraannnnàà  ddee  llaa  ggeenntt  ddee  ccaaddaa  zzoonnaa  ppeerr  oonn  ppaassssààvveemm..  
AArrrriibbààrreemm  aa  CCóórrddoobbaa  aa  llaa  ttaarrddaa  ii  eell  pprròòxxiimm  ttrreenn  nnoo  ssoorrttiiaa  ffiinnss  
aa  llaa  mmaattiinnaaddaa  ddee  ll’’eennddeemmàà..  CCoomm  qquuee  nnoo  ssaabbiiaa  oonn  aannaarr,,  vvaaiigg  
ooppttaarr  ppeerr  qquueeddaarr--mmee  eenn  uunn  ddeellss  bbaarrss  pprròòxxiimmss  aa  ll''eessttaacciióó..    EErraa  
mmoolltt  ccoonnccoorrrreegguutt,,  mmaajjoorrmmeenntt  ppeerr  nnooiieess  qquuee  aarrrriibbaavveenn  ssoolleess  ii  
eenn  vveeuurree  qquuee  ss''aannaavveenn  aappaarreellllaanntt  mmeennttrree  ssoorrttiieenn  ddeell  llooccaall  ii  lleess  
qquuee  qquueeddaavveenn  eemm  mmiirraavveenn  aammbb  mmoollttaa  iinnssiissttèènncciiaa,,  vvaaiigg  
ccoommpprreennddrree  qquuee  aallllòò  eerraa  uunn  ""ddóónnaa--mmee''nn,,  ddóónnaa--mmee''nn""..  PPeerr  mmoorr  
ddee  ffeerr  aappoossttoollaatt  ii  qquuee  aa  ll''eennsseemmss  eemm  sseerrvviiss  ddee  ccuuiirraassssaa,,  eemm  
vvaaiigg  ppoossaarr  eenn  uunn  ttrraauu  ddee  llaa  ccaammiissaa  ll''eemmbblleemmaa  dd''AAcccciióó  
CCaattòòlliiccaa..  DDuubbttoo  qquuee  aallggúú  hhii  rreeppaarrééss,,  ppeerrqquuèè,,  mmeennttrree  nnoo  
ttrroobbaavveenn  cclliieenntt  ccoonnttiinnuuaavveenn  mmiirraanntt--mmee  pprroovvooccaattiivvaammeenntt..  AAqquuíí  
vvaaiigg  rreeccoorrddaarr  eell  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  qquuaann  ppoossaavvaa  eellss  ttrreennss  ccoomm  aa  
eexxeemmppllee  ddeell  qquuee  eerraa  uunn  eennllaaccee..  EErraa  uunn  mmaall  eexxeemmppllee,,  ccoomm  aa  
mmíínniimm  ppeell  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  ttrreennss  dd''aaqquueesstt  ppaaííss  ii  dd''aaqquueellllaa  
èèppooccaa,,  jjaa  qquuee  ssii  eellss  eennllaacceess  mmiilliittaarrss  ttaarrddeessssiinn  ttaanntteess  hhoorreess  eenn  
eennllllaaççaarr  aarrrriibbaarriieenn  sseemmpprree  aa  mmiisssseess  ddiitteess  ii  ppeerrddrriieenn  ttootteess  lleess  
bbaattaalllleess..  
  
EEll  ccoommbbuussttiibbllee  ddeellss  ttrreennss--ccoorrrreeuuss  eerraa  eell  ccaarrbbóó  ii  aammbb  ttaanntteess  
hhoorreess  qquueeddaavveess  nneeggrree..  PPeerr  eevviittaarr--hhoo  ii  aarrrriibbaarr  aa  ccaassaa  ffeenntt  ggooiigg  
aammbb  uunn  uunniiffoorrmmee  ttaann  vviissttóóss  ii  ppoocc  ccoorrrreenntt,,  vvaaiigg  ppoossaarr--mmee  uunnaa  
ggrraannoottaa  bbllaavvaa  ddee  mmeeccàànniicc  qquuee  jjuunnttaammeenntt  aammbb  lleess  ssaabbaatteess  
aalltteess  mm''hhaavviiaa  rreesseerrvvaatt  qquuaann  eennss  ffeerreenn    lllliiuurraarr  llaa  rroobbaa  qquuee  
ppoorrttààvveemm  eenn  aarrrriibbaarr  aall  qquuaarrtteerr..  IIgguuaall  qquuee  lleess  eessttaacciioonnss  
aanntteerriioorrss  qquuee  hhaavviiaa  ffeett  ppaarraaddaa,,  MMààllaaggaa  ii  CCóórrddoobbaa,,  llaa  ddee  
MMaaddrriizz  ttaammbbéé  eessttaavvaa  pplleennaa  ddee  mmoozzooss  ddee  ccuueerrddaa,,  ----  aa  
BBaarrcceelloonnaa  nnoo  ssee''nn  vveeiiaa  nnii  uunn  ----;;  ssee  mmee  nn''aaccoossttàà  uunn  dd''eellllss  
ooffeerriinntt--ssee  ppeerr  ppoorrttaarr--mmee  llaa  mmaalleettaa  ii  eenn  ccoommeennttaarr--llii  llaa  mmeevvaa  
eessttrraannyyeessaa,,  jjaa  qquuee  jjoo  aannaavvaa  vveessttiitt  ppiittjjoorr  qquuee  eellll,,  eemm  ddiigguuéé::    
--  LLaa  mmoonnaa  aauunnqquuee  ssee  vviissttaa  ddee  sseeddaa,,  mmoonnaa  ssee  qquueeddaa..  ¿¿  VVdd..  eess  
ccaattaalláánn,,  nnoo??..    
AA  MMaaddrriidd,,  eell  mmaatteeiixx  pprroobblleemmaa  dd''eennllllaaçç  ddee  ttrreennss..    AAiixxòò  eemm  ffééuu  
ppeennssaarr  ddee  nnoouu  eenn  eell  ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  ii  eell  sseeuu  eexxeemmppllee  ddee  llooss  
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eennllaacceess,,  ppeerròò  aammbb  llaa  ddiiffeerrèènncciiaa,,  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  qquuee  ll''hhoorraarrii  
ddoonnaavvaa  ppeerr  ffeerr  aallgguunnaa  vviissiittaa  ttuurrííssttiiccaa..  VVaaiigg  eessccoolllliirr  eell  mmuusseeuu  
ddeell  PPrraaddoo..  CCoomm  qquuee  vveessttiiaa  ddee  mmiilliittaarr  nnoo  eemm  ccoobbrraarreenn  
ll''eennttrraaddaa..  
  
EErraa  ppeessaatt  aarrrriibbaarr  aa  BBaarrcceelloonnaa,,    ppeerròò  eell  mmééss  ppeessaatt  eerreenn  lleess  
cciinncc  hhoorreess  ffiinnaallss  qquuee  eess  ttrriiggaavvaa  ppeerr  aarrrriibbaarr  aa  OOlloott..      EEll  ttrreenn  ddeell  
nnoorrdd  ffiinnss  aa  SSaanntt  JJooaann  ddee  lleess  AAbbaaddeesssseess  ii  ll''aauuttoobbúúss  ffiinnss  OOlloott,,  ttoott  
pplleeggaatt  uunneess  qquuaattrree  hhoorreess  mmééss..  HHaavviiaa  aarrrriibbaatt  aa  CCaattaalluunnyyaa,,  jjaa  
ffaallttaavvaa  ppoocc  ppeerr  sseerr  aa  ccaassaa,,  ppeerròò  nnoo  aaccaabbaavvaa  dd''aarrrriibbaarr--hhii  mmaaii  aa  
ccaauussaa  ddeell  ggrraann  ddeessiigg  qquuee  tteenniiaa  ddee  sseerr--hhii  ddee  nnoouu..  CCoomm  mmééss  
eennss  iimmppaacciieenntteemm  eessppeerraanntt  uunnaa  ccoossaa,,  mmééss  llllaarrggaa  eess  ffaa  ll''eessppeerraa..  
  
TToorrnnaavvaa  aa  eessttaarr  aammbb  eellss  mmeeuuss  ii  ttoorrnnaavvaa  aa  ffeerr  llaa  vviiddaa  dd''aabbaannss,,  
ppeerròò  aammbb  llaa  iinnttrraannqquuiill··lliittaatt  qquuee  eemm  pprroodduuïïaa  ppeennssaarr  qquuaanntt  
ppooddrriiaa  aallllaarrggaarr  llaa  ssiittuuaacciióó..  EEll  pprriimmeerr  ddiiaa  ddee  ffeessttaa  vvaaiigg  aannaarr  aa  
ddoonnaarr  vvoollttss  aall  ffiirraall  aammbb  eellss  aammiiccss,,  ccoossttuumm  qquuee  tteennííeemm  aa  mmiiggddiiaa  
ii  aall  vveesspprree  eenn  ssoorrttiirr  ddeell  cciinneemmaa..  VVaaiigg  vveeuurree  aasssseegguutt  aa  llaa  
tteerrrraassssaa  ddee  NNoovveettaattss,,  uunn  ddeellss  ccaaffèèss  ddeell  ppaasssseeiigg,,  uunn  ddeellss  
sseerrggeennttss  qquuee  tteennííeemm  aall  qquuaarrtteerr  ddee  SSeeggaannggaann..  AAnnaavvaa  vveessttiitt  ddee  
ppaaiissàà  ii  sseegguurraammeenntt  qquuee  ddeevviiaa  eessttaarr  ddeessttiinnaatt  aall  rreeggiimmeenntt  
dd''OOlloott..  EEnnss  vvààrreemm  mmiirraarr  sseennssee  ssaalluuddaarr--nnooss  ii  ppeerr  uunn  mmoommeenntt  
vvaaiigg  ttéémmeerr  qquuee  eellll  ppoogguuééss  aalltteerraarr  llaa  mmeevvaa  ssiittuuaacciióó..  
SSoorrttoossaammeenntt  nnoo  vvaa  ppaassssaarr  rreess  nnoo  ddeessiittjjaatt;;  eellss  ddooss  ddeecciiddíírreemm  
iiggnnoorraarr--nnooss..    EEll  mmeettggee  qquuee  eemm  ffééuu  llaa  bbaaiixxaa,,  qquuee  hhoo  eerraa  ttaammbbéé  
ddeell  rreeggiimmeenntt  ddee  llaa  ppllaaççaa  dd''OOlloott,,  eemm  ddeeiiaa  qquuee  ffaarriiaa  eell  qquuee  
ppoogguuééss  ppeerr  ttaall  dd''aallllaarrggaarr  aall  mmààxxiimm  llaa  mmeevvaa  ""mmaallaallttiiaa"",,  ii  ffiinnss  ii  ttoott  
eemm  vvaa  ffeerr  ppaassssaarr  uunnaa  rreevviissiióó  aa  ll''HHoossppiittaall  MMiilliittaarr  ddee  GGiirroonnaa..  
PPeerròò,,  ttoott  ii  llaa  iinntteerrvveenncciióó  ddeell  VViiccaarrii  GGeenneerraall  ddee  llaa  DDiiòòcceessii,,  DDrr..  
CCaannaaddeellll,,  ppaarreenntt  nnoossttrree,,  eemm  ddoonnaarreenn  ll''aallttaa..  
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EEll  ppeerrmmííss  ddee  ddeeuu  ddiieess  eess  vvaa  ccoonnvveerrttiirr  eenn  ddooss  mmeessooss,,  ppeerr  
ccaauussaa  ddee  llaa  mmeevvaa  ""mmaallaallttiiaa""..  DDee  nnoouu  pprreeppaarraarr  llaa  mmaarrxxaa..    LL''úúnniicc  
ccoonnssooll  qquuee  tteenniiaa  ppeerr  hhaavveerr  ddee  ttoorrnnaarr  aa  ppeerrddrree  eell  tteemmppss  ttaann  aa  
ddiissgguusstt,,  eerraa  qquuee  mmééss  oo  mmeennyyss  eessttaavvaa  ttoott  ccoonnttrroollaatt,,  ii  aaiixxòò  nnoo  
vvooll  ddiirr  qquuee  ddeeiixxééss  mmaaii  dd''aannaarr  sseemmpprree  aammbb  ""uunn  ppeeuu  ffoorraa  ccaammíí  ii  
aammbb  uunn  rroocc  aa  llaa  ffaaiixxaa""..  
  
DDee  nnoouu  qquuaattrree  ddiieess  ddee  vviiaattggee  eenn  ttrreennss--ccoorrrreeuuss  ppeerr  ttaall  
dd''iinnccoorrppoorraarr--mmee  aall  qquuaarrtteerr..  EEnn  aarrrriibbaarr  aa  MMáállaaggaa,,  aabbaannss  
dd''eemmbbaarrccaarr  vvaaiigg  ddeecciiddiirr  ffeerr  uunn  bboonn  ssooppaarr  ii  eell  pprriimmeerr  vvaaiilleett  
qquuee  ppaassssaavvaa  vvaaiigg  ddeemmaannaarr--llii  ssii  eemm  vvoolliiaa  aaccoommppaannyyaarr  aall  mmiilllloorr  
rreessttaauurraanntt  ddee  llaa  cciiuuttaatt..  EEllll  nnoo  eess  vvaa  ffeerr  pprreeggaarr  ggeennss,,  jjaa  qquuee  
pprreesssseennttiiaa  uunnaa  bboonnaa  pprrooppiinnaa..  
  
II  aaiixxíí  vvaa  sseerr::  aammbb  uunnaa  ppeesssseettaa  eess  ccoonnssiiddeerràà  
eexxttrraaoorrddiinnààrriiaammeenntt  bbeenn  ppaaggaatt..  VVaaiigg  eennttrraarr  aall  rreessttaauurraanntt  nnoottaanntt  
qquuee  mm''eessttaavveenn  mmiirraanntt..  NNoo  eerraa  hhaabbiittuuaall  vveeuurree  uunn  ssoollddaatt  eenn  uunn  
lllloocc  ffrreeqqüüeennttaatt  ssoollaammeenntt  ppeellss  sseeññoorriittooss  ddee  llaa  ccaappiittaall..  EEll  
ccaammbbrreerr  nnoo  ss''hhoo  aaccaabbaavvaa  ddee  ccrreeuurree,,  ppeerròò  nnoo  ttiinngguuéé  mmééss  
rreemmeeii  qquuee  aaccoommppaannyyaarr--mmee  aa  uunnaa  ttaauullaa  rrooddoonnaa  ii  ppeerr  ssiiss  
ccoommeennssaallss..  VVaaiigg  ddeemmaannaarr  llaa  ccaarrttaa  ddiissppoossaatt  aa  nnoo  mmiirraarr  pprriimm,,  
eennccaarrrreeggaanntt  uunn  mmeennúú  aa  bbaassee  ddee  ppeeiixx  ddee  qquuaalliittaatt,,  ccaaffèè,,  ccooppaa  ii  
""ppuurroo"",,  ttoott  pplleeggaatt  ppeerr  qquuaarraannttaa--cciinncc  ppeesssseetteess..  SSii  eenn  eennttrraarr  eerraa  
oobbsseerrvvaatt  aammbb  iinnssiissttèènncciiaa,,  mmééss  hhoo  vvaaiigg  sseerr  qquuaann  vveeiieenn  eell  ggrraann  
bbaannqquueett  qquuee  eessttaavvaa  ffeenntt  uunn  ssiimmppllee  ssoollddaatt  ddee  RReegguullaarreess..  LLaa  
ttrraavveessssiiaa  aa  ll''EEssttrreett  aaqquueessttaa  vveeggaaddaa  ffoouu  ttrraannqquuiill··llaa  ii  ll''aarrrriibbaaddaa  aa  
SSeeggaannggaann  mmééss  aavviiaatt  rreessiiggnnaaddaa,,  ddee  nnoouu  aa  ppuunntt  ddee  ppeerrddrree  eell  
tteemmppss  ccoomm  uunn  xxiimmpplleett..                                                
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NNoo  sséé  ccoomm  vvaa  aarrrriibbaarr  aa    lleess  mmeevveess  mmaannss  uunnaa  sseerrpp  dd''iimmiittaacciióó;;  
eerraa  mmoolltt  bbeenn  ffeettaa,,  nnoo  ddee    ppllààssttiicc,,  eerreenn  ppeecceess  ddee  ffuussttaa  
mmuunnttaaddeess  ssoobbrree  uunnaa  ttiirreettaa  ddee  tteellaa,,  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  qquuee,,  eenn  aaggaaffaarr--
llaa  aammbb  eellss  ddiittss  ffeenntt  uunn  ppeettiitt  mmoovviimmeenntt  eennttrree  eellllss,,  eess  mmoovviiaa  
ttaallmmeenntt  ccoomm  ssii  ffooss  vviivvaa;;  aa  uunn  ppaarreellll  ddee  mmeettrreess  ddee  ddiissttàànncciiaa  
sseemmbbllaavvaa  rreeaall..    AA  ll''hhoorraa  dd''eennttrraarr  eellss  oorrddeennaanncceess  mmoorrooss  aa  
ll''ooffiicciinnaa,,  vvaaiigg  ccooll··llooccaarr--mmee  aa  llaa  ppoorrttaa  dd''eennttrraaddaa  ii  aa  ccaaddaa  uunn  qquuee  
aarrrriibbaavvaa  eemm  ttrreeiiaa  llaa  sseerrpp  qquuee  tteenniiaa  ddiinnss  llaa  ccaammiissaa  ii  llii  
eennsseennyyaavvaa  ttoott  ffeenntt  qquuee  eess  bbeelllluugguuééss..  EEll  mmoorroo  ccoommeennççaavvaa  aa  ffeerr  
ssaallttss  ii  ffuuggiiaa  ttoott  ccrriiddaanntt    
--  AAjjiiaa,,  mmaarrrraannoo..    
LLaa  bbrroommaa  vvaa  dduurraarr  ttoott  eell  mmaattíí,,  mmeennttrree  eell  ccoorroonneell  eessttaavvaa  
eemmpprreennyyaatt  ccoomm  uunnaa  mmoonnaa,,  ppeerrqquuèè  qquuaann  ccrriiddaavvaa  uunn  
oorrddeennaannççaa  nnoo  ssee''nn  pprreesseennttaavvaa  ccaapp..  SSoorrttiinntt  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  ii  
aammbb  llaa  mmàà  ddiinnss  llaa  ccaammiissaa,,  ssii  ssee  mm''aaccoossttaavvaa  aallgguunn  oorrddeennaannççaa  
ttoorrnnaavvaa  aa  ffuuggiirr  eenn  vveeuurree''mm..  EErraa  iinnccoommpprreennssiibbllee..  EEllllss  nnoo  
aannaavveenn  mmaaii  aa  qquueeiixxaarr--ssee  aallss  ssuuppeerriioorrss,,  dd''uunnaa  bbaannddaa  ppeerrqquuèè  
ccoonnssiiddeerraavveenn  ccoommpplleettaammeenntt  nnoorrmmaall  tteenniirr  ddeemmoonniiooss  ii,,  ppeerr  
ll''aallttrraa,,  ppeerrqquuèè  nnoo  ppooddiieenn  ddiirr  qquuee  eellss  ffeeiiaa  ppoorr  uunnaa  sseerrpp  
qquuaallsseevvooll..    
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EEssttààvveemm  aa  lleess  ooffiicciinneess  mmeennttrree  ccoommeennttààvveemm  eell  rreettaarrdd  qquuee  
ppoorrttaavveenn  eellss  aauuttoobbuussooss  ddeellss  ooffiicciiaallss  ii  ssoottss--ooffiicciiaallss,,  qquuaann  
ssoobbttaaddaammeenntt  eennttrraarreenn  ttoottss  aammbb  uunn  gguuiirriiggaallll  eennoorrmmee..  TToottss  
ppaarrllaavveenn  aa  ll''hhoorraa;;  eennttrràà  eell  ccaappiittàà  aammbb  uunn  ddiiaarrii  aa  lleess  mmaannss,,  EEll  
TTeelleeggrraammaa  ddeell  RRiiff,,  ii  ttiirraanntt--mmee''ll  ppeerr  ssoobbrree  llaa  ttaauullaa  eemm  ddiigguuéé,,  ttoott  
eemmpprreennyyaatt  ii  mmééss  aavviiaatt  ddeessppeeccttiiuu,,  mmoolltt  hhaabbiittuuaall  eenn  eellll  ::    
--  MMiirraa  ttuuss  ppaaiissaannooss  qquuéé  hhaann  hheecchhoo..  
EEnn  ccoommeennççaarr  aa  lllleeggiirr  vvaa  eennttrraarr  eell  PPaatteerr  mmoolltt  aalltteerraatt  ttoott  ddiieenntt,,  
ffiirrmmaammeenntt  ccoonnvveennççuutt  ::  
--  EEssttoo  ssee  aarrrreeggllaa  ccoollggaannddoo  aa  uunnooss  ccuuaannttooss  ssiinn  ccoonntteemmppllaacciióónn..    
NNoo  ssaabbiiaa  eexxaaccttaammeenntt  qquuèè  eessttaavvaa  lllleeggiinntt  ii  eenn  sseennttiirr  lleess  ppaarraauulleess  
ddeell  PPaatteerr,,  ppeerr  pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  vvaaiigg  ssoorrttiirr  ddee  mmaarree..  LLaa    mmeevvaa  
aaccttiittuudd  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  jjaa  nnoo  eerraa  ddee  ppaassssoottiissmmee,,  ssiinnóó  qquuee  
aaiixxeeccaanntt  llaa  vveeuu  aall  mmaatteeiixx  ttoo  qquuee  eellllss  eellss  vvaaiigg  ddiirr  ::    
--  MMii  ccaappiittáánn,,  yyoo  nnoo  sséé  lloo  qquuee  hhaa  ppaassaaddoo,,  ppeerroo  hhaayyaann  hheecchhoo  lloo  
qquuee  hhaayyaann  hheecchhoo  yyoo  eessttooyy  ddee  ssuu  ppaarrttee;;  aa  lloo  mmeejjoorr  eessttaannddoo  yyoo  
aallllíí  nnoo  lloo  aapprroobbaarrííaa  yy  ccoommoo  nnoo  ppuueeddoo  hhaacceerr  ccaassoo  ddee  lloo  qquuee  
ddiiccee  eessttee  ppeerriióóddiiccoo,,  nnii  ddee  lloo  qquuee  ddiicceenn  uusstteeddeess,,  yyoo  eessttooyy  ddee  
ppaarrttee  ddee  mmiiss  ppaaiissaannooss..    
--  CCáállllaattee,,  ccáállllaattee  qquuee  mmee  vvaass  aa  mmeetteerr  eenn  uunn  llííoo  ----  vvaa  ddiirr  eell  
ccaappiittàà,,  ttoott  aaggaaffaanntt--mmee  ppeell  bbrraaçç,,  ddaavvaanntt  ddee  llaa  ssoorrpprreessaa  ddee  ttoottss  
eellss  pprreesseennttss  eenn  vveeuurree’’mm  ttaann  ddeecciiddiitt..  
  
