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LLaa  vvaaggaa  ddeellss  ttrraammvviieess    ddeell   mmaarrçç  ddee  11995511  aa  BBaarrcceelloonnaa  
  ((DDeell  lllliibbrree  LL’’EEddaatt  BBuurrrraall,,  ssoobbrree  eell  mmeeuu  sseerrrrvveeii  mmiilliittaarr))  
  

EEssttààvveemm  aa  lleess  ooffiicciinneess  mmeennttrree  ccoommeennttààvveemm  eell  rreettaarrdd  qquuee  ppoorrttaavveenn  eellss  aauuttoobbuussooss  ddeellss  ooffiicciiaallss  ii  
ssoottss--ooffiicciiaallss  qquuee  vveenniieenn  ccaaddaa  ddiiaa  ddee  MMeelliillllaa,,  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  ccaattaallaanneess    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  mmeennttrree  sseennttiieenn  ccrriittss  qquuee  ddeeiieenn  ¿¿QQuuiieenn  hhaa  ssiiddoo  
eessee??  

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  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..  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..  

 


