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DESCRIPCIÓ D’UN PAISATGE INDUSTRIAL I DE LA GENT QU E HI VIU.  

Pàgines 27-30 (en valencià, traducció pròpia).  

 “La sirena de la fàbrica llançava el seu clamor estrident, cada dia, a l'aire fumat i 
greu del raval obrer. I de les casetes grises eixien precipitadament, com a 
paneroles espantades, gents esquerpes, amb el cansament encara en els 
músculs. En l'aire fred de l'alba, anaven pels carrerons sense pavimentar cap a 
l'alta gàbia de pedra que, serena i indiferent, els esperava amb els seus 
innumerables ulls, quadrats i viscosos. Se sentia el xipolleig dels passos en el 
fang. Les exclamacions ronques de les veus dormides es trobaven unes amb 
altres: injúries grolleres esgarraven l'aire. Hi havia també altres sons: el soroll 
sord de les màquines, el xiulet del vapor. Ombrívoles i adustes, les altes 
xemeneies negres es perfilaven, dominant el barri com grosses columnes.  

A la vesprada, quan el sol es posava i els seus rajos rojos brillaven en els vidres 
de les cases, la fàbrica vomitava de les seues entranyes de pedra l'escòria 
humana, i els obrers, els rostres negres de fum, brillants les seues dents de 
famolencs, s'escampaven novament pels carrers, deixant en l'aire exhalacions 
humides del greix de les màquines. Ara, les veus eren animades i inclús alegres: 
el seu treball de forçats havia conclòs per aquell dia, el sopar i el repòs els 
esperaven a casa.  

La fàbrica havia devorat la seua jornada: les màquines havien succionat en els 
músculs dels homes tota la força que necessitaven. El dia havia passat sense 
deixar empremta: cada home havia donat un pas més cap a la seua tomba, però 
la dolçor del repòs s'aproximava, amb el plaer de la Taverna plena de fum, i cada 
home estava content.  

Els dies de festa s'adormia fins a les deu. Després, les gents serioses i casades, 
es posaven la seua millor roba i anaven a missa, retraient als joves la seua 
indiferència en matèria religiosa. Al tornar de l'església, menjaven i es gitaven de 
nou, fins al fosquejar.  

La fatiga, pastada durant anys, lleva la gana, i, per a menjar, bevien, excitant el 
seu estómac amb l'aguda cremada de l'alcohol.  

A la vesprada, passejaven mandrosament pels carrers: els que tenien botes de 
goma, se les posaven encara que no ploguera, i els que posseïen un paraigües, 
els treien encara que fera sol.  

Al trobar-se, es parlava de la fàbrica, de les màquines, o es desfeien en 
invectives contra els capatassos. Les paraules i els pensaments no es referien 
més que a coses del treball. A penes si alguna idea, pobre i mal expressada, 
tirava una solitària espurna en la monotonia grisa dels dies. Al tornar a casa, els 
homes renyien amb les seues dones i amb freqüència els pegaven, sense 
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estalviar els colps. Els joves romanien en el cafè o organitzaven petites reunions 
a casa d'algun, tocaven l'acordió, cantaven cançons innobles, ballaven, contaven 
obscenitats i bevien. Extenuats pel treball, els homes s'embriagaven fàcilment: la 
beguda provocava una irritació sense fonament, mòrbida, que buscava una 
eixida. Llavors, per a alliberar-se, davall un pretext fútil, es llançaven un contra un 
altre amb furor bestial. Es produïen baralles sagnants, de les que alguns eixien 
ferits; algunes vegades hi havia morts...  

En les seues relacions, predominava un sentiment d'animositat a l'aguait, que 
dominava a tots i pareixia tan normal com la fatiga dels músculs. Havien nascut 
amb aquesta malaltia de l'ànima que heretaven dels seus pares, els 
acompanyava com una ombra negra fins a la tomba, i els feia cometre actes 
odiosos, d'inútil crueltat.  

Els dies de festa, els joves tornaven tard a la nit, els vestits trencats, coberts de 
fang i de pols, els rostres contusionats; es lloaven, amb veu maligna, dels colps 
propinats als seus camarades, o bé, venien furiosos o plorant pels insults rebuts, 
ebris, lamentables, desgraciats i repugnants. A vegades eren els pares els que 
portaven el seu fill a casa: l’havien trobat borratxo, perdut al peu d'una tanca, o en 
la taverna; les injúries i els colps plovien sobre el cos inert del jove; després el 
gitaven amb més o menys precaucions, per a despertar-lo molt enjorn, al matí 
següent, i enviar-lo al treball quan la sirena escampava, com un ombriu torrent, el 
seu irritat mugir.  

Les injúries i els colps queien durament sobre els joves, però les seues 
borratxeres i les seues baralles pareixien perfectament legítimes als vells: també 
ells, en la seua joventut, s'havien embriagat i pegat; també a ells els havien 
colpejat els seus pares. Era la vida. Com una aigua tèrbola, corria igual i lenta, un 
any després d'un altre; cada dia estava fet dels mateixos costums, antigues i 
tenaços, per a pensar i obrar. I ningú experimentava el desig de canviar res.  

Algunes vegades, apareixien pel barri estranys, vinguts ningú sabia d'on. Al 
principi, atreien l'atenció, simplement perquè eren desconeguts; suscitaven 
després un poc de curiositat, quan parlaven dels llocs on havien treballat; 
després, l'atracció de la novetat es gastava, s'acostumava un a ells i tornaven a 
passar desapercebuts. Els seus relats confirmaven una evidència: la vida de 
l'obrer és a tot arreu la mateixa. Així, ¿per a què parlar-ne?  

Però alguna vegada ocorria que deien coses inèdites per al barri. No es discutia 
amb ells, però escoltaven, sense donar-los crèdit, les seues estranyes frases que 
provocaven en alguns una sorda irritació, inquietud en altres; no faltaven els que 
se sentien torbats per una indefinida esperança i bevien encara més per a 
esborrar aquell sentiment inútil i molest.  

Si en un estrany observaven alguna cosa extraordinària, els habitants de la 
barriada no el miraven bé, i el tractaven amb una repulsió instintiva, com si 
temeren veure’l portar a la seua existència quelcom que podria torbar la 
regularitat ombrívola, penosa, però tranquil·la. Habituats a ser esclafats per una 
força constant, no esperaven cap millora, i consideraven qualsevol canvi com 
tendint tan sols a fer-los el jou encara més pesat.  

Els que parlaven de coses noves, veien les gents del barri fugir-los en silenci. 
Llavors desapareixien, tornaven al camí, o si es quedaven a la fàbrica, vivien al 
marge, sense aconseguir fondre's en la massa uniforme dels obrers...  

L'home vivia així uns cinquanta anys; després, moria... “ 