AAllttrreess  ooffiicciiaallss  eennttrraarreenn  aa  llaa  nnoossttrraa  ooffiicciinnaa  eenn  sseennttiirr  lleess  mmeevveess  
ppaarraauulleess  ii,,  mmeennttrree  eell  ccaappiittàà  iinntteennttaavvaa  mmiittiiggaarr  llaa  ssiittuuaacciióó  ttoott  
eemmppoorrttaanntt--ssee''llss,,  jjoo  pprrooccuurraavvaa  lllleeggiirr  ddee  nnoouu  aaqquueellll  mmaalleeïïtt  ddiiaarrii,,  
sseennssee  aaccllaarriirr  eell  qquuee  ddee  vveerriittaatt  hhaavviiaa  ppaassssaatt  aa  BBaarrcceelloonnaa..  TTootteess  
aaqquueelllleess  ssuuppoossiicciioonnss  ddee  nnoovvaa  rreevvoolluucciióó,,  nnoo  eerraa  mmééss  qquuee  llaa  
ffaammoossaa  vvaaggaa  ddee  ttrraammvviieess  ddeellss  ddaarrrreerrss  ddiieess  ddeell  ffeebbrreerr  ddee  ll''aannyy  
cciinnqquuaannttaa--uunn..  SS''hhaavviiaa  ffiixxaatt  uunnaa  ddaattaa  ppeerr  aa  llaa  ppuujjaa  ddee  pprreeuu  ddeellss  
ttrraammvviieess,,  ll''11  ddee  mmaarrçç,,  ccoonnssiiddeerraaddaa  aabbuussiivvaa  ppeerr  aallss  cciiuuttaaddaannss  
ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  jjaa  qquuee  ssuuppoossaavvaa  uunn  ggrreeuuggee  ccoommppaarraattiiuu  aammbb  
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MMaaddrriizz,,  jjaa  qquuee  aa  eellllss  nnoo  ssee''llss  ttooccaavvaa  eell  pprreeuu  ddee  cciinnqquuaannttaa  
ccèènnttiimmss  ii,,  eenn  ccaannvvii,,  aa  BBaarrcceelloonnaa  ss''aappuujjaavvaa  aa  sseettaannttaa  ccèènnttiimmss..  
LLeess  aauuttoorriittaattss,,  ttoott  ii  llaa  cceennssuurraa,,  nnoo  ss''aaddoonnaarreenn  qquuee  eell  sseerrvveeii  ddee  
CCoorrrreeuuss  eerraa  iinntteennssaammeenntt  uuttiilliittzzaatt  ppeerr  ccoommuunniiccaarr--ssee  eennttrree  
cciiuuttaaddaannss  qquuee  eell  ddiiaa  aasssseennyyaallaatt  nniinnggúú  uuttiilliittzzééss  eell  ttrraammvviiaa..  LL''èèxxiitt  
vvaa  sseerr  rroottuunndd,,  jjaa  qquuee,,  vvuuiitt  ddiieess  aabbaannss  ddeell  ddiiaa  ffiixxaatt  ppeerr  aa  llaa  
vvaaggaa,,  eess  vvaarreenn  ccoommeennççaarr  aa  rreedduuiirr  eellss  uussuuaarriiss  ii  aa  ttrreennccaarr  
vviiddrreess  ddeellss  ttrraammvviieess..  PPeerr  eevviittaarr  mmaallss  mmaajjoorrss,,  uunnaa  ppaarreellllaa  ddee  
gguuààrrddiieess  aannaavveenn  aa  ccaaddaa  ttrraammvviiaa,,  ii  ffiinnss  ii  ttoott  rreeccoommaannaavveenn  qquuee  
nnoo  ss''hhii  ppuuggééss..    EEll  bbooiiccoott  ttoottaall  vvaa  dduurraarr  mmééss  dd''uunnaa  sseettmmaannaa,,  ffiinnss  
qquuee  eell  ggoovveerrnnaaddoorr  vvaa  rreebbrree  uunn  tteelleeggrraammaa  ddee  MMaaddrriizz  oorrddeennaanntt  
llaa  ttoorrnnaaddaa  aa  lleess  ttaarriiffeess  aanntteerriioorrss..    LLaa  ppuujjaa  ddee  pprreeuuss  nnoo  eess  ppoorrttàà  
aa  tteerrmmee,,  ppeerròò  llaa  vveerriittaatt  nnoommééss  llaa  ssaabbiieenn  eellss  bbaarrcceelloonniinnss..  FFeettss  
ccoomm  aaqquueessttss  ffeeiieenn  qquuee  jjoo  mm''aannééss  aaddoonnaanntt  qquuee  nnoo  eerraa  ccoomm  eellllss,,  
qquuee  éérreemm  ddiiffeerreennttss,,  ii  ccoonnttrriibbuuïïeenn  qquuee  llaa  ssíínnddrroommee  dd''EEssttooccoollmm  
mm''aannééss  mmiinnvvaanntt,,  eennccaarraa  qquuee  jjoo  nnoo  mmee  nn''aaddoonnééss..  SS''aapprrooffiittaavvaa,,  
ss''aapprrooffiittaa,,  ii  mmaallaauurraaddaammeenntt,,  ss''aapprrooffiittaarràà  sseemmpprree,,  qquuaallsseevvooll  
mmoottiiuu  ppeerr  aannaarr  ccoonnttrraa  CCaattaalluunnyyaa..  CCoonnssiiddeerreenn  qquuee  CCaattaalluunnyyaa  
ééss  dd''EEssppaannyyaa  ii  nnoo  qquuee  CCaattaalluunnyyaa  ééss  EEssppaannyyaa,,  eexxaaccttaammeenntt  
iigguuaall  qquuee  ffaa  sseegglleess;;  ii  eenn  qquuaarraannttaa  aannyyss  nnoo  hhaa  ccaannvviiaatt  eell  mmééss  
mmíínniimm  aaqquueesstt  ccoonncceeppttee,,  sseegguuiirraann  iinntteennttaanntt  ppeerr  ttoottss  eellss  mmiittjjaannss  
ffeerr--nnooss  aa  iimmaattggee  ii  sseemmbbllaannççaa  sseevvaa..  EEss  iinnccoonncceebbiibbllee  qquuee  ttoott  uunn  
ssaacceerrddoott  ss''eexxpprreessssééss  ttaann  eennèèrrggiiccaammeenntt  ddee  llaa  mmaanneerraa  qquuee  hhoo  
vvaa  ffeerr,,  aasssseegguurraanntt  qquuee  ll''úúnniiccaa  mmaanneerraa  ddee  ppoossaarr  aa  rroottlllloo  eellss  
ccaattaallaannss  eerraa  ppeennjjaanntt--nnee  uunnss  qquuaannttss  ppeerrqquuèè  sseerrvviiss  dd''eessccaarrmmeenntt..  
NNoo  ccrreecc  ddee  ccaapp  mmaanneerraa  qquuee  aaqquueessttss  sseennttiimmeennttss  hhaaggiinn  ccaannvviiaatt  
ppeerr  aa  llaa  mmaajjoorriiaa  dd''eessppaannyyoollss,,  eellss  aauuttèènnttiiccss  vvuullll  ddiirr,,  qquuee  eennss  
vvoollddrriieenn  ssoottmmeessooss  ii  ssuubbmmiissooss..  EEnn  rreeaalliittaatt,,  mmoollttss  ssaacceerrddoottss  oo  
ppaatteerrss,,  ccoomm  ss''aannoommeenneenn  mmiilliittaarrmmeenntt,,  ssóónn  aaiixxòò,,  mmiilliittaarrss  
eessppaannyyoollss..    TToott  ii  qquuee  nnoo  eemm  mmeerreeiixxiiaa  ccaapp  rreessppeeccttee,,  ccoomm  aa  
ssaacceerrddoott,,  ss''eennttéénn,,  eennccaarraa  vvaaiigg  hhaavveerr  ddee  rreeccóórrrreerr  aa  eellll  ppeerr  
ssoolluucciioonnaarr  uunn  pprroobblleemmaa..  
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EEll  ccaappiittàà  VVeeggaa  ssee  nn''hhaavviiaa  aannaatt  ddee  ppeerrmmííss  ii  uunnaa  ttaarrddaa  ddee  mmoollttaa  
ccaalloorr,,  qquuaann  jjaa  ttoottss  eellss  ooffiicciiaallss  eerreenn  ffoorraa  ii  ssoollaammeenntt  qquueeddaavveenn  
eellss  qquuee  eessttaavveenn  ddee  sseerrvveeii,,  eemm  vvaaiigg  pprreesseennttaarr  aa  ll''ooffiicciinnaa  ppeerr  ttaall  
dd''eessccrriiuurree  uunnaa  ccaarrttaa  aa  mmààqquuiinnaa,,  ppeennssaanntt  qquuee  nnoo  hhii  hhaavviiaa  
nniinnggúú..  AA  ccaauussaa  ddee  llaa  mmoollttaa  ccaalloorr  qquuee  ffeeiiaa,,  aannaavvaa  sseennssee  
ppoollaaiinneess,,  ccoomm  mmoollttss  ssoollddaattss  aaccoossttuummààvveemm  aa  ffeerr  ddiinnss  eell  
qquuaarrtteerr..  EEll  ttiinneenntt  sseeccrreettaarrii  ddeell  ccoorroonneell  eerraa  aa  ll''ooffiicciinnaa  ii,,  eenn  
vveeuurree''mm,,  mm''iinnccrreeppàà  aammbb  dduurreessaa,,  ccaassttiiggaanntt--mmee  aa  ppeellaarr--mmee  aall  
zzeerroo  ii  aa  iinnggrreessssaarr  aall  ccaallaabbóóss,,  ppeerr  llaa  mmeevvaa  ddeeiixxaaddeessaa  dd’’aannaarr  
sseennssee  ppoollaaiinneess..  SSaabbiiaa  qquuee  eell  ttiinneenntt  ii  eell  mmeeuu  ccaappiittàà  nnoo  eerreenn  
ggaaiirree  aammiiccss,,  ii  bbeenn  sseegguurr  qquuee  eell  ttiinneenntt,,  aapprrooffiittaanntt--ssee  ddee  llaa  sseevvaa  
aabbssèènncciiaa,,  eess  rreevveennjjaavvaa  eenn  mmii..    EErraa  ttoottaallmmeenntt  iimmpprreevviissiibbllee  llaa  
rreeaacccciióó  qquuee  ttiinnddrriiaa  eell  ccaappiittàà  ssii  eenn  aarrrriibbaarr  ddee  ppeerrmmííss  eemm  vveeiiaa  
ppeellaatt  aall  zzeerroo;;  nnoo  ppooddiiaa  ddiirr  qquuee  mm''hhaavviiaa  ppeellaatt  ppeerr  gguusstt,,  nnoo  
mm''hhaauurriiaa  ccrreegguutt..  EEll  qquuee  mmééss  vvoolliiaa  eevviittaarr  eerraa  qquuee  ppeerr  ccuullppaa  
mmeevvaa  eellllss  ss''eennffrroonntteessssiinn,,  jjoo  eessttaarriiaa  aall  mmiigg  ii  nnoo    hhii  gguuaannyyaarriiaa  
rreess..  NNoo  eemm  vvaa  qquueeddaarr  aallttrraa  ssoolluucciióó  qquuee  ffeerr  iinntteerrvveenniirr  eell  PPaatteerr..  
VVaaiigg  aannaarr  aa  vveeuurree''ll  ppeerr  sseeggoonnaa  ii  úúllttiimmaa  vveeggaaddaa..  NNoo  eemm  vvaa  
rreebbrree  ggeennss  bbéé,,  ppeerròò  vvaa  iinntteerrvveenniirr  aall  mmeeuu  ffaavvoorr..  
--  OOss  ppaassááiiss  eell  ddííaa  hhaacciieennddoo  ttoonntteerrííaass  yy  lluueeggoo  vveennííss  aa  qquueejjaarrooss..  
VVeerréé  qquuéé  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr..  
  
VVaaiigg  aaccoonnsseegguuiirr  qquuee  ttoott  qquueeddééss  eenn  uunnaa  eessttaaddaa  aall  ccaallaabbóóss  ii  rreess  
ddee  ppeellaatt  aall  zzeerroo..  QQuuaann  ll''ooffiicciiaall  ddee  gguuààrrddiiaa,,  ppeerrssoonnaa  aaggrraaddaabbllee,,  
ccaassaatt  aammbb  uunnaa  nnooiiaa  ddee  llaa  fflleeccaa  ddeell  ppoobbllee  oonn  aa  vveeggaaddeess  
aannààvveemm  aa  ccoommpprraarr  ppaa,,  eemm  vveeiiéé  aarrrriibbaarr    aammbb  llaa  ccoollcchhoonneettaa  aa  
ccoollll,,  eemm  ddiigguuéé  ::  
--  ¿¿  DDóónnddee  vvaass??..    
--  AAll  ccaallaabboozzoo,,  mmii  tteenniieennttee..    
--  ¿¿QQuuéé  ttee  hhaa  ppaassaaddoo??  ----  eemm  pprreegguunnttàà..  
DDeesspprrééss  dd''eexxpplliiccaarr--llii,,  ddiigguuéé  ::    
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--  PPaarraa  mmíí  ppuueeddeess  iirrttee  ttrraannqquuiillaammeennttee,,  eessttoo  nnoo  ttiieennee  
iimmppoorrttaanncciiaa..  
--  MMii  tteenniieennttee,,  ddeejjee  VVdd..  qquuee  ppoorr  lloo  mmeennooss  ppaassee  uunnaa  nnoocchhee  eenn  eell  
ccaallaabboozzoo,,  aassíí  nnoo  ppooddrréé  ddeecciirr  qquuee  nnuunnccaa  hhee  eessttaaddoo  eenn  ééll..  
--  HHaazz  lloo  qquuee  ttee  ppaarreezzccaa  ----  vvaa  sseerr  llaa  sseevvaa  rreessppoossttaa..  
      
EEmm  ffeeiiaa  cceerrttaa  ggrrààcciiaa  ppaassssaarr  uunnaa  nniitt  aall  ccaallaabbóóss..  EErraa  uunnaa  eessttaaddaa  
qquuaaddrraaddaa,,  ssiittuuaaddaa  aall  ffrroonntt  ddeell  ccooss  ddee  gguuààrrddiiaa,,  dd''uunnss  ssiiss  mmeettrreess  
aapprrooxxiimmaaddaammeenntt  ii  eess  ddoorrmmiiaa  aa  tteerrrraa..  PPeellss  mmoorrooss  nnoo  eerraa  
pprroobblleemmaa,,  jjaa  qquuee  eellllss  eessttaann  aaccoossttuummaattss  aa  sseeuurree  ttaammbbéé  aa  tteerrrraa  
ssoobbrree  uunnaa  ccaattiiffaa::  ééss  ppeerr  aaiixxòò  qquuee  ppoorrtteenn  uunnss  ppaannttaalloonnss  
eexxttrreemmaaddaammeenntt  aammpplleess  eennttrree  ccuuiixxeess,,  dd''aaqquueessttaa  mmaanneerraa  eenn  
sseeuurree  aa  tteerrrraa  aammbb  lleess  ccaammeess  ccrreeuuaaddeess,,  nnoo  eellss  ttiibbaa  rreess..  EEllllss  eenn  
ddiiuueenn  zzaarraaggüüeelllleess,,  ii  ssoottaa  eell  ggeennoollll  ttaammbbéé  hhii  ppoorrttaavveenn  ppoollaaiinneess  
ccoomm  nnoossaallttrreess..  ÉÉrreemm  mmiittjjaa  ddoottzzeennaa  ddee  mmoorrooss  ii  jjoo..  EEllllss  
ppaassssaavveenn  ll''eessttoonnaa  rreessaanntt,,  uuttiilliittzzaanntt  uunn  rroossaarriiss  sseemmbbllaannttss  aallss  
nnoossttrreess,,  ppeerròò  mmoolltt  mmééss  vvoolluummiinnoossooss,,  oo  ffuummaanntt  qquuiiffii  oo  ggrriiffaa,,  
aammbb  uunneess  ppiippeess  ddee  tteerrrraa  ccuuiittaa  mmoolltt  ppeettiitteess,,  ppeerr  aa  uunn  ppaarreellll  ddee  
ppiippaaddeess  ssoollaammeenntt  ii  aammbb  uunn  bbrroocc  ddee  ffuussttaa  oo  ccaannyyaa  ffoorraaddaattss  ii  
dd''uunnss  vviinntt  ii  cciinncc  oo  ttrreennttaa  cceennttíímmeettrreess  ddee  llllaarrgg..  DDee  nnoo  eessttaarr  eell  
ccaallaabbóóss  aall  ffrroonntt  ddeell  ccooss  ddee  gguuààrrddiiaa,,  sseegguurr  qquuee  hhaagguuééss  eessttaatt  
uunnaa  mmiiccaa  iinnttrraannqquuiill  eenn  aaqquueellll  aammbbiieenntt..  AAllgguunnss  ssoollddaattss  aa  
vveeggaaddeess  bbaarrrreejjaavveenn  eell  ttaabbaacc  aammbb  eell  qquuiiffii  oo  llaa  ggrriiffaa,,  ccoossaa  qquuee  
iigguuaall  qquuee  lleess  ffiigguueess  ddee  mmoorroo,,  nnoo  hhoo  vvaaiigg  pprroovvaarr  mmaaii,,  lleess  uunneess  
ppeerr  sseerr  uunnaa  ddrrooggaa  ii  lleess  aallttrreess  ppeerr  uunnaa  mmeennaa  dd''aapprreennssiióó..  
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EEll  ppeell  qquuee  hhaavviiaa  ppoogguutt  
rreeccuuppeerraarr  ii  ccoonnsseerrvvaarr,,  ii  vvaa  aannaarr  
dd’’uunn  ppeell  ----  mmaaii  mmééss  bbeenn  ddiitt  ----  
qquuee  mmee  ll’’aarrrraabbaasssseessssiinn  ddee  nnoouu..        
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                                                                      
  

                                                                                                              EEllss  zzaarraaggüüeelllleess..  
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LLaa  CCoommppaaññiiaa    ddee    DDeessttiinnooss  tteenniiaa  uunneess  ddiimmeennssiioonnss  mmééss  aavviiaatt  
ppeettiitteess  ii  éérreemm  mmoolltt  ppooccss,,  ééss  ppeerr  aaiixxòò  qquuee  ttoott  ssoovviinntt  tteennííeemm  
iimmaaggiinnààrriiaa..    EErraa  mmoolltt  eemmpprreennyyaatt  aannaarr  aa  ddoorrmmiirr  ii  aall  ccaapp  ddee  
dduueess  hhoorreess,,  ssii  tteenniieess  llaa  sseeggoonnaa,,  aaiixxeeccaarr--ttee  ppeerr  eessttaarr  ddeessppeerrtt  
dduurraanntt  dduueess  hhoorreess  vviiggiillaanntt..  CCoomm  ééss  ddee  ssuuppoossaarr,,  mmoolltteess  
vveeggaaddeess  eennss  aaddoorrmmííeemm,,  ffiinnss  ii  ttoott  aarrrriibbààrreemm  aa  nnoo  aaiixxeeccaarr--nnooss  
ttaann  ssoollaammeenntt..  EEllss  ooffiicciiaallss  ddee  gguuààrrddiiaa,,  ddee  ttaanntt  eenn  ttaanntt,,  ssoolliieenn  ffeerr  
uunnaa  iinnssppeecccciióó  ppeell  qquuaarrtteerr  ii  uunn  ddiiaa  eennttrraarreenn  ll''ooffiicciiaall,,  uunn  sseerrggeenntt,,  
uunn  ccaappoorraall  ii  ddooss  ssoollddaattss  aa  llaa  nnoossttrraa  ccoommppaaññííaa  ii  ttootthhoomm  eessttaavvaa  
ddoorrmmiinntt..  CCoommeennççaarreenn  aa  ddeessppeerrttaarr  eell  pprriimmeerr  ppeerr  aassssaabbeennttaarr--
ssee  ddee  qquuii  eerraa  ll''iimmaaggiinnààrriiaa  ii  aaqquueesstt  eerraa  jjoo,,  eell  qquuee  ddoorrmmiiaa  mmééss  
ffoorrtt  ddiinnss  aall  lllliitt  ccoomm  ssii  rreess..  
--¿¿CCóómmoo  ssiieennddoo  eell  tteerrcceerr  iimmaaggiinnaarriiaa  eessttááss  dduurrmmiieennddoo  ccoommoo  ssii  
nnaaddaa??..  
--  MMii  tteenniieennttee,,  tteennggoo  uunn  ddoolloorr  ddee  ccaabbeezzaa  iinnssooppoorrttaabbllee..    
--  CCoonn  ddoolloorr  ddee  ccaabbeezzaa  ddiiffíícciillmmeennttee  ssee  dduueerrmmee  ccoommoo    ttuu  lloo  
hhaaccííaass..  
--  HHaa  ssiiddoo  eenn  eessttee  mmoommeennttoo  qquuee  mmee  hhee  ddoorrmmiiddoo,,  mmii  tteenniieennttee..    
--¿¿  PPoorr  qquuéé  nnoo  aavviissaabbaass  aall  ccaabboo  ccuuaarrtteell??..    
--  MMii  tteenniieennttee,,  qquueerrííaa  lleevvaannttaarrmmee,,  ppeerroo  ccoonn  ttaannttoo  ddoolloorr  ccaassii  nnoo  
ppooddííaa..  
--  MMaaññaannaa  mmee  pprreesseennttaass  eell  ppaarrttee  mmééddiiccoo..  
  
NNoo  ccoommpprreenncc  ccoomm  ppooddiiaa  ffeerr  ttaannttaa  ccoommèèddiiaa..  LL’’eennddeemmàà  eell  
ccaappiittàà  mmeettggee  nnoo  ssaabbiiaa  ccoomm  aaggaaffaarr--ss''hhoo  ii  eemm  ddiigguuéé  qquuee  jjaa  mmee''nn  
ppooddiiaa  aannaarr  sseennssee  aannoottaarr  rreess  aall  lllliibbrree  qquuee  tteennííeemm  ccaaddaa  
ccoommppaaññííaa,,  oonn  ccoonnssttaavveenn  lleess  rreevviissiioonnss  ffeetteess  aallss  sseeuuss  
ccoommppoonneennttss..  
--  MMii  ccaappiittáánn,,  hhaaggaa  ccoonnssttaarr  aallgguunnaa  ccoossaa  ppoorrqquuee  ssii  nnoo  mmee  vvaann  aa  
eemmppaaqquueettaarr..  
EEmm  vvaa  mmiirraarr  ii  eennccaarraa  nnoo  sséé  ccoomm  hhii  vvaa  aacccceeddiirr,,  eell  ccaass  ééss  qquuee  
aannoottàà::  AAssppiirriinnaa,,  ii  aammbb  aaiixxòò  ii  aaccoommppaannyyaatt  ddeell  ccaappoorraall  vvaaiigg  
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pprreesseennttaarr--mmee  aa  ll''ooffiicciiaall  ddee  gguuààrrddiiaa,,  qquuee  eessttaavvaa  ccoonnvveennççuutt    qquuee  
ttoott  eerraa  uunnaa  ccoommèèddiiaa..  VVaa  pprreeffeerriirr  eemmppaassssaarr--ss''hhoo,,  ttoott  ii  qquuee  
aallttrreess  ooffiicciiaallss  pprreesseennttss  eenn  aaqquueellll  mmoommeenntt  llii  ddeeiieenn  qquuee  eerraa    uunn  
ccuueennttoo..      EEll  ccaappoorraall  nnoo  ssee''nn  ssaabbiiaa  aavveenniirr..  
--  NNoo  ccoommpprreennddoo  ccóómmoo  ppuueeddeess  tteenneerr  ttaannttaa  ssuueerrttee,,  nnoo  lloo  
ccoommpprreennddoo,,  llaa  vveerrddaadd..  
  
NNii  eellll,,  nnii  jjoo,,  nnii  nniinnggúú  ppooddiiaa  ccoommpprreennddrree--hhoo..    EEll  sseerrggeenntt  qquuee  
eessttaavvaa  ddee  qquuaarrtteerr  aa  llaa  ccoommppaaññiiaa,,  ddeessttiinnaatt  aa  lleess  ooffiicciinneess  eenn  uunn  
ddeeppaarrttaammeenntt  ddiiffeerreenntt    aall  mmeeuu,,  vvaa  ppoossaarr--mmee  ddooss  iimmaaggiinnaarriiaass  
ccoomm  aa  ccààssttiigg  ii  vvaa  vveenniirr  aa  llaa  mmeevvaa  ooffiicciinnaa  aa  ccoommeennttaarr--hhoo,,  ppeerr  
vveeuurree  qquuèè  eenn  ppeennssaavvaa  jjoo..    
--  TTiieennee  VVdd..  ttooddaa  llaa  rraazzóónn,,  mmii  ssaarrggeennttoo  ----  llii  vvaaiigg  ddiirr,,  ccoomm  ssii  
ll''aaccoolllloonnééss..  
LLaa  nniitt  sseeggüüeenntt  vvaaiigg  aaddoorrmmiirr--mmee  ccoomm  ssii  ttaall  ccoossaa  ii  eellll  ssee''nn  vvaa  
aassssaabbeennttaarr  ii  vvaa  ffeerr  ll''oorrnnii..  EEnn  eell  mmóónn  hhii  hhaa  mmoolltt  bboonneess  
ppeerrssoonneess,,  ppeerròò  ttaammbbéé  aabbuunnddeenn  eellss  ppooccaa--vveerrggoonnyyeess..  
CCoonnffeessssoo  qquuee  ffoorraa  ddee  llaa  vviiddaa  mmiilliittaarr,,  mmaaii  nnoo  mm''hhaauurriiaa  aattrreevviitt  aa  
ccoommppoorrttaarr--mmee  dd''aaqquueessttaa  mmaanneerraa..  
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LLaa  ssaallaa  ddee  cciinneemmaa  ttaammbbéé  sseerrvviiaa  ppeerr  ffeerr--hhii  rreeuunniioonnss  ddee  ttoott  
ttiippuuss,,  ppeerròò  llaa  mmééss  ssoonnaaddaa  vvaa  sseerr  llaa  qquuee  eess  ccoonnvvooccàà  sseennssee  ddiirr--
nnee  eell  mmoottiiuu,,  ffiinnss  ii  ttoott  eess  ffeerreenn  aappoosstteess  ppeerr  eenncceerrttaarr--lloo,,  ii  nnoo  lleess  
gguuaannyyàà  nniinnggúú..  LLaa  ssoorrpprreessaa  vvaa  sseerr  ddee  ccaammppiioonnaatt::  eell  PPaatteerr  eess  
vvoolliiaa  ddeeffeennssaarr  ddee  lleess  aaccuussaacciioonnss  ii  ccoommeennttaarriiss  qquuee  eess  ffeeiieenn  aall  
qquuaarrtteerr  ii  aall  ppoobbllee  ccoonnttrraa  llaa  sseevvaa  ppeerrssoonnaa,,  rreeffeerreenntt  aa  llaa  sseevvaa  
aammiissttaatt  aammbb  llaa  ffaammíílliiaa  dd''uunn  sseerrggeenntt..  LLeess  mmaalleess  lllleennggüüeess  
aaffiirrmmaavveenn  qquuee  ll''aammiissttaatt  eerraa  mmééss  pprrooffuunnddaa  aammbb  llaa  sseerrggeennttaa::  
ttoottss  vvèèiieemm  qquuee  aammbb  mmoollttaa  ffrreeqqüüèènncciiaa  vviissiittaavvaa  aaqquueessttaa  ffaammíílliiaa  ii  
hhoo  ffeeiiaa  bbeenn  aa  llaa  vviissttaa..  PPrreessssuuppoossaarr  aallttrreess  mmoottiiuuss  qquuee  uunnaa  
ssiimmppllee  aammiissttaatt  eerraa  mmoolltt  aavveennttuurraatt,,  ccoomm  sseemmpprree..  CCoomm  eerraa  
dd''eessppeerraarr,,  ""eell  rreemmeeii  ffoouu  ppiittjjoorr  qquuee  llaa  mmaallaallttiiaa""..  TToottss  eennss  
sseennttíírreemm  mmoolltt  iinnccòòmmooddeess  eenn  eessccoollttaarr  aaqquueellll  hhoommee  ccoomm  
ss''eexxccuussaavvaa  ii  eennss  aaccuussaavvaa  aammbb  uunnaa  eexxttrraaoorrddiinnààrriiaa  vveehheemmèènncciiaa;;  
llaa  mmaajjoorriiaa  ssoorrttíírreemm  ccoonnvveennççuuttss  qquuee  eerraa  ccuullppaabbllee,,  mmaallggrraatt  lleess  
sseevveess  aaffiirrmmaacciioonnss  dd''iinnnnooccèènncciiaa..  
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SS''oobbrriirreenn  eellss  ppeerrmmiissooss  ii  nnoo  sséé  ppeerr  qquuiinnaa  rreeggllaa  ddee  ttrreess  
mm''iinncclloogguueerreenn  aa  llaa  lllliissttaa  ddee  pprriivviilleeggiiaattss..  DDee  nnoouu  ttrraavveessssaarr  
ll''eessttrreett  aammbb  eell  VViicceennttee  PPuucchhooll  oo  eell  JJ..JJ..  SSiisstteerr  ii  qquuaattrree  ddiieess  ddee  
ttrreenn  ppeerr  aarrrriibbaarr  aa  ccaassaa..  LL''úúllttiimm  ttrraajjeeccttee,,  ddee  SSaanntt  JJooaann  ddee  lleess  
AAbbaaddeesssseess  aa  OOlloott,,  eess  ffeeiiaa  eenn  aauuttoobbúúss..  MMeennttrree  eessttaavvaa  eessppeerraanntt  
llaa  ssoorrttiiddaa  ddee  ll''aauuttoobbúúss,,  uunnaa  eessppeerraa  mmééss  aavviiaatt  llllaarrggaa,,  vvaaiigg  
ccoonnvveerrssaarr  aammbb  dduueess  jjoovveenncceelllleess  qquuee  ttaammbbéé  eessppeerraavveenn  ii  uunn  
aallttrree  jjoovvee  qquuee  eess  ttrroobbaavvaa  eenn  eell  mmaatteeiixx  ccaass..  UUnnaa  dd''eelllleess  eerraa  
mmoolltt  bboonniiccaa  ii  ssiimmppààttiiccaa  ii  jjoo  aammbb  eell  mmeeuu  uunniiffoorrmmee  ddee  rreegguullaarr  
nnoo  eerraa  uunn  ssoollddaatt  ccoorrrreenntt..  QQuuaann  ppoogguuéérreemm  ppuujjaarr  aa  ll''aauuttoobbúúss,,  
cceeddiirreemm,,  ccoomm  ééss  nnaattuurraall,,  eell  ppaass  aa  lleess  sseennyyoorreetteess  ii  jjoo  vvaaiigg  
cceeddiirr--lloo  ttaammbbéé  aa  ll''aallttrree  jjoovvee..  EElllleess,,  eennlllloocc  ddee  ccooll··llooccaarr--ssee  ddee  
ccoossttaatt,,  eess  ccooll··llooccaarreenn  uunnaa  ddaavvaanntt  ddee  ll''aallttrraa  ii  jjoo  eenn  sseerr  ll''úúllttiimm,,  
vvaaiigg  qquueeddaarr  ffoottuutt,,  jjaa  qquuee  ll''aallttrree  sseegguuéé  aall  ccoossttaatt  ddee  llaa  mmééss  bbeellllaa,,  
ccoossaa  ttaammbbéé  nnaattuurraall..  SSeemmpprree  nn''hhee  ttiinngguutt  uunnaa  cceerrttaa  rreeccaannççaa;;  ssóónn  
dd''aaqquueelllleess  ccoosseess  qquuee  eett  qquueeddeenn  ggrraavvaaddeess  ii  uunn  lleess  mmaaggnniiffiiccaa,,  
ppeerròò  ttaammppoocc  vvaaiigg  ffeerr  rreess  qquuaann  uunn  ddiiaa  llaa  vvaaiigg  vveeuurree  ttoott  
ppaasssseejjaanntt  aall  ffiirraall  aammbb  eell  sseeuu  aavvii..  EEllllaa  eerraa  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ii  hhaavviiaa  
vviinngguutt  uunnss  ddiieess  aa  OOlloott..  
  
QQuuaann  eessttaavveenn  aa  ppuunntt  dd''aaccaabbaarr--ssee  eellss  ddooss  mmeessooss  ddee  ppeerrmmííss,,  
vvaaiigg  ppllaanntteejjaarr--mmee  ddee  nnoouu  llaa  ccoonnvveenniièènncciiaa  ddee  ppoossaarr--mmee  mmaallaalltt  ii  
aaiixxíí  hhoo  vvaaiigg  ffeerr  aall  mmaatteeiixx  tteemmppss  qquuee  rreebbiiaa  uunn  aavvííss  ddee  llaa  
gguuààrrddiiaa  cciivviill  rreeccllaammaanntt  llaa  mmeevvaa  pprreessèènncciiaa  aall  qquuaarrtteerr  llooccaall..    VVaa  
sseerr  uunn  eessppaanntt  bbeenn  ppooccaa--ssoollttaa,,  jjaa  qquuee  eell  qquuee  vvoolliieenn  eerraa  ddiirr--mmee  
qquuee  mmeennttrree  nnoo  hhii  hhaagguuééss  ccoonnttrraaoorrddrree,,  eemm  qquueeddééss  aa  ccaassaa..      
  
