Descripció. Interior --------------------------------------------------------------------------------

El cine estava ubicat ben lluny del ball, just a l’altra punta de poble. Hi havia una entrada minúscula, amb una petita barra per si algú volia comprar quatre cacaus o una llimonada, a la mitja part. A dins, quatre banquets de fusta sense respatlera, els més avanters; unes dotzenes de cadires de boga arrenglerades, i un entaulat sota uns cortinatges grans amb pintures “d’òpera menor”. Al mig hi havia el caixonet de l’apuntador, perquè també es representaven obres de teatre alguna vegada. Però allò que li donava caràcter era la sessió de cinema. La gent entrava i s’anava acomodant. Sonava un timbre i, al tercer avís, s’apagaven els llums i començava la projecció. Si estaves al galliner al galliner només hi havia banquets percebies tota l’estona aquell sorollet “ric-ric-ric” de la màquina que feia rodar uns rotllos enormes de zinc on s’encaragolava la pel·lícula.
Terra màtria
Joan Josep Rovira Climent



Narració ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bé. Va arribar el dia. Quan vam entrar a escola, vam amagar la cartera davall de les escales, i vam fugir, nerviosos i il·lusionats, pel carreró del Coco, cap al Sòl de Vila.
Als deu minuts de camí vam parar a esmorzar davall d’un ametler; seria el mes de maig, i ens vam atapir d’ametles tendres. Vam reiniciar la marxa per un camí ample, paral·lel a la carretera de Morella. Al cap d’una estoneta, ens vam topetar amb un llaurador que venia a cavall del matxo no sé si era algun masover, i ens va preguntar on anàvem a aquelles hores, si havíem d’estar a escola.
Encontre fatal, que va desbaratar tot el nostre pla. Vam girar coa, vigilats per aquell home, i vam tancar l’assumpte. No sé si vam donar explicacions o excuses als mestres, ni me’n recordo de res més. Això va passar tan netament com ho conto.
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