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1, el món va WQ.uuuent., molt,

, donant. p

q

hi· viu, ja que el món, aen

hn'1;

Vessen de noves acoqt1inant.s, no
ien tempa Del'

1\tll.es per a dir-les tot.e,e. Aban

leé nOVes de cOlllPromis s'ht:rl ·.-nJat

tens i la

l'.

, i la gent. si vo1.

.ja que n

tar amb els dels diaril '. P'...i ha mau-ae-cao.

ba1XJ

diners

r

'081'

rv1.....

d

oda,

rapt

i

'han posat. def1n1tiv

cabarà mat.ant-no

de protesta;

e

s ma ta. a cent-v1nt.

.-t Viu

q'

'DS,

, que no paren ••• Els governs de la majoria del
navegar. 1

perdut Ja cat'ta

posant. P

fa aigue

Quart

dia anb tot

passar, ja

no

,.'b

del Tercer

nUDll rant. perquè

h

or

,

olt

el t.811p

e, 1 altres ni dej\

veu,. un

a qu

un

t ••• Miliona, d'ésser html

M6n, ara hi

,

JO

h

bar prou bo el ai sta,

deix! c6rrer i &1

j

,

el

armes. l

ena n'hi 80bnm

int'.

anem

de' debó, no acaben., 1 niDgÚ

qUi

tots ••• La

No

·les guerres d'a

oC1pr~I:

armes s'

~er

pot anar, és un var1tabl

prob:

o

se'ls ha de

adul~r1s

bft. Anar a p

te

rvir a la o1i-

.du1terie, quan el's adulteris erel adul-

la t'"l1eton

hora,

n prou

IU

,

•

~l

~,

panor, a

-i es :tos h()1Jt st· s'llaur1a ae p

'Ot

sr el

encara que ser1
fIar cent.

tel

II

pessimismes eneomanat.s per l'est.at
actual d'aques1a
terra que ai un
.
.

li dóna per a roèJar ma1ammt.

dia, que 'tot e6n coses que poden passar,

pla98 a comprar, de Qui guanyarà .el

no hi ha ninctú uue
.peno

nyores e

m~e1xi
8S

d'anar a

l

manera,

e

o de no rocar

VCU1!v..

onat

T.l~.'!a,

1 de la Pau, 1 d

el P'Pem1

• No, tampoc seria

destapen,. erl't!"8 altres co

massa. Els di sbarats passarien

una bona cosa de1xaI'-ae emp

bel p

igu&J. 1 els pa

• l

1m!

a OC)J.1,

eri

t,

disbarat•••
Doncs d

~t

ela disbarats col. lectius que :tan pnsr el

. coix, espat.llet, aquestes planes vol

IreteDòre

d'aspirina que, sen

ansc d'aeonteixem.ente fatals que
.

er

ser un sedant, tm

. 1 a mlneraJ.

ocupi de l' al-

8:

que b'

U,

l

q.

prou els recalquen i treuen al so1 pl'
ens podem aCQfJtsr, s'hintrobi Quelcom qUJ

n

reaom1.8S que

tant ena convé a tots plegats ja que de fa any
CIe patir de l'estòuac, de no poguer n8llar de~lte8.. o d

ller desitjada pel pròxim. Es tracta de mirar ae pasar

no tan malament com les que normalment e
rasca ens aj uda
.quesT.ea

p~anes,

8

ssen ••• Un

creure que en 8 :fuig la calorada. Això vdeln èsaer

tm1

mene de got 4' aigua fresca. Ja

'torn~

a suar,

nt criem que suarem molt i que
Aqueat és l'únic obj ecte del llibre. Si algÚ 01 llegeix :1 no ho veu

aix! serà que estava j a ten minat pel mal vi
bregar hi hauria estat a

8.

ctual que

n~

que l'autor, el Doctor Petit, a''h:'ln-

rà errat i enlloc d'eUminar cares de p
i potser per a originar alguna mi tj a ria11

aczrea, n'h

..

n'sn

ria d'IB ver edificat el llilre al reri. de com el va t'abrJ.car.
ta

erG,

el

succeir això, tamnoc som oon:t'o

U·

De to-

stea del tot., 1 el

,-

\

"

IV

s. fl.;ra home de mans i pensamert. S nate, ell. Encompte8 de :rer un .
pinyol dels apissodis de comprauis, només els iniciava pensant potser

que lIl1r algun lector se' la podia decorar 1 imaginar a 1

segur t qUe' si algú 11 ht€Ué s diot:
- Jo, d'aquesta dona n'begués dit

mèS

coses.

ell, educat, eduead:!ssim, com eneÓD la nugoria dels savis educatG,

hBgu6s cont.estat treient-se el tB rre,t i anb veu manyaga:·
- Ah, si, aenyor, si, Sel'lyor. Per més coses qne ae'n d1g·Uin, de les
don

,

'n dit» n prou••

ai

Li plavia trobar lectora que di,scut.1ss1n pla18s, mentrie no e8 toqués .1

t'OllS

històric, que era aagr8t,. Ell volia que la gen't no lleg1

i prou, que hi dlgu6.

t'àci.l i no
Cal.,

Sl

esmenar

~

hi pen·• • la seva, al llegir. llegir no , . '

sap 'tothom que vol de llegir be!. Saber llegir 'a, ai
~a

pl.ana de l'autor 1 que aquest no en pateixi. O aigui,

que si hi ha una revolt.a que pet. canviar un pa1.8' de baix a

Vicever,aa, 1 e1. Moa abma hi ha
c1pa1

é8 t

UDS

ni't de nuvis, com

per a la mEij oria, la re'\l) Ita,

parlar anb R"snea i a

t'CDS.

~8

dalt~

o

<iue

de ~a revolta que s"ha de

Es clar que 8i un historiador 68 historia-

dor també n'ha d& parlar de la nit de nuVia, però tot pa8sant. El
t. bist6rlc és la revolta., i P" important que a:f.8.ti

una nlt.

de

DU-

1S t t1ngtJltn't en c-ompte que de nit,s &t nuVis 8e'n tan a m1la r8 i de
no, el plat :fort 6s la revol'ta. Hi ¡Ei molte8 mes COS88 per
elar1r en una re"D ~t.a Que en una nit de nuVi'8- l aqu!
l J.ec'tor 1ft él.• ligent. Mentores
nuvis, que el Doctor

DCJlM8

é8

on entra

arribi a la revolta, de la ni t de

haurà :insinuat, s'hi pot. passar hores

11118-

g1nan1;-la a la. seva manera•••

in Doctor deia que 8i els llib- e8 es lleg1s,sin :.t prou seria mala,yada t'eina t'8"'"-ne. Si se 11 contestés qlJe hi ha mol ta llibres

.que es compren 1 no

.una ait:

Ueaixen, 8'11, que

respostes a

v
Allò quec .ita és fer- '10,
pri o no.' v~ 1 J.Ub re no &s f
~.

l1ibT8,

, no,

98

:\l.egei
po dri

o no, es c
rar ni lleg1·J'.