AAiixxíí  vvaa  aaccaabbaarr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr,,  uunn  aannyy  ppeerrdduutt  dd''uunnaa  mmaanneerraa  
bbeenn  xxiimmppllee..  SSeemmpprree  hhii  hhaa  aallgguunnaa  ccoossaa  ppoossiittiivvaa  eenn  ttootteess  lleess  
ssiittuuaacciioonnss  eenn  qquuèè  uunn  eess  ttrroobbaa  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  vviiddaa,,  ppeerròò  eenn  
aaqquueesstt  ccaass  ééss  mmoolltt  ddiiffíícciill  ttrroobbaarr  qquueellccoomm  vveerrttaaddeerraammeenntt  
ppoossiittiiuu..  PPeerr  aapprreennddrree  aa  vviiuurree,,  ccoomm  ddiiuueenn  eellllss,,  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp  
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nneecceessssiittaatt  dd''aannaarr  aa  ffeerr  eell  nnaannddoo  mmeennttrree  eess  ppoogguuééss  ffeerr  qquueellccoomm  
mmééss  ppoossiittiiuu..  
  
AAqquueessttaa  sseennssaacciióó  dd''hhaavveerr  ppeerrdduutt  eell  tteemmppss  nnoo  llaa  ttiinncc  ssoollaammeenntt  
aammbb  eell  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aall  sseerrvveeii  mmiilliittaarr..  VVuullgguuiiss  oo  nnoo,,  
sseemmpprree  ppeennssoo  qquuee  aall  llllaarrgg  ddee  llaa  vviiddaa  ppooddiiaa  hhaavveerr  ffeett  mmééss  
ccoosseess,,  ssii  bbéé  qquuaassii  sseemmpprree  hhee  ffeett  eell  qquuee  eemm  vveenniiaa  ddee  gguusstt,,  ii  
aaiixxòò  ssooll  jjaa  ééss  ppaassssaarr--hhoo  bbéé..  RReeccoonneecc,,  ppeerròò,,  qquuee  eenn  ooccaassiioonnss  
ppooddiiaa  hhaavveerr  ffeett  eell  ssaaccrriiffiiccii  ddee  ffeerr  ccoosseess  qquuee  nnoo  mm''aaggrraaddaavveenn,,  
ttoott  ii  sseerr  ppoossiittiivveess  eenn  mmoollttss  aassppeecctteess..  
  
ÉÉss  vveerriittaatt  qquuee  aarraa,,  qquuaann  jjaa  eessttiicc  rreettiirraatt,,  eennccaarraa  ttiinncc  mmééss  uunn  cceerrtt  
ddrreett  aa  ffeerr  eenn  ccaaddaa  mmoommeenntt  eell  qquuee  eemm  vvee  ddee  gguusstt,,  ii  llaa  pprroovvaa  ééss  
qquuee  ssii  nnoo  ffooss  aaiixxíí  nnoo  hhaauurriiaa  eemmbbrruuttaatt  aaqquueessttss  ppaappeerrss..  
  
QQuuaassii  hhaa  ppaassssaatt  mmiigg  sseeggllee  ddeess  qquuee  vvaaiigg  ffeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  ii  
eellss  ccaannvviiss,,  aa  ttoottss  nniivveellllss,,  hhaann  eessttaatt  bbrruuttaallss..  CCaattaalluunnyyaa  jjaa  nnoo  ééss  llaa  
ffààbbrriiccaa  dd''EEssppaannyyaa..  SSoorrttoossaammeenntt  ss''hhaann  eessccuurrççaatt  lleess  ddiiffeerrèènncciieess  
aa  nniivveellll  eeccoonnòòmmiicc  eennttrree  CCaattaalluunnyyaa  ii  llaa  rreessttaa  ddee  ll''EEssttaatt,,  ffiinnss  ii  ttoott  
eenn  aallgguunneess  rreeggiioonnss  tteenneenn  eell  nniivveellll  ddee  vviiddaa  mmééss  aalltt  qquuee  
nnoossaallttrreess..  EEll  ccoommeerrçç  eennttrree  CCaattaalluunnyyaa  ii  llaa  rreessttaa  ddee  ll''EEssttaatt  ccaaddaa  
vveeggaaddaa  ss''eessttàà  aanniivveellllaanntt  mmééss  ii  jjaa  ffaallttaa  ppoocc  ppeerrqquuèè  hhii  eexxppoorrtteemm  
ttaanntt  ccoomm  nn''iimmppoorrtteemm..  
  
SSeemmbbllaarriiaa  qquuee  aaiixxòò  hhaauurriiaa  ddee  ffeerr  qquuee  jjaa  nnoo  eennss  ooddiieessssiinn  ttaanntt  ii  
mmaallaauurraaddaammeenntt  nnoo  ééss  aaiixxíí,,  ii,,  mmaallggrraatt  qquuee  ccoonnttrriibbuuïïmm  aa  llaa  
ssoolliiddaarriittaatt  eennttrree  ttoottss  ----  uunn  bbiilliióó  aannuuaall  aa  ffaavvoorr  dd''eellllss  ----  eennccaarraa  
eennss  hheemm  ddee  sseennttiirr  qquuee  ssoomm  iinnssoolliiddaarriiss  ii  aa  llaa  mmééss  ppeettiittaa  eess  
ddeessffeerrmmeenn  ccaammppaannyyeess  ddee  ttoottaa  mmeennaa  ccoonnttrraa  nnoossaallttrreess..  NNoo  eennss  
ppooddeenn  vveeuurree..    
  
EEll  CCoonnggrrééss  ddeellss  DDiippuuttaattss,,  eenn  ddaattaa  ddee  1122//66//9977,,  vvaa  aapprroovvaarr  uunnaa  
rreessoolluucciióó  eenn  qquuèè  eess  ddeeiiaa  qquuee  ddoonnaarriieenn  lleess  ddaaddeess  ddeell  qquuee  ccaaddaa  
aauuttoonnoommiiaa  aappoorrttaavvaa  aa  ll''EEssttaatt  ii  ddeell  qquuee  eenn  rreebbiiaa..  EEll  ggoovveerrnn  ddeell  
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PPPP,,  eenn  ddaattaa  ddee  1144//99//9977,,  vvaa  rreessoollddrree  ooccuullttaarr  aaqquueesstteess  ddaaddeess  
ppeerr  nnoo  ccrreeaarr  mmaalleessttaarr,,  jjaa  qquuee  aallgguunneess  aauuttoonnoommiieess  nnoo  ppaagguueenn  
rreess..  ÉÉss  uunnaa  vveerrttaaddeerraa  ppeennaa  qquuee  nnoo  ssiigguuii  ddee  ddoommiinnii  ppúúbblliicc  eell  
qquuee  ppaagguueemm  ii  eell  qquuee  rreebbeemm  ddee  ll''EEssttaatt..  AAiixxòò  sseerriiaa  uunn  eelleemmeenntt  
mmoolltt  vvaalluuóóss  ppeerr  ccoonnttrraarreessttaarr  ttaannttss  aattaaccss  ccoonnttiinnuuaattss  eenn  ccoonnttrraa  
nnoossttrraa..  LLaa  vveerriittaatt,,  ddiiuueenn,,  ppoorrttaarriiaa  pprroobblleemmeess  ii  eellss  vvaa  mmoolltt  bbéé  
qquuee  qquuaann  eellss  ccoonnvvéé  ppuugguuiinn  ddeessccaarrrreeggaarr  ttoottaa  llaa  sseevvaa  mmaallaa  lllleett  
ccoonnttrraa  nnoossaallttrreess,,  ppeerròò,,  eemm  tteemmoo  qquuee  eennccaarraa  qquuee  eess  ppuubblliiqquuiinn  
nnoo  sseerrvviirraann  ppeerr  aa  rreess,,  ssoomm  mmaassssaa  mmeesseellllss..  NNoommééss  eell  99,,88%%  ddee  
ttrreebbaallllaaddoorrss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ssóónn  ffuunncciioonnaarriiss,,  ddaavvaanntt  eell  2288,,77  %%  
dd’’EExxttrreemmaadduurraa,,  llaa  mmééss  ddeessffaassaaddaa  ––  ttootteess  hhoo  ssóónn  ccoommppaarraaddeess  
aammbb  CCaattaalluunnyyaa  ----  ddee  ttootteess  lleess  ““aauuttoonnoommiieess””..  AAnnaanntt  ccoonnttrraa  
CCaattaalluunnyyaa  vviiuueenn  mmééss  bbéé,,  ssee  sseenntteenn  mmééss  eessppaannyyoollss..  
  
PPeennssoo  qquuee  llaa  lllleenngguuaa  ééss  uunnaa  ddee  lleess  ccoosseess,,  ppeerr  nnoo  ddiirr  llaa  qquuee  
mmééss,,  qquuee  ffaa  qquuee  nnoo  eellss  aaggrraaddeemm..  SSii  mmaallaauurraaddaammeenntt  aallgguunn  ddiiaa  
llaa  ppeerrddééssssiimm,,  eennss  eessttiimmaarriieenn  mmééss??..  NNoo  ssee  ssaabbrràà  mmaaii,,  ppeerròò  ssii  
ppeerr  gguuaannyyaarr  llaa  sseevvaa  eessttiimmaacciióó  hheemm  ddee  ppeerrddrree  eell  nnoossttrree  ssiiggnnee  
dd''iiddeennttiittaatt  mmééss  pprreeuuaatt,,  pprreeffeerreeiixxoo  uunnaa  ii  mmiill  vveeggaaddeess  qquuee  nnoo  
mm''eessttiimmiinn  ggeennss..  ÉÉss  mmoolltt  ttrriisstt  ii  aa  llaa  vveeggaaddaa  iinnccoommpprreennssiibbllee  qquuee  
ttiinngguueemm  eennttrree  nnoossaallttrreess  uunnaa  ""qquuiinnttaa  ccoolluummnnaa""  aammbb  uunn  
iinnccaannssaabbllee  eessppeerriitt  ddee  lllluuiittaa  qquuee  vvaa  ccoonnttrraa  llaa  nnoorrmmaalliittzzaacciióó  ddee  
llaa  nnoossttrraa  lllleenngguuaa  aammbb  llaa  ffaall··llààcciiaa  ddeell  bbiilliinnggüüiissmmee,,  jjaa  qquuee  eellss  
úúnniiccss  bbiilliinnggüüeess  vveerriittaabblleess  ssoomm  eellss  ccaattaallaannss..  
  
EEmm  ddeeiiaa  uunn  aammiicc  vveenneeddoorr  dd''iimmaattggeess,,  rreepprreesseennttaanntt  dd''uunnaa  ddee  
lleess  eemmpprreesseess  mmééss  iimmppoorrttaannttss  dd''OOlloott  eenn  aaqquueesstt  sseeccttoorr,,  qquuee  
mmeennttrree  ffeeiiaa  uunnaa  vveennddaa  eenn  uunn  ccoonnvveenntt  ddee  mmoonnggeess  ddee  mmééss  eennllllàà  
ddee  ll''EEbbrree,,  vvaa  hhaavveerr  ddee  ccoonnssuullttaarr  aa  ffààbbrriiccaa  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  ffeerr  
uunneess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  qquuee  llii  ddeemmaannaavveenn,,  ii,,  ccoomm  ééss  nnaattuurraall,,  hhoo  vvaa  
ffeerr  ppeerr  tteellèèffoonn  ppaarrllaanntt  eenn  ccaattaallàà  aammbb  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  
ll''eemmpprreessaa..  EEnn  aaccaabbaarr,,  llaa  mmoonnjjaa  qquuee  llii  hhaavviiaa  ddoonnaatt  aauuttoorriittzzaacciióó  
ppeerr  uussaarr  eell  tteellèèffoonn  llii  ddiigguuéé  ::  
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--  SSii  hhuubbiieerraa  ssaabbiiddoo  qquuee  hhaabbllaarrííaa  eenn  ccaattaalláánn,,  nnoo  llee  hhaabbrriiaa  
aauuttoorriizzaaddoo  aa  uussaarr  nnuueessttrroo  tteellééffoonnoo..    
  
AAiixxòò,,  uunnaa  mmoonnjjaa  ccaattòòlliiccaa,,  aappoossttòòlliiccaa  ii  rroommaannaa,,  ppeerròò......  
eessppaannyyoollaa..  LLaa  lllleenngguuaa  ééss  eell  qquuee  eennss  ffaa  mmééss  ddiiffeerreennttss  ii  aaiixxòò  eellss  
ffaa  ssoorrttiirr  ddee  mmaarree..  SSii  eennlllloocc  dd''uunn  ccaattaallàà  hhaagguuééss  eessttaatt  uunn  aannggllèèss  
eell  qquuee  hhaagguuééss  uussaatt  llaa  sseevvaa  lllleenngguuaa  eenn  cciirrccuummssttàànncciieess  
sseemmbbllaannttss,,  ééss  ttoottaallmmeenntt  sseegguurr  qquuee  nnoo  eellss  hhaauurriiaa  mmoolleessttaatt  ggeennss  
nnii  mmiiccaa,,  eennccaarraa  qquuee  nnoo  hhaagguueessssiinn  eennttèèss  rreess..  EEmm  ccoossttaa  ddee  
ccoommpprreennddrree--hhoo,,  ppeerròò  ééss  aaiixxíí..  
  
PPeerr  qquuèè  eellss  bboottiifflleerrss  tteenneenn  ttaannttaa  ppoorr  qquuee  eell  ccaattaallàà  ss''iimmppoossii  ppeerr  
ssoobbrree  ddeell  ccaasstteellllàà??..  DDee  ttaanntt  eenn  ttaanntt  ssuurrtteenn  eessttaaddííssttiiqquueess  qquuee  
ddiiuueenn  qquuee  eell  ccaattaallàà  aavvaannççaa,,  eenn  ccoonneeiixxeemmeenntt..  PPeerròò  llaa  rreeaalliittaatt  ééss  
qquuee  ddiissmmiinnuueeiixx  eell  sseeuu  úúss  ii  qquuaann  uunnaa  lllleenngguuaa  nnoo  ss''uussaa  
mmaallaammeenntt  rraaii..  
  
ÉÉss  bbeenn  ttrriisstt  qquuee  llaa  pprriinncciippaall  ffuunncciióó  ddee  ll''eexxèèrrcciitt  sseeggoonnss  llaa  
CCoonnssttiittuucciióónn,,  qquuaann  ppaarrllaa  ddee  llaa  ""PPaattrriiaa""  ssiigguuii  ::  ........ddeeffeennddeerr  ssuu  
iinntteeggrriiddaadd  tteerrrriittoorriiaall  yy  eell  oorrddeennaammiieennttoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall””..  II  
eennccaarraa  qquuee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ttaammbbéé  ddiigguuii  ::  ““......  eenn  nniinnggúú  ccaassoo,,  
ppuueeddeenn  sseerr  ssoommeettiiddooss  aa  ttoorrttuurraass  nnii  aa  ppeennaass  oo  ttrraattooss  
iinnhhuummaannooss  oo  ddeeggrraaddaanntteess  ““  aa  llaa  mmééss  ppeettiittaa  ssoossppiittaa  qquuee  aallggúú  
ppoott  ppoossaarr  eenn  ppeerriillll  llaa  iinntteeggrriittaatt  ddee  llaa  ""PPaattrriiaa""..  LLaass  FFuueerrzzaass  yy  
CCuueerrppooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ddeell  EEssttaaddoo  uuttiilliittzzeenn  ttoottss  eellss  mmiittjjaannss  qquuee  
ccoonnvveenneenn,,  iinnhhuummaannss  ii  ddeeggrraaddaannttss  iinncclloossooss,,  ppeerr  ttaall  ddee  
ccoommbbaattrree  qquuaallsseevvooll  ssoossppiittaa  dd''iinnddeeppeennddeennttiissmmee..  VVeeggeemm  ssii  
mmééss  nnoo  qquuaann  eenn  llaa  mmaatteeiixxaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ddiiuueenn::                             
““CCoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss  pprroommoovveerr  llaass  
ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  qquuee  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  llaa  iigguuaallddaadd  ddeell  iinnddiivviidduuoo  yy  
ddee  llooss  ggrruuppooss  eenn  qquuee  ssee  iinntteeggrraa  sseeaann  rreeaalleess  yy  eeffeeccttiivvaass;;  ii  mmééss  
aavvaallll  ddiiuu  qquuee::  EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo  ssee  aaddmmiittiirráá  llaa  ffeeddeerraacciióónn  ddee  
CCoommuunniiddaaddeess  AAuuttóónnoommaass..  EEnn  qquuèè  qquueeddeemm??..  VVoolleenn  tteenniirr  
sseemmpprree  llaa  ppaaeellllaa  ppeell  mmàànneecc,,  ssóónn  tteerrrriibblleemmeenntt  jjaaccoobbiinnss  ii  
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ccoonnssiiddeerreenn  qquuee  tteenneenn  lleess  eessppaattlllleess  bbeenn  ccoobbeerrtteess  ppeerrqquuèè  
tteenneenn  ll''aapprroovvaacciióó  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn..  
  
QQuuaann  eess  vvaa  vvoottaarr  ddee  CCoonnssttiittuucciióónn,,  ¿¿qquuaannttss  vvoottaannttss  llaa  vvaarreenn  
lllleeggiirr??..  BBeenn  sseegguurr  qquuee  jjoo  vvaaiigg  vvoottaarr  qquuee  ssíí,,  ii  nnoo  rreeccoorrddoo  hhaavveerr--
mmee--llaa  lllleeggiitt,,  ii  aarraa  vvoottaarriiaa  qquuee  nnoo..  CCoossttaa  ppeennssaarr  qquuee  eellss  ppoollííttiiccss  
ffaann  lleess  ccoosseess  ppeennssaanntt  eenn  eell  ppoobbllee  aa  qquuii  rreepprreesseenntteenn..  HHoo  hhaann  
mmuunnttaatt  ttoott  ppeerrqquuèè  eellllss  ppuugguuiinn  aannaarr  ttiirraanntt  ddee  llaa  rriiffeettaa,,  ii  ppeerr  
ttrroobbaarr--nnee  aallgguunn  ddee  vveerrttaaddeerraammeenntt  hhoonneesstt  hhaauurrííeemm  dd''aaggaaffaarr  
uunnaa  llllaanntteerrnnaa  eenn  ppllee  ddiiaa  ii,,  ttoott  ii  aaiixxíí,,  jjaa  ccoossttaarriiaa  ddee  ttrroobbaarr--lloo..  
MMoolltteess  vveeggaaddeess  ddiieemm  qquuee  llaa  ggeenntt  qquuee  vvaalleenn  eess  qquueeddeenn  aa  ccaassaa,,  
ppeerròò  ttaammppoocc  nnoo  hhii  hhaa  ccaapp  ggaarraannttiiaa  qquuee  ssii  eellss  eessccoollllííssssiimm  nnoo  eess  
ttoorrnnaarriieenn  iigguuaall  qquuee  llaa  mmaajjoorriiaa..  LL''ooccaassiióó  ffaa  eell  llllaaddrree  ii  mmaaii  
ssaabbrreemm  qquuiinnss  rreessiissttiirriieenn  lleess  tteemmppttaacciioonnss..  LLaa  ppooccaa  ccaappaacciittaatt  ii  
hhoonneesstteeddaatt  ddeellss  ppoollííttiiccss  eennss  sseerrvveeiixx  ddee  jjuussttiiffiiccaacciióó  ppeerr  
eessmmoorrtteeiirr  llaa  nnoossttrraa  ccoonnsscciièènncciiaa,,  qquuaann  ffeemm  aallgguunnaa  ccoossaa  qquuee  vvaa  
ccoonnttrraa  eellss  iinntteerreessssooss  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt..  
  
AAllgguunnss  ccaattaallaannss  qquuee  iinntteerrvviinngguueerreenn  eenn  llaa  ccoonnffeecccciióó  dd''aaqquueessttaa  
CCoonnssttiittuucciióónn,,  aarraa  eess  llaammeenntteenn  ddee  nnoo  hhaavveerr  eessttaatt  mmééss  vvaalleennttss,,  
jjaa  qquuee  llaa  ppaarraauullaa  aauuttooddeetteerrmmiinnaacciióónn,,  qquuee  ééss  llaa  qquuee  ppooddrriiaa  
eexxpprreessssaarr  mmééss  ccllaarraammeenntt  lleess  vveerrttaaddeerreess  lllliibbeerrttaattss  dd''uunn  ppoobbllee,,  
eessttàà  pprroossccrriittaa  eenn  eell  ttaanntteess  vveeggaaddeess  cciittaatt  lllliibbrreett..    
  
EEll  mmaall  ééss  qquuee  llaa  ccoossaa  jjaa  vvee  ddee  lllluunnyy,,  jjaa  qquuee  llaa  uunniióónn  iinnddiissoolluubbllee  
ddee  EEssppaaññaa,,  eenn  ttootteess  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess,,  hhaa  eessttaatt  ffeettaa  sseemmpprree  
ddeess  ddee  ddaalltt,,  mmaaii  ddeess  ddee  llaa  bbaassee,,  ii  qquuaann  hhaa  ccoonnvviinngguutt  ss''hhaa  
uuttiilliittzzaatt  ll''eexxèèrrcciitt  ii  aammbb  ttoottaa  llaa  dduurreessaa  ddee  qquuèè  hhaann  eessttaatt  ccaappaaççooss..  
MMeennttrree  nnoo  ttiinngguueemm  llaa  lllliibbeerrttaatt  dd''eessccoolllliirr  ccoomm  vvoolleemm  qquuee  ssiigguuii  
eell  nnoossttrree  ppaaííss,,  hheemm  ddee  ddiirr  qquuee  ttoott  aaiixxòò  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  ssóónn  
ccoolllloonnaaddeess..  
  
QQuuèè  eenn  ffaarreemm  ddee  ccoommeennttaarr--hhoo,,  ppeerròò  eell  mmóónn  sseerriiaa  mmoolltt  ddiiffeerreenntt  
ssii  nnoo  eexxiissttiissssiinn  eellss  eexxèèrrcciittss  ii  lleess  aarrmmeess,,  ssii  hhii  hhaagguuééss  uunnaa  ffoorrççaa  
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mmaajjoorr  qquuee  aauuttoommààttiiccaammeenntt  ddeessttrruuííss  qquuaallsseevvooll  eessttrrii  qquuee  sseerrvviiss  
ppeerr  ffeerr  lleess  gguueerrrreess..  IImmaaggiinneemm  ppeerr  uunn  mmoommeenntt  qquuee  nnoo  hhii  
hhaagguuééss  eexxèèrrcciitt,,  nnoommééss  uunneess  ffoorrcceess  ddee  ll''oorrddrree  rreessppoonnssaabblleess  ii  
mmooddeerraaddeess..  NNoo  ccrreecc  qquuee  eess  ppuugguuii  ccoonnssiiddeerraarr  ccaapp  uuttooppiiaa,,  jjaa  
qquuee  llaa  ppoolliicciiaa  bbrriittàànniiccaa,,  ddiiuueenn,,  jjaa  nnoo  ppoorrttaa  aarrmmeess..  
  
ÉÉss  tteerrrriibbllee  ppeennssaarr  qquuee  mmeennttrree  eell  mmóónn  ssiigguuii  mmóónn  eess  ccoonnttiinnuuaarràà  
mmaattaanntt  ii  ttoorrttuurraanntt  éésssseerrss  hhuummaannss  ii  aaqquueesstt  lllliibbrreett  rriiddííccuull  ii  
eessttúúppiidd  qquuee  eess  ddiiuu  CCoonnssttiittuucciióónn,,  jjuussttiiffiiccaarràà  ----  qquuiinn  cciinniissmmee!!  ----  
lleess  mmééss  ggrraannss  bbeessttiieesseess  qquuee  llaa  mmeenntt  hhuummaannaa  eess  ppoott  iimmaaggiinnaarr,,  
oo,,  mmééss  bbeenn  ddiitt;;  qquuee  nnoo  eess  ppoott  aarrrriibbaarr  aa  iimmaaggiinnaarr..  
  
AAqquuíí  ss''hhaavviieenn  dd''aaccaabbaarr  aaqquueesstteess  rreeccoorrddaanncceess  dd''uunnaa  èèppooccaa  eenn  
qquuèè  ll''úúnniiccaa  ccoossaa  qquuee  ss''eennyyoorraa  ssóónn  eellss  ppooccss  aannyyss  qquuee  tteennííeemm,,  
ppeerròò  uunn  ffeett  iinnssòòlliitt  hhaa  ccooiinncciiddiitt  eenn  aaqquueesstt  ffiinnaall..  
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UUUUUUUUnnnnnnnn        ffffffffiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllll        iiiiiiiimmmmmmmmppppppppeeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee........        
  
VVaaiigg  ccoommeennççaarr  aa  jjuuggaarr  aall  tteennnniiss  aallss  ttrreennttaa  aannyyss  ii  hhee  ccoonnttiinnuuaatt  
ffiinnss  aarraa,,  eennccaarraa  qquuee  eellss  pprroobblleemmeess  ddeell  bbrraaçç  ddeegguuttss  aa  llaa  
ccaaiigguuddaa  aa  SSeeggaannggaann,,  hhaaggiinn  aannaatt  aauuggmmeennttaanntt..  AAccoossttuummoo  aa  ffeerr  
ddooss  oo  ttrreess  ppaarrttiittss  ppeerr  sseettmmaannaa,,  úúllttiimmaammeenntt  sseemmpprree  aammbb  eellss  
mmaatteeiixxooss  ccoonnttrriinnccaannttss..  EEll  ddeell  ddiimmeeccrreess,,  aammbb  ll''AAllgguueerróó,,  qquuee  ééss  
ddee  BBaallaagguueerr,,  ppeerròò  ffaa  mmoollttss  aannyyss  qquuee  vvaa  vveenniirr  ccoomm  aa  ddiirreeccttoorr  
dd''uunn  bbaanncc  dd''OOlloott  ii  aaqquuíí  ss''hhaa  qquueeddaatt..  
  
LL''aallttrree  ddiiaa,,  mmeennttrree  eennss  eeqquuiippààvveemm  ppeerr  aannaarr  aa  jjuuggaarr,,  ppaarrllààvveemm  
ddeell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  ii  eenn  ddiirr--llii  qquuee  jjoo  ll''hhaavviiaa  ffeett  pprroopp  ddee  MMeelliillllaa,,  
eellll  eemm  ddiigguuéé  qquuee  ll''hhaavviiaa  ffeett  aa  MMeelliillllaa  mmaatteeiixx  ii  qquuee  jjuuggaavvaa  aa  
tteennnniiss  aammbb  uunn  ccoorroonneell  qquuee  sseemmpprree  hhoo  ffeeiiaa  ddeessccaallçç,,  qquuee  
rreessuullttàà  sseerr  eell  qquuee  tteennííeemm  aall  nnoossttrree  qquuaarrtteerr..  
  
