Res a perdre, només a tu
L’any 1914, l’etapa de la monarquia d’Alfons XIII, vaig nàixer, Pau Maria Antònia Pellicer
Garcia , més coneguda com Pau. Al si d’una família valenciana rural, amb una vida precària, a
causa de la crisi econòmica a Espanya. Era filla única, per això els meus pares sempre intentaven
donar-me tot allò que necessitava. Quan del que necessitava es parlava, em referia a menjar i
roba, ni tan sols l’escola em podia permetre; com deia el pare els llibres són mestres que no
renyen i amics que no demanen. I amb aquestos vaig aprendre a escriure. El pare treballava les
terres de la família i la mare s’ocupava de les tasques de la casa. Al poblat on vivíem no hi havia
quasi xiquets, ja que la majoria havien emigrat a les ciutats. No obstant, tenia tres amics, Anna,
Paquita i Jordi, amb qui jugava a la vesprada abans de berenar. Únicament Jordi anava a l’escola.
De vegades, jugàvem a anar al col·legi i Jordi era el professor que ens impartia les classes. Inclús
un dia vàrem aprendre a sumar i restar nombres. Les tardes eren molt divertides, ja que m’ho
passava d’allò més bé amb els meus millors amics. Encara que totes les matinades, la mare em
despertava a les sis del matí per preparar la llet al meu pare i preparar-li totes les eines
necessàries per al seu treball. Fins i tot, de vegades li preparava el dinar al meu pare quan la mare
estava malalta. Tanmateix vaig aprendre a cuinar, llavar la roba, fregar i cosir, encara que res
d’això m’agradava i el meu somni sempre havia sigut ser pintora. Donat que no teníem quasi
diners per roba i menjar, tenia ben clar que mai aconseguiria pintar quadres. Ans alguna vegada el
pare em va portar un parell de mines de llapis per dibuixar a la meua llibreta.
Amb el pas dels anys els meus amics i jo, ens anàrem fent majors i a poc a poc cadascú
havia d’ocupar-se de les seues obligacions, entre d’altres contraure matrimoni. Jo mai havia
imaginat que aquell qui fou el meu millor amic, anava a ser el meu espòs per a tota la vida, però
els pares no em deixaren opció. No podia creure que passaria tota la meua vida junt a una
persona que no m'estimava. Ma mare s’excusava dient que era bon xic i que la seua família tenia
més terres que nosaltres i tindria uns fills molt sans i afortunats. Per això, el 15 de novembre del
1930 Jordi i jo vàrem contraure matrimoni. Ell em deia que m’estimava, m’escrivia poemes i em
regalava roses, però tots dos sabíem que el nostre amor no era vertader, malgrat tot ho fingíem.
Érem una parella un poc curiosa; entre altres no dormíem junts i practicàvem sexe
únicament per pur plaer i no massa vegades. De fet, només ens besàvem si hi havia veïns al
davant, per no aparentar una parella d’unió per interessos econòmics i terrenals, malgrat això sí
ho érem en realitat. És cert, que Jordi era bona persona i em tractava bastant bé, però ell tampoc
em deixà els diners suficients per poder pagar-me uns pinzells i un grapat de pintures. Em deia
que això, no era necessari i que únicament suposava un despesa econòmic per a la família i que
era evident que jo no tenia la potestat de decidir on invertir els diners, tret que jo no era qui els
duia a casa. Certament, just això, era sabut per tothom, per tant mai ho vaig qüestionar mai.
Des de sempre ens desenteníem del món de la política, això no obstant, pels temps que
corrien, calia tenir una mínima idea del que podies pensar o dir. Llavors podies acabar
empresonat si deies alguna cosa en contra del govern que hi havia instaurat. Tota eixa por a la
llibertat d’expressió s’acabà amb la Segona República d’Espanya, un sistema innovador i
democràtic que ja s’havia instaurat en alguns països d’Europa, a més a Espanya, a la nova
Constitució, per primera vegada a les dones se’ns va concedir el dret de votar. Des d’aqueix
moment vaig decidir defensar els meus principis i la meua opinió, després de tota la repressió
patida pel poble.