Fem vots, dom s, perquè aqusst l1.ibre sigui l1eg1 t pels lector 1n-

teJ..l8eIl't8 que volia el Doc'tor' Petit., i hi vuJ.guin trobar, encara
que no hi sigui, i aqul serà el mèrl t, del i~tor, 1~8 iIt. aneion s, lli)

bones in ten ~on S que 'el nost 1'& vell amic jurà qu e bavi a pos at en la
seva obra.

r tant

Ò6,

bo, després de la lAc~ura ningú.se

fercol.lecc1ó, de- bombes,
'ia. Ans al contrari.

\

.

8

scmti predisposat a

pervertir onors, ni a teJ-se soci de la
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l per això m'he mudat t8l'1t?

ITo, no es negà tothom•••

.

- T' estil~JV •••
La rflsp08ta t'ou un silenci. Par un s inst6nt.a ell volgué creure que

Ib l'emoeió el mot 11 bE:.via sortit amb alguns lletra de llenys,
ell.e no l'havia entès.
sorol1, i ple de gent

OOI!l

o

Passava. un tranwia en aquell moment, tot.

si s'hi anés de tranc, 1 8egur que ni 'tr--

via ni passatge es donaverl comp'te' de l'estat del deelarant. l t'eu
l'enorme saerit'ic1 de repetir:
'estiWlO••• - ja amb molt menys poca veu que la primera vega:Ja. Era,
pobre, el segon; un 1ft' estimo u

CON

si estigués afònic.

l no, no hi bagu4~ contesta .. l tot un món 8e n'anà en orris. tila pila de mesos esperant el moment de poder di r aquell mot, dies i dies
vivint literalment només per l'esperada resposta: "Jo també", nita i

'8

nits sense dormir, pensant i més pensant sempre, a caia mmut,que

ell també podia tenir tmS ulls a, prop per a mirar-se" ls BEtIlse racionament, i unaore11a a la vora per a di.J'-lf, entre

a~trea

coses, que

el món serfa d'eJ.1s ••• tot él msgnit'ic castell que al voltant d'aquell
tlJo ta'~té" s'hav:ta :ret, tot allò que a partir d'aquell UJo també"
~

a'havia vist en cor de portar
hauria est.at capa,
g~ns

8

cap, coses que - es deia- cap altre

de t'er, 1" té, tot, tot s"eavel i caigué en se-

per terra com si aquell seu magn!t'1e castell en lloc d'ésser de

pensaments, que són, els castells més t'orts qne hi han, hagués estat
de cartes o èJe t'um que encara són castells mol-t més lleugera que ela
de ear'tes.

:En tro

1ns-tant, Jaume ?e-tit s'ado~à que era el mAs wi8era-

2

ble, dissortat 1 m's poca cosa dels homes. Es veié tal com en realitat era: ben mal dotat :rlsieal!lent, amb un nas perillosament decantat a babo'!"d,. 1!'seabable de tan llarg, amb aquellb sabata de pis
que l' obllgsV& a oa:ninar balm.tcejant-se notabl.emfJ.'lt a la dreta, i
fo.quelles ulleres gru1l1Udes com per a guanyar- qualsevol concurs •••
l

això que esperant aquell UJo també" havia t'et el sord a la Mva

est.raf'eta anatomia perquè ell d'alg\m lloc bavia. tret que l'anor
passa per d:amunt de tot, que admet di:t"erèDde s de races, de posi-

cions soci.als, d'edats, d'ulls i d' ~atature1l'-, 1 es creia, al pron
ciar el prt1ner "T'estitIKt", el méff t'ort, valent i pode-r6s galant del
món. Al t'al1ar-1:i! les duel' :resooé~8 -ell j& havia comen~at a dubt.

.

a part.ir del s-llenei del primE!P a'tac-, pensà que 1 '

:t'alles l, en el seu eas, :t'alles juatiflcable&, i es v'é illt'in1ta-

ment més paca

cos~

d'allò que en realitat era. Aque1J.a ssbats, que

,1& en veri'tat era una sabata de- p:roponcions poc ecrrents, li .aembJ.aQ
va d"en~ de la csiguda del casteU, una mena de grat.aceJ.s monstruós,

\

inabordablé ••• e-l n·os se l'arribà a veure sense edor,·, com si li

anés a :rugir ••• S1

h~és

eat.at

tmS

anys

m's jova a ben 'segur qre .a'ha

gués posat a plorar rn,;sconsoladorament. l malgrat el

88U

m~lfic

batxillerat "i els anys de c8.r1"era que port.s.va al damunt en tenia UDes
ganes de no dir, dè plorar. Es trobava com 8qtel1 investigador que
'

.

ha passat tota una vida esp:eran't- el resultat. d'tmes recerques i qu

.

quan. arriba el moment decissin, el segon culm1ncnt de veure pT8m1at
l'e~or,

i la 11...1usió de meaos i mesos de p&tir, es troba que· no

troba. res i que ha 'treballat de- t'rana. Era com si Colom de8Prés de
setmane8 :f. setmaaes dè navegar a' la recerca èl" lm- món nou is t-rooe-s

sense hINer-ho volgut, al lloe de BoM.1da.Era com si un metge arribés :rreturóltsI

oap981 del llit d'un malalt. p-1tdilecte amb un medi-

camellt que· l i ~s costat dies 1 dies per a trobar-lÒ, i al d1~

3

li: -Això et curarà, malelt amic-, e~ maJ.alt, després de pr*tdre' s
e~

tISd:l.cament es mo~1s.:eom

tI'l

pollat ••• El seu Waterloo amorós

11

cotrJaDi un e.ste:t d'esperit que ell, que ~8bia tant~ coses, msi es
pensà que hom pogÚ9S passar-lo i,

m.o~t menys suportar-lo. Per a ell

el món havia acabat. de motn"e' 8; la llum, ell ja normalmEl'1t
veia massa,
i

11'0

DO'

hi

bi era; els- carraTs p.reD paorosos abims de pregone-

ses insondabJss on 'lls transeunts, convertits en t'ormes desdibuixades
i paorose9- e'hi -e-n1'onsaven 8mb rost,.es de ~en to d' lm món torturat;

els blo'cs de pisos, m's aVi at mal vi&tos per la gent. que

eren

ge~.ntines

DO

en troba,

CÇ)ltunnes movibleè que es decantaven t'1m arran les

voravIes i es tornaven a redre,ar costa.nt.-lis cada.

