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Feia uns tres mesos que m’havien donat la llibertat en el batalló de treballadors,
i “esperava” que em cridessin per fer el servei militar.

El dia 3 de maig de 1941, al matí, anava caminant fumant un cigarret i se’m va
acostar un senyor amb un cigar a la mà, demanant-me foc. Em vaig treure
l’encenedor –que me l’havia regalat la meva nòvia feia pocs dies-, i li vaig donar
foc.

“Quin encenedor més bonic, me’l deixa veure?”, em va dir el senyor. L’hi vaig
deixar i tot seguit em va dir: 

- Aquest encenedor és de contraban, no hi ha el segell d’Hisenda. On l’ha
comprat?

- Me l’ha regalat la meva xicota -li vaig respondre.
- On l’ha comprat, la seva xicota?
- No ho sé.
- Doncs ha de venir amb mi, a Hisenda, per declarar.

Jo no hi volia anar, i li vaig demanar l’encenedor. Em va ensenyar un carnet
d’Hisenda, i cap allí anàrem. Varen fer-me moltes preguntes referent al
contraban d’encenedors, que jo no podia contestar.

Llavors em van donar una “cédula de citación”, pel proper dia 15, per a mi i
“otros” per resoldre l’expedient. Aquell dia, en veure’m arribar tot sol, em van
preguntar per què no havien vingut “los otros”, es referien a la meva xicota i a
qui li havia venut l’encenedor. 

Els vaig dir que l’encenedor l’havia comprat el pare de la meva xicota a
l’Hospital Militar, d’on era funcionari, i no podia venir, però que si era molt
important, que enviessin la “citación” del funcionari al Coronel Marzo, Director
de l’Hospital Militar. No ho van fer. 

Es va fallar l’expedient amb una multa de 20 pessetes. Vaig demanar que em
tornessin l’encenedor. “Este género es decomisado”, em van dir. Els vaig dir
que no tenia diners per pagar la multa, i van cridar un funcionari i li van dir que
fes un ingrés a la Presó Model, per quatre dies, que corresponien a un dia per
cada cinc pessetes de multa. 

Buscant bé per les butxaques vaig trobar 20 pessetes. 
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