Tots pensàvem que la república ens permetria recuperar-nos de la crisi de què veníem.
Però les distintes mesures polítiques que es prenien en el Congrés, eren rebutjades per molts,
entre altres pels partits polítics en què es dividia la cambra dels diputats. I indubtablement pels
militars, aquells que posseïen un enorme poder armat, els mateixos que en qualsevol moment
podien arrabassar la nostra llibertat.
Així va ser el vint-i-sis de juliol de 1936 el general Francisco Franco Bahamonde i de més
militars, des de Canàries i el Marroc, organitzaren un colp d’Estat contra la República. Suportat
per estats com Portugal, el nostre veí, l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista. Per a nosaltres suposà
una notícia molt dolenta, pel fet que anys enrere havíem viscut la dictadura d’un altre militar, el
tinent general Miguel Primo de Rivera. Un període on al poble se’ns considerava ben poc. Així,
doncs tal i com em vaig prometre a mi mateixa, defensaria els meus ideals i pensaments sense
por a les conseqüències. Jordi també ho tenia molt clar, faríem tot que poguérem per la República
i per la llibertat. A més, havíem escoltat que la Unió soviètica i les Brigades Internacionals havien
enviat voluntaris per defensar el poble i la nostra aclamada República. És evident que la
sublevació dels militars al sud i nord-oest d’Espanya, suposaria un nou període de temps de
guerra, un període de crisi i fam. En conseqüència, Jordi va decidir participar en aquesta per poder
acabar amb aquesta inestabilitat legislativa el més prompte possible. No estava ni tan sols afiliat a
cap partit polític, però sí sabia que ell volia lluitar al costat d’aquests per defensar unànimement
un objectiu, la llibertat del poble. Per això va afiliar-se al PCE, Partit Comunista d’Espanya i
s’incorporà als milicians del partit, en concret a les Milícies Antifeixistes Obreres, per frenar els
militars pel sud i nord-oest d’Espanya. És evident que, a mi no em va deixar participar ni tan sols
com a voluntària, em deia que no estava preparada i que si em passara cap cosa mai s’ho
perdonaria. En part ho entenia, encara que no era just que per ser dona no poguera participar en
la lluita pel poble, al qual pertanyia i estimava.
Jordi va ser destinat a Saragossa el mes de febrer de l’any 1937, abans que marxara li vaig
demanar que anara amb molt de compte, que m’escrivira totes les setmanes almenys una vegada
i que la seua vida anava abans que el partit polític. Les primeres setmanes no van ser molt dures,
ja que jo sola podia encarregar-me de les tasques de la casa i de prendre cura del nostre camp. A
més, Jordi em deixà un modest sou per gastar, per a no haver d’ acudir a treballar tots els dies al
camp. Això no obstant, totes les setmanes no m’arribaven cartes, de vegades es perdien pel camí
o inclús Jordi no tenia paper per escriure’m. Atès que les notícies de les quals m’assabentava,
tampoc eren massa reconfortants, durant una temporada vaig decidir tornar a casa dels meus
pares, encara que ja eren majors.