\'t

gada m~ B-eon-

• seguir la verticalitat ••• Els t:ramvies s'havien. convertit eD coses

vives

i portaven els cdciutadtms per' camins de mala. anomenada i

per això hi anava tanta gent que s'hi enganxava de la maera que t'os•••
Quan e lle digué:

s tard, Jaune, la méva classe de eant OOmS1f1a a les vu1t •••
ell no la senti. 'l'enia la vista al sòl 1, quan ella pronuncià

numeral 'VUit, aquella t'anoss sabata de. Jatme P'lti t, degut

8

el

la t'OI'-

ma especial de treballar que :feia poc tenia: el cervell del seu p:rop1etar1, anava ere~nt, creixent en proporcions :tabu1oses. l ni
sentí els mots Que segui ren :
- Ho sento, Jaum.e••• Jo, veuras ••• Bona nit •

.

Ella marxà corrents i ell segui aturat, m1ran.t a terra. No va saber
mai si hi bavi.a :re-st.st hores o dies en aquella

posic~. Només es

donava compte, com· a trav's d'\ma bo1ra, que la seva sabata de pis

anava creixent cada vegada més eludint tota llei natural coneguda.
!Jo sent! 'tampoc els set palJaant 8 que li pregunt aren al. veure' l arn b

la mirada al aòl:
- Que b a pe:rdu't ct'..1f!lcom, senyor?

4

Si n'bavia. perdudes de coses, 11are de Déu! EDt. aJ.trea coses, la

.untat., aquella voltmtat extraordinària que

a ~'es-co1a primer 1

tbiver,sitat després, l'havia portat sempre a la oonqu.ta del

s privilegiats com a cotr.pena ac1ó d ,'ésser l' 'tiumn .. m,és destigu.t de les clagses. En els joes :l en les bromes dels estudiants re-

tava 8empre V8D9ut i escarni t. Ell ea venjava estudiant, 8 atudi 811 t,
st.udiant, i tot 8'1 que 11 era ve.dat en al:tI'e8 -co ses 11 era donat. a
'.
,
s plene.8 8n els de ].a geometria de 1lespa,1 i l'àlgebra $uperior•
• ves victòries en els misteris de l'intel.Je.ete eran la comoenació deJ.. . .us innombrabl.s cor1P1.exes d'mf'eriori:tat,. ·A n'en prou
li :hauria ~ad8t ésser pri.1llC" en una curS& de c~nt metres, indispmsàble en l"e®ip de futbol et campió tmiversita ri de boxa••• Les seves

lituts eren plenes de de $var1 aiga i, dintre- el
_us

pel1S8t!'JtI'.!t¡, *'8

cl'G$

tan cat dels

veia posseïdor d"un cos muscul68 Que dcnsva enveja

18 seus companys d'estud:l.s, amb uns cabells negràs 1 rinxolat.s i,
vencedor en els deports tenIa les don-es Q dotzen.es que no se .li mo-

vien del costat••• Però,

B

l'aixecar-se al mat! despré's d'una nit de

pensar malaman t; 1 110 ve!-lx.' 8 al wirall -1 t estri no donava per a em-

i,rallar-l0 'tot" a eOp,,-quan -es posava aquelJ:e enorme sabata i cercava
le-s palpentes aquelles ulleres ernb "'¡d~s de eomprcnd.s, Jamne Pet.it no veia altra solució que els 1librea.
Un d:t~ a classe, digué la 1ll9Ó magnif'ieament•• l una gran claror

es f'eu dintre el seu ce1"VeJ.;l. Fills llavors: l'havien guanyat en t.ot i
tots. Tothom s'bav!.a rigut d'eU, però acabava de descobrir que ell
tenia al- seu a.baat quelct>m per a riur&'s de t.ots al seu t'Om. l t'ou
quan es posà

8

de llegir, que

estudiar f'uriossm«rt, com sl na hi fos a 'temDs. L'abús

tant.. desgràcies ba port.at, l"obligà a canviar d'u1].e-

rea .a cada c.urs que acabava, qlJe.!l8ra ja, le (mies cosa que 11 mmcava
r a desmillorar el., seu ja d&smilloradfssim aapee·te. Ell veia 'triomfar els seus condeixebles al camp-s d'esports) a1.s baus 1

&

les

R

5

, per0 ja ela oontên:q;lava amb una rialla a mig fer perquè sabia
en el terreny <!als llibres arribaria.

~l

momen t. de poder dir:

'0 el millor!lt I, ee·rt, es mnvertl en lm autèntic campió d~,les

.etres i els números. Arribar a resoldre un problema, era per

6>

ell

com arribat pr:ht'flr en una iïlaT'at.hon; s.eguir el penfBllEmt de Pl&tó,com

al b~ a 18. mês bonica d& les miveT's;1 tàries; assimilar la

ria de la 'formaci6 de!:s. vdéanis,. com batre' s a cops de puny 1 naturalmerrt. guany&~10, a1 negre de mé~ anomenada. _.I durant tlmJPS i
viure 1a g;Lòria de: saber-se l' a1urrme

qe

les cases del saber

IKUnuot n-rimr i respectat més tard pels é1em6s -estudiants :l t'ma i
.. adu1a:t. pe18 seus pr«t"nsors que- no hi rien de conttmts- de camp.r a les sevesau19s snl) aquell noi prodigi:. Jaume Pet.i t Vivia
seva èooe.e d.lor. Havia

'.r'e801t

d"una manera tot&]. la pregunta de

era el seu t'i en aquesta vida:

~studiar,

gada que es teia la famosa ¡;regunta. l ja

8S 'ContAstaV8

110

cada

v.ivia per a res més-

:i no ~é:$ pog:fit estudiar haur1aeomalalt1t de molt mala melal tIa.

en aquell· t&!lps que el catMlràtie de 11at.i 11 digué un dia en
'na classe.:
- ~e

ell

8'àpiguê8 ~.s qW! jo no és pas massa d'admirar, però fill

, que· en aàpigues m's Que Horaci' .
S

que en la vida pe!" a 811 ja de color de s1ntesis, de pH, de

trigonometr1ê8 i d. PQ1iI101Uis, que' abn \me colors ten especials "tan~

teix, bi sorgí qt$lcom qU~ JatID8 Peti t no hi. comptava: Gràcia Maor-

,re11. Gràcia Martorell estudiava t'cUoso:fia -aneu a sabir pe ~uè
una noia tan maca com Gràcia Ma'!'torell havia d' 8Btud1 sr f'Uosof'iai