EEll  ddiimmeeccrreess  sseeggüüeenntt  ll''AAllgguueerróó  eemm  vvaa  ppoorrttaarr  uunneess  ffoottooss  ddeellss  
aacctteess  qquuee  eess  ffeeiieenn  aa  MMeelliillllaa  eell  ddiiaa  ddee  llaa  MMaarree  ddee  DDééuu  ddee  
MMoonnttsseerrrraatt  ii  eenn  eennsseennyyaarr--mmee''nn  uunnaa  dd''eelllleess,,  eemm  ddiigguuéé  ::  
--  VVeeuuss,,  aaqquueesstt  ssóócc  jjoo..  
MM''aasssseennyyaallàà  uunn  ddeellss  qquuee  eessttaavvaa  ddaarrrreerree  dd''uunn  ggrruupp,,  aammbb  
uulllleerreess  ddee  ssooll  ii  qquuee  nnoommééss  llii  ssoobbrreessoorrttiiaa  eell  ccaapp..  ----  ttaall  ccoomm  eess  
vveeuu  eenn  llaa  ffoottoo  qquuee  ss’’aaddjjuunnttaa..  
--  SSaappss  qquuèè  eett  ddiicc,,  JJoosseepp??  ----  eellll  eemm  mmiirràà  sseennssee  ppeennssaarr  nnii  ppeerr  
ccaassuuaalliittaatt  eell  qquuee  jjoo  llii  ddiirriiaa..  
--  AAqquueesstt  nnoo  eettss  ttuu..  
--  HHoommee,,  ----  ddiigguuéé  ttoott  ssoorrpprrèèss  ii  aammbb  eell  sseeuu  aacccceenntt  lllleeiiddaattàà  ----  QQuuii  
sseerràà,,  ddoonnccss??..  QQuuii  vvoollss  qquuee  ssiigguuii..  HHoommee  ............  nnoo  ffootteemm..  
--  DDoonnccss  mmiirraa,,  aaqquueesstt  ..............  ssóócc  jjoo  ----  vvaaiigg  ddiirr  aammbb  ffeerrmmeessaa  ----  ssii  
nnoo  ééss  qquuee  llllaavvoorrss  eerreess  aalltt  ii  aarraa  eettss  bbaaiixx..  
--  DDeevviiaa  eessttaarr  eennffiillaatt  eenn  aallgguunn  lllloocc  ----  ddiigguuéé  eellll,,  nnoo  ggaaiirree  
ccoonnvveennççuutt..  
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DDiieess  sseeggüüeennttss  vvààrreemm  ccoommpprroovvaarr  lleess  sseevveess  ffoottooss  aammbb  lleess  
mmeevveess  ii  mmoolltteess  dd''eelllleess  eerreenn  lleess  mmaatteeiixxeess..  FFaa  qquuaarraannttaa  aannyyss  
qquuee  eennss  ccoonneeiixxeemm  sseennssee  ssaabbeerr  qquuee  hhaavvííeemm  eessttaatt  jjuunnttss  aa  
MMeelliillllaa  eenn  uunn  ddiiaa  ttaann  aasssseennyyaallaatt..  SSoorrpprreesseess  ii  ccaassuuaalliittaattss  ddee  llaa  
vviiddaa..  
                                                                                                    
                                                                                                VVVVVVVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                113388  

    



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                113399  

    



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114400  

    



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114411  

    



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114422  

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114433  

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114444  

  

  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114455  

  

  
  
  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114466  

  
  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114477  

  

        
        
        

CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrrttttttttaaaaaaaa        CCCCCCCCoooooooorrrrrrrroooooooonnnnnnnneeeeeeeellllllll        CCCCCCCCaaaaaaaappppppppaaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeejjjjjjjjaaaaaaaa        
        



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                114488  

  

EEEEEEEEllllllll        ggggggggeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaallllllll        CCCCCCCCaaaaaaaappppppppaaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeejjjjjjjjaaaaaaaa  
  
HHaavviiaa  ccoommeennççaatt  aa  ttrraadduuiirr  
uunnaa  ppeettiittaa  bbiiooggrraaffiiaa  ddeell  
ggeenneerraall  bbaaiixxaaddaa  dd’’IInntteerrnneett,,  
eenn  llaa  qquuaall  eess  ddiiuu  qquuee  ffoouu  uunn  
ddeellss  mmééss  ddeessttaaccaattss  ii  aallhhoorraa  
ddeessccoonneegguuttss  ddee  llaa  gguueerrrraa  
eessppaannyyoollaa,,  ttaammbbéé  ddiittaa  cciivviill,,  ii  
aaccaabbaa  ddiieenntt  qquuee  ffoouu  ddiirreeccttoorr  
ddee  ll’’AAccaaddèèmmiiaa  MMiilliittaarr  ddee  
SSaarraaggoossssaa  ii  vvaa  ssoobbrreessoorrttiirr  
ppeerr  llaa  sseevvaa  hhuummaanniittaatt,,  vvaa  
mmoorriirr  aallss  5522  aannyyss  ddee  ccàànncceerr  
ii  vvaa  rreebbrree  llaa  vviissiittaa  ddeell  
ddooccttoorr  FFlleemmiinngg  qquuaann  eessttaavvaa  
hhoossppiittaalliittzzaatt;;  qquuaann  ddee  ssoobbttee,,  
ssee  mm’’hhaa  aaccuuddiitt  tteelleeffoonnaarr  aa  
ll’’aammiicc  ddee  MMaannrreessaa  qquuee  
ttaammbbéé  ffééuu  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  aa  
RReegguullaarrss  55..  

--HHoollaa  AAnnttoonnii,,  ccoomm  aanneemm??––  ééss  ccoomm  ssoolleenn  ccoommeennççaarr  lleess  
ccoonnvveerrsseess  eennttrree  aammiiccss..  
--  MMiirraa,,  aannaarr  ffeenntt,,  ii  ttuu??  
--  AAnnaarr  rreessiissttiinntt  ccoomm  eenn  NNeeggrríínn  ––  hhee  rreessppoosstt..  
HHeemm  ccoommeennççaatt  aa  ppaarrllaarr  ssoobbrree  eell  ccoorroonneell  CCaappaalllleejjaa  qquuee  eellll  ssíí  
qquuee  hhaavviiaa  ccoonneegguutt..  MM’’hhaa  eexxpplliiccaatt  qquuee  eessttaanntt  ddee  gguuààrrddiiaa  aa  llaa  
cceennttrraalleettaa  ddee  tteellèèffoonn  ddee  ll’’ooffiicciinnaa  ddee  MMaayyoorrííaa,,  uunnaa  vveeggaaddaa  eell  
qquuee  vvaa  tteelleeffoonnaarr  eerraa  eell  ccoorroonneell  ii  eellll  eess  vvaa  qquuaaddrraarr  ccoomm  ssii  
eessttiigguuééss  ddaavvaanntt  sseeuu..  
  
CCoomm  qquuee  jjoo  vvoolliiaa  ssaabbeerr  mmééss  ccoosseess  ddeell  ccoorroonneell  ii  ffiinnss  ii  ttoott  llii  hhee  
pprreegguunnttaatt  ssii  tteenniiaa  uunnaa  ffoottooggrraaffiiaa  sseevvaa  ----  hhee  rreebbuutt  dd’’eellll  llaa  qquuee    
aaddjjuunnttoo  ----,,  ii  mm’’hhaa  ccoonnttaatt  uunn  aallttrree  ffeett..  UUnnaa  vveeggaaddaa  uunn  ssoollddaatt  eenn  
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vvaa  ppaaggaarr  uunn  aallttrree  ppeerrqquuèè  ffeess  lleess  pprrààccttiiqquueess  ddee  ttiirr  qquuee  llii  
ttooccaavveenn  aa  eellll..  EEll  ccoorroonneell  ssee’’nn  vvaa  aassssaabbeennttaarr  ----  rreeppeetteesscc,,  qquuee  
ddiiuueenn  eellss  vvaalleenncciiaannss,,  uunn  qquuaarrtteerr  ééss  ccoomm  uunnaa  iimmmmeennssaa  
bbuuggaaddeerriiaa  ----,,  ii  ddaavvaanntt  ddeellss  ooffiicciiaallss  ii  mmoollttaa  ttrrooppaa  eell  ccoorroonneell  vvaa  
ddiirr  aall  ssoollddaatt  qquuee  eerraa  uunn  ccoovvaarrdd  ii  mmoolltteess  ccoosseess  pprroouu  
ddeessaaggrraaddaabblleess..  NNoo  eenntteenncc  ggaaiirree  ppeerr  qquuèè  eell  ssoollddaatt  nnoo  vvoolliiaa  
uuttiilliittzzaarr  eell  ffuusseellll  ppeerr  ffeerr  pprrààccttiiqquueess  ddee  ttiirr,,  aall  ccaapp  ii  aa  llaa  ffii  ééss  ccoomm  
pprraaccttiiccaarr  eenn  uunnaa  bbaarrrraaccaa  ddee  ffiirreess..  BBeenn  sseegguurr  qquuee  ppeerr  aa  uunn  
mmiilliittaarr  pprrooffeessssiioonnaall  sseerriiaa  uunn  ssaaccrriilleeggii  ffeerr  aaqquueesstteess  
ccoommppaarraacciioonnss..    
  
DDee  sseemmpprree  ppeennssoo  qquuee  ééss  mmoolltt  rreepprroovvaabbllee  hhuummiilliiaarr  uunnaa  
ppeerrssoonnaa  ddaavvaanntt  dd’’uunn  tteerrcceerr  ffeenntt  vvaalleerr  llaa  ssuuppeerriioorriittaatt  
jjeerrààrrqquuiiccaa,,  ttaanntt  eenn  eell  mmóónn  mmiilliittaarr  ccoomm  eenn  eell  mmóónn  cciivviill..  HHee  
vviissccuutt  ccaassooss,,  eesssseenntt  jjoo  eell  tteerrcceerr,,  qquuee  nnoo  ssee  mm’’hhaann  eessbboorrrraatt  mmaaii  
mmééss  ii  qquuaann  ttoorrnnoo  aa  vveeuurree  eell  qquuee  ffoouu  hhuummiilliiaatt  sseennttoo  vveerrggoonnyyaa  
aalliieennaa..  EEnn  aaqquueesstt  ccaass  ccoonnssiiddeerroo  qquuee  eell  ccoorroonneell  nnoo  vvaa  eessttaarr  aa  
ll’’aallttuurraa,,  nnoo  tteenniiaa  ccaapp  nneecceessssiittaatt  dd’’iinnssuullttaarr  eell  ssoollddaatt  ii  ppooddiiaa  
rreeccuuppeerraarr--lloo  eenn  pprriivvaatt,,  ccoossaa  qquuee  bbeenn  sseegguurr  nnoo  eess  pprraaccttiiccaa  eenn  
eell  mmóónn  mmiilliittaarr,,  ttoottss  hhaann  ddee  sseerr  vvaalleennttss  ii  eellss  hhaann  ddee  ppoorrttaarr  mmoolltt  
bbeenn  ppoossaattss,,  ccoomm  ssee  ssooll  ddiirr..  
  
EEnn  rreelllleeggiirr  eell  ccaappííttooll  ““EEll  rraannxxoo  ii  eell  ccaammpp  ddee  ttiirr””,,  ddee  llaa  ppààggiinnaa  
7755,,  ppeerr  ccoommppaarraarr  eellss  ddooss  ccaassooss,,  qquuee  nnoo  tteenneenn  ggaaiirree  rreess  aa  
vveeuurree  ll’’uunn  aammbb  ll’’aallttrree,,  eess  ffaa  mmééss  ccoommpprreennssiibbllee  ll’’oobbssttiinnaacciióó  ddeell  
ttiinneenntt  BBrriiaassccoo  ppeerr  ccoonnvvèènncceerr--mmee  qquuee  aannééss  aall  ccaammpp  ddee  ttiirr..  AArraa  
ppeennssoo  qquuee  eellll,,  ttoott  ii  lleess  nnoossttrreess  ddiivveerrggèènncciieess,,  eell  qquuee  iinntteennttaavvaa  
eerraa  aajjuuddaarr--mmee,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  tteenniiaa  pprreesseenntt  eell  qquuee  ssuucccceeíí  
aammbb  eell  ssoollddaatt  qquuee  eenn  ppaaggaavvaa  uunn  aallttrree  ppeerrqquuèè  llii  ffeess  eell  ““sseerrvveeii””  
oo  aallttrreess  ccaassooss  ssiimmiillaarrss,,  ii  tteemmiiaa  qquuee  eess  rreeppeettííss..  HHee  ssuussppèèss  llaa  
ttrraadduucccciióó  ddee  llaa  bbrreeuu  hhiissttòòrriiaa  ddeell  ccoorroonneell  CCaappaalllleejjaa  ----  qquueeddaavvaa  
ppoocc  ii  nnoo  eerraa  iinntteerreessssaanntt  ----  ii  hhoo  sseennttoo,,  ppeerròò  hhuummiilliiaarr  eellss  aallttrreess  
ppúúbblliiccaammeenntt  nnoo  hhoo  aaddmmeettoo,,  llaa  mmeevvaa  aaddmmiirraacciióó  ppeell  ccoorroonneell  ssee  
nn’’hhaa  rreesssseennttiitt,,  jjaa  nnoo  ééss  eell  mmaatteeiixx  dd’’aabbaannss..    
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TToott  ii  qquuee  nnoo  vvaaiigg  tteenniirr  mmaaii,,  ii  eennccaarraa  eemm  dduurraa,,  ccaapp  ssiimmppaattiiaa  ppeerr  
llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  hhaabbiittaannttss  ddeell  MMaarrrroocc,,  ttiinncc,,  ccoomm  hhee  ddiitt  eenn  aallttrreess  
ooccaassiioonnss,,  uunnaa  mmeennaa  ddee  rreeccaannççaa  ppeerr  nnoo  hhaavveerr--mmee  iinntteerreessssaatt  
ppeerr  llaa  ccuullttuurraa  ii  llaa  hhiissttòòrriiaa  ddeell  ppaaííss..  PPeerr  ttaall  ddee  ccoommppeennssaarr  
aaqquueesstteess  mmaannccaanncceess  pprrooccuurraarréé  ttrraannssccrriiuurree  iinnffoorrmmaacciióó  ii  
ooppiinniioonnss  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  eemm  mmeerreeiixxeenn  ccoonnffiiaannççaa,,  ssoobbrree  eell  
tteemmaa..    
        
MMMMMMMMaaaaaaaaggggggggrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbb        ((oo  MMaaggrreebb))  RReeggiióó  nnaattuurraall  ddeell  nnoorrdd--ooeesstt  dd’’ÀÀffrriiccaa,,  qquuee  
ss’’eessttéénn  ppeell  MMaarrrroocc,,  AAllggèèrriiaa  ii  TTuunnííssiiaa,,  eennttrree  llaa  MMeeddiitteerrrràànniiaa  ii  eell  
SSààhhaarraa,,  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  mmeeddiitteerrrràànniieess..  EEssttàà  ffoorrmmaaddaa  ppeerr  
uunn  ccoonnjjuunntt  ddee  tteerrrreess  aalltteess,,  qquuee  ccoommpprrèènn  llaa  sseerrrraallaaddaa  ddee  
ll’’AAttllaass,,  ll’’aallttiippllàà  mmaarrrrooqquuíí  ii  aallttrreess  ppllaanneellllss  aallggeerriiaannss..  TTaammbbéé  rreepp  
eell  nnoomm  dd’’ÀÀffrriiccaa  MMeennoorr  ii  ddee  PPaaïïssooss  ddee  ll’’AAttllaass..  HHaabbiittaaddaa  ppeerr  
ppoobbllaacciióó  bbeerrbbeerr,,  ffoouu  iissllaammiittzzaaddaa  eell  sseeggllee  VVIIII..  SSoovviinntt  eenn  rreevvoollttaa  
eennvveerrss  eell  ppooddeerr  ccaalliiffaall,,  eess  ffrraacccciioonnàà  eenn  ddiivveerrssooss  eessttaattss  
aauuttòònnoommss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ll’’eessffoonnddrraammeenntt  aabbbbààssssiiddaa..  
  
FFiinnss  aaqquuíí  eell  qquuee  ddiiuu  llaa  GGrraann  EEnncciiccllooppèèddiiaa  CCaattaallaannaa..  
SSeegguuiiddaammeenntt  uunn  ffrraaggmmeenntt  dd’’uunn  ddeellss  aarrttiicclleess  qquuee  eennss  ffeeiiaa  
ll’’AAllffoonnss  QQuuiinnttàà  ((3311--0077--0044))  eellss  ddiissssaabbtteess  aa  ll’’AAvvuuii  ii  qquuee  ttaanntt  
ttrroobboo  aa  ffaallttaarr..  
  

““CCoomm  hhee  eexxpplliiccaatt  mmiill  vveeggaaddeess,,  eellss  aammaazziiccss  ssóónn  eell  
ppoobbllee  qquuee  hhaabbiittaa  eell  MMaaggrriibb  ddeess  ddee  sseemmpprree,,  qquuee  eessttàà  oopprriimmiitt  
ddeess  ddee  llaa  iinnvvaassiióó  ààrraabb,,  eell  sseeggllee  VVIIII..  VVaa  sseerr  uunnaa  iinnvvaassiióó  
rreellaattiivvaammeenntt  ppoocc  nnoommbbrroossaa,,  ppeerròò  mmiilliittaarrmmeenntt  ppootteenntt  ii  
aaccoommppaannyyaaddaa  dd’’uunnaa  nnoovvaa  rreelliiggiióó,,  ll’’IIssllaamm..  

EEll  qquuee  hheemm  ppaattiitt  ii  ppaattiimm  eellss  ccaattaallaannss  ddiinnss  EEssppaannyyaa  ééss  uunn  
ccoonnttee  ddee  ffaaddeess  ccoommppaarraatt  aammbb  lleess  mmúúllttiipplleess  ii  sseeccuullaarrss  
rreepprreessssiioonnss  ddee  qquuèè  hhaann  eessttaatt  ii  ssóónn  vvííccttiimmeess  eellss  aammaazziiccss..  



                                                                                                                                                                                                                                                        LL’’ EEDDAATT  BBUURRRRAALL                115511  

  

AAttèèss  qquuee  llaa  rreepprreessssiióó  hhaa  ppoorrttaatt  aa  ll’’aarraabbiittzzaacciióó,,  ééss  mmoolltt  
ddiiffíícciill  ddoonnaarr  ddaaddeess  ssoobbrree  eell  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  ssee  
sseenntteenn  aammaazziiccss  ii  qquuee  ppaarrlleenn  llaa  sseevvaa  lllleenngguuaa  ----  ll’’aammaazziicc,,  qquuee  ééss  
llaa  bbaassee  ddee  llaa  sseevvaa  iiddeennttiittaatt  nnaacciioonnaall  ----  aa  AAllggèèrriiaa  ii  aall  MMaarrrroocc..  
UUnnaa  xxiiffrraa  mmoolltt  uussaaddaa  ééss  uunn  3300%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  aa  AAllggèèrriiaa  ii  uunn  
5500%%  aall  MMaarrrroocc,,  ssii  bbéé  ccaall  tteenniirr  sseemmpprree  pprreesseenntt  qquuee,,  
oorriiggiinnààrriiaammeenntt,,  llaa  iimmmmeennssaa  mmaajjoorriiaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  ddee  ttoottss  ddooss  
ppaaïïssooss  ééss  dd’’oorriiggeenn  aammaazziicc..    

PPeerr  ddoonnaarr  uunnaa  iiddeeaa  ddee  llaa  rreepprreessssiióó  ----  eenn  ggeenneerraall  mmééss  
iinntteennssaa  aa  AAllggèèrriiaa  qquuee  aall  MMaarrrroocc  ----  nn’’hhii  hhaa  pprroouu  aa  ddiirr  qquuee,,  ssoottaa  
llaa  pprreessiiddèènncciiaa  dd’’HHoouuaarrii  BBoouunneeddiieennnnee  ((11995566--11997788)),,  eess  ppooddiiaa  
aannaarr  aa  llaa  pprreessóó  ppeell  ffeett  ddee  tteenniirr  uunn  ppaappeerr  oonn  hhii  hhaagguuééss  eessccrriittaa  
uunnaa  ssoollaa  lllleettrraa  ddee  ll’’aallffaabbeett  ttiiffiinnaahh,,  eell  ddee  ll’’aammaazziicc,,  mmoolltt  aanntteerriioorr  
aall  llllaattíí..  TToott  aaiixxòò  nnoo  vvaa  iinntteerreessssaarr  ggeennss  nnii  mmiiccaa  aa  ll’’aanntteerriioorr  nnii  aa  
ll’’aaccttuuaall  GGeenneerraalliittaatt,,  mmaallggrraatt  qquuee  ss’’eessttiimmaa  qquuee  uunnss  ddooss  tteerrççooss  
ddeellss  mmaaggrriibbiinnss  qquuee  vviiuueenn  ii  ttrreebbaalllleenn  aa  CCaattaalluunnyyaa  ssóónn  aammaazziiccss  
ddeell  MMaarrrroocc..  NNoo  ssee’’llss  hhaa  eessccoollaarriittzzaatt  eenn  eell  sseeuu  iiddiioommaa  ccoomm  eellllss  
ddeemmaannaavveenn..  

CCoomm  ppaassssaa  aa  ll’’IIrraaqq  aammbb  eellss  kkuurrddss,,  eellss  aammaazziiccss  ssóónn  
pprrooffuunnddaammeenntt  aannttiiffoonnaammeennttaalliisstteess..  AAjjuuddaarr--llooss  eenn  llaa  
rreeccuuppeerraacciióó  ddee  llaa  sseevvaa  rreepprriimmiiddaa  iiddeennttiittaatt  nnaacciioonnaall  sseerriiaa,,  ppeerr  
ttaanntt,,  mmoolltt  ppoossiittiiuu  eenn  ttoottss  eellss  sseennttiittss..””        
        
CCoomm  qquuee  eellss  eessppaannyyoollss,,  eennss  eessttaann  mmaattxxuuccaanntt  ttaanntt  aammbb  llaa  
CCoonnssttiittuucciióónn,,  eenn  eell  ppaarrààggrraaff  aanntteerriioorr,,  sseennssee  aaddoonnaarr--mmee’’nn,,  
hhaavviiaa  eessccrriitt  aannttiiccoonnssttiittuucciioonnaalliisstteess  eennvveerrss    dd’’aannttiiffoonnaammeennttaalliiss--
ttaalliisstteess..        
        
NNoo  eemm  ccaannssaarréé  ddee  ccoommeennttaarr  qquuee  mmééss  dd’’uunnaa  vveeggaaddaa,,  uunn  
aammaazziicc  eemm  vvaa  ccoommeennttaarr  qquuee  eellllss  tteenniieenn  eell  mmaatteeiixx  pprroobblleemmaa  
qquuee  nnoossaallttrreess,,  eellss  ccaattaallaannss,,  ii  nnoo  eenn  vvaaiigg  ffeerr  mmaaii  ccaass,,  jjoo  eellss  vveeiiaa  
ttoottss  mmoorrooss..  AArraa  eemm  ssaapp  ggrreeuu..  
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EEEEEEEEllllllll        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn        aaaaaaaaqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeellllllllllllllllaaaaaaaa        èèèèèèèèppppppppooooooooccccccccaaaaaaaa                                                                                                                                                                                                                        ((ppààgg..  FFoorraa  ddee  lllloocc))  
  
HHee  ddiitt  mmoolltteess  vveeggaaddeess  qquuee  aarraa  eemm  ssaapp  mmoolltt  ggrreeuu,,  ttaammbbéé,,  nnoo  
hhaavveerr--mmee  iinntteerreessssaatt  mmééss  ppeell  qquuee  eexxpplliiccaavvaa  eell  ppaarree  ddee  llaa  sseevvaa  
jjoovveennttuutt::  eell  mmaalleessttaarr  ssoocciiaall,,  lllluuiitteess  ii  aassssaassssiinnaattss,,  lleess  gguueerrrreess  ddeell  
MMaarrrroocc  ii  eellss  pprroobblleemmeess  ddee  ttoottaa  mmeennaa  qquuee  mmaallaauurraaddaammeenntt  eennss  
ppoorrttaarreenn  aa  llaa  gguueerrrraa  ddeell  3366..  EEllss  eeppiissooddiiss  mmééss  ttrraannsscceennddeennttss  
ddee  qquuèè  mmééss  eemm  ppaarrllaavvaa  ffoorreenn::  llaa  SSeettmmaannaa  TTrrààggiiccaa,,  lleess  lllluuiitteess  
ssoocciiaallss,,  llaa  LLlleeii  ddee  ffuugguueess,,  eell  DDeessaassttrree  dd’’AAnnnnuuaall  ii  llaa  ddiiccttaadduurraa  
ddee  PPrriimmoo  ddee  RRiivveerraa  ssóónn  eellss  qquuee  mmééss  rreeccoorrddoo,,  eennccaarraa  qquuee  
aallgguunnss  vvaaggaammeenntt..  DDeellss  sseett  aannyyss  ddee  llaa  ddiiccttaadduurraa  ddee  PPrriimmoo  ddee  
RRiivveerraa  mmééss  aavviiaatt  eenn  ppaarrllaavvaa  bbéé,,  ddeeiiaa  qquuee  eess  rreeccuuppeerràà  llaa  
ttrraannqquuiill··lliittaatt  ii  uunn  cceerrtt  pprrooggrrééss  eeccoonnòòmmiicc..  
  
EEll  ppaarree  tteenniiaa  1122  aannyyss  qquuaann  vvaann  ppaassssaarr  eellss  ssuucccceessssooss  ddee  llaa  
SSeettmmaannaa  TTrrààggiiccaa,,  ppeerr  ttaanntt  eess  ppoott  ddiirr  qquuee  nnoo  llaa  vvaa  ppaattiirr,,  2244  
aannyyss  qquuaann  vvaa  ppaassssaarr  eell  DDeessaassttrree  dd’’AAnnnnuuaall,,  2277  qquuaann  MMaarrttíínneezz  
AAnniiddoo,,  eell  qquuee  aapplliiccaavvaa  llaa  LLlleeii  ddee  ffuugguueess,,  ddeeiixxàà  ddee  sseerr  
ggoovveerrnnaaddoorr  cciivviill  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ppeerr  sseerr  mmiinniissttrree  ddee  ggoovveerrnnaacciióó  
aammbb  PPrriimmoo  ddee  RRiivveerraa,,  qquuaann  ccoommeennççàà  llaa  ddiiccttaadduurraa  ddeell  
mmeenncciioonnaatt  aanntteerriioorrmmeenntt..  
  
NNoo  sséé  eexxaaccttaammeenntt  qquuiinnss  ii  qquuaannttss  ffoorreenn  eellss  aannyyss  qquuee  eell  ppaarree  vvaa  
ttrreebbaallllaarr  aa  BBaarrcceelloonnaa..  QQuuaann  ss’’eessddeevviinngguuéé  eell  DDeessaassttrree  
dd’’AAnnnnuuaall,,  jjaa  ddeevviiaa  eessttaarr  lllliicceenncciiaatt..  EEnn  aaqquueellllaa  èèppooccaa  hhoomm  eess  
ppooddiiaa  lllliiuurraarr  ddee  ffeerr  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  ppaaggaanntt,,  oo  ffeerr--lloo  mmééss  ccuurrtt  
ttaammbbéé  ppaaggaanntt,,  ppeennssoo  qquuee  eenn  ddeeiieenn  ddee  ““qquuoottaa””,,  ii  eell  ppaarree  ffoouu  
dd’’aaqquueessttss  úúllttiimmss  ii  ffééuu  ppoocc  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  aa  MMaattaarróó..    
        
EEll  nnoomm  ddeell  ggeenneerraall  MMaarrttíínneezz  AAnniiddoo  ll’’hhee  rreeccoorrddaatt  sseemmpprree  ppeerr  
lleess  mmoolltteess  vveeggaaddeess  qquuee  eell  ppaarree  nn’’hhaavviiaa  ppaarrllaatt..  EEllll,,  eell  ppaarree,,  
ddeeiiaa  qquuee  llaa  LLeeyy  ddee  ffuuggaass  eess  vvaa  uuttiilliittzzaarr  ppeerr  ccoommbbaattrree  
ll’’aannaarrqquuiiaa  dd’’aaqquueellllaa  èèppooccaa,,  ttoott  ii  sseerr  uunnaa  lllleeii  mmoolltt  bbèèssttiiaa  ii  
iinnhhuummaannaa..  
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EEll  ppaarree  mmééss  aavviiaatt  eerraa  ffrraannqquuiissttaa,,  nnoo  ppeerr  iiddeeoollooggiiaa,,  ssiinnóó  ppeerr  
ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  eell  ffrraannqquuiissmmee  hhaavviiaa  ppoorrttaatt  llaa  ppaauu,,  ppeerròò    
sseemmpprree  vvaa  pprrooccuurraarr  qquuee  eenn  eellss  mmeeuuss  ppooccss  aannyyss  jjoo  nnoo  eemm  ffeess  
ddee  llaa  ffaallaannggee,,  ccoomm  eerraa  mmooddaa  eenn  eell  jjoovveenntt,,  ii  ffiinnss  ii  ttoott  eenn  llaa  
mmaaiinnaaddaa;;  eenn  aaccaabbaarr--ssee  llaa  gguueerrrraa,,  eell  11993399,,  mmaaii  nnoo  vvaa  vvoolleerr  qquuee  
aannééss  aa  ccaammppaammeennttss  dd’’eessttiiuu  pprroommoogguuttss  ppeerr  aaqquueellllaa  iinnssttiittuucciióó  ii  
sseemmpprree  vvaa  pprrooccuurraarr  qquuee  nnoo  mm’’iinnfflluuííss  llaa  iiddeeoollooggiiaa  ddeellss  
gguuaannyyaaddoorrss  nnii  ccaapp  aallttrraa..  
  