Després de cinc setmanes sense rebre cap carta, un dia que passí per comprovar si hi havia
cap postal a ma casa, un cotxe militar esperava just davant la porta. Mai m’havia imaginat estar
en aquesta situació; els militars amb el casc entre les mans, com a mostra d'honor i distinció, em
comunicaren la defunció de Jordi en un afusellament. M’entregaren el seu fusell i la seua medalla
per combatre junt al bàndol republicà. També em facilitaren un xicotet sou de deu mil pessetes
per poder mantenir-me durant un parell de dies sense haver d’anar a treballar. En eixe moment
em sentia buida, sense esperança i sola. Aquell qui em donava de menjar, qui em donava
esperança, qui saldava els deutes de la meua família, havia desaparegut per a sempre. Tan sols
tenia estalviades vuitanta-cinc mil cinc-centes pessetes, un casc i un fusell; per sort no tenia fills
que alimentar, però sí la casa i el camp que mantenir. Vaig estar sola a ma casa quatre dies sense
quasi menjar ni treballar; després d’un temps de reflexió, vaig decidir lluitar per allò mateix pel
que Jordi havia donat la seua vida, dona o home tenia el mateix dret a defensar el poble.

El meu difunt marit va fer nombrosos amics a l’interior del partit, així doncs vaig decidir
acudir a la seu i preguntar per si podia participar almenys com a voluntària, sense rebre res a
canvi. Al principi, em varen prendre com a una viuda boja, que no sabia què fer per poder evadirse de la soledat. Però em vaig creuar amb Andreu un dels més íntims amics de Jordi. Un xic molt
simpàtic que m’aconseguí una fitxa per afiliar-me al partit i una entrevista amb el director de la
seu de València, el distingit Manuel Molillar. L’home que enviava els distints milicians pels
diversos conflictes armats entre bàndols. Després de mantenir una conversa amb en Molillar i
d’haver facilitat totes les meues dades per afiliar-me al partit, el director em va destinar com a
auxiliar d’infermeria a un hospital militar prop de Terol. Just al costat de la frontera entre els
nacionals i els republicans. Cobrava un sou de nou pessetes els dies laborals i catorze els no
laborals, sense cobrar hores extra. Tret que no hi havia secció femenina de milicianes al partit, no
tenia més opció que acatar les ordres dels alts càrrecs de l’associació política. Ans no estava
contenta del tot amb el càrrec que m’havien ofert. Encara que no tenira cap titulació, no volia
conformar-me amb curar els ferits. Però de moment, era un bon inici per endinsar-me en el món
de la guerra i la política.
Abans d’arribar a casa, vaig anar a un quiosc per comprar un parell de revistes i tres llibres
d’infermeria i primers auxilis, per tal de demostrar els meus dots com a infermera. Seguidament,
vaig transmetre als meus pares la bona nova, perquè s’assabentaren que la seua filla anava a
col·laborar amb l’alliberació del país. A la vesprada, em vaig cosir el vestit d’infermera, ja que el
director m’havia comentat alguna cosa sobre l’absència de material i d’uniformes.
Quatre dies després de la entrevista, quatre hores de viatge en camioneta militar i
nombrosos controls dels soldats republicans, foren suficients per arribar a la meua destinació;
l’Hospital La Pau, el lloc on molts dels ferits en la guerra eren traslladats per tal de salvar-los la
vida. Només vaig aplegar a l’entrada, una simpàtica infermera anomenada Dolors, em va
assessorar i aconsellar per a posar-me’n al dia. A més, em va acompanyar per tot l’hospital militar
per fer-me una mena de visita turística guiada per tot l’edifici. Incloïa les dues sales que havia de
freqüentar, una per prestar atenció als malalts i una altra, la meua habitació on vaig poder deixar
les meues coses. També vaig conèixer Emília, la meua companya d’habitació; l’elevat nombre de
ferits obligà les infermeres residents de l’hospital a compartir habitacions per poder habilitar-ne
una major quantitat de sales per assistir els combatents. Emilia, dormia a la part de dalt de la
llitera, era una xica de la meua edat; a diferència de Dolors que tenia cinquanta anys. Ella era molt
ordenada i, per a cada cosa tenia un xicotet espai per deixar-ho. Jo en eixe aspecte, no era tan
estricta, però la convivència amb aquesta dona, em va convertir en una obsessa per l’ordre i la
higiene. Amb el pas del temps, Emília i jo, ens férem grans amigues. Ella era d’Alacant i també
parlava el valencià, la llengua materna que tant estimava. Des de menuda, em contava, desitjava
ser infermera i que la medicina era la seua passió; és per això que, només oferiren els llocs de
treball com a infermera, ella es va inscriure de seguida. També em reconeixia que l’ambient
d’esperança que es respirava a l’hospital, era nefast, donat que el nombre de ferits de l’exèrcit
republicà era cada vegada superior i que, a més, els recursos que el govern destinava, no eren
suficients per proveir tot el que necessitava.