~ra,

a clss-se, veina de Jaune Petit. Uts primeres vegades de veu-

re'l, ten llarg, ten prim, 8tDQ taüt nas, emb- tant.a sa.bata 1 amb tan-

tes ulleres" rigué com bev!1 tot.s i. tote~s abans que ella. E:ll, com
U8

tenia, quan aque-stes coses -s'esdeven» n,

tm

l1ihm a prop, no en

6
~eu

massa caba1 dels. somriures de la. noia. I, per una d'aquelles

coses que a'eadeven1D en

aqueat

ón que en pas'sen tantes, passà

ue la :familia de Gràcia, amb noia i tot, .es trà811adaren a
].a

mateixa escala que vivia Jal.U!.l8 Peti t. l coincidiren 'algunes ve-

gades 1\ mlal'" junts a. claese. De 18a (miques

sabia

pa~lar era de

parlant-ne

..

viure

gú arriOO

le3

que el pobm Jaume

dels seus benamats 11lbms. Ah"

COSitS

d'aque1lt~s coees~

0038S

pe-rò"

com es t.ransligurava, Jaume Petit! Al-

dir que cOOlinava com el.s altre., pe,rola not.ablem'ElDt 819&-

&

i que ]es ê8VU t'accions- s"human1'tzaven en gr-8n manera qua'! tenia

la para.:la parlant dels llibres i de les sew& coses••• Gràe1a Marto-

rell, eli &1 seu quotd.dià

eamt

de 1.a Lblve!"s1tat a casa sevl,i sent.!

parlar de Sòcrates. i Plató, entre alt.res, com mai n'havia Bent.it par-

lar a les aule.. :'X sabie tun't

~Taumè

Petit d& 1.e& coses de 1131 penso

68 que abe"" que s-1 s.e f J. rle-ixava dir no acabava m&i ~a co Ida. l Grà,

cia durant aquelles classes Ml)' 11a a la Via p-úbl1ea s'assabentà t i

tudiava t'il.o8of'!a, ; ~9' coses que mai s 'hr:gu6s pensat. La
t

doscripció de la mort. de Sòerates la sent! 'ton ben dita que arribà
a olorar

~i~l»

tant com el mateix Apoloòó; s'enfilà amb la boca

oberta PGl p'3D_8am€ft de PlJató per primra vEgada,malgrat hàVer-lo
'tat ho.'Mls i hores a classa al 'ca:te&-àticde- :tom; conesu6 el mal'
humor d et Des«taM.ee i els seus mer1ts
a cops d'espasa

-tm

~
f'iloso:f
ar-

mat 6:8 un ti1òaof' p"'i1l6s-; vi3qué laes maJ.ed1eeUnos dels jueus
ontra

el Cb1..1ega Espinosa i n.o pogué ob1tdJlr aquestes: l'Maleit

siguis en el dia i en la nit, malelt aI. ai.xH8!"-te i al anar-'te'n
a dormir ••• Manen que ninglÍ.no l'ajudi, que ningúQ no s'est1gul 8mb

11 dessota

e~

dist.ància••• tf;

matei.x 'teulat, ni que se 11 80sti a quatre vares àe
&8

deixà meravellar per la ~ voluntat. de Kant;, i

arribà 8 pensar qui sap què
hagut

lm. que

d~ls hcne8 al 8sbe:r que n'hi

havia

eserivia i ne ten1a cle-utes, es mantenia sol.. r malgrat

eseriu1W, fque- m.a1g~a't 'aser home de lletI"88 portave la regularitat
l--

?

la seva Vid's a tal ptmt que sortia- a passejar tots els dies a I-a
cateixa hora, tant. f'ou eixi, que els veins de1 discut1 t autor de la

erltioode: la raó pura" posaven a J."bora ela rellotges qum ell pas.va pel davant dA les casa's llurs,; con.egué- els sets germans 'de Fieh-

te 1 la grandiosa

IWJ

mòria d' 8Q.Ue&t qu:e l i permetia a cap edat apredR

dre de memèr1e els sermons que sent.ia els quals podia repeti r més
tard

sense

Ql1é'

hi manqués lm sol mot.••• Enparla,

ten-t, i tan bé Jau..

Peti t de la seva estimada t'êmUia filoSòfica Que p.er pr.lmera v
a en

.~

cervell '1'1IDa n0ia moderna 1 de tan bon mirar com Gràcia

.-rtoren." dura.n t un. temps, t.ot el temps que duraren e[.s monòlegs
de carrer da Jaume Petit"
!:\r8't1

el llo.e

~

Loclce~

Mslebranche, flagel,

oo-lsgal~nt,s de

HlJD:tt i Scho-

cinema de tom:_ I, com un

derivat del trasbals iD'tel.1ectusl de' la noia, s' esdev1ngu6 q 1.ItlcCID
insòl1 t

1m

la vida de Jaume Peti t'. ! :fou oue,

priU&T' cop en 'l11O'lt.s i molts

m:e~:u~s,

cique s i 4lquaeions quadràtiques i

reU al

c~...

deixà
S8

lUl8

ni t, aquest, per

clè pC~fnsar.

en t'òrmules qui.-

J.a passà entera amb Gràcia l~arto

l anà descobrint. que rj a no era el plaer de contar a Gra:-

ei.a les (Caeila dels, home.s que pensaren més bé 1 pr11J8r que ela alt1'98
allò que li t'ais. oos1 t,.jar &1 diari viatge d&la Universit.at al cc&-

tat de la noia, 'Sinó que era prec1flament ~a prèsència d'ella la
que li :reia anhelar que srr1blts

COS8

despresss l.lhora de deixar la casa

de1 saber on ell. hagu6s vo1gutt t'eia poc,no moure...-se'n mat.r per
rimers' vegada, l'amo!' e·s :ficà pels depart.amentrs psiqui es i fisi es
de Jaume Pe:t.it • Tothom J;' a~usa de la s-evt¡· manera aquest impacte, des
(j'tm

Sm ò. Pèrs1a a un gue.r&.-agulles"

i te-Ulom bo pensa impodible-

l' t'acil. Jaume Peti t encetà dubt&S~ ell de

COS'8S

de Plató en sabia

un niu, p~J"'è què l i diria u. Gràc,1a J!ar'torell ai no li parlava à'epis.sodi s de Luàer i Sant Tomàs, d f Ari8tòt1~ i ~ga i Gasset?