QQuuaann  ppaassssaattss  uunnss  aannyyss  ((2200??))  ddeesspprrééss  ddee  llaa  gguueerrrraa  ii  eellss  qquuee  
hhaavviieenn  eemmiiggrraatt  ii  nnoo  tteenniieenn  ddeelliicctteess  ddee  ssaanngg  ppoogguueerreenn  ttoorrnnaarr,,  
ccoommeennççàà  aa  vveenniirr  aa  ppaassssaarr  lleess  vvaaccaanncceess  aa  ccaassaa  ll’’oonnccllee  NNiiccoollaauu,,  
ggeerrmmàà  ddee  llaa  mmaarree,,  qquuee  hhaavviiaa  eessttaatt  aaffiilliiaatt  aall  PPSSUUCC  ii  vvaa  eemmiiggrraarr  
aa  FFrraannççaa..  SSoovviinntt  tteenniieenn  aaggrreess  ccoonnvveerrsseess  aammbb  eell  ppaarree,,  eell  ppaarree  
aa  ffaavvoorr  dd’’eenn  FFrraannccoo  ii  ll’’oonnccllee  NNiiccoollaauu  eenn  ccoonnttrraa  ccoomm  eerraa  
nnaattuurraall,,  ffiinnss  aa  aarrrriibbaarr  aa  ll’’eexxttrreemm  qquuee  llaa  mmaarree,,  ccaannssaaddaa  qquuee  eess  
rreeppeettííss  llaa  mmaatteeiixxaa  ssiittuuaacciióó  ccaaddaa  aannyy,,  vvaa  ddeemmaannaarr  aall  sseeuu  ggeerrmmàà  
qquuee  eess  mmooddeerrééss,,  jjaa  qquuee  ssii  hhaavviieenn  ddee  ccoonnttiinnuuaarr  aammbb  aaqquueellllaa  
““gguueerrrraa””  ss’’eessttiimmaavvaa  mmééss  qquuee  nnoo  vviinngguuééss  mmééss  ddee  vvaaccaanncceess  aa  
ccaassaa..  NNoo  vvaarreenn  ddiissccuuttiirr  mmaaii  mmééss..  
  
NNoossaallttrreess  hhaavvííeemm  vviissccuutt  eellss  ddiissbbaarraattss  qquuee  ffeerreenn  eellss  
rreeppuubblliiccaannss  ii  rreevvoolluucciioonnaarriiss  aaqquuíí,,  ppeerròò  dduurraanntt  mmoollttss  aannyyss,,  
aaccaabbaaddaa  llaa  gguueerrrraa,,  nnoo  eess  ppaarrllaavvaa  ddeellss  ddiissbbaarraattss  qquuee  ttaammbbéé  
ffeerreenn  eellss  ffrraannqquuiisstteess  oo  nnaacciioonnaallss  aa  llaa  sseevvaa  zzoonnaa..  AArraa  ssaabbeemm  
ffiinnss  aa  qquuiinn  ppuunntt  ffoorreenn  bbèèssttiieess  eellss  nnaacciioonnaallss  eenn  ll’’aaiixxeeccaammeenntt  ii  
dduurraanntt  llaa  gguueerrrraa,,  ppeerròò  eenn  aaqquueellllss  mmoommeennttss  eellss  vveennççuuttss  ii  
eexxiilliiaattss  ssíí  qquuee  hhoo  ssaabbiieenn,,  ii  bbeenn  sseegguurr  qquuee  eell  ppaarree  nnoo  ss’’hhoo  ccrreeiiaa  
qquuaann  ll’’oonnccllee  NNiiccoollaauu  llii  ddeeiiaa  qquuee  eellss  nnaacciioonnaallss  eennccaarraa  vvaann  sseerr  
mmééss  bbèèssttiieess,,  ii  ssii  ss’’hhoo  ccrreeiiaa  hhoo  jjuussttiiffiiccaavvaa  ppeerrqquuèè  ss’’hhaavviiaa  
aaccoonnsseegguuiitt  llaa  ppaauu..  
  
MMeennttrree  eell  ppaarree  vvaa  vviiuurree  jjoo  mmaaii  nnoo  eemm  vvaaiigg  iinntteerreessssaarr  ppeerr  
aaqquueesstteess  qqüüeessttiioonnss,,  ppeerr  ttaanntt,,  nnii  eenn  ppaarrllààvveemm..  NNoo  rreeccoorrddoo  
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hhaavveerr  ttiinngguutt  ccoonnvveerrsseess  sseerriioosseess  aammbb  eell  ppaarree,,  llaa  ffrraannqquueessaa  ii  
nnaattuurraalliittaatt  qquuee  hhii  hhaa  aarraa  aammbb  eellss  ffiillllss  nnoo  llaa  tteennííeemm  nnoossaallttrreess;;  
ppeennssoo  qquuee  ttrraaccttaarr  eellss  ppaarreess  ddee  vvoossttèè,,  ccoomm  ffèèiieemm  nnoossaallttrreess,,  eennss  
ffeeiiaa  ccoonnsseerrvvaarr  ddiissttàànncciieess  iinnssaallvvaabblleess  eenn  lleess  rreellaacciioonnss  eennttrree  
ppaarreess  ii  ffiillllss..    
  
OO  ssiigguuii,,  aall  ppaarree,,  ddeesspprrééss  ddeell  qquuee  hhaavviiaa  vviissccuutt,,  oo  mmiilllloorr  ddiitt,,  
ddeesspprrééss  ddee  lleess  ssiittuuaacciioonnss  ppoollííttiiqquueess  qquuee  hhaavviiaa  vviissccuutt,,  jjaa  llii  
eessttaavvaa  bbéé  eell  qquuee  eess  vvaa  pprroodduuiirr  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddeell  
rreessuullttaatt  ffiinnaall  ddee  llaa  gguueerrrraa  ddee  11993366,,  ii  aa  mmii,,  ffiinnss  nnoo  ffaa  ppaass  mmoollttss  
aannyyss,,  nnoo  eemm  pprreeooccuuppaavvaa  ggaaiirree  llaa  ssiittuuaacciióó  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ccoomm  aa  
ppaaííss,,  nnoo  ssee  mm’’hhaavviiaa  ddeessppeerrttaatt  llaa  vvooccaacciióó  dd’’iinnddeeppeennddeennttiissttaa  
qquuee  mmoolltteess  vveeggaaddeess,,  sseennssee  aaddoonnaarr--nnooss--eenn,,  llaa  ppoorrtteemm  aa  ddiinnss  
ffiinnss  qquuee  ssuurrtt  aa  llaa  ssuuppeerrffíícciiee..  
  
HHiissttòòrriiccaammeenntt  lleess  cciirrccuummssttàànncciieess  nnoo  eennss  hhaann  eessttaatt  qquuaassii  mmaaii  
ffaavvoorraabblleess,,  eenn  mmoommeennttss  ppuunnttuuaallss  nnoo  hheemm  ttiinngguutt  ssoorrtt,,  ppeerrqquuèè  
dd’’hhaavveerr  aannaatt  lleess  ccoosseess  dd’’uunnaa  aallttrraa  mmaanneerraa  aarraa  eessttaarrííeemm  eenn  uunnaa  
ssiittuuaacciióó  mmoolltt  ddiiffeerreenntt..  LLeess  ddeecciissiioonnss  oo  aaccttiittuuddss,,  aa  vveeggaaddeess  
dd’’uunnaa  ssoollaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  eessttaavvaa  eenn  ssiittuuaacciióó  ddee  ddeecciiddiirr,,  sseemmpprree  
hhaann  ppeerrjjuuddiiccaatt  CCaattaalluunnyyaa  ccoomm  aa  ppaaííss..  NNoo  eenn  ffeemm  rreess  ddee  
llaammeennttaarr--nnooss--eenn,,  ppeerròò  ppeennssaarr--hhii  sseerrvveeiixx  ppeerr  ddeemmoossttrraarr--nnooss  
qquuee  nnoo  ééss  ggeennss  ddeessccaabbeellllaatt  tteenniirr  eenn  ccoommppttee  ppoossssiibbiilliittaattss  qquuee  
tteennííeemm  ii  qquuee  nnoo  ssaabbéérreemm  aapprrooffiittaarr..  
  
EEnn  lllleeggiirr  llaa  ppààggiinnaa  sseeggüüeenntt  nnoo  eennss  ppooddeemm  eessttaarr  ddee  ppeennssaarr  eenn  
ll’’oobbsseessssiióó  qquuee  ddeevviieenn  tteenniirr  eellss  ccaasstteellllaannss  ppeerr  aappooddeerraarr--ssee  ddee  
CCaattaalluunnaa--AArraaggóó,,  ii  ééss  bbeenn  llòòggiicc  qquuee  aaiixxíí  ffooss::  eellss  rreeiiss  ccaattaallaannss  
eerreenn  ddee  ssaanngg  ccaasstteellllaannaa  ddeess  ddeell  11441122,,  bbeenn  sseegguurr  qquuee  ssee’’llss  eenn  
ffoottiieenn  eellss  sseeuuss  ssúúbbddiittss  ccaattaallaannss  ii  aaqquueessttss  ddeevviieenn  eessttaarr  aa  llaa  lllluunnaa  
ddee  VVaallèènncciiaa..  LLlleevvaatt  qquuee  hhii  hhaagguuééss  aallggúú  qquuee  vveeiiééss  llaa  ssiittuuaacciióó  
aammbb  ccllaarreeddaatt  ppeerr  ttaall  dd’’oobbrraarr  eenn  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa,,  ii  aaiixxíí  eennss  hhaa  
aannaatt..  
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Cal recordar el perquè de tot plegat i com s’introd uí a casa nostra la 
dinastia castellana: a base de semen primer i, més tard (1640, 1714 i 
1936), amb sang a dojo, per anul·lar els drets que ens quedaven. 
                                      Anys de regnat  
Martí I l’Humà    1396-1410   fill de Pere III el Cerimoniós. 
Martí el Jove  1374 -1409                    fill de Martí I, mort a Sardenya 
Frederic         1402  -1438                   fill bastard, legitimat pel seu pare Martí  

el Jove, i en voler-lo legitimar el seu avi, 
morí el dia abans (?) 31-V-1410                                                           

A Casp (1412 ) ens feren canari. Organitzat pel papa Benet XIII, els 9 
compromissaris (3 per cada regne), comandats i influenciats pel valencià Sant 
Vicent Ferrer, fill d’un notari gironí i a les ordres del papa esmentat, elegiren 
Ferran d’Antequera com a successor de Martí I. Sembla ser que el comte 
d’Urgell hi tenia molt més dret, però el Trastámara ja havia conquerit part del 
regne. 
Ferran d’Antequera  1412-1416    1r. rei castellà, nét de Pere el Cerimoniós. 
Alfons IV el Magnànim 1416-1458  fill de l’anterior i de l’Elionor d’Alburquer-                       
                                              que, la Rica Hembra, també castellana. 
Joan II, Sense Fe  1458-1479  germà d’Alfons IV el Magnànim. 
Carles , príncep de Viana 1421-1461  fill de Joan II Sense Fe, mort en                                                                                                                                                                                                           

.                                                  estranyes circumstàncies. Primogènit                  
                                                   de Catalunya, Aragó i Navarra. Molt    
.                                                  estimat pel poble, era germanastre                                                             

                              de Ferran el Catòlic. 
Pere IV el Conestable 1463-1466   Només a Catalunya. Fill de Pere de  
                                                   Portugal  i d’Elisabet filla de Jaume II d’Urgell                          
Ferran II el Catòlic  1479-1516  La seva sang catalana era residual . 
Tot i dir-li El Catalanote es diu que se sentia més castellà que la mateixa 
Isabel la Catòlica. Fill de Joan II i Juana Enríquez, La Madrastra, castellana, 
que, es diu enverinà el fillastre Carles  perquè fos el seu fill Ferran l’hereu. 
                                                                                                     
Ferran, en enviduar es casà amb Germana de Foix, tingueren un fill que morí 
(?) molt petit i hauria estat l’hereu, per ell tant desitjat (sembla), Joan d’Aragó 
i Foix 1509. La cantaridina (Viagra medieval) no li va servir per aconseguir 
l’hereu. 
                                                                                                            
El que va començar com una unió entre iguals (?) amb els anys s’ha convertit 
en una annexió per la raó de la força i així es manté.                                                                                                            
 
Ara (2008), no és gens estrany que hi hagi un divorci quasi total entre els 
polítics catalans i la societat civil catalana. Mentre els polítics visquin de la 
política, difícilment tindran altres objectius que no sigui mantenir la seva 
condició. Solament la UNIÓ de tots els catalans podria capgirar la montillesca 
situació actual de “patriotisme social”.  
esteve@roure.cat     1-Hiscat-08-Casp 
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SSSSSSSSeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnoooooooo        MMMMMMMMaaaaaaaarrrrrrrrttttttttíííííííínnnnnnnneeeeeeeezzzzzzzz        AAAAAAAAnnnnnnnniiiiiiiiddddddddoooooooo        
EEll  FFeerrrrooll,,  11886622  --  VVaallllaaddoolliidd,,  11993388    
  
MMiilliittaarr..  GGoovveerrnnaaddoorr  mmiilliittaarr  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ((11991177--2200))..  EEll  88  ddee  
nnoovveemmbbrree  ddee  11992200,,  eell  ccaapp  ddeell  GGoovveerrnn  EEdduuaarrddoo  DDaattoo  eell  
nnoommeennàà  ggoovveerrnnaaddoorr  cciivviill  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ((11992200--2222))  ii  eell  ddiiaa  3300  
ddiiccttaavvaa  uunnaa  oorrddrree  qquuee  pprroohhiibbiiaa  eellss  ssiinnddiiccaattss  ii  qquuee  ddeeppoorrttaavvaa  
uunnaa  ttrreenntteennaa  ddee  ddiirriiggeennttss  ssiinnddiiccaalliisstteess  aall  ccaasstteellll  ddee  llaa  MMoollaa,,  aa  
MMaaóó..  AAmmbb  eell  ccaapp  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  ppoolliicciiaa  ggeenneerraall  MMiiqquueell  
AArrlleegguuii  BBaayyoonneess  ii  eell  ssuuppoorrtt  iinnccoonnddiicciioonnaall  ddee  ll''oolliiggaarrqquuiiaa  
eemmpprreessaarriiaall,,  pprroovvooccàà  uunnaa  ggrraann  eessppiirraall  ddee  vviioollèènncciiaa  aa  
BBaarrcceelloonnaa..  OOrrggaanniittzzaanntt  uunnaa  bbaannddaa  ddee  ppiissttoolleerrss  ----  aammbb  eell  ffaallss  
BBaarróó  ddee  KKöönniinngg  ----,,  ffeenntt  sseerrvviirr  eellss  eelleemmeennttss  ddeellss  ""ssiinnddiiccaattss  
lllliiuurreess""  ii  ddiirriiggiinntt  llaa  ""LLlleeii  ddee  ffuugguueess""  sseemmbbrràà  ddee  mmoorrttss  eellss  
rreenngglleess  aannaarrccoossiinnddiiccaalliisstteess  ----  ssoollaammeenntt  ll''aannyy  11992211  vvaann  hhaavveerr--
hhii  114422  aatteemmppttaattss  ccoonnttrraa  ddiirriiggeennttss  oobbrreerrss  ----..  EEll  ddiiccttaaddoorr  PPrriimmoo  
ddee  RRiivveerraa  eell  nnoommeennàà  mmiinniissttrree  ddee  ggoovveerrnnaacciióó  ((11992255--3300))..  EEnn  
pprrooccllaammaarr--ssee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ss''eexxiilliiàà  aa  FFrraannççaa  ii  nnoo  ttoorrnnàà  ffiinnss  
ddeesspprrééss  ddeell  ccoopp  dd''EEssttaatt  ddeell  ggeenneerraall  FFrraannccoo,,  eell  jjuulliiooll  ddee  11993366,,  
ppeerr  uunniirr--ssee  aallss  ssuubblleevvaattss..  EEll  nnoouu  ddiiccttaaddoorr  eell  nnoommeennàà  mmiinniissttrree  
dd''oorrddrree  ppúúbblliicc  ddeell  sseeuu  pprriimmeerr  ggoovveerrnn  ((BBuurrggooss,,  11993388))..    
  
LLaa  ffllaaggrraanntt  ii  ssaaggnnaanntt  rreepprreessssiióó  ddeell  mmoovviimmeenntt  oobbrreerr  ddee  
CCaattaalluunnyyaa,,  eell  ggeenneerraall  llaa  jjuussttiiffiiccaavvaa  aaiixxíí::    
  
““YYoo  ssoolluucciioonnéé  llooss  ccoonnfflliiccttooss  ssoocciiaalleess  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  ssiinn  hhaacceerr  
uussoo  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  yy  llaa  GGuuaarrddiiaa  CCiivviill..  LLoo  qquuee  hhiiccee  ffuuee  qquuee  ssee  
lleevvaannttaarraa  eell  eessppíírriittuu  cciiuuddaaddaannoo,,  hhaacciieennddoo  qquuee  ddeessaappaarreecciieerraa  
llaa  ccoobbaarrddííaa,,  yy  rreeccoommeennddaannddoo  aa  llooss  oobbrreerrooss  lliibbrreess  qquuee  ppoorr  
ccaaddaa  uunnoo  qquuee  ccaayyeerraa  ddeebbííaann  mmaattaarr  aa  ddiieezz  ssiinnddiiccaalliissttaass..””    
((ZZaammoorraa,,  1177  ddee  jjuulliiooll  ddee  11992277))  
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““““““““LLLLLLLLlllllllleeeeeeeeiiiiiiii        ddddddddeeeeeeee        ffffffffuuuuuuuugggggggguuuuuuuueeeeeeeessssssss””””””””                
  
EExxpprreessssiióó  aapplliiccaaddaa  aa  ddeetteerrmmiinnaaddeess  aacccciioonnss  qquuee  ffeeiiaa  llaa  ppoolliicciiaa  
ccoonnttrraa  ddeettiinngguuttss  ii//oo  eemmpprreessoonnaattss..  EEllss  oobbrreerrss  eemmpprreessoonnaattss  
eerreenn  ppoossaattss  eenn  lllliibbeerrttaatt  aa  aalltteess  hhoorreess  ddee  llaa  mmaattiinnaaddaa  ii  aa  llaa  
ssoorrttiiddaa  ddee  llaa  pprreessóó  eerreenn  mmoorrttss  aa  ttrreettss  aammbb  llaa  jjuussttiiffiiccaacciióó  qquuee  
vvoolliieenn  eessccaappaarr--ssee..  AAiixxíí  mmaatteeiixx  ssuucccceeïïaa  aammbb  oobbrreerrss  ddeettiinngguuttss  
qquuaann,,  ssiimmuullaanntt  eessttaarr  ddiissttrreettss,,  llaa  ppoolliicciiaa  eellss  ffaacciilliittaavvaa  llaa  ffuuggiiddaa..  
LLeess  pprriimmeerreess  mmaanniiffeessttaacciioonnss  ddee  llaa  LLlleeii  ddee  ffuugguueess  eess  pprroodduuïïrreenn  
aa  BBaarrcceelloonnaa  aa  lleess  aaccaabbaalllleess  ddee  ll''aannyy  11992200..  EEll  mmiilliittaanntt  ddee  llaa  
CCNNTT  GGrreeggoorrii  DDaauurraa  RRààdduuaa,,  qquuee  ffoouu  ddeeiixxaatt  eenn  lllliibbeerrttaatt  eell  55  ddee  
ddeesseemmbbrree  ddee  11992200,,  eess  ccoonnssiiddeerraa  llaa  pprriimmeerraa  vvííccttiimmaa  ddee  llaa  LLlleeii  
ddee  ffuugguueess..  DDiieess  ddeesspprrééss  dd’’aaqquueesstt  aassssaassssiinnaatt,,  eell  mmiilliittaarr  
ccoollppiissttaa,,  aalleesshhoorreess  ccaappiittàà  ggeenneerraall  ddee  VVaallèènncciiaa,,  MMiigguueell  PPrriimmoo  
ddee  RRiivveerraa,,  eessccrriivviiaa  aall  ccaapp  ddeell  GGoovveerrnn  ddee  ll’’EEssttaatt  EEdduuaarrddoo  DDaattoo,,  
““uunnaa  rreeddaaddaa,,  uunn  ttrraassllaaddoo,,  uunn  iinntteennttoo  ddee  ffuuggaa  yy  uunnooss  ttiirrooss,,  
eemmppeezzaarráánn  aa  rreessoollvveerr  eell  pprroobblleemmaa  ((......))  nnoo  ssee  vvee  oottrroo  rreemmeeddiioo  
......””  ((ccaarrttaa  ddeell  2211  ddee  ggeenneerr  ddee  11992211))  
  
EEll  ppaarree  aapprroovvaavvaa  llaa  LLlleeii  ddee  ffuugguueess??  NNoo  hhoo  sséé..  EEll  qquuee  ééss  sseegguurr  
ééss  qquuee  ddeessaapprroovvaavvaa  lleess  lllluuiitteess  ii  aassssaassssiinnaattss  eennttrree  ssiinnddiiccaalliisstteess  
ii  ppiissttoolleerrss  llllooggaattss  ppeerr  lleess  oolliiggaarrqquuiieess  eemmpprreessaarriiaallss..  LLeess  
ddiiffeerrèènncciieess  ssoocciiaallss  eerreenn  bbrruuttaallss  ii,,  aa  vveeggaaddeess,,  ttaammbbéé  hhoo  
vviissqquuéérreemm  eenn  llaa  ppoossttgguueerrrraa  ddeell  3366;;  eellss  bbeenneessttaannttss  pprreessuummiieenn  
ddee  llaa  sseevvaa  ffoollggaaddaa  ssiittuuaacciióó,,  qquuaassii  eerraa  uunnaa  pprroovvooccaacciióó..  EEnn  
eessccllaattaarr  llaa  gguueerrrraa  iinniicciiaaddaa  ppeerr  uunnss,,  eellss  aallttrreess  ccoommeennççaarreenn  llaa  
sseevvaa  rreevvoolluucciióó  ii  eess  vvaa  ddeessccoonnttrroollaarr  ttoott  dd’’uunnaa  mmaanneerraa  bbrruuttaall,,  ééss  
eell  qquuee  jjoo  vvaaiigg  vviiuurree..  AA  ll’’aallttrraa  bbaannddaa,,  ttoott  ii  ffeerr  lleess  mmaatteeiixxeess  
bbaarrbbaarriittaattss,,  oo  mmééss,,  sseeggoonnss  eell  ppaarree  HHiillaarrii  RRaagguueerr  eenn  eell  sseeuu  
lllliibbrree  LLaa  ppóóllvvoorraa  yy  eell  iinncciieennssoo,,  nnoo  hhii  hhaavviiaa  ddeessccoonnttrrooll,,  eessttaavvaa  
ttoott  ppeerrffeeccttaammeenntt  ccoonnttrroollaatt..    

EEll  ppaarree  vvaa  nnééiixxeerr  eell  1177--0022--11889977,,  aarraa  ((22000077))  ttiinnddrriiaa  111100  
aannyyss..  SSeemmbbllaa  qquuee  nnoo  ppuugguuii  sseerr,,  ppeerròò  ééss,,  jjaa  ttiinncc  pprroopp  ddee  
vvuuiittaannttaa  aannyyss  ––hhoo  eessccrriicc  aammbb  lllleettrreess  ppeerrqquuèè  nnoo  ssiigguuii  ttaann  dduurr..      
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LLLLLLLLaaaaaaaa        SSSSSSSSeeeeeeeettttttttmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        TTTTTTTTrrrrrrrrààààààààggggggggiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa        
        

““CCoonneeiixxeemm  ccoomm  aa  SSSSSSSSeeeeeeeettttttttmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa        TTTTTTTTrrrrrrrrààààààààggggggggiiiiiiiiccccccccaaaaaaaa  eellss  eessddeevveenniimmeennttss  
ddeesseennvvoolluuppaattss  aa  BBaarrcceelloonnaa  ii  aallttrreess  llooccaalliittaattss  ccaattaallaanneess,,  eennttrree  eell  
2255  ddee  jjuulliiooll  ii  eell  22  dd''aaggoosstt  ddee  11990099..  EEll  ddeettoonnaanntt  dd''aaqquueessttss  ffeettss  vvaa  
sseerr  llaa  mmoobbiilliittzzaacciióó  ddee  rreesseerrvviisstteess  ppeerr  aall  sseeuu  eennvviiaammeenntt  aa  llaa  
zzoonnaa  ddee  MMeelliillllaa,,  oonn  eell  ddiiaa  99  ddeell  mmaatteeiixx  mmeess  hhaavviiaa  ccoommeennççaatt  llaa  
gguueerrrraa,,  ppeerr  aa  mmoollttss  mmoottiivvaaddaa  eexxcclluussiivvaammeenntt  ppeell  
ddeessccoobbrriimmeenntt,,  ll''aannyy  aanntteerriioorr,,  dd''uunneess  mmiinneess  pprrooppiieettaatt  dd''uunnaa  
ssoocciieettaatt  ccoonnttrroollaaddaa  ppeell  ccoommttee  RRoommaannoonneess  ii  eell  mmaarrqquuèèss  ddee  
CCoommiillllaass..  

AAqquueessttaa  mmoobbiilliittzzaacciióó  ééss  mmoolltt  mmaall  aaccoolllliiddaa  ppeerr  lleess  
ccllaasssseess  ppooppuullaarrss,,  jjaa  qquuee,,  aa  ccaauussaa  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióó  ddee  
rreecclluuttaammeenntt,,  eess  ppooddiiaa  qquueeddaarr  eexxeemmpptt  ddee  llaa  iinnccoorrppoorraacciióó  aa  
ffiilleess  mmiittjjaannççaanntt  eell  ppaaggaammeenntt  ddee  ssiiss  mmiill  rraallss,,  qquuaannttiittaatt  qquuee  nnoo  
eessttaavvaa  aa  ll''aabbaasstt  ddeellss  mmééss  ppoobbrreess..  PPeerr  aallttrraa  bbaannddaa,,  eellss  
rreesseerrvviisstteess,,  mmaajjoorriittààrriiaammeenntt,,  jjaa  eessttaavveenn  ccaassaattss  ii  aammbb  ffaammíílliiaa  aall  
sseeuu  ccààrrrreecc..  

EEll  ddiiaa  2255  eess  ccoonnvvooccàà  uunnaa  vvaaggaa  ggeenneerraall  qquuee,,  aa  ccaauussaa  ddee  
ffaallttaa  dd''oorrggaanniittzzaacciióó  ii  aa  llaa  ddeeiixxaaddeessaa  ddeell  ggoovveerrnnaaddoorr  cciivviill  
OOssoorriioo  yy  GGaallllaarrddoo,,  ddeeggeenneerràà  eenn  aacctteess  ddee  vvaannddaalliissmmee  
pprroovvooccaattss  ppeerr  eelleemmeennttss  eexxaallttaattss  aallss  qquuaallss  nnoo  vvaann  sseerr  aalliieennss  eellss  
ddeennoommiinnaattss  ""jjoovveess  bbààrrbbaarrss""  ddeell  PPaarrttiitt  RReeppuubblliiccàà  RRaaddiiccaall  
dd''AAlleejjaannddrroo  LLeerrrroouuxx..  

DDeesspprrééss  dd''uunnss  aavvaalloottss  ppeell  cceennttrree  ddee  llaa  cciiuuttaatt,,  lleess  ffoorrcceess  
ddee  sseegguurreettaatt  ddiissppaarraarreenn  ssoobbrree  eellss  mmaanniiffeessttaannttss  aa  llaa  zzoonnaa  ddee  LLaa  
RRaammbbllaa  ii  vvaann  pprroovvooccaarr  mmoollttss  ffeerriittss,,  ccoossaa  qquuee  vvaa  ffeerr  qquuee  
ss''eennvveerriinneessssiinn  eennccaarraa  mmééss  eellss  àànniimmss,,  ii  eess  vvaa  aarrrriibbaarr  aa  uunnaa  
vveerriittaabbllee  iinnssuurrrreecccciióó  aammbb  bbaarrrriiccaaddeess  aa  ccaarrrreerrss  ii  llaa  
pprrooccllaammaacciióó  ddee  llaa  lllleeii  mmaarrcciiaall..  