Emília no sols era la meua companya d’habitació, sinó que també era la meua mentora.
Com que ella tenia una major experiència en l’atenció, les primeres setmanes a urgències, jo
anava darrere d’ella per observar la manera de treballar i anar aprenent punts clau per a
l’assistència de ferits. Durant el primer mes, vaig aprendre a extreure una bala, amputar una
extremitat, cosir una bretxa i fer una reanimació cardiopulmonar. Després d’obtenir aquestos
coneixements bàsics, vaig poder intervenir de forma independent en l’assistència d’un ferit. Un
home d’uns quaranta anys que tenia una bala a la cama, era bastant greu i calia amputar-li
l’extremitat, sabia que era una tasca difícil i el metge abans d’intervenir m’ho advertí .
Estava en un estat molt greu i la sang brollava per tot arreu, fins al punt de deixar un toll
per tota l’habitació. Vaig tractar de serrar la cama, però abans de finalitzar, el doctor em digué
que parara. L’home havia deixat de respirar, tot era intentar reanimar-lo, però res fou possible
per salvar-li la vida a aquest militar, que, de la mateixa manera que jo, volia recuperar la
República.
Havia sigut la meua primera intervenció sola com a infermera, i que acabés així, fou una
forta punyalada al pit que em deixà trista i pensativa. Decidí agafar com a descans uns minuts;
sort que la meua amiga i companya, Emília, era a part d’infermera, bona psicòloga; m’ajudà i
m’animà per seguir fent la feina i assumir les conseqüències del lloc on estava.
Tan sols cinc mesos després arribà un malferit, que m’havia cridat l’atenció. Aquest era un
jove valencià, d’aproximadament la meua edat, no més major, que tenia una vida sencera per
viure. En el seu cas, la metralla d’una granada de mà, li havia causat seriosos danys. Però
semblava un home fort i robust. En el moment de la intervenció, el doctor, em demanà que amb
les pinces i amb l’ajuda d’una altra infermera, retiràrem tot el material danyí del seu braç i
costelles. La intervenció durà quasi dues hores, però el xic estava en coma i no es despertà en cap
moment. El doctor, després de tot el nostre esforç, acudí a revisar les ferides de l’accidentat i ens
felicità pel treball que férem. A més, ens digué que en uns dies el militar despertaria.
Tal i com el metge va predir, després de quatre dies al llit, el jove, anomenat Joan, va
despertar. I aleshores, vaig acudir a fer-li una visita per donar-li suport psicològic. Pareixia cansat,
però només entrí per l’habitació, va dibuixar un somriure als seus llavis i em va agrair haver-li
salvat la vida. Joan era molt simpàtic, vàrem estar almenys trenta minuts conversant i em semblà
un jove molt interessant, ans la feina em requeria i vaig tornar al treball. Amb tot, decidírem
quedar més tard a les tres del migdia, l’hora en què jo finalitzava l’horari laboral, amb l’excusa de
donar-li suport psicològic, però tots dos sabíem que eixa no era la nostra intenció...
Passaven els dies i les setmanes i Joan i jo, cada vegada fèiem més sessions “d’atenció
psicològica” i, fins i tot, el jove, em regalà un parell de mines i un llenç. Finalment, el doctor va
decidir donar-li l’alta i permetre-li tornar a la guerra. Com ell també tenia ben clars els seus
ideals, des d’un inici sabia que tornaria a la batalla contra els feixistes.