UDe_

.à 11 parlaré de queJ.eom més que de llibres de "text" e
ves hora's punta del pensar, el seu cervell de pria ra di v:tsi?'ó

88

8
dedi~va a t'ilt.ra]" aquell 1mpt.l1s inicial d'amo!" i

..

ració

SGr.S&'

bast.ia una decla-

f"al1.Era, acadèmica, pert'ect.a, inatacable',,, sen

s:f.ble ••• Si aquella declaració l'l'lagu&s poguda fer de pen8El1'lent.f
l arribava l ' en

&mm,

altra conversa

qUé

i la pr&Gènc1a. fi si ca de Gràei a 11 vetava to. ta

no fos ,al vo.1:tant d& la pos:s:lè 1Jt:ltat. de 18 meta-

flsic.e. com a c:lène:f. a. l allò qu& :t'&ia tant tempe que Jaume Pti t ve/

~

dir" aquel:m declaració impecable, no arribava a dir-se mà ..

l era

UD a

pena perquè devia ésser'

a deu

~neracima. l

lm a

doclaraeió p

anaven passant els d1ea i Gràoia Uar-to.1'811. ana-

va guanyant ne'dal~9s de fUo:so~ia. l malg:r-a'tl

deia,

~an:t,..8e

en les coses da la

Be.fonna ni el Ca1!VinistD&

f:tS'

~ògi.ca,

tot,

Jaume Pèt.!t '.

que" un dia o al'tm ni

~

posarien entre lasèva Gràcia 1 'ell. No
fet de no goBar parlar ni del.

donava peu ac:reure que
va aco.atent. al. moment. de la 8&va gran aV81:i'tura. l cflda nit;. polla.,

tocav8-, aqu91la dAc1arao16 mOnumental que .estava preparant i que
ja era .el cmrt..l-tt del. seu univers" dels seua penàamen 'ts91 deLs.u "jo'
i m61I n'ft1és tinguts. l .t!oman'Jà a ·bEtSt.ir aquell castell interior
ql.ll tal malament bavia d'acabar.. Es à1gu4 i &s jurà que s1 allò' que

eU senUa per la noia era amor', a.quell amor
&

~l

portaria, per :e11

:t'er COS-&8 m&l'8Velloses com nomé-a es cJ'&uen qWJ poden t'er .ls ena-

morats. A mid& que anava posan.t pisos a n'aqueU seu castell. extraordinat'i, com que

a;

cada pis més. s'apa.rtava d& toCaT" a terra, menys

sJ adonava fe es volia adonar, de eom ara ell quan D().T'lt.en:ta Spen <»r
la boca. Ji'Ma el sord a tot; que. no :ros portar Gràcia al p6naameDt
i mai, mai, li passà pel eap la idea d'un re-fúa. l qttMl méa trigava

!"ormu1ar la seva :t'arnosa d8-clarac1ó., oés

segur estava de que ~

:faria i 1>.&. Ret ha poca gen't·, amb l.'arnor pftl mig, que accepti

per

&ndavant un refús independent da la mas o cenys inclinació a b8be~

dels saus apèndix nsssals i de la més o menys igual.tat de la ll.a1'-

9

de les r&8pf!et.iv-EtB&Xt1-oem1tat} in:f'eriors., UJa ·eo-naéquènaf.es df.J

això :foren ·que aqueUs dies, degut a 1'ésp"&c1s1 'estat d'esp.ri1;·
aune Petit, l.es lli90Da de :filosofia sor-'t1ren dela setJ.e llavis

no ñavien sortit mai dels 11svis de ningú. La noia

se ll·gacoI-'

del to.t.emàaladida i nomita pgnsava :1 temia que podia arribar
ment- Que- e-ll.. acabés &1 tema, però ell en t.robava sempre de tema

de ,tLa P.èP'úbli.ca. lt t'ins al "On u'tilita:riao1m", :t

donat,,;.·8&

,

com aqlléste8 coses plav1:en a la noia, la po:rt.ava

pels

vum orRU.tmmU mirant-la. als ullIS, eonvEtlJ9ut de que-

'lm

'L·

d1a

canote

O'

al'tr

talls sem"ets 1.a deixarIen 62 punt. per l" assalt final • .AJ.gi.a8B ve-

gades

~eu ~a

pausa amb la àeclal'ae1ó llest:s.,. però;

~ ~s, eY.aumer ••• -ditm.é-

l¡"ina que ar:r':ibà

tro,

I

la neta.

CI1&, el dia, que ell 'COfl'9RUé' era. el àe la seva

i.ssi6t.ranseendental. El dia de dir tot, al-J.ò qua tan 'temps:f&ia
volia dir. E80.0111, de~, d'e mol-tè8' nits ò' 1naoomi i de éle1DP 1:

deelarae:f. Ó 81 punt" aqu8,11 dia. Era

tilos.of1a que aquella

t~

lm

di vendres. S'acabà la c.1a

venJava ,sobre l"autonomia, la 11.1ber-

tat i la inò.ep:endència del jou. Trigà a J::abar-s8' aqu()Ua classe. 'l'oth-cm t.81ja pressa, das deà estudiants que

d&teà~àt"i_c que l' esp.eravèn a.

~'1'9

eb tamm &1 propi

ut'!

vermut dol bow'é.Íue 1 a gent doe'ta dedi-

cava a un filÒsof' australià que

d~sgrad.adamen't no abun den •. E1 cat&-

dràt1,e. :riM de.1Xà 11'\ 11iIÓ 1naeabada i ho t'eu amb aquestes paraules;

- }llo és paS'
obliga.ci6
.

d~ente-~r.. le~

tote. lea lli,aDa à"aques'ta
,

c1ènda-. ••

Com 'cada dia, es trobaren
~a la.
, .

.

J~ i

Gràeia. &!mpre· era ell qui -<:anen-

111,ó mòbi~ récordan:t, qualf18vuJ.ga pañ d" allò explica-t pel

prot'es8or unes estones abans. l Gràcia esperà, e'Om'SGmpre.
a

cam1n8~

aeguint el carni detot8 els dies. Era psI mar,. Que:ia una

pluja t!!'!I1udJ:l

q.u~

deixava l' B:$Ía1t abrillantat i notI·., F'eren

UB

10
¡Dei.

Jaume estava posant els darrers cops d9. coll

'8

les pe-

del. seu 'cas1iell,.... Ara!, '9S digué. l Do-t.à que un tremoJ.or creil i p&s8igolejava la gorja Bid que anava a dir. quelc<m. Gràoia

pensava que el sen acorrps.nyant estava ordenalt els seua pensam«lta
:r

8

la eonf'eÑnc:La hahitual.. La gent. anav. i venia aepreasa, per
~lls,

r del. tenps..

muts, ap:rifssaren també el paa. La pluj a passà

!-&r ma d,e '!e,s seves variades, manife·stacions. i plogué abundoBamm t.