SS''iinncceennddiieenn  mmuullttiittuudd  dd''eeddiiffiicciiss  rreelliiggiioossooss,,  jjaa  qquuee  eellss  
aammoottiinnaattss  ccoonnssiiddeerreenn  qquuee  ll''EEssggllééssiiaa  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ddee  ll''eessttrruuccttuurraa  
ddee  llaa  bbuurrggeessiiaa,,  eellss  ffiillllss  ddee  llaa  qquuaall  nnoo  vvaann  aa  llaa  gguueerrrraa..  AA  mmééss,,  
ll''EEssggllééssiiaa  hhaavviiaa  iimmppuullssaatt  eellss  ddeennoommiinnaattss  ssiinnddiiccaattss  ggrrooccss  
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ooppoossaattss  aall  ssiinnddiiccaalliissmmee  aannaarrqquuiissttaa,,  mmaajjoorriittaarrii  aa  llaa  cciiuuttaatt..  EEnn  
aaqquueesstt  ccoonntteexxtt  ss''aassssaalltteenn  ii  ss’’iinncceennddiieenn  ccoonnvveennttss  ii  eessggllééssiieess,,  eess  
pprrooffaanneenn  sseeppuullttuurreess  ii  eess  bbaallllaa  aall  ccaarrrreerr  aammbb  eellss  ccaaddààvveerrss  
eexxttrreettss  dd’’aaqquueesstteess..  

DDaavvaanntt  llaa  nneeggaattiivvaa  ddee  lleess  ttrrooppeess  ddee  llaa  gguuaarrnniicciióó  
bbaarrcceelloonniinnaa  aa  ddiissppaarraarr  ssoobbrree  eellss  qquuee  ccoonnssiiddeerreenn  eellss  sseeuuss  
ccoommppaannyyss,,  eess  rreeffoorrççaa  aaqquueessttaa  aammbb  ffoorrcceess  ppoorrttaaddeess  ddee  
VVaallèènncciiaa,,  SSaarraaggoossssaa,,  PPaammpplloonnaa  ii  BBuurrggooss,,  qquuee  ffiinnaallmmeenntt  
ddoommiinneenn  llaa  ssiittuuaacciióó..  

EEll  GGoovveerrnn  ddee  MMaauurraa  ppoorrttaa  aa  tteerrmmee  uunnaa  rreepprreessssiióó  
dduurrííssssiimmaa  ii,,  ppiittjjoorr,,  aarrbbiittrrààrriiaa..  EEss  ddeetteenneenn  cceenntteennaarrss  ddee  
ppeerrssoonneess,,  aall  vvoollttaanntt  ddee  22000000,,  ii  sseegguuiinntt  ll''aaccuussaacciióó  ffoorrmmuullaaddaa  eenn  
uunnaa  ccaarrttaa  qquuee  llii  ddiirriiggeeiixxeenn  eellss  pprreellaattss  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  ééss  
ddeettiinngguutt  FFrraanncceesscc  FFeerrrreerr  ii  GGuuààrrddiiaa,,  ccrreeaaddoorr  ddee  ll''EEssccoollaa  
MMooddeerrnnaa,,  aa  qquuii  ss''aaccuussaa  ddee  sseerr  ll''iinnssttiiggaaddoorr  ddee  llaa  rreevvoollttaa..  EEll  1133  
dd''ooccttuubbrree  ddeell  mmaatteeiixx  aannyy,,  FFeerrrreerr  ééss  aaffuusseellllaatt  jjuunnttaammeenntt  aammbb  
EEuuggeennii  ddeell  HHooyyoo,,  AAnnttoonnii  MMaalleett,,  RRaammoonn  CClleemmeennttee  ii  JJoosseepp  
MMiiqquueell  ii  BBaarróó  aall  ccaasstteellll  ddee  MMoonnttjjuuïïcc..  

AAqquueessttss  aaffuusseellllaammeennttss  ooccaassiioonneenn  uunnaa  ààmmpplliiaa  rreeppuullssaa  
ccaapp  aa  MMaauurraa,,  aa  EEssppaannyyaa  ii  aa  ttoottaa  EEuurrooppaa,,  aammbb  uunnaa  ggrraann  
ccaammppaannyyaa  aa  llaa  pprreemmssaa  eessttrraannggeerraa,,  aaiixxíí  ccoomm  mmaanniiffeessttaacciioonnss  ii  
aassssaallttss  aa  ddiivveerrsseess  aammbbaaiixxaaddeess..  

EEll  rreeii  AAllffoonnss  XXIIIIII,,  aallaarrmmaatt  ppeerr  aaqquueesstteess  rreeaacccciioonnss  ttaanntt  
eenn  ll''eexxtteerriioorr  ccoomm  eenn  ll''iinntteerriioorr,,  cceessssaa  MMaauurraa  ii  eell  ssuubbssttiittuueeiixx  ppeell  
lliibbeerraall  SSeeggiissmmuunnddoo  MMoorreett..””  
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EEEEEEEEllllllll        DDDDDDDDeeeeeeeessssssssaaaaaaaassssssssttttttttrrrrrrrreeeeeeee        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAnnnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuaaaaaaaallllllll        
  

““LLaa  GGuueerrrraa  ddeell  RRiiff,,  ccoonneegguuddaa  ttaammbbéé  ccoomm  llaa  GGuueerrrraa  ddeell  
MMaarrrroocc  oo  GGuueerrrraa  dd’’ÀÀffrriiccaa  ----  eennccaarraa  qquuee  hhii  hhaa  dd’’aallttrreess  gguueerrrreess  
aanntteerriioorrss  qquuee  vvaarreenn  tteenniirr  aaqquueesstt  nnoomm  ----,,  ffoouu  uunn  ccoonnfflliiccttee  
ddeerriivvaatt  ddee  llaa  iinnssuurrrreecccciióó  ddee  lleess  ttrriibbuuss  qquuee  vviivviieenn  aa  llaa  zzoonnaa  ddeell  
RRiiff  ----  rreeggiióó  ddee  mmuunnttaannyyaa,,  aall  nnoorrdd  ddeell  MMaarrrroocc  ----  ccoonnttrraa  
ll’’ooccuuppaacciióó  ddeell  ccoolloonniiaalliissmmee  eessppaannyyooll  ii  ffrraannccèèss,,  ttoott  ii  qquuee  vvaa  
aaffeeccttaarr,,  ssoobbrreettoott,,  lleess  ttrrooppeess  eessppaannyyoolleess..  

EEll  11991122  ss’’eessttaabblleeiixx  eell  PPrrootteeccttoorraatt  EEssppaannyyooll  ddeell  MMaarrrroocc  
aall  MMaarrrroocc..  EEss  ttrraaccttaa,,  ddee  ffeett,,  dd’’uunnaa  eessppèècciiee  ddee  ssuubbpprrootteeccttoorraatt,,  
uunnaa  cceessssiióó  aa  EEssppaannyyaa  ppeerr  ppaarrtt  ddee  FFrraannççaa  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraacciióó  
ccoolloonniiaall  dd’’uunnaa  ffrraannjjaa  ddeell  nnoorrdd  ddeell  ppaaííss..  EEll  ssuullttaannaatt  ddeell  MMaarrrroocc  
hhaavviiaa  qquueeddaatt  aaqquueellll  mmaatteeiixx  aannyy  ssoottaa  ddoommiinnii  ffrraannccèèss,,  ttaall  ccoomm  
eessttaabblliiaa  eell  TTrraaccttaatt  ddee  FFeess,,  ffeett  qquuee  rreepprreesseennttàà  llaa  ccuullmmiinnaacciióó  ddee  
llaa  ggrraadduuaall  ppeenneettrraacciióó  ccoolloonniiaall  aall  ppaaííss  mmaaggrreebbíí..  

FFrraannççaa  cceeddíí  aa  EEssppaannyyaa  ll’’aaddmmiinniissttrraacciióó  dd’’uunn  55%%  ddeell  
tteerrrriittoorrii  mmaarrrrooqquuíí,,  uunnss  2200..000000  kkmm²²  qquuee  iinnccllooïïeenn  llaa  rreeggiióó  
mmuunnttaannyyoossaa  ddeell  RRiiff..  TTaanntt  aa  llaa  ppaarrtt  eessppaannyyoollaa  ccoomm  aa  llaa  ffrraanncceessaa  
llaa  ccoolloonniittzzaacciióó  iimmpplliiccaavvaa  qquuee  ttoott  eell  ppooddeerr  ppoollííttiicc,,  eeccoonnòòmmiicc  ii  
mmiilliittaarr  eess  ttrroobbaavvaa  eenn  mmaannss  ddee  llaa  ppoottèènncciiaa  pprrootteeccttoorraa  ii  dd’’uunn  
nnoommbbrree  ccrreeiixxeenntt  ddee  ccoolloonnss  eeuurrooppeeuuss  qquuee  iinntteerrvviinngguueerreenn  
aaccttiivvaammeenntt  aa  llaa  ppoollííttiiccaa  ccoolloonniiaall;;  aallhhoorraa,,  jjaa  qquuee  ooffiicciiaallmmeenntt  eess  
ttrraaccttaavvaa  dd’’uunn  pprrootteeccttoorraatt,,  eess  mmaannttiinngguueerreenn  ffoorrmmaallmmeenntt  
aallgguunneess  eessttrruuccttuurreess  ddee  ppooddeerr  pprreeeexxiisstteennttss,,  qquuee  aa  llaa  pprrààccttiiccaa  
nnoo  tteenniieenn  mmééss  ccoommppeettèènncciiaa  rreeaall  qquuee  uunnaa  cceerrttaa  ccaappaacciittaatt  
dd’’iinntteerrvveenncciióó  ppaarrcciiaall  eenn  aassssuummpptteess  rreelliiggiioossooss..  DD’’aaqquueessttaa  
mmaanneerraa,,  eell  ssuullttàà  eess  mmaanntteenniiaa  ssiimmbbòòlliiccaammeenntt  ccoomm  aa  mmààxxiimmaa  
aauuttoorriittaatt  mmaarrrrooqquuiinnaa  ----  ssiiggnnaanntt  lleess  lllleeiiss  ddeell  pprrootteeccttoorraatt  ----  
mmeennttrree  eerraa  rreepprreesseennttaatt  aa  llaa  zzoonnaa  eessppaannyyoollaa  ppeerr  uunn  vviiccaarrii  oo  
jjaaiiffaa..  

LLeess  ttrrooppeess  eessppaannyyoolleess  ttrroobbaarreenn  ddiivveerrssooss  ffooccuuss  ddee  
rreebbeell··lliióó  aall  llllaarrgg  ddeell  pprrooccééss  ddee  ccoolloonniittzzaacciióó  ddee  llaa  zzoonnaa  nnoorrdd  
ddeell  ppaaííss..  JJaa  uunnss  mmeessooss  aabbaannss  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurraa  ddeell  TTrraaccttaatt  ddeell  
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PPrrootteeccttoorraatt,,  hhaavviiaa  eessttaatt  ssuuffooccaaddaa  aall  RRiiff,,  pprroopp  ddee  MMeelliillllaa,,  uunnaa  
rreebbeell··lliióó  eennccaappççaallaaddaa  ppeerr  uunn  llííddeerr  ccoonneegguutt  ccoomm  eell  MMiizzzziiaann..  
QQuuaann  ll’’ooccuuppaacciióó  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  ffeerr--ssee  eeffeeccttiivvaa,,  ssoorrggíí  uunn  aallttrree  
ffooccuuss  rreebbeell,,  llllaavvoorrss  aa  YYeebbaallaa  ----  rreeggiióó  qquuee  vvaa  ddeess  ddee  llaa  ffaaççaannaa  
aattllàànnttiiccaa  ffiinnss  aa  llaa  vvoorraa  ddeell  RRiiff  ii  aa  llaa  qquuaall  eess  ttrroobbaa  TTeettuuaann,,  llaa  
ccaappiittaall  ddeell  PPrrootteeccttoorraatt  ----,,  ccaappiittaanneejjaatt  ppeerr  AAhhmmaadd  aall--RRaaiissuunnii,,  
sseennyyoorr  dd’’AArrcciillaa  ii  llaa  ccoossttaa  aattllàànnttiiccaa,,  ii  qquuee  ss’’aallllaarrggàà  ffiinnss  aa  11991199..  

TToott  jjuusstt  lliiqquuiiddaaddaa  llaa  rreebbeell··lliióó  ddee  RRaaiissuunnii,,  mmiittjjaannççaanntt  
nneeggoocciiaacciioonnss,,  ss’’aaiixxeeccaarreenn  ccoonnttrraa  lleess  ttrrooppeess  ccoolloonniiaallss  lleess  ttrriibbuuss  
ddeell  RRiiff  cceennttrraall,,  aall  ffrroonntt  ddee  lleess  qquuaallss  hhii  hhaavviiaa  llaa  ttrriibbuu  ddeellss  AAiitt  
WWaarryyaagghhaarr  oo  BBeennii  UUrrrriiaagguueell..  EEll  ccaapp  vviissiibbllee  dd’’aaqquueessttaa,,  ii,,  ppeerr  
ttaanntt,,  ddee  llaa  rreebbeell··lliióó,,  ffoouu  MMoohhaammmmeedd  AAbbdd  aall--KKaarriimm  aall--JJaattttaabbii,,  
ccoonneegguutt  ttaammbbéé  ccoomm  aa  AAbbddeellkkrriimm  oo  AAbbdd  eell--KKrriimm,,  mmeemmbbrree  ddeell  
ccllaann  ddeellss  AAiitt  YYuusseeff,,  ccaaddíí  ----  jjuuttggee  rreelliiggiióóss  ----  ddee  MMeelliillllaa  ii  aannttiicc  
ccooll··llaabboorraaddoorr  ddeell  ddiiaarrii  EEll  TTeelleeggrraammaa  ddeell  RRiiff..  

EEll  jjuunnyy  ddee  11992211  ffoouu  aattaaccaaddaa  uunnaa  ppoossiicciióó  eessppaannyyoollaa  
aavvaannççaaddaa  aall  ppuuiigg  AAbbaarrrraann,,  pprroopp  ddeell  ccaammppaammeenntt  dd’’AAnnnnuuaall,,  oonn  
eess  ccoonncceennttrraavvaa  eell  ggrruuiixx  ddee  ll’’eexxèèrrcciitt  eessppaannyyooll  pprreesseenntt  aall  RRiiff..  
TToottss  eellss  eessppaannyyoollss  mmoorriirreenn  aall  ccoommbbaatt  qquuee  hhii  vvaa  hhaavveerr  ppeerr  
ddeeffeennssaarr  llaa  ppoossiicciióó..  PPooccss  ddiieess  ddeesspprrééss  ss’’eessttaabbllíí  uunnaa  nnoovvaa  
ppoossiicciióó  aall  ppuuiigg  IIgguueerriibbeenn,,  aammbb  llaa  iiddeeaa  ddee  ddeeffeennssaarr  eell  
ccaammppaammeenntt  dd’’AAnnnnuuaall  ppeell  ffllaanncc  ssuudd..  AAqquueessttaa  ffoouu  aasssseettjjaaddaa  ffiinnss  
qquuee,,  ffiinnaallmmeenntt,,  ccaaiigguuéé  eenn  ppooddeerr  ddee  ll’’eexxeerrcciitt  rriiffeennyy  eell  ddiiaa  2211  ddee  
jjuulliiooll;;  eess  vvaann  ssaallvvaarr  ttaann  ssoollss  1111  ddeellss  335500  ssoollddaattss  ddee  llaa  
gguuaarrnniicciióó..  DDeesspprrééss  dd’’aaqquueessttss  ssuucccceessssooss,,  eellss  rriiffeennyyss  eess  
ddiirriiggiirreenn  aa  AAnnnnuuaall  ii  ccoommeennççaarreenn  uunn  nnoouu  aasssseettjjaammeenntt..  AA  
pprriimmeerraa  hhoorraa  ddeell  mmaattíí  ddeell  2222  ddee  jjuulliiooll  eess  ddoonnàà  ll’’oorrddrree  ddee  llaa  
rreettiirraaddaa  eessppaannyyoollaa,,  qquuee  eess  pprroodduuíí  aa  llaa  ddeessbbaannddaaddaa,,  eenn  ttoottaall  
ddeessoorrddrree..  EEllss  33000000  rriiffeennyyss  ppeerrsseegguuiirreenn  eellss  1133..000000  ssoollddaattss  
eessppaannyyoollss  ii  eellss  eexxtteerrmmiinnaarreenn  aall  llllaarrgg  ddeell  ccaammíí  ccaapp  aa  MMeelliillllaa..  EEnn  
aaqquueessttaa  mmaassssaaccrree  ddeessaappaarreeiixxeerriiaa  ----  eell  sseeuu  ccaaddààvveerr  nnoo  ffoouu  
ttrroobbaatt  ----  eell  ggeenneerraall  MMaannuueell  FFeerrnnáánnddeezz  SSiillvveessttrree..  MMoollttss  
ssuuppeerrvviivveennttss  eess  rreeffuuggiiaarreenn  aall  qquuaarrtteerr  ddeell  mmoonntt  AArrrruuiitt,,  oonn  
eennccaarraa  rreessiissttiirreenn  dduueess  sseettmmaanneess  mmééss,,  eenncceerrccllaattss  ppeerr  lleess  
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ttrrooppeess  ddeell  RRiiff,,  sseennssee  ggaaiirreebbéé  pprroovviissiioonnss,,  nnii  aajjuuddaa,,  jjaa  qquuee  
ll’’eessccaasssseettaatt  ii  ddeessoorrggaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  rreerraagguuaarrddaa  eerraa  ttoottaall..  
FFiinnaallmmeenntt,,  lleess  ttrrooppeess  eessppaannyyoolleess  eess  rreennddiirreenn  ppeerròò  eellss  
aasssseettjjaaddoorrss  nnoo  aacccceeppttaarreenn  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ddee  llaa  rreennddiicciióó  ii  
ttiinngguuéé  lllloocc  uunnaa  nnoovvaa  mmaassssaaccrree..    

MMeennttrreessttaanntt,,  MMeelliillllaa  vvaa  rreessttaarr  sseennssee  pprrootteecccciióó,,  aa  llaa  
mmeerrccèè  ddeellss  rreebbeellss,,  ffeett  qquuee  oobblliiggàà  aa  ddeemmaannaarr  aajjuutt  ddiirreeccttaammeenntt  
aa  EEssppaannyyaa..  LL’’aannoommeennaatt  ""DDeessaassttrree  dd''AAnnnnuuaall"",,  aa  pprrooppòòssiitt  ddeell  
qquuaall  eell  ddiippuuttaatt  IInnddaalleecciioo  PPrriieettoo  ddiigguuéé  qquuee  ““eennss  ttrroobbeemm  aall  
ppeerrííooddee  mmééss  ggrreeuu  ddee  llaa  ddeeccaaddèènncciiaa  eessppaannyyoollaa..  LLaa  ccaammppaannyyaa  
dd’’ÀÀffrriiccaa  ééss  uunn  ffrraaccààss  ttoottaall,,  aabbssoolluutt,,  sseennssee  aatteennuuaannttss,,  ddee  
ll’’eexxèèrrcciitt  eessppaannyyooll””,,  sseerriiaa  ppeerr  aallss  rriiffeennyyss  ““eell  ttrriioommff  dd’’AAnnnnuuaall””,,  
eell  qquuaall  ddoonnàà  lllloocc  aa  ll’’iinniiccii  dd’’uunnaa  iinnddeeppeennddèènncciiaa  ddee  ffaaccttoo  qquuee  eess  
ppllaassmmàà  eenn  ffoorrmmaa  ddee  rreeppúúbblliiccaa,,  aannoommeennaaddaa  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ddeell  
RRiiff..  

LL’’eexxèèrrcciitt  eessppaannyyooll  eennccaarraa  iinntteennttàà  ddee  ccoonnttrroollaarr  eell  
tteerrrriittoorrii  mmiittjjaannççaanntt  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  ddee  ppeettiittss  ffoorrttss  oo  ““bbllooccaaooss””,,  
ggeenneerraallmmeenntt  ccoonnssttrruuïïtt  aa  llllooccss  eelleevvaattss  ii  ddiissttaannttss  uunnss  3300  kkmm  eennttrree  
eellllss..  EEllss  ““bbllooccaaooss””  rraarraa  vveeggaaddaa  tteenniieenn  aaiigguuaa,,  ffeett  qquuee  oobblliiggaavvaa  
eellss  ssoollddaattss  aa  aannaarr  aa  cceerrccaarr--llaa  ccaaddaa  ddiiaa  ffeenntt  rreeccoorrrreegguuttss  qquuee,,  
ttoott  ssoovviinntt,,  eerreenn  ddee  mmoollttss  qquuiillòòmmeettrreess  ii  eenn  eellss  qquuaallss  ccaalliieenn  
mmuulleess..  DD’’aaqquueessttaa  mmaanneerraa,,  eellss  ssoollddaattss  eessppaannyyoollss  eess  ccoonnvveerrttiieenn  
eenn  bbllaannccss  ffààcciillss  ddeellss  ffrraannccttiirraaddoorrss  oo  ppaaccooss..  FFoouu  aaiixxíí  ccoomm  uunn  
eexxèèrrcciitt  ddeesscceennttrraalliittzzaatt,,  eessccààss  ii  mmaall  aarrmmaatt  ccoomm  eell  rriiffeennyy  ----  qquuee  
ggaaiirreebbéé  nnoo  ccoommppttaavvaa  aammbb  aarrttiilllleerriiaa,,  nnii  ppoosssseeïïaa  aavviioonnss  nnii  
vvaaiixxeellllss  ----  aaccoonnsseegguuíí  ppoossaarr  ccoonnttrraa  lleess  CCOORRDDEESS  ii  pprrààccttiiccaammeenntt  
ddeerrrroottaarr  uunn  eexxèèrrcciitt  ccoonnvveenncciioonnaall  ii  mmoolltt  mmééss  nnoommbbrróóss  ccoomm  
ll’’eessppaannyyooll..  EEllss  rriiffeennyyss  tteenniieenn  aa  ffaavvoorr  sseeuu  qquuee  ccoommbbaattiieenn  aa  
ccaassaa,,  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  tteerrrriittoorrii  ii  llaa  ffoorrttaa  mmoottiivvaacciióó,,  mmeennttrree  
eell  sseeuu  eenneemmiicc  eerraa,,  aall  ccoonnttrraarrii,,  uunn  eexxèèrrcciitt  ddeessmmoorraalliittzzaatt,,  
ddeessoorrggaanniittzzaatt  ii  ccoorrrruuppttee,,  ffoorrmmaatt  ppeerr  ssoollddaattss  ddee  
rreeeemmppllaaççaammeenntt  eessppaannttaattss  ii  ddeelleerroossooss  ddee  ttoorrnnaarr  aa  ccaassaa  sseevvaa..  

LLaa  gguueerrrraa,,  ddee  ffeett,,  pprroovvooccaarriiaa  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’uunn  ccooss  mmiilliittaarr  
mmééss  oorrggaanniittzzaatt  ii  ccoommbbaattiiuu::  llaa  ““LLeeggiióónn  eessppaaññoollaa””----  qquuee  eess  vvaa  
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ccrreeaarr  sseegguuiinntt  llaa  iinnssppiirraacciióó  ddee  llaa  LLeeggiióónn  ééttrraannggeerree  ffrraannççaaiissee  ----  
ddee  llaa  qquuaall  FFrraanncciissccoo  FFrraannccoo  ii  JJoosséé  MMiilllláánn  AAssttrraayy  ffoorreenn  eellss  ccaappss..  
DD’’aallttrraa  bbaannddaa,,  ll’’oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  ll’’eexxèèrrcciitt  rriiffeennyy  eessddeevviinnddrriiaa  
uunnaa  ddee  lleess  ffoonnttss  ddee  llaa  tteeoorriiaa  ddee  llaa  gguueerrrraa  ddee  gguueerrrriilllleess  ii  
rreevviissaaddaa  ii  rreeccuuppeerraaddaa  ppeerr  aa  mmoollttss  ccoonnfflliicctteess  aall  llllaarrgg  ddeell  sseeggllee  
XXXX..  

AA  llaa  gguueerrrraa  qquuee  vviinngguuéé  aa  ccoonnttiinnuuaacciióó  dd’’AAnnnnuuaall,,  ll’’eexxèèrrcciitt  
dd’’AAbbdd  eell--KKrriimm  aarrrraaccoonnàà  ccaaddaa  vveeggaaddaa  mmééss  lleess  ttrrooppeess  
eessppaannyyoolleess,,  ffiinnss  ii  ttoott  aa  ffoorraa  ddeell  RRiiff,,  ii  pprreenngguuéé  llaa  iimmppoorrttaanntt  
cciiuuttaatt  ddee  XXaauueenn  ii  aammeennaaççàà  TTeettuuaann..  LLaa  ffoorrççaa  rriiffeennyyaa  sseerrvvíí,,  aa  
mmééss,,  ppeerr  eessppeerroonnaarr  eellss  àànniimmss  aa  YYeebbaallaa,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  aall  
11992244  EEssppaannyyaa  nnoommééss  ccoonnttrroollaavvaa  eeffeeccttiivvaammeenntt,,  aa  ppaarrtt  ddee  CCeeuuttaa  
ii  MMeelliillllaa,,  LLaarraacchhee  ii  AArrcciillaa..  FFrraannççaa  iinntteerrvviinnddrriiaa  llllaavvoorrss  eenn  eell  
ccoonnfflliiccttee,,  ccooll··llooccaanntt  llllooccss  aavvaannççaattss  aall  llllaarrgg  ddee  ttoottaa  llaa  ffrroonntteerraa  
aammbb  llaa  zzoonnaa  eessppaannyyoollaa..  AAqquueessttss  ffoorreenn  aattaaccaattss  ppeerr  ttrrooppeess  
rriiffeennyyeess  ddee  ccaammíí  aa  FFeess,,  aa  llaa  pprriimmaavveerraa  ddeell  11992244,,  ii  pprroovvooccaarreenn  
ccaassuuss  bbeellllii  qquuee  ppeerrmmeettrriiaa  ll’’eennttrraaddaa  ddee  FFrraannççaa  aa  llaa  ccoonntteessaa..  
FFrraannççaa  ccoollppeejjàà  eellss  rriiffeennyyss  ppeell  ssuudd,,  ii  aarrrriibbàà  aa  eemmpprraarr,,  ffiinnss  ii  ttoott,,  
aarrmmeess  qquuíímmiiqquueess..  FFiinnaallmmeenntt,,  aall  sseetteemmbbrree  ddeell  11992255,,  ll’’eexxèèrrcciitt  
eessppaannyyooll,,  aammbb  eell  ssuuppoorrtt  ddeell  ffrraannccèèss,,  rreeaalliittzzàà  uunn  
ddeesseemmbbaarrccaammeenntt  aa  llaa  bbaaddiiaa  dd’’AAllhhuucceemmaass  qquuee  vvaa  ppoossaarr  ffii  aa  llaa  
gguueerrrraa..  AAbbdd  eell--KKrriimm  eess  lllliiuurràà  aallss  ffrraanncceessooss,,  qquuee  eell  ddeeppoorrttaarreenn  
aa  ll’’iillllaa  ddee  RReeuunniióónn,,  ddee  llaa  qquuaall  vvaa  ffuuggiirr  dduueess  ddèèccaaddeess  mmééss  ttaarrdd..  
MMoorríí  aall    CCaaiirree  eell  11996633””..  

  
DDuurraanntt  llaa  gguueerrrraa  ddeell  RRiiff,,  lleess  ffoorrcceess  ccoommbbiinnaaddeess  

ffrraannccooeessppaannyyoolleess  llllaannççaarreenn  bboommbbeess  ddee  ggaass  mmoossttaassssaa  ddaammuunntt  
ddeellss  rreebbeellss  bbeerrbbeerrss..  EEll  ggaass  mmoossttaassssaa  eess  vvaa  uuttiilliittzzaarr  ppeerr  
pprriimmeerraa  vveeggaaddaa  eenn  llaa  bbaattaallllaa  ddee  TTiizzzzii  AAzzzzaa,,  eell  1155  ddee  jjuulliiooll  ddee  
11992233..  
    
