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Víctimes: arrbre,farola i jo, si hi hagués estat

PARAFRASEJAN

La missa dels soldats
En dèiem “La missa dels soldats”. Era els anys 40, jo devia tenir al voltant de 18 anys i
a vegades m’agradava anar a la missa dels soldats el diumenge; la deien a l’església de Sant
Esteve, si no recordo malament a dos quarts de 10.
Els soldats sortien de les casernes anant en formació però sense marcar el pas i en
arribar a la Plaça Clarà, fins a l’església hi anaven marcant el pas i amb la banda de música
tocant marxes militars, algunes d’elles molt boniques i airoses. Això és el que recordava,
però en la foto els soldats ja van en formació passant pel pont de ferro, era tot ell de ferro i
ben bé a la sortida del quarter; el van volar.
Durant la missa la banda interpretava peces seleccionades de música clàssica:
Haendel, Schubert, Gounot, etc. Una de les que més recordo és: un fragment de Peer Gynt
del compositor Edvard Grieg que és molt inspirat, molt bonic. Tornaven de Sant Esteve
formats i en arribar al “Parque” la banda s’estacionava i seguia tocant mentre la tropa
acabava de desfilar. És el que recordo dels moviments de la tropa, no puc assegurar que fos
ben bé així.
Un dels soldats de la banda que tocava el clarinet, també jugava al futbol amb la U.D.
Olot i era molt afeccionat a “estampir”, el que ara en diuen fer una “planxa” i que no està
permès; ara és falta.
Els Malagrida varen cedir els terrenys per fer-hi les casernes i quan el regiment va
marxar d’Olot, tornaren els terrenys al seu anterior propietari i ara està tot edificat, habitatges,
una residència de gent gran i tres pavellons esportius.

Passant pel pont que en deiem de
“ferro”, tot ell ho era. Van hver-hi de
posar grans pilons de terra fins que no es
va reconstruir, en aquells moments els
cotxes tiraven pel dret.