' ..
- n¡ullm-se,
• e
Jaume o'tt- t un gran p'8raigua i Gracia,per a nn
ent.ra
l'interior del petit :refugi tant com 11 'n :fou possible. l Jaume la
~1ngué

a prop com mai l'hi. havia tingut.. '1 ell, aquella 8C()Stada,

l'ijntengué a Ja.

s~va

manera, i demanà a to'ta la f'amilla de

~'

aue hav1JJen omp:1anat el m'n d'idees::que no

péí$Sen~

,

oaa ba.viefl de

~Vir

t'11òso~s

que si per alguna

.

nquftl"1es idee8 servvsaio perque aquella plu-

ja durés :rin s que ell es decJdls a dir qU8'lcan f"om dels llib
d'èti'C8 i. els aeua problemes. El sellS invoc8~S' feren el mimel.,

1 la pluja durà. IfI què dimoni", cOrMn9à ja a pensar el noi Que de

pensaments rai si en tenia!, no deu pas ésser únicament per

't;'

le1 baró de Veru.la21 que G't"è..cla. ta aSIa dia amb mi el trajecte. de
la tb1\:rersi.tst. a ca.~u .;•• l ho era tanme.t;e:fx, com era únicament de-

gut 81 r ui:rat que queia que Gràcia cercava paraigua endins mullarso t.an poo com podia. Ara que .la tenja tan a la y()r.a vela, a traVh de

les

t,teV9S

ulleres àdequade-s p&r a guanyar qualsevol concurs

d' o:rtalruolog!a., com era 1>el11ssima G'J-àc1a l!art-oftll. La noia deixavet:
aoapar
ja ens

ml

p-ert'um èe coss neta 1 una t.ebior del seu contacte, que

MU~:w1&

agIflat V8tU"e-hi dessota aquf)ll paraigua al propi Kant

en persOIlfi 1. a vint anyal. EJ.l, Jaume, t'eia 1& mar" d'estona

qu..

e1 'PeDssm&nt anava dien1í aoual1a seva declarau1ó p:rodigioea,
int'e11ble. I, 'ben certament,
nAgetiv~.

~lla

no 11 havia pas oentestat amb una

Era :re~la; par1.a6a, però,

qU&

~stava

8ql.Htlla declaraei6.

11
Peti t llavis ensaliva.t qui-sap-lea vegades, més la deelaració

prenia forma

ora~. La

.soc1et.at de

:f'ilò8o~s

acabà la seva propi"
...
,

de fer m!rscl'9'8. i qui sap,· potser la paciència, i para de ploure.
l Gràcia Uart,o):'ell no sort! de dessota el paraigua. Li. t'eia

un

d' .11.. Ius1ó esCt:ü.t.ar J.a diària -conf'erènci.a fUo8Òfica de parai.a endinB. El1y Ja.une Peti t,{fS pensà. qui sap Q.uè.. Gràcia el mim
~sell

omrient e-gpe!"ant
~,

po.tsGr. El.! res.virà fort i sen se saber

:

- T' est.1.t'rO •••- digué.

&a veu que espeT'ava qualsevulga cosa llevat d'aqueUa perquè

obr! molt. els uJ.ls: al te01'PG quapasaa.va el tranvi.a, aquell tramvia,
però no' d.1.gu:6 fDo.t. Ell duhtà una segons. COOi8n9à Ja a pensar màLa-

.ant, però pey- si. ella ho ~via en1'ès ma1stlEn't,
- T'estimo-••• ~1'8n8ti.
l Gràeia, de la. mateixa manera que quan ell 1·1 pa:r-l9.v'a de sant 'l'o--

V).àa el veia com

lm

Apol.ló, després del segon Ut' estimo" el veié tal

com era .... alS ulls li passaren ò" aqi.leJ.lea alleres que quan se les
~:r,aia

semp" s--eroblava que ...#aue.eava de dcrrol'l', 11 recorregué

Das :i. n'aturA a

nfa~uel18 $aba'ta

una pena

1"1&"

més sabata ::tus les dem6e. i senti

tma pima infantil com de veure

lUl

paroaJ. morir-

" de :fred, al veure que ell 3"havia agafat les coses pel.

r t'ou llt:vQrs qüe ella
-

'&8

r:u

ja no contestà, quan la
• Jo,

SèU

compte.

d:igus:

"
tard, Jaume. La mP.va
claSSEr de ean:t

- Ho santo", Ja'

el

n~ia

s vu*t.

fet!:

vou:ràa••• Bones tarèiel:t ....

El castell, de .Taume Patit. esta,va caiguent i no en quedà peèra sobre

pedra.. El di s$~rtat h~és pogut. jurar, a q1li haguése-stat a p rep,
que ell san't!, 8mb Lm soroll autèntic. l'enderroee.-tWnt del seu maJ.aguanyat e<Ul':le1.

~~

senti en tanta de

ma:ntW84!!tl

eeure de pedres- que

un primer mov1nran,'f, de protee.c16 amb el co1._ el deixà est.ar perquè

~

12

ca1guéssin al datrJlut qnant

edItes mi·llGr.

oJ.'t tard quan arribà a casa 81tVa.

rnt.rà

amb una s&rioai't

'tal, i ee, tancà a la .ve. eamhra sense contestar

cap dè lea pra-

fi

.te s que S'e l i re:rwen.

- Tot a.Ucò són els llibres. Aquest noi si

au acabarà raaJ.ament - digué' -el

paré'

!lO

d'eixa els 111br-es e

de Jaume a la familia tornant

1"habitaCi6 de~ nO'i.

Quan Jamt8' ea veié sol 8 la. seve. cambra, p10na de llibres 1 d

retrats de gent. ent."Isa ar7b ela m~eixos, es deixà anar al. llit
cànicament. • Volgué pen sar i no pogué • no teni a. &1tra eos a al. cap
rel fJOI'oJJ.às de

l"ende'M'ocar~fDt d',aquel:t

seu castell. Intentà

dormir i li'n fou impossible. S'a1qa :1 s'aeostà a J.'osp111 ae l"arma.ri de llunA. AlgÚ, de qui sap

on li digu&:

.5\

- La no16 tarl1a l'aé.

però el·1 _guia sentint eJ~ t.errabastall de- la ea1guda de la seva fortalesa i no ras r~s. ,Aquell alErti t,,~.n!ll-é d' a1.~ar molt la veu perqll"

el noi JA ser:rtfs i diP.U6s
_1i:S

clar,

ab fi

amb veu molt

tri8ta~

ro ...

Passà uns d1as

SEtDM

sortir de ·ca.<;a, sense mtn.jar TU dormir. A casa

enviaren a e~ear ell met.ge-. ~ metge li eseol.tà el pili, l'esquG1<:a,.

li t'eu seguir amb la miram l'aner' i

verd~

(l'un dit au.e li acostava

1 aoartava dels ulls,. li :feu ensenyar la llengua.-••

- "!:s d'él1, aqtles.ta sabata? - è1gÚe mirant-se l'@st.ri que sortia dels
peus del llit".