Mai havia sentit res igual per algú, Joan em feia sentir especial i feliç. No podia deixar anar
el meu estimat sense dir-li el que sentia per ell i demostrar-li que el necessitava en la meua vida.
Aleshores, només vaig assabentar-me de la seua tornada a la guerra, vaig córrer cap a la seua
habitació, però vaig fer tard, no hi havia ningú. Vaig preguntar per ell a tothom, incloses Dolors i
Emilia, no obstant ningú tenia idea d’on havia marxat el jove. Decebuda i trista, vaig tornar a la
seua habitació per retirar i canviar els llençols i quan vaig obrir la tauleta de nit, vaig veure una
carta, la qual es dirigia cap a mi i deia:

Estimada Pau,
Marxe cap al camp de batalla de nou, amb tristesa i avergonyit per
no haver sigut capaç d’expressar el que sentia per tu. La República
em necessita i tanmateix no puc abandonar-la, ans allò que sent per
tu és molt més fort que qualsevol repressió al poble, no obstant tots
dos sabem que Espanya ha de continuar sent una democràcia justa i
progressista. Per això m’agradaria que acudires al meu costat en la
guerra i puguem els dos junts, vèncer els feixistes i tornem a
recuperar la llibertat que el poble anhela.
Amb estima, Joan.
PD: t’he deixat 400 pessetes perquè pugues agafar un transport a la
ciutat de València al parc central el dia 21 d’abril (aquest mateix
dia) a les 19 hores.
Llavors en eixe mateix instant, després de llegir la carta, vaig començar a córrer pels
corredors fins la meua habitació. Vaig recollir tota la meua roba, els meus diners i els meus
documents. Com que el meu estimat i el somni que sempre havia tingut (defensar la República)
em buscaven a València, no ho vaig pensar dues vegades. El pròxim autobús eixia massa tard i
vaig decidir colar-me dins d’un camió militar que tornava a València. Vist que la guerra a finals de
l’any 37 estava a favor dels nacionals, tota la documentació que vaig necessitar al principi, no va
ser ni tan sols demanada pels militars a les fronteres entre comunitats. En canvi, em feren un
parell de preguntes; si era de València i a quina milícia pertanyia; tret que no pertanyia a cap
d’elles, vaig fer menció al partit al que estava afiliada i, gràcies a això, em permeteren passar.
Després d’un llarg i pesat camí de l’Hospital fins al centre de la ciutat, pel meu compte vaig
decidir anar al parc on Joan m’havia citat. No era l’hora acordada, encara que el meu nerviosisme
va produir una acceleració en el meu ritme de fer marxa i vaig aplegar trenta minuts abans. No
m’ho podia creure, vaig tancar i obrir els ulls un parell de vegades, l’estimat que pensava haver
perdut era just al meu davant. Em va donar un bes i una forta abraçada. Donat que ell tenia una
vivenda a la capital em va convidar al seu pis i allí vaig poder instal·lar-me.
Passats cinc dies, decidírem lluitar. Pel fet que era dona, no m’anaven a acceptar, no
obstant això, l’exèrcit de Franco estava arrasant la Península, aleshores acceptaven a tot aquell
qui tenia dues cames i dos braços per córrer i agafar el fusell. És per això, ens reunírem amb una
colla d’homes i dones que volien formar una milícia i atrinxerar-se a la ciutat. Un camió militar ens
proporcionà sacs i terra, que després d’hores d’esforç, aconseguírem emplenar i amuntonar a
mena de trinxera després d’hores de treball. Tot estava preparat per rebre el bàndol oposat.
Entre els milicians hi havia dones, homes i, fins i tot, nois de deu anys, tots ells. Civils units per una
mateixa causa i voluntat. Els distints representants del govern ens donaven una xicoteta quantia
de menjar i amb tots els diners reunits pels combatents, compràrem menjar per tothom. Ara bé,
no ens duraria més d’una setmana tot i que el menjar era escàs i moltes famílies quasi no tenien
diners. Les armes les aportava l’exèrcit de la república, que tanmateix lluitaven junt a nosaltres.