““DDeesspprrééss  qquuee  ll’’aavviiaacciióó  eessppaannyyoollaa  llllaannccééss  aaqquueelllleess  bboommbbeess  
ttaann  eessttrraannyyeess  ccoonnttrraa  aaqquueellll  ppeettiitt  ppoobblleett  ddeell  RRiiff  ----  aall  nnoorrdd  ddee  
ll’’aaccttuuaall  MMaarrrroocc  ----,,  ll’’aaiirree  vvaa  ccoommeennççaarr  aa  ccrreemmaarr  eellss  ppuullmmoonnss  ddee  
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lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  hhii  eessttaavveenn  mmééss  eexxppoossaaddeess,,  mmeennttrree  llaa  ppeellll  
ssee’’llss  ccoobbrriiaa  ddee  bbuuttllllooffeess..  PPoosstteerriioorrmmeenntt,,  eenn  eell  ddeessccoonncceerrtt  ii  llaa  
ddeesseessppeerraacciióó,,  llaa  ggeenntt  ii  eell  bbeessttiiaarr  vvaann  ccoommeennççaarr  aa  mmoorriirr  eennmmiigg  
ddee  tteerrrriibblleess  ppaattiimmeennttss  ii  llaa  ddeessoollaacciióó  hhoo  vvaa  ccoobbrriirr  ttoott..  
CCoommeennççaavvaa  llllaavvoorrss  eell  ddrraammaa  ddeellss  ssuuppeerrvviivveennttss,,  uunnaa  ttrraaggèèddiiaa  
qquuee  eennccaarraa  aavvuuii,,  vvuuiittaannttaa  aannyyss  ddeesspprrééss,,  ééss  bbeenn  pprreesseenntt  eenn  llaa  
vviiddaa  ddeellss  ddeesscceennddeennttss  dd’’aaqquueellllss  hhoommeess  ii  ddoonneess  ddeell  RRiiff  qquuee,,  
eennttrree  11992211  ii  11992277,,  vvaann  sseerr  bboommbbaarrddeejjaattss  ssiisstteemmààttiiccaammeenntt  aammbb  
aarrmmeess  ddee  ddeessttrruucccciióó  mmaassssiivvaa,,  ccoomm  llaa  iippeerriittaa  oo  ggaass  mmoossttaassssaa,,  
eell  ffoossggeenn  ii  llaa  cclloorrooppiiccrriinnaa..  
  
CCoonnsscciieennttss  dd’’hhaavveerr  eessttaatt  aauuttoorrss  ddee  mmúúllttiipplleess  mmaassssaaccrreess  
iinnddiissccrriimmiinnaaddeess  ddee  cciivviillss,,  aa  mmééss  dd’’hhaavveerr  iinnccoommpplleerrtt  ttootteess  lleess  
ccoonnvveenncciioonnss  vviiggeennttss,,  lleess  aauuttoorriittaattss  eessppaannyyoolleess  vvaann  pprreennddrree  
mmoolltteess  pprreeccaauucciioonnss  ppeerr  ssiilleenncciiaarr  ll’’úúss  ddee  lleess  aarrmmeess  qquuíímmiiqquueess  
ppeerr  ppaarrtt  ddeell  sseeuu  eexxèèrrcciitt  ccoolloonniiaall..  PPeerr  eexxeemmppllee,,  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  
eennttrree  ppoollííttiiccss  ii  mmiilliittaarrss  eenn  lleess  qquuaallss  eess  ttrraaccttaavvaa  dd’’aaqquueesstt  aaffeerr,,  hhii  
hhaavviiaa  eell  ccoossttuumm  ddee  nnoo  aaiixxeeccaarr--nnee  aaccttaa  oo,,  ffiinnss  ii  ttoott,,  ddee  ddeessttrruuiirr--
nnee  eellss  rreeggiissttrreess..  EEnn  eellss  iinnffoorrmmeess  ii  ccoorrrreessppoonnddèènncciiaa  
ccoonnffiiddeenncciiaall  eennttrree  ll’’aalltt  ccoommaannddaammeenntt  ii  eell  GGoovveerrnn  ss’’aall··lluuddiiaa  aa  
lleess  bboommbbeess  qquuíímmiiqquueess  ccoomm  ““aaqquueesstteess  bboommbbeess””,,  ““bboommbbeess  
eessppeecciiaallss””,,  bboommbbeess  dd’’iill··lluummiinnaacciióó  oo  ““bboommbbeess  XX””              
  
EEllss  eessppaannyyoollss  eenn  ssóónn  mmeessttrreess  dd’’aammaaggaarr  lleess  ccoosseess,,  ccoomm  ffeerr  
ccrreeuurree,,  eennccaarraa  aarraa,,  qquuee  CCoolloomm  eerraa  ggeennoovvèèss  ppeerr  nnoo  hhaavveerr  ddee  
rreeccoonnèèiixxeerr  qquuee  eerraa  ccaattaallàà..  CCoossttaarràà,,  ppeerròò  aall  ffiinnaall  eess  
ccoommpprroovvaarràà  llaa  vveerriittaatt..  
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CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnsssssssseeeeeeeeqqqqqqqqüüüüüüüüèèèèèèèènnnnnnnncccccccciiiiiiiieeeeeeeessssssss        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        gggggggguuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaa        
  

LLaa  gguueerrrraa  ddeell  MMaarrrroocc  ffoouu,,  eenn  ggeenneerraall,,  mmoolltt  mmaall  vviissttaa  ii  
pprroovvooccàà  iimmppoorrttaannttss  ddiiffeerrèènncciieess  eenn  llaa  ssoocciieettaatt  eessppaannyyoollaa  ddeell  
sseeuu  tteemmppss..  EErraa  ddee  ddoommiinnii  ppúúbblliicc  llaa  ppoobbrreessaa  ddeell  RRiiff  ii  mmoollttss  nnoo  
ccoommpprreenniieenn  ll’’iinntteerrèèss  dd’’uunnaa  gguueerrrraa  ttaann  ssaaggnnaanntt  ii  oonneerroossaa  ssoollss  
ppeerr  uunnaa  qqüüeessttiióó  ddee  pprriinncciippiiss..  DD’’aallttrraa  bbaannddaa,,  lleess  ttrrooppeess  eerreenn  ddee  
rreeeemmppllaaççaammeenntt,,  ééss  aa  ddiirr,,  rreecclluuttaaddeess  oobblliiggaattòòrriiaammeenntt..  
TTaannmmaatteeiixx,,  eellss  jjoovveess  ddee  ccaassaa  bboonnaa  ppoogguueerreenn,,  eenn  ggeenneerraall,,  
lllliiuurraarr--ssee  ddeell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr,,  ppaaggaanntt  aallggúú  aallttrree  ppeerrqquuèè  hhii  aannééss  
eenn  lllloocc  sseeuu..  AAqquueesstt  ffeett  rreeffoorrççàà  llaa  iiddeeaa  qquuee  eerreenn  eellss  ffiillllss  ddeellss  
ppoobbrreess  eellss  qquuee  eerreenn  eennvviiaattss  aa  mmoorriirr  aall  MMaarrrroocc..  

EEll  DDeessaassttrree  dd’’AAnnnnuuaall  ttiinngguuéé  ttaammbbéé  iimmppoorrttaannttss  
ccoonnsseeqqüüèènncciieess..  EEll  mmiinniissttrree  ddee  llaa  gguueerrrraa  oorrddeennàà  llaa  ccrreeaacciióó  
dd’’uunnaa  ccoommiissssiióó  dd’’iinnvveessttiiggaacciióó,,  ddiirriiggiiddaa  ppeell  llllooaatt  ggeenneerraall  JJuuaann  
PPiiccaassssoo  GGoonnzzáálleezz,,  qquuee  eellaabboorràà  ll’’iinnffoorrmmee  ccoonneegguutt  ccoomm  aa  
““ll’’EExxppeeddiieenntt  PPiiccaassssoo””,,  aall  qquuaall,,  ssii  bbéé  ss’’hhii  rreemmaarrccaavveenn  mmoollttss  
eerrrroorrss  mmiilliittaarrss,,  nnoo  ss’’aarrrriibbàà  aall  ffoonnss  ddee  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  
ppoollííttiiqquueess,,  aa  ccaauussaa  ddee  ll’’oobbssttrruucccciióó  dd’’aallgguunnss  mmiinniissttrreess  ii  jjuuttggeess..  
LLeess  aaccuussaacciioonnss  aarrrriibbaavveenn,,  ffiinnss  ii  ttoott,,  aa  llaa  ffiigguurraa  ddeell  mmaatteeiixx  rreeii,,  
qquuee,,  sseeggoonnss  aallgguunnss,,  hhaauurriiaa  aanniimmaatt  llaa  ppeenneettrraacciióó  iirrrreessppoonnssaabbllee  
ddeell  ggeenneerraall  SSiillvveessttrree  ffiinnss  aa  ppuunnttss  ppeerriilllloossaammeenntt  aalllluunnyyaattss  ddee  
MMeelliillllaa,,  sseennssee  tteenniirr  eenn  ccoommppttee  uunnaa  ddeeffeennssaa  aaddeeqquuaaddaa  aa  llaa  
rreerraagguuaarrddaa..  AAbbaannss  qquuee  ““ll’’EExxppeeddiieenntt  PPiiccaassssoo””  eess  ddeebbaattééss  aa  lleess  
CCoorrttss,,  eell  ggeenneerraall  MMiigguueell  PPrriimmoo  ddee  RRiivveerraa  ddoonnàà  uunn  ccoopp  dd’’eessttaatt  
eell  1133  ddee  sseetteemmbbrree  ddeell  11992233,,  aammbb  eell  qquuaall  eess  vvaa  iinniicciiaarr  uunnaa  
ddiiccttaadduurraa..  

NNoo  oobbssttaanntt  aaiixxòò,,  aaqquueessttaa  ccrriissii  ffoouu  uunnaa  mmééss  ddee  lleess  
mmoolltteess  qquuee  ssoossccaavvaarreenn  eellss  ffoonnaammeennttss  ddee  llaa  mmoonnaarrqquuiiaa  
dd’’AAllffoonnss  XXIIIIII,,  qquuee,,  aall  ccaapp  dd’’uunnaa  ddèèccaaddaa,,  pprroovvooccaarriieenn  llaa  sseevvaa  
ccaaiigguuddaa..  
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EEll  ddeessaassttrree  dd’’AAnnnnuuaall  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                MMaauussoolleeuu  ddeellss  vvííccttiimmeess  ddeell  ddeessaassttrree  
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PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’eeeeeeeexxxxxxxxèèèèèèèèrrrrrrrrcccccccciiiiiiiitttttttt        eeeeeeeessssssssppppppppaaaaaaaannnnnnnnyyyyyyyyoooooooollllllll        iiiiiiii        aaaaaaaallllllllttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss........                                                        IIIIIIII        aaaaaaaallllllllttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ddddddddaaaaaaaaddddddddeeeeeeeessssssss                        
                                                ggeenneerraallss  ooffiicciiaallss        ccllaasssseess  ii  ttrrooppaa  
EEssppaannyyaa    11990022                    552299  ((??))  2233..776677    111100..992266  
EEssppaannyyaa    11990099      9900            111111..550000  
GGrraann  BBrreettaannyyaa      5544          337744..000000  
RReellaacciióó  dd’’ooffiicciiaallss  ii  ssoollddaattss          ssoouuss,,  %%  ssoobbrree  eell  pprreessssuuppoosstt  ttoottaall  
EEssppaannyyaa  dd’’11  aa  44      11//22  
IIttààlliiaa    dd’’11  aa  2200        11//66  
FFrraannççaa  dd’’11  aa  2233        11//77  
PPrreessssuuppoosstt  EEssttaatt  eessppaannyyooll  11993300::  eexxèèrrcciitt  2233%%,,  eedduuccaacciióó  55%%  
AAnnaallffaabbeettiissmmee  11993300::      EEssppaannyyaa  4400%%          AAnnggllaatteerrrraa  66%%  
PPoobbllaacciióó  aaccttiivvaa  iinndduussttrriiaall  11993300  
EEssppaannyyaa::  2277  %%      AAnnggllaatteerrrraa::  5533  %%    CCaattaalluunnyyaa::  5522  %%  
PPoobbllaacciióó  aaccttiivvaa  aaggrrààrriiaa  11993300  
EEssppaannyyaa::  4466  %%      AAnnggllaatteerrrraa  88  %%  
  
““EEllss  bbaaiixxooss  ssoouuss  mmiilliittaarrss,,  eell  ddeeffiicciieenntt  ssiisstteemmaa  
dd’’aapprroovviissiioonnaammeenntt,,  ll’’iinnjjuusstt  ssiisstteemmaa  ddee  rreecclluuttaammeenntt  ii  eell  mmèèttooddee  
sseennssee  ggaarraannttiieess  dd’’aasscceennssooss  ppeerr  mmèèrriittss  ddee  gguueerrrraa  vvaann  
ffoommeennttaarr  llaa  ccoorrrruuppcciióó  eenn  aaqquueellll  eexxèèrrcciitt..  CCoomm  aa  rreessuullttaatt,,  eellss  
ooffiicciiaallss  eessttaavveenn  ddeessmmoottiivvaattss,,  lleess  uunniittaattss  ddeessmmoorraalliittzzaaddeess,,  
ppoobbrraammeenntt  eeqquuiippaaddeess  ii  ddeeffiicciieennttmmeenntt  eennttrreennaaddeess..  AAqquueesstt  vvaa  
sseerr  ll’’eexxèèrrcciitt  qquuee  dduurraanntt  2200  aannyyss  eess  vvaa  eennffrroonnttaarr  aammbb  eellss  
bbeerreebbeerrss  ddeell  nnoorrdd  ddeell  MMaarrrroocc  eenn  uunnaa  gguueerrrraa  iirrrreegguullaarr  ii  ccrruueell  
qquuee  vvaa  ssuuppoossaarr  uunnaa  ccoonnssttaanntt  ssaaggnniiaa  ddee  vviiddeess””..  
  
““EEnn  llaa  sseeggoonnaa  RReeppúúbblliiccaa  EEssppaannyyoollaa  aammbb  ll''eexxèèrrcciitt,,  ddoonnccss,,  nnoo  
ppooddiieenn  ffaallttaarr  eellss  ccoonnfflliicctteess..  EEss  vvoolliiaa  rreeffoorrmmaarr,,  jjaa  qquuee  eessttaavvaa  
mmaall  vviisstt  ppeell  pprroottaaggoonniissmmee  qquuee  hhaavviiaa  ttiinngguutt  ppoollííttiiccaammeenntt..  EEss  
vvoolliiaa  uunn  eexxèèrrcciitt  mmééss  ccoommppeettiittiiuu  ii  ffiiddeell  aa  llaa  rreeppúúbblliiccaa..  EEnn  ccaapp  
ddee  lleess  dduueess  ccoosseess  vvaarreenn  tteenniirr  mmaassssaa  èèxxiitt,,  ppeerròò..  LL''EExxèèrrcciitt  eess  
vvoolliiaa  rreedduuiirr  eenn  qquuaanntt  aa  nnoommbbrree  dd''ooffiicciiaallss,,  ppeellss  ddiinneerrss  qquuee  
ccoossttaavveenn  aa  ll''eerraarrii  ppúúbblliicc..  DDee  ttootteess  mmaanneerreess,,  eess  vvaa  ddoonnaarr  llaa  
ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  jjuubbiillaarr--ssee  aammbb  llaa  ““LLlleeii  ddeell  rreettiirroo””..  MMoollttss  vvaann  
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pplleeggaarr  ppeerr  ffiiddeelliittaatt  aall  rreeii..  HHii  hhaavviiaa,,  ppeerròò,,  ll''oobblliiggaacciióó  ddee  jjuurraarr  
ffiiddeelliittaatt  aa  llaa  rreeppúúbblliiccaa,,  ppeerròò  ppeerr  llaa  mmeennttaalliittaatt  ddee  sseerrvviirr  
EEssppaannyyaa  eellss  vvaa  ooffeennddrree,,  aaggaaffaanntt  mmaallaa  pprreemmssaa  llaa  rreeffoorrmmaa  
dd''AAzzaaññaa..  TTaammbbéé  ccaauussaarriiaa  eessttrraallllss  llaa  rreeffoorrmmaa  ddee  llaa  lllleeii  ddee  
rreevviissaarr  eellss  aasscceennssooss  ppeerr  mmèèrriittss  ddee  gguueerrrraa..  ““AAzzaaññaa  vvooll  ttrriittuurraarr  
ll''eexxèèrrcciitt””  eess  ddeeiiaa..  MMoollttss  ddeellss  aaffeeccttaattss  oo  qquuaassii  ttoottss,,  eess  vvaarreenn  ffeerr  
aannttiirreeppuubblliiccaannss,,  ppaarrttiicciippaanntt  aa  llaa  iinnssuurrrreecccciióó  ffrraannqquuiissttaa..  EEll  
pprrooppii  FFrraanncciissccoo  FFrraannccoo,,  eerraa  uunn  ddeellss  aaffeeccttaattss  ppaarrcciiaallss;;  eell  vvaann  
bbaaiixxaarr  dd''eessccaallaaffóó,,  ppeerròò  nnoo  ddee  ggrraauu””..  
  
SSii  lleess  ddaaddeess  aanntteerriioorrss  ssóónn  cceerrtteess,,  ii  ppeennssoo  qquuee  aallgguunneess  ssíí  qquuee  
hhoo  ssóónn,,  eess  ccoommpprreenneenn  mmoolltteess  ccoosseess..  HHii  hhaa  qquuii  ppeennssaa,,  aammbb  
bboonnss  ffoonnaammeennttss,,  qquuee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  vvoolliiaa  ssoolluucciioonnaarr  aaqquueesstt  ttaann  
ggrraann  ddeesseeqquuiilliibbrrii  eenn  ll’’eessttaammeenntt  mmiilliittaarr,,  aa  mmééss  ddee  rreettaallllaarr  eell  
ppooddeerr  ddee  ll’’EEssggllééssiiaa  ii  ssoolluucciioonnaarr  eell  pprroobblleemmaa  ddeellss  ggrraannss  
llaattiiffuunnddiiss;;  mmaassssaa  pprroobblleemmeess..  SSii  vveerriittaabblleemmeenntt  ffoouu  aaiixxíí  eess  
ccoommpprrèènn  ppeerrffeeccttaammeenntt  ll’’aaiixxeeccaammeenntt  ddeell  11993366..      
  
TToott  aammbb  ttoott,,  ii  sseeggoonnss  eell  PPaarree  HHiillaarrii  RRaagguueerr  eenn  eell  jjaa  mmeenncciioonnaatt  
lllliibbrree  LLaa  ppóóllvvoorraa  yy  eell  iinncciieennssoo,,  nnoo  sseemmbbllaa  ppaass  qquuee  eenn  eell  
ccoommeennççaammeenntt  ddee  ll’’aaiixxeeccaammeenntt  mmiilliittaarr  ccoommpptteessssiinn  ggaaiirree  aammbb  
ll’’EEssggllééssiiaa;;  ffoouu  mmééss  ttaarrdd  qquuee  ss’’aaddoonnaarreenn  qquuee  aammbb  eell  sseeuu  ssuuppoorrtt  
ssee’’nn  ssoorrttiirriieenn  mmééss  bbéé::  ““eenn  SSaallaammaannccaa  ssee  ddeeccllaarróó  eell  ddoommiinnggoo,,  
ddiiaa  1199,,  eell  eessttaaddoo  ddee  gguueerrrraa,,  aall  ssuummaarrssee  llaa  gguuaarrnniicciióónn  ddee  llaa  
ccaappiittaall  yy  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  aall  mmoovviimmiieennttoo  ppaattrriióóttiiccoo  mmiilliittaarr  ddee  
EEssppaaññaa..  SSee  ppuueeddee  lleeeerr  ttaammbbiiéénn  eenn  pprriimmeerraa  ppáággiinnaa  eell  bbaannddoo  
ddeell  ggeenneerraall  SSaalliiqquueett,,  ffeecchhaaddoo  eenn  VVaallllaaddoolliidd  eell  ddiiaa  1199,,  
ddeeccllaarraannddoo  eell  eessttaaddoo  ddee  gguueerrrraa,,  ppeerroo  qquuee,,  aall  iigguuaall  qquuee  ttooddooss  
llooss  ddeemmááss  bbaannddooss  ((FFrraannccoo  eenn  CCaannaarriiaass,,  QQuueeiippoo  eenn  SSeevviillllaa,,  
MMoollaa  eenn  PPaammpplloonnaa,,  CCaabbaanneellllaass  eenn  ZZaarraaggoozzaa,,  eettcc..))  nnoo  iinnvvooccaa  
uunnaa  mmoottiivvaacciióónn  rreelliiggiioossaa..  TTaammppooccoo  ccoonnttiieennee  aalluussiioonneess  
rreelliiggiioossaass  llaa  nnoottaa  hheecchhaa  ppúúbblliiccaa  ppoorr  eell  ccoommaannddaannttee  mmiilliittaarr  ddee  
SSaallaammaannccaa,,  qquuee  tteerrmmiinnaa  ccoonn  eell  ddoobbllee  ggrriittoo  ddee  ””¡¡VViivvaa  EEssppaaññaa!!  
¡¡VViivvaa  llaa  RReeppúúbblliiccaa  ccoonn  ddiiggnniiddaadd!!””  ..  
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ZZoonneess  ddee  MMeelliillllaa  qquuee  ffrreeqqüüeennttààrreemm  ----  nnoo  mmaassssaa  ssoovviinntt..  
44  PPllaaççaa  dd’’EEssppaannyyaa  
88              EEssggllééssiiaa  ddeell  SSaaggrraatt  CCoorr  
99              SSiinnaaggooggaa  ddee  OOrr  ZZaarruuaahh  
1133              PPaarrqquuee  HHeerrnnáánnddeezz  
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LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        vvvvvvvviiiiiiiissssssssiiiiiiiitttttttteeeeeeeessssssss        aaaaaaaa        MMMMMMMMeeeeeeeelllllllliiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaaa  
  
SSeeggoonnss  eell  ppllàànnooll  aanntteerriioorr,,  eell  nnúúmmeerroo  88  ééss  ll’’EEssggllééssiiaa  ddeell  SSaaggrraatt  
CCoorr,,  oonn  aallgguunnaa  vveeggaaddaa  hhii  hhaavviiaa  eennttrraatt  ddee  vviissiittaa  ii  eell  ddiiaa  ddee  llaa  
MMaarree  ddee  DDééuu  ddee  MMoonnttsseerrrraatt  hhii  cceelleebbrrààvveemm  llaa  ffeessttiivviittaatt  aammbb  
uunnaa  mmiissssaa  ccaannttaaddaa;;  ppeennssoo  qquuee  hhii  hhaavviiaa  uunn  aallttaarr  aammbb  llaa  
MMoorreenneettaa..    
        
LLaa  PPllaazzaa  ddee  EEssppaaññaa  oo  EEll  PPaarrqquuee  HHeerrnnáánnddeezz    ffoorreenn  ll’’eesscceennaarrii  
ddee  llaa  bbaallllaaddaa  ddee  ssaarrddaanneess  qquuee  eess  vveeuu  eenn  uunnaa  ddee  lleess  
ffoottooggrraaffiieess,,  ppeennssoo  qquuee  ffoouu  eenn  eell  PPaarrqquuee..  
  
LLaa  MMaalllloorrqquuiinnaa,,  lllloocc  ddee  rreeuunniióó  ddeellss  ssoollddaattss  ccaattaallaannss  nnoo  sséé  bbeenn  
bbéé  oonn  eerraa,,  ccrreecc  qquuee  pprroopp  ddee  ll’’EEssggllééssiiaa  ddeell  SSaaggrraatt  CCoorr..  
  
TTaammppoocc  nnoo  rreeccoorrddoo  oonn  eerraa  eexxaaccttaammeenntt  llaa  ppaassttiisssseerriiaa  oonn  vvaaiigg  
ccoommpprraarr  ppaanneelllleettss..  
--  MMee  ddaarràà  mmeeddiiaa  lliibbrraa  ddee  eessoo,,  ccoommoo  lloo  llllaammaann  aaqquuíí??  
--  PPaanneelllleettss,,  iigguuaall  qquuee  aallllàà  ----  ffoouu  llaa  rreessppoossttaa..  
        
LL’’aavviinngguuddaa  JJuuaann  CCaarrllooss  II,,  qquuee  llllaavvoorrss  ddeevviiaa  tteenniirr  eell  mmaatteeiixx  
nnoomm  ddeellss  ttrreess  oo  qquuaattrree  qquuee  ss’’eessttiillaavveenn  eenn  ttootteess  lleess  vviieess  
iimmppoorrttaannttss  ddee  ll’’EEssttaatt  eessppaannyyooll,,  eerraa  ll’’eesscceennaarrii  oonn  vvaaiigg  
pprreesseenncciiaarr  uunnaa  ddeessffiillaaddaa  mmoolltt  vviissttoossaa,,  eenn  uunn  ddiiaa  qquuee  ddeegguuéé  
sseerr  mmoolltt  iimmppoorrttaanntt,,  iimmppoorrttàànncciiaa  qquuee  ttaammppoocc  nnoo  rreeccoorrddoo,,  
RReegguullaarrss,,  MMeehhaallaa  ----  uunniiffoorrmmee  mmoolltt  vviissttóóss  ----,,  LLeeggiióó  ii  eellss  rreessttaannttss  
ccoossssooss  mmiilliittaarrss..    
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EEssggllééssiiaa  SS..  CCoorr  
  
  

  
    PPaarrqquuee  HHeerrnnáánnddeezz  
  
  
  
  
  
  

                          AAvv..  JJuuaann  CCaarrllooss  II  
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SSSSSSSSeeeeeeeeggggggggaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn        eeeeeeeennnnnnnn        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaatttttttt        
        
HHeeuuss  aaqquuíí  llaa  ggrraann  ssoorrpprreessaa..  SSeemmbbllaa  sseerr  qquuee  aaccttuuaallmmeenntt  
SSeeggaannggaann  ééss  uunnaa  cciiuuttaatt  ddee  2244..000000  hhaabbiittaannttss..  EEnn  eennttrraarr  aa  
IInntteerrnneett  ppeerr  oobbtteenniirr  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  eell  tteemmaa  mm’’hhee  ttrroobbaatt  aammbb  
eell  sseeggüüeenntt  eessccrriitt  eenn  ffrraannccèèss,,  qquuee,,  eenn  rreeaalliittaatt,,  ééss  uunn  aannuunnccii  dd’’uunn  
ccooll··lleeggii  ssiittuuaatt  aa  ddooss  qquuiillòòmmeettrreess  ddee  SSeeggaannggaann::  
  
““SSeeggaannggaann  ééss  uunnaa  cciiuuttaatt  ddee  llaa  pprroovvíínncciiaa  ddee  NNaaddoorr  ssiittuuaaddaa  aall  
nnoorrdd--eesstt  ddeell  rreeggnnee  ddee  MMaarrrroocc..  SSiittuuaaddaa  aa  77  KKmm..  aa  ll’’ooeesstt  ddee  llaa  
cciiuuttaatt  ddee  NNaaddoorr  ooccuuppaa  eell  cceennttrree  ddee  llaa  rreeggiióó  ddee  GGaalliiyyaa..  TTéé  uunnaa  
ssuuppeerrffíícciiee  ddee  550088  hhaa..  ii  uunnaa  ppoobbllaacciióó  eessttiimmaaddaa  ddee  2244..000000  hhaabb..  
LLaa  cciiuuttaatt  ddee  SSeeggaannggaann  ccoonnssttiittuueeiixx  llaa  sseeggoonnaa  ppuunnttaa  ddee  ll’’eeiixx  
NNaaddoorr--SSeeggaannggaann  iimmppoorrttaanntt  ppeerr  llaa  sseevvaa  aaccttiivviittaatt  ccoommeerrcciiaall  ii  
ttaammbbéé  ppeell  sseeuu  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  uurrbbàà..  
  