- sl ,senyV'r. :1 seu diagnòsti
re's i 'que pren

,

o;

e l i contesta.
fou aue el nci 6nCò:iTa c'!'&ina f
un

re:ro]"~ant.

pro-curé

13

passats ms dies cTaune Petit tornà a reemprendre les seves
d.Vitats Uf'lfveJ' sità1"1'e., coixejava ,molt més que abans de la seva

cl.araeió incontestada, hi v&ia molt menys. a.ernbl.av8 que havia crest,

uns milimat'res més, 1 el nas. hagués privat que 1& gent 11 veié

~Uc:LL~'I':lIvo'l

bigoti que s'hagués volgut da:f,xar. Gràeia, per a sort del

re enamorat. ,estava a elaa,se unes taules enl.là d'all i feia.l

ata diari a 'Casa seva amb altres companys,.. Jaume Petit. no
._~ mai

més

QSD

dona. La seriositat que eomED'9à a pOS8l'-S8-li al.

rostre aquell divendres de les sé'it 8- pene,a.. es tornà més i mis dura

. a mida
~é

qU~

els dies passaven. 'P;ra una aerif"oitiit

a1tere.r.

l<}ra

~anmt

qu

la se:r-ios1tat de-,1a desenganyats d'ailor i dels que

pateixen da J.'eatómac. l

per~ s~oDa

vega:ia es- donà a n'allò que un

temps fou el seu opi: els ll:f.bres. Aquesta vegada, pe~ ~ en tant'a de

tlatlera, que molt més aviat del tampa que ela

profeS'8tH~ pensàven

ribà 'sJ. mommt àa sentir a dir., un després 68 J/ al t,re:
-' Jo, 1e verite.t, ja nosl.t què ~msemyar-l1 mé~ ••
l quan hB.g~ acaba.t tt'ltaa
~í tol$ 1.119 titu;1t..s

tots els
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ca'I'1'9:res
que mmen9àt quan t..ingu6
,

en el pais, quan tothem

Olla

el con4ina

t-ava que en el camp rof.e~sioD8l aconseguiria ~a g'~òrla, la fama
i la populdritat, Jaume Peti-t desap~regué del, sau. domic i l i i ningÚ

no en va sabor mai

m~B

rea.

lJ.8 seva f'Uc.:.crida coincidí amè el dia qu

G~c1a Martora~1s'unia amB matr:f.mcn1 amo e~ ea:ted1'"àtic 'de :f'll.oso.#

fia de
~és qlS

].a.

to,i "'eTsitat.

,FC'Al vist, ..T alma, per darl'91' cop, coiJQ)jant

d'9 'CMt.JltP, amb 1m2 nat.it.a maleta cau1 d9 l"estació. Deuria

a"1t1r molt lluny perquè daixà mol ta dinars a la guiiceta. Malgrat la

seva desSPaI"ie!o. 91 seu nom fou poaat com a exemple, com e est;udiant., a -centenars- i milel"'s d'alumnes; 1
un petit,

monUUH~nt

~ins

t'ou p:r'oposat se l i t'es

a ],'entrad3 d& la casa del sabe:r amb aqu,6St.8 ins-

cripció: "A1. millor estudiant de- tnta els 'temps,!'.

14

!Bs p1enea sn-t.8riors e-ran el eomen9ament d'una novel.l.a qua un
con~i..squérem

professor de lla.tí amb el qual

un temps en una c1isoèSa

18 barr-ls v'êlls de Barcelona, int..entava,. deia, fer. Ens n'havia
parlat. moJ.t de la

S-'QV&

nC'vel.l.a i ena deia que la seva intenció era

bastir-lA al. voltant d'uns p~B-ona-tge8 mal d.ot.&tJs ~isicane nt però
osseidor$. r1'una vida interior ded)O"dant.. L& dificuJ.t.at., afegia,

aguantar dues-centes plG:l6S sense cap escena d'amor a base de senyores

enj~gassads& i

cavall3J's &tciàits. La. idea ja la tine,. deia,

,

sra.•••
, hi clavia més el ' 'TJn de però, segona e s veié. t:b d" e1J.s erk qu
(lUan més er.grfJsc&t estav~ al pro:f'-essC'r fent. plans per'

Ei

portar a cap

el seu en veritat di:rlcil assaig, s:'enamorà a tot enamorar-se .. l tot
/

temps que 'ha{ria pen sst dedicaJ1 a la S8"2

obra,

el passà :f~stejanto

- l la novel.la, què? - se li deia alguna vegada veient,.l.o marxar

carregat de brilJu¡ti.m 8.

f

- Voleu :llaveI.la més meravellosa que la d'un f'astaig? -contestava.
~s

clar,

aque~l

home 1"est(9jav8 i prou, i no se'n parlà més.. El

festeig anà endavant i tot. feia preveure oue la.

COG1

havfa d'acab

com acabaven abans els feElte:1Ra, casanti-se .. A mida que la data àel
sori s" anava aeostant, el professor do 11stí ea donà corqyr.& qu
.,... f.'l
• !o

~r-8e

es l"leCessi.taven al tres coses

'8 més de

núvia. ~1 pr11!1e.r

drama pre l1la·~"irooniaJ. tou qua la :prcmosa del professor condI ~on"
1 casal'-8'e

8.

més da fer-ho amb ell, amb uu a determinats lí1oblel':Je

- 39S. Sense· aques.t IDS1j mor, aq1lea'f:..a cristalleria i.

aques~a

cambra,

. . hi ha casor i. A.JmellYs amb mi .... li digué aJ.l a. l d'allà no la podia treure. ~ professor de'ixà
oium i ea dedicà

tm8

dtea

el

tm,';\

mica de "tmnd.a la llengua del

:re~" números ID"1"1bant a la conclusió

que Si havia d'esperar a comprar aQu91~a mOb~'lBSen. e1.s ~s nc
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hauria casori almenys amb la seva prnmesa, amb els bem fi ai

nsen:var Dat!., no hi 'hauria casori. l era 'b«l trist no poder ease per ma qÜ8ét.i6 eeonOOliea. l decid:{. eixanplar les SElves ac-

ivitats d:i.nt.re els campo numè.r1es • Prlmtlr -sol.l1ci1ià l'aportaci6
de Tarràgon~,

tàl.. lic d'uns parents del e!amp

àeixébl~'8 i"

nt. \.IDa suop.cr1t>c16 amb els amrl e i

eDgroix! la l l i ata

una nit 8"Posè en

lena diepe-sa que c.ia només li. mancava tma G.u8..lJtitat que no era res
d'~:ict.rao~d:inarl par' fi

teni:r' El

~es

m8lla ela- mobles ·sense els quals no

hi hauria n'".e:trimoni.
- ••• 1 «.ia veuen -¡ligui dga¡yrés d'un s.&ntit discurs>-, si tingu6s aqU8S1B

dinars ho tindria tot

1"8801.