No posseíem cap ràdio ni aparell per assabentar-nos de la posició exacta dels feixistes, per tant,
només ens quedà esperar.

I així passaren set dies i sis nits, els quals passava al costat de Joan, que m’ensenyava a usar
l’arma i a saber quan retirar-me. Fins que una nit, aproximadament a les vint-i-tres hores, el sòl
començà a tremolar. Vaig despertar a crits Joan, qui seguidament m’ajudà a despertar a la resta.
No sabíem de què es podia tractar, però de sobte del cantó cap on la trinxera estava orientada va
sorgir un tanc de combat. Una gran màquina metàl·lica blindada, que podia destruir tot el nostre
campament en un parell de míssils. A més, tenint en compte, que les nostres armes eren fusells
de simples bales d’un calibre baixet no teníem res a fer. Únicament teníem al nostre abast un
parell de granades de mà. Tothom va començar a córrer i intentar escapar del canó del tanc. Joan
em va insistir que em mantenira ajupida dins el toll que havíem excavat però no podia permetre
que tan sols un parell d’homes amb una màquina de metall destruira tot el nostre campament.
Però Joan se’m va anticipar i agafà una de les granades per llençar-la al tanc, malgrat que va fer
un tir que impactà a la màquina no va danyar-la, és per això que vaig decidir agafar l’última que
quedava i ràpidament em vaig acostar al tanc per deixar-la just a la part de baix per fer-lo
rebentar. Per contra, Joan cridava el meu nom, dient-me que tornara enrere, però estava decidida
i vaig aconseguir arribar fins l’enorme arma i deixar la bomba baix d’aquesta per fer-la esclatar. El
meu numen em va abraçar molt fort i em va besar fins que es va posar a plorar. Em digué que no
podia perdre’m mai més i que era l’únic que estimava.
Era evident que un tanc sol no podia anar, amb tot varen aparèixer un munt de soldats que
a poc a poc s’acostaven a nosaltres, disparant cap a la nostra trinxera. Per un moment no era
conscient del que estava passant, la gent cridant, els forts dispars, el soroll de les granades de
mà... De sobte Joan em sacsà i em va fer reaccionar, m’agafà de la mà i m’arrastrà fins a un nou
clot. Xiquets amb dispars, dones majors plorant pels seus marits... I no podia fer cap cosa. Els
feixistes a poc a poc s’acostaven a la nostra posició però nosaltres no ens anàvem a donar per
vençuts. Continuàrem corrent per carrers i tractant de propiciar dispars contra els militar. Res va
ser possible per a evitar l’impensable, tiràrem els fusells al sòl, alçàrem els braços i ens apuntaren
amb les seus armes. Tots dos estàvem esglaiats, no sabíem què fer. Ens ajuntaren amb un grup
reduït dels nostres i ens col·locaren en fila en front d’un mur. Als més menuts els apartaren i a les
dones ens oferiren convertir-nos al bàndol contrari. Tenia l’opció de començar una nova vida, de
viure sense guerres mai més i tornar al camp amb la meua família, però tenia ben clar que la
meua família estava al meu costat, i tenia el nom de Joan. El vaig mirar als ulls, vaig agafar la seua
mà i li vaig dir: -”T’estime Joan, i mai ho deixaré de fer. Amb vida o sense ella, sempre estarem
junts”.
“PAM, PAM, PAM” tres tirs foren suficients per llevar-nos la nostra vida, la nostra llibertat,
però ni la més potent de les armes podrà acabar amb l’amor que ens uneix. Un amor que mai
descansarà. Malgrat tot té un principi i un final, la nostra història començà, però mai acabarà ni
s’oblidarà i tu, ara, ets part de la nostra història.