LLaa  ssiittuuaacciióó  ggeeooggrrààffiiccaa  ddee  llaa  cciiuuttaatt  ddee  SSeeggaannggaann  ééss  uunn  ppoonntt  
dd’’iinntteerrsseecccciióó  ppeerr  aa  lleess  aallttrreess  rruurraallss::  IIhhaaddddaaddeenn,,  BBeennii  SSiiddeell  
JJbbeell,,  BBeennii  BBoouuyyffrroouurr  ii  IIxxaann..  II  vveeiieenntt  llaa  sseevvaa  iimmppoorrttàànncciiaa    
eeccoonnòòmmiiccaa,,  ssoobbrreettoott  ccoommeerrcciiaall,,  SSeeggaannggaann  eess  ccoonnssiiddeerraa  ccoomm  
uunn  cceennttrree  uurrbbàà  qquuee  ssaattiissffàà  qquuaassii  ttootteess  lleess  nneecceessssiittaattss  ddeellss  
hhaabbiittaannttss  ddeell  ddiissttrriiccttee  rreebbeerreenncc  eenn  eell  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  
aapprroovviissiioonnaammeennttss  ii  eellss  sseerrvveeiiss..  
  
LLaa  cciiuuttaatt  ddee  SSeeggaannggaann  ttéé  ttrreess  aacccceessssooss::  
--  NNaaddoorr--SSeeggaannggaann  aa  ll’’eesstt  
--  SSeelloouuaann--SSeeggaannggaann  aa  ll’’ooeesstt..  
--  BBeennii  SSiiddeell,,  DDaarr  KKbbddaannii--SSeeggaannggaann  aall  nnoorrdd..  
--  LLaa  ccaarrrreetteerraa  ((SSAAIIDDIIAA--TTAANNGGEERR))  ttrraavveessssaa  eell  mmuunniicciippii..      
  
LLaa  cciiuuttaatt  eessttàà  eennvvoollttaaddaa  ddee  mmaassssiissssooss  ii  ddee  mmuunnttaannyyeess,,  ii  llaa  mmééss  
aallttaa  ii  iimmppoorrttaanntt  ééss  AAzzrroouuhhaammmmaarr,,  qquuee  ddóónnaa  aa  llaa  cciiuuttaatt  uunn  
aattrraaccttiiuu  eessppeecciiaall..  
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AAll  cceennttrree  ddee  llaa  cciiuuttaatt  hhii  hhaa  uunn  jjaarrddíí  ppúúbblliicc  qquuee  ss’’aasssseemmbbllaa  mmoolltt  
aallss  jjaarrddiinnss  dd’’AAnnddaalluussiiaa..  NNoo  ppaass  ggaaiirree  lllluunnyy  dd’’aaqquueesstt  jjaarrddíí  eess  
ttrroobbaa  ll’’oorriiggeenn  ddee  lleess  aaiiggüüeess  ii  bboossccooss  qquuee  ss’’eesstteenneenn  eenn  mmoolltteess  
hheeccttààrreeeess..  CCaapp  aall  nnoorrdd  ss’’hhii  ttrroobbaa  llaa  ddeeuu  ““IIbboouuyyaann””,,  dd’’uunnaa  
aaiigguuaa  mmoolltt  aapprreecciiaaddaa  ppeellss  hhaabbiittaannttss  ddee  ttoottaa  llaa  pprroovvíínncciiaa..  
LL’’aaiigguuaa  dd’’aaqquueessttaa  ddeeuu  ééss  mmoolltt  aabbuunnddaanntt  ii  ppeerrmmeett  rreeggaarr  mmoollttss  
ppeettiittss  ccaammppss..  
      
HHiissttòòrriiccaammeenntt  llaa  cciiuuttaatt  ddee  SSeeggaannggaann  ttéé  uunnaa  ggrraann  rreeppuuttaacciióó  ppeerr  
llaa  sseevvaa  rreessiissttèènncciiaa  aa  llaa  ccoolloonniittzzaacciióó  eessppaannyyoollaa..  LLaa  hhiissttòòrriiaa  
gguuaarrddaa  vviivvaammeenntt  ll’’aacccciióó  aannttiiccoolloonniiaall  mmeennaaddaa  ppeell  mmiilliittaanntt  
CChhaarriiff  MMoohhaammeedd  AAmmeezziiaannee,,  qquuee  vvaa  ccoommaannddaarr  mmééss  ddee  cceenntt  
bbaattaalllleess  ccoonnttrraa  eellss  ccoolloonniittzzaaddoorrss  ffiinnss  aa  llaa  sseevvaa  mmoorrtt,,  eell  1155  ddee  
mmaaiigg  ddee  11991122””..  
  
DDuurraanntt  llaa  mmeevvaa  eessttaannççaa  aa  SSeeggaannggaann  ffeenntt  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr,,  mmaaii  
nnoo  eemm  vvaaiigg  iinntteerreessssaarr  ppeerr  rreess  ddeell  ppaaííss  ii  aarraa  eemm  ssaapp  ggrreeuu..  SSii  
aallgguunn  mmoorroo  eemm  ddeeiiaa  qquuee  eerraa  aammaazziicc  ii  ppaarrllaavvaa  uunnaa  lllleenngguuaa  
ddiiffeerreenntt  aa  ll’’ààrraabb,,  ii  sseemmbbllaa  sseerr  qquuee  mmoolltt  mmééss  aannttiiggaa,,  nnoo  eenn  ffeeiiaa  
ggaaiirree  ccaass,,  ffiinnss  ii  ttoott  mm’’hhaavviieenn  ddiitt  qquuee  eellllss,,  eellss  bbeerreebbeerrss  tteenniieenn  eell  
mmaatteeiixx  pprroobblleemmaa  qquuee  nnoossaallttrreess  vveerrss  eell  ccaasstteellllàà..    
  
  
AA  llaa  ffoottoo  vviiaa  ssaattèèll··lliitt  ppooddeemm  vveeuurree  eell  qquuee  qquueeddaa  ddeell  qquuaarrtteerr  ddee  
RReegguullaarreess  55..  EEll  nnúúmmeerroo  11  eerraa  uunnaa  ggrraann  ppllaaççaa,,  ii  eennccaarraa  hhoo  
sseemmbbllaa,,  eennvvoollttaaddaa  ddee  ppaavveelllloonnss  ----  sseemmbbllaa  qquuee  nnoommééss  eenn  
qquueeddaa  uunn  ----,,  aa  ll’’eessqquueerrrraa  ll’’eeddiiffiiccii  ddee  MMaayyoorriiaa  ii  aa  llaa  ddrreettaa  eell  
AAllmmaaccéénn  oo  eellss  mmeennjjaaddoorrss,,  nnoo  nn’’eessttiicc  sseegguurr,,  ssóónn  eellss  ddooss  eeddiiffiicciiss  
ddee  ccoolloorr  bbllaanncc..  EEss  ffaa  ddiiffíícciill  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  rreessttaa  dd’’eeddiiffiicciiss,,  ppeerròò  
sseegguuiinntt  ppeerr  llaa  ppoorrttaa  dd’’eennttrraaddaa  ((22))  eess  vveeuu  ppeerrffeeccttaammeenntt  llaa  ggrraann  
aavviinngguuddaa  ii  aa  ll’’eessqquueerrrraa  lleess  ccaasseetteess  qquuee  eerreenn  hhaabbiittaaddeess  ppeerr  
ffaammíílliieess  dd’’ooffiicciiaallss..    
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SSeeggaannggaann  vviiaa  ssaattèèll··lliitt..  
11    EEll  qquuee  qquueeddaa  ddeell  qquuaarrtteerr  ddee  RReegguullaarrss  55..  
22    EEnnttrraaddaa  aall  qquuaarrtteerr..  
33    SSiittuuaacciióó  aapprrooxxiimmaaddaa  ddeell  bbaarr  JJeessúúss  ddeell  GGrraann  PPooddeerr..  
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EEEEEEEErrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnggggggggoooooooollllllll        PPPPPPPPaaaaaaaassssssssssssssssoooooooollllllllaaaaaaaa                                                                                        
        
CCaarrttaa  ppuubblliiccaaddaa  aa  ll’’AAVVUUII  eell  2211--0011--0099  
  
LL''aannyy  11994477,,  qquuaann  eerraa  aa  MMeelliillllaa  ffeenntt  eell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr,,  vvaa  
oorrggaanniittzzaarr  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  llaa  NNiitt  ddee  NNaaddaall  ccoomm  ssii  ffóóssssiimm  aa  
CCaattaalluunnyyaa  ii  aall  bbaarr  JJaalliissccoo  ffoorreenn  ccaannttaaddeess  ccaannççoonnss  
nnaaddaalleennqquueess,,  ccoossaa  qquuee  vvaa  ssoorrpprreennddrree  aa  ttootthhoomm..  HHaavviiaa  eessttaatt  
ddeessttiinnaatt  aa  ll''ooffiicciinnaa  ddeell  GGoovveerrnn  MMiilliittaarr  ddee  MMeelliillllaa  ii,,  aammbb  eell  
ppeerrmmííss  ddeellss  ooffiicciiaallss  ssuuppeerriioorrss,,  aaccoonnsseegguuíí  qquuee  eenn  ll''oorrddrree  ddeell  
ddiiaa  ddeell  2277  dd''aabbrriill  ddee  11994488  hhii  ffiigguurrééss  uunnaa  nnoottaa  iinnddiiccaanntt  qquuee  ""ttoottss  
eellss  ssoollddaattss  pprroocceeddeennttss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ttiinnddrraann  eell  ddiiaa  ffeessttiiuu  ppeerr  
aassssiissttiirr  aa  llaa  ffeessttaa  ddee  llaa  sseevvaa  ppaattrroonnaa,,  llaa  VVeerrggee  ddee  MMoonnttsseerrrraatt"",,  
ccoossaa  qquuee  vvaa  ffaacciilliittaarr  llaa  ttrroobbaaddaa  eemmoocciioonnaaddaa  eenn  qquuèè  eess  ccaannttàà  EEll  
vviirroollaaii  ii  LL''eemmiiggrraanntt,,  ii  ccoonnttiinnuuàà  aammbb  uunnaa  bbaallllaaddaa  ddee  ssaarrddaanneess  
eennmmiigg  ddee  lleess  ppaallmmeerreess  ddeell  ppaarrcc..  MMoolltteess  ggrrààcciieess,,  aammiicc  PPaassssoollaa!!  
  
JJoosseepp  PPuuiigg  ii  JJoorrbbaa      BBBBBBBBaaaaaaaarrrrrrrrcccccccceeeeeeeelllllllloooooooonnnnnnnnaaaaaaaa  
  
SSeemmpprree  hhaavviiaa  ddoonnaatt  ppeerr  bboo  qquuee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  llaa  ffeessttaa  ddee  llaa  
MMaarree  ddee  DDééuu  ddee  MMoonnttsseerrrraatt  aa  MMeelliillllaa  eerraa  oobbrraa  ddeell  ccoorroonneell  
CCaappaalllleejjaa..  MMaaii  mm’’hhaagguueerraa  ppeennssaatt  qquuee  ffooss  oobbrraa  ddee  ll’’oobbssttiinnaacciióó  
dd’’uunn  ssoollddaatt  ppaattrriioottaa..  
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UUUUUUUUnnnnnnnn        ppppppppaaaaaaaattttttttrrrrrrrriiiiiiiioooooooottttttttaaaaaaaa        eeeeeeeexxxxxxxxeeeeeeeemmmmmmmmppppppppllllllllaaaaaaaarrrrrrrr  
  
DDeesspprrééss  dd''uunneess  nnootteess  ddee  vviioolloonncceell,,  qquuaattrree  ccaappeellllaannss,,  ppeerr  
ttoorrnnss,,  vvaann  ooffiicciiaarr  lleess  eexxèèqquuiieess..  TToott  cciittaanntt  ssaanntt  JJooaann,,  AAuussiiààss  
MMaarrcchh,,  JJooaann  MMaarraaggaallll  ii,,  ddee  ccoonnttrraappuunntt,,  JJeeaann--PPaauull  SSaarrttrree  ii  KKaarrll  
MMaarrxx,,  vvaann  ddeeffiinniirr  eell  ddiiffuunntt  ddee  ""ppaattrriioottaa  eexxeemmppllaarr"",,  ppeerr  aaffeeggiirr  
qquuee  ""aarraa  llii  hhaa  aarrrriibbaatt  llaa  mmoorrtt  ffííssiiccaa,,  qquuee  ééss  eell  nnaaiixxeemmeenntt  
eessppiirriittuuaall""..  ""LLaa  lllleenngguuaa  dd''uunn  ppoobbllee  ééss  uunnaa  oobbrraa  dd''aarrtt""::  PPaassssoollaa  
hhoo  ccrreeiiaa  ii  ppeerr  aaiixxòò  vvaa  ffeerr  mmaannss  ii  mmàànniigguueess  ppeerr  ddeeffeennssaarr  eell  
ccaattaallàà,,  llaa  lllleenngguuaa  aammbb  qquuèè,,  ccoomm  eess  vvaa  rreeccoorrddaarr,,  llii  aaggrraaddaavvaa  
lllleeggiirr  eellss  EEvvaannggeelliiss  ddee  lleess  BBeennaauurraanncceess..  
  
EErrmmeennggooll  PPaassssoollaa  vvaa  mmoorriirr  aallss  8833  aannyyss,,  ppaarree  ddee  sseett  ffiillllss  ii  aavvii  
ddee  1122  nnééttss..  UUnnaa  ddee  lleess  sseevveess  ffiilllleess  vvaa  lllleeggiirr  uunn  rreeccoorrddaattoorrii  
eelleeggaanntt  ii  eemmoottiiuu  eenn  qquuèè  vvaa  eennuummeerraarr  aallgguunneess  ddee  lleess  mmoolltteess  
ffiitteess  aaccoonnsseegguuiiddeess  ppeell  ppaarree  ((MMoobblleess  MMaallddàà,,  NNoovvaa  CCaannççóó,,  
FFeessttiivvaall  ddee  CCaannttoonniiggrròòss,,  EEddiiggssaa,,  LLlliibbrreerriiaa  OOnnaa,,  CCoovvaa  ddeell  DDrraacc,,  
AAllttrreess  AAnnddaalluussooss......))..  ""CCoomm  qquuee  vvaa  vviiaattjjaarr  mmoolltt,,  eess  vvaa  aaddoonnaarr  ddee  
ll''eennddaarrrreerriimmeenntt  ddeell  ppaaííss  ii  vvaa  ssiittuuaarr  CCaattaalluunnyyaa  aa  llaa  mmooddeerrnniittaatt"",,  
vvaa  eexxpplliiccaarr  llaa  ffiillllaa  ddee  PPaassssoollaa..  ""EEll  vvèèiieemm  ppoocc,,  ppeerròò  ddee  mmaanneerraa  
iinntteennssaa;;  aavviiaatt  vvaamm  aapprreennddrree  qquuee  aaqquueellll  ppaarree  nnoo  eennss  ppeerrttaannyyiiaa  
nnoommééss  aa  nnoossaallttrreess""..  CCaall  ssuuppoossaarr  qquuee  ll''eennoorrmmee  eenneerrggiiaa  
dd''EErrmmeennggooll  PPaassssoollaa,,  llaa  sseevvaa  iinnccaannssaabbllee  aaccttiivviittaatt  ffííssiiccaa  ii,,  
ssoobbrreettoott,,  mmeennttaall,,  ppeerrttaannyyiiaa  aa  ttoott  eell  mmóónn,,  qquuee  llii  aaggrraaddaavvaa  
oobbsseerrvvaarr  aasssseegguutt  aa  llaa  RRaammbbllaa..  
        
DDeell  ddiiaarrii  AAVVUUII  44--0011--0099  
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DDeemmaannaavveenn  ccooll··llaabboorraaddoorrss  ii  vvaaiigg  ooffeerriirr--mmee  ppeerr  sseerr  uunn  dd’’eellllss  ii  
llaa  BBiibbiiaannaa  vvaa  vveenniirr  aa  ccaassaa  ppeerr  ffeerr--mmee  uunnaa  eennttrreevviissttaa,,  qquuee  
ddeettaalllloo  mmééss  eennddaavvaanntt,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  uunn  vvííddeeoo  qquuee  ttaammbbéé  eess  
vvaa  ppuubblliiccaarr..  AAbbaannss,,  ppeerròò,,  ttrraannssccrriicc  ppaarrtt  dd’’uunn  aarrttiiccllee  ttrreett  
dd’’IInntteerrnneett  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  pprriimmeerrss  iinntteennttss  ddee  ssuupprriimmiirr  eell  
sseerrvveeii  mmiilliittaarr  oobblliiggaattoorrii..  
    
EEEEEEEEssssssssppppppppaaaaaaaannnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaa        iiiiiiiinnnnnnnnddddddddeeeeeeeeffffffffeeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaa                
  
““EEssppaaññaa  iinnddeeffeennssaa””  ééss  eell  ttííttooll  dd’’uunn  ppoollèèmmiicc  lllliibbrree  ppuubblliiccaatt  aallllàà  
ppeerr  ll’’aannyy  11998888  ii  qquuee  ccoossttàà  llaa  ccaarrrreerraa  ddeell  sseeuu  aauuttoorr::  eell  ccoorroonneell  
AAmmaaddeeoo  MMaarrttíínneezz  IInnggllééss  ii  cciinncc  mmeessooss  aa  llaa  pprreessóó  ddee  AAllccaallàà  ddee  
HHeennaarreess..  
  
LLaa  rraaóó  eessggrriimmiiddaa  ppeerr  ll’’iinnoobblliiddaabbllee  NNaarrccííss  SSeerrrraa  ----  mmiinniissttrree  ddee  
ddeeffeennssaa  ddee  ll’’èèppooccaa  ----  ffoouu  ppoossaarr  eenn  ppeerriillll  llaa  ccoonnffiiaannççaa  ddeellss  
eessppaannyyoollss  eenn  llaa  iinnssttiittuucciióó  mmiilliittaarr..  
  
PPeerròò,,  qquuèè  ddeennúúnncciiaa  rreeaallmmeenntt  eell  ccoorroonneell  MMaarrttíínneezz  IInnggllééss  eenn  
aaqquueesstt  iinntteerreessssaanntt  ppaammfflleett??..  DDoonnccss  ttaall  ii  ccoomm  rreessaa  eell  ttííttooll,,  
ll’’aauuttoorr  aannaalliittzzaa  lleess  ccaauusseess  ppeerr  lleess  qquuaallss  lleess  iinnssttiittuucciioonnss  mmiilliittaarrss  
eessppaannyyoolleess  eessttaavveenn  ii  sseegguueeiixxeenn  eessttaann  ----  sseeggoonnss  rreecceennttss  
ddeeccllaarraacciioonnss  ddeell  mmaatteeiixx  MMaarrttíínneezz  IInnggllééss  ----  eenn  ddeeccaaddèènncciiaa..    
  
PPrriimmeerraammeenntt,,  eell  lllliibbrree  aannaalliittzzaa  eellss  pprroobblleemmeess  ddeell  sseerrvveeii  mmiilliittaarr  
oobblliiggaattoorrii,,  rreessssaallttaanntt  llaa  ddeessmmoottiivvaacciióó  ddeellss  rreecclluutteess,,  lleess  aalltteess  
ttaaxxeess  ddee  ddeepprreessssiioonnss  ii  ssuuïïcciiddiiss,,  aaiixxíí  ccoomm  llaa  iimmppoossssiibbiilliittaatt  ddee  
pprreeppaarraarr  uunn  ssoollddaatt  eenn  eell  ccuurrtt  tteerrmmiinnii  ddee  99  mmeessooss..  EEll  pprroobblleemmaa  
sseeggoonnss  ll’’aauuttoorr  nnoo  eerraa  ssoollaammeenntt  llaa  ccuurrttaa  dduurraaddaa  ddeell  sseerrvveeii  ----
sseeggoonnss  eellll  iinnssuuffiicciieenntt  ppeerr  ccoonnvveerrttiirr  uunn  nnooiieett  ddee  1188  aannyyss  eenn  uunn  
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RRaammbboo  eenn  ppoottèènncciiaa  ––  ssii  nnoo,,  lleess  ttaassqquueess  aa  lleess  qquuee  eellss  ppoobbrreess  
rreecclluutteess  eess  vveeiieenn  ffoorrççaattss  aa  rreeaalliittzzaarr..  AAiixxíí  ddoonnccss,,  eennss  ttrroobbeemm  
qquuee  ddeellss  330000..000000  mmoozzooss  qquuee  vvaann  iinnggrreessssaarr  aa  ll’’eexxèèrrcciitt  ll’’aannyy  8888  
aallmmeennyyss  8800..000000  eess  vvaann  ddeeddiiccaarr  aa  ffeeiinneess  ttaann  ppoocc  mmaarrcciiaallss  ccoomm  
llaa  jjaarrddiinneerriiaa,,  llaa  ccuuiinnaa,,  llaa  bbuurrooccrrààcciiaa  iinntteerrnnaa,,  llaa  hhoossttaalleerriiaa  ----  eenn  
ccaammbbrreerrss  ppeellss  cclluubbss  dd’’ooffiicciiaallss  ----  ii  aaiixxíí  uunn  llllaarrgg  eettccèètteerraa..  LLaa  ffaallttaa  
ddee  pprreeppaarraacciióó  ii  llaa  ccuurrttaa  eeddaatt  ddeellss  rreecclluutteess  ccoonnvveerrttiieenn  eell  
gglloorriióóss  eexxèèrrcciitt  eessppaannyyooll  hheerreeuu  ddeellss  mmííttiiccss  TTeerrcciiooss  ddee  FFllaannddeess  
eenn  uunnaa  gguuaarrddeerriiaa  oonn  eellss  ooffiicciiaallss  eess  nneeggaavveenn  aa  qquuee  eellss  sseeuuss  
hhoommeess  ffeessssiinn  sseerrvviirr  aarrmmeess  mmiittjjaannaammeenntt  ssooffiissttiiccaaddeess  ccoomm  
mmoorrtteerrss  óó  oobbuussooss  ppeerr  ppoorr  aa  qquuee  eellss  ssoollddaaddeettss  ffeessssiinn  aallgguunn  
ddiissbbaarraatt..    
  
LLaa  iinntteerreessssaanntt  ssoolluucciióó  ddeell  CCoorroonneell  MMaarrttíínneezz  IInnggllééss  eerraa  ccrreeaarr  
uunn  eexxèèrrcciitt  ddee  nnoo  mmééss  ddee  8800..000000  hhoommeess,,  8800..000000  RRaammbbooss  
eessppaannyyoollss  aallttaammeenntt  pprreeppaarraattss  ppeerr  llaa  gguueerrrraa  mmooddeerrnnaa,,  aammbb  
uunnaa  aallttaa  pprreeppaarraacciióó  ffííssiiccaa  ii  mmiilliittaarr,,  aammbb  ssaallaarriiss  iinntteerreessssaannttss  ii  
rreeccoommppeennsseess  ppoosstteerriioorrss  aall  sseerrvveeii  ----  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee  
ffaacciilliittaattss  ppeerr  iinnccoorrppoorraarr--ssee  aa  lleess  ffoorrcceess  ddee  sseegguurreettaatt  ddee  ll’’EEssttaatt  
uunn  ccoopp  aaccaabbaaddaa  llaa  sseevvaa  vviiddaa  mmiilliittaarr  ----  ii  oonn  ttaanntt  ssoollddaattss  ccoomm  
ooffiicciiaallss  ttiinngguueessssiinn  ccllaarrss  ddeess  ddee  eell  pprriinncciippii  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss  ii  
ddeeuurreess  ddiinnss  eell  mmeeccaanniissmmee  mmiilliittaarr..    
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----- Original Message -----  
From:  Bibiana Guarch  
To:  esteve@roure.cat  
Sent:  Tuesday, February 10, 2009 6:04 PM 
Subject:  Re: Fw: Servei militar 
 
Benvolgut lector,  
 
Ens agradaria contactar amb vostè en relació al reportatge de  
l'AVUI.CAT sobre la suspensió del servei militar obligatori.  
Podria contestar a aquesta mateixa adreça electrònica amb el seu  
número de telèfon i jo el trucaria per explicar-li de què es tracta? 
 
Bibiana Guarch 
93 316 39 00 
..  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLaa  ppeerriiooddiissttaa  BBiibbiiaannaa  GGuuaarrcchh,,  qquuee  ddeesspprrééss  ddee  llaa  eennttrreevviissttaa  
eemm  vvaa  ttrraammeettrree  eell  tteexxtt  ddee  llaa  ppààggiinnaa  sseeggüüeenntt  qquuee  ssoorrttiirriiaa  aall  

ddiiaarrii  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  vvííddeeoo..    
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----- Original Message -----  
From:  Bibiana Guarch  
To:  esteve@roure.cat  
Sent:  Wednesday, February 18, 2009 4:47 PM 
Subject:  TEXT AVUI.CAT 
 
"La mili era un lloc on tothom buscava tenir influències" 
 
L'olotí Esteve Roura i Punset va escriure fa 15 anys el llibre  
L'Edat burral sobre el seu servei militar –des que va conèixer el  
destí fins que es va llicenciar– als anys 50 a "l'Àfrica", tal com  
s'hi refereix.  
 
El títol es desprèn d'una frase que li deia el seu pare quan feia  
alguna beneiteria sense sentit: "Estàs a l'edat burral...". 
 
Roura, de 80 anys, no se sent "marcat per la mili" però reconeix  
que l'acumulació d'històries el va impulsar a escriure aquest  
primer llibre i des d'aleshores any rere any en fa altre sobre  
diferents temes autobiogràfics. Els edita a casa, els porta a  
enquadernar i corregir fora, i els regala per Nadal a la família. 
Aquest any ha volgut ampliar L'Edat burral per afegir-hi  
algunes reflexions i apunts sobre el seu pare i els seus fills,  
dos dels quals es van lliurar de la mili per excedent de contingent. 
 
El servei militar obligatori de Roura a Segangan (Melilla),  
convertit en llibre, centre el tercer vídeo de la sèrie Marcats per  
la mili de l'AVUI.cat. Al maig es compliran deu anys de  
l'aprovació de la llei 7/1999, que va ordenar suspendre el servei  
militar obligatori. 
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----- Original Message -----  
From:  Bibiana Guarch  
To:  esteve  
Sent:  Friday, March 27, 2009 9:37 PM 
Subject:  Re: Mili 
 
Hola Esteve, 
Aleshores, t'envio per correu el llibre que em vas donar, oi? Cap 
problema. Entenc que el cd amb la còpia del reportatge no cal.   
 
Del llibre L'edat burral m'ha agradat molt l'extrapolació que fas 
d'alguns sentiments humans com la por, la venjança, la ràbia, la 
solitud... En parles arran del que pensaves en aquella època (en què 
gairebé tot es feia per inèrcia, ingenuïtat i picardia) però es nota que 
tens una visió posterior i madura sobre el tema.  
 
Les aventures quotidianes no es fan llargues ni pesades i semblava 
que et sentia explicant-les. És fàcil fer-se una idea del dia a dia amb 
el llibre. Com també és inevitable que es desprengui la persona que 
ets. El servei militar és com l'excusa per parlar de tu: la visió de la 
catalanitat, la religió i l'evolució que vas fer, la constitució. 
 
Amb tot, alguna part del llibre, però, sí que se m'ha fet llarga i 
potser es podria escurçar per algun lloc sense desprestigiar la 
història. Però això sí que és una cosa molt personal. 
 
Bé, només em queda felicitar-te per la coherència i la perseverància 
que s'ha de tenir per escriure un llibre, sigui el tema que sigui i 
agrair-te la col·laboració amb el diari.  
 
Una última cosa, a l'adreça que m'has escrit hi falta el codi postal. 
Suposo que a Olot no és cap problema i segur que arriba la carta, 
però més val assegurar-se'n. 
 
Una abraçada a tu i a la teva dona. Un plaer haver-us conegut.  
Bibiana. 
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----- Original Message -----  
From:  esteve  
To:  Bibiana Guarch  
Sent:  Friday, March 27, 2009 11:19 PM 
Subject:  Mili 
 
Benvolguda Bibiana, 
 
Ha valgut la pena esperar el teu mail, i la teva critica, mai ningú ho  
havia fet; com a molt una vegada el director de l’Arxiu Comarcal 
em va dir: Es llegeixen bé els teus llibres. T’agraeixo la teva 
sinceritat. 
 
Disposeu de mi per si em necessiteu per alguna altra cosa. 
 
Una abraçada, 
 
Esteve 
 
17800 Olot, és el codi postal 
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