
       
Això  va  passar  ara  fa  uns 
setanta  anys,  a  la  fi   de  la 
Guerra  Civil,  en  un  poble  del 
Ripollès que es deia Ventolà. La 
història ens situa en un mas del 
poble penjat d’una muntanya a 
1800 metres d’altitud.

Gairebé  tothom es  dedicava  a 
l’agricultura  o  a  la  mineria. 
Encara  que  no  hi  vivia  gaire 
gent,  unes  seixanta  persones. 
Per  als  que  no  hi  vivien 
semblava  un  poble  tranquil. 
Però  resultava  ésser  tot  el 
contrari per als seus habitants.

Durant la guerra hi havien hagut 
greus  conflictes:  els  habitants 
es traïen els uns als altres. 

Aquest va ser el cas d’un parell 
de  famílies  que  vivien   a  dos 
minuts  del  poble.  Faltaven  no 
només   dues  setmanes  perquè 
les  tropes  franquistes 
assaltessin  el  poble  i  es 
començava  a  notar  certa 
tensió.  Tothom  estava  molt 
nerviós i la sang es va escampar 
ràpidament.

Aquest  cas  que  esmentarem 
n’és un exemple.
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Creació

Un dia un pagès que es deia Esteve 
i  vivia  en  un  turonet  de  la 
muntanya  amb  el  seu  pare,  en 
Gaietà, i tal i com diu la dita, els  
testos s'assemblen a les olles, és a  
dir, eren calcats l'un de l'altre.Tal i 
com dèiem,  l'Esteve  va  tenir  una 
sorpresa  quan  cuidava  el  bestiar 
perquè va veure que li faltaven un 
parell de vaques.  De seguida es va 
posar  a  rumiar  i  va  sospitar  d’en 
Miqueló, un veí seu que era molt 
gandul i malcarat. 

Dit i fet, el va anar a veure i es va 
plantar davant de casa seva. Quan 
va arribar, va trucar decididament 
i, quan en Miqueló va sortir, li va 
dir:

-Escolta  gandul.  Qui  ets  tu  per 
robar-me  les  vaques,  eh?-  li  va 
deixar anar sense embuts.

-I tu, per què creus que te les he 
robades jo, sòmines? Au vinga, fot 
el  camp!  Aquí  només  em 
destorbes!- I, dit això, li va tancar 
la porta als nassos.

L’Esteve se’n va anar. Quan es va 
fer de nit va agafar una teia de la 
llar de foc i, directament, se’n va 
anar a casa d’en Miqueló i, sense 
dubtar  gens  va  cremar  el  cobert 
del bestiar. 

A l’endemà, quan en Miqueló es va 
llevar i es va adonar que se sentia 
olor de fum i que no se sentia el

mals, va agafar el carro i se’n va 
anar a Ribes de Freser a denunciar-
ho a la Guàrdia Civil.

En sentir els fets, van redactar un 
ordre d’arrest immediat. Van anar 
a detenir-lo tot seguit. L’Esteve va 
posar una mica de resistència i va 
engegar  uns  trets  a  l’aire  per 
foragitar-los,  però  el  van  detenir 
tanmateix.

El  van  conduir  a  Ribes  i  el  van 
engarjolar. Al cap d’una setmana, 
el van portar a judici i la sentència 
va  ser  dura  i  clara:  50  anys  de 
presó  per  posar  en  perill  la  vida 
d’en  Miqueló  i  una  indemnització 
de 200.000 pessetes. 

Però  l’Esteve  no  es  rendia 
fàcilment,  mentre  el  duien  a  la 
presó  va  robar  el  revòlver  d’un 
dels policies i  es va escapolir. Va 
anar fins a la casa d’en Miqueló, i 
en  arribar-hi  va  buidar  tot  el 
carregador  damunt  d’ell,  matant-
lo a l’acte. Al cap d’unes hores, la 
Guàrdia Civil va trobar el cadàver i 
l’Esteve al davant.

Abans  que  la  guàrdia  Civil  el 
detingués,  un  munt  de  gent  del 
poble es va llençar al seu damunt i 
el van linxar.

Des  d’aquell  dia  el  poble  va 
romandre molt més tranquil.

Aparentment  tot  era  molt  més 
tranquil, ... o això semblava?

Un 
poble 
conflictiu