La meva dissort és que ja no t:1ne e

més I)2l"ent, amtc ni deix-ebÜi:, per anar a tr'ucar. UO tina ja ningú

no

•••

.'~l vtJiem

ciiRpesera

tall

fll

apenat qlle un noranta ptlr c.ent dels dispese~"s amb la

davant ena tjen'tiretr, el cor

t(1(~at.

Uns músics l i porta-

reu el h&nef'ici d'una nit de ball:; un carn'isae-r el sobre
WJJ. les

p~eea

W4m

b.onaa' es ven:ten eD aquell tempa, d'un dia dem*cat;

altres, ¡:a.gues extraordinlrie3; una Eienyoret.a. de :La vida,la m~.it
da'l seu

:r.endim~t

del treball pey'"s(",n1Ü.; le dispd98!'A promet.è no c,

brar-li la dt apesa t'in s Ç.ue es casés....

i::Jl

pro1"~Sg01"

es senti ta..'"1 agra1t

d!ss1m ens -reu &1 dis

curA d~

j

tan

itnpr~ssionat

gl'àe1 lM en llat!.

que, emo.citma-

I:.'n tr'a<1ui, al don

se compte del csnvi de nBngua, ({ne podfetr eata:r tranquils qUE:' aqU911s dine::-8 ~n a al torr~s:r1b dobla'ta una veg.ade. CdSst ja q!2t la '
~....

proronsa. portaria a~ matri·rooni una tia. d" aVaIl9éàda edat que· de diner¡ ~
rai si en tenia!
~men,aren a sovintejar l~s seves manqu8-a d'asaitència a la dispe-

sa. No se 'n t'en aassa cas i m'YlYs

qH51J

algú digué que

amb el ma'tri

a prop el p:"o'!es:s'or potse:-de tant en tant. ,<1iat!'&t, anava a m.enj er

16
~Ull

.aItr-e 110 e.
uas d"J'iSSitènc1a del. pr,of"eDs.or es l'er'en més seguides a mi.-

p¡,¡.aaaven

e~.a

dies. 'Una tarda, però, el t():rnà:rem a veuJe ...

EI~8

que tot anava bé ene!l'8 que- t.4!!llia noméstlDa 18 t1'ta. di:ricu1.tat. i

ta era que els mobles s"havien apujat una mi.ca••,.
- ••• 1

ci~.tam:'ln.'t

ara que ho teniem tot a punt•••

'U reBu1tat -tou qle hd tamà a hav:07'' un& tOCé\& de cor col.lectiva
l professor. tn

tornà a dCluer

J.l.a-

•
.t'¡.bans d'aeomiF.ldar-se di.9'ué

",tl

.Qê.ta1à del

C1TGp

da Ta.:1":?'"ssa.ma:

I, per a garantí a de tota, da.ixo ~3 ta6Ves malf~""as a l'habita.ció.

..

Como:rà els m'~le8? Es C~àf HaVia anat,! t, en veritat, el aeu jte.l

,

tei~7 L1is:teI"i. E~ -oas és que n.o

u..ta di'68, algun è1iBp&B&r

tornA

qll~ t:':A

otÍs a Ja Mspeaa. Passats Ja

rxava per

llarga

tJI)L,

as

vacà un p'la pe!' a veure què s' havia de :fer 8i
quelcom. El deu per cent Gels
U&~

di~pes8rs

que

DO

wmporaoa~

G()D-

que s" havia de :f'er

havion vresbart

oré·ste.c a la nupe1a11ta'h t1nguar9D cpoM:,:..L,'"'1itat. de (ur cue a
ls hi havia t'et. mal d'ulls deixar diners a un home que

guan~rava ~a

6a

vida enaar.1yant una 11engua que no ss p-arlava -en lloe••

Finti que la· d1.spe8&ra digUé qne lJ.o-ga.ria ~'habi'tac1ó del p-rotessil'
"

i que- repartiría entre ela donants J.& garantia qu,e 1"home' h3via dei,t a lea maletes.

!.Ba gal'antiea, en t'orma de uues maletes, p&S8Ven
,
moJ.t. poc. L'inventari fou un ~2eàs pels que n'esperaven quloo
a

T,O

amb la quota pagada p-91"què al

món hi

h~ués un

solter

tlh:lu.Y ••·••

tñsa corbates 8lnOl"t.i tzad&s, un die:eion~i llatí, una guia de t'erro-

carrils, post&ls de l.ïaJ.lorca, v.ontserrat i la Costa Brava, uns panr

talous de' t'er.eJas-se de llat!.~ t:r.is per:iòdics endaTrer1ts, i

planes manusC1"ites -91 conH:i19ament de' la seva

no~.J.a-.

tD18S

I;;s feu un

repartiment- i ami em tocà, m'''bo veia venir, la producció literària
-8 l

11atini ata •••
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vaift

contar una ¡:11n de vegaòes-lp his:tò!'1a daJ. dispeser

l!'tJ3:1orat i ma:tlleva.ira..

teniu- de.is quan ,l" acabava de contar mnat l'en

n ofert allò

1

COJ"'l"89pongtlé de la reunié- d' dcreeòora-, veus-aci el CQlIu).~a -

..

-

...

Ates plane

ot,

di.r

lod·'r1e havilVe seTi t

,

rl

I. co s.a cun <'Se,

n~e

\D"18'

u.t3n

r.atge dtl la, nC""'-ll.lA. inaca'hada: ,r5

tir-

fa ta.Y}ts anys esperem.

massa mal. :JcbY'etot perquè no

'se que

:rant

Man{~l

. ..

~imI1atia

de

pe-ls

n&l p!"imer persa-

.' et~ t. P~r què-'7

lldènc:f.~ f!'en8r a. :ra~m"

f1'~'

q~

m.o-

ur.s qut' anr1vn cor.tR.nt..~j1.()'1'GS amistats el cas

~.

a dispesa,
Q."r per 12

1.e puJ a de preus d

ten! ~ 8J. novel.1ista,

ns ha D'rivat.

,

:r-'otse~

,

de la seva no'Vel.la. Qui

-

no ~os6.Fot-

dels (~U'3 perden, d'entris-

ne D8J'dre la

gan~ a

C:Da declaraci6

xi m.:h-íJauna Petit? JIaVie e~t~t oontgUt

o a n' aqUf*~t
"or estudiant,

al,~l l i

à~t,.ot

la disse~a1e història del m1-

ha,,,

el temps? Aquella

s1~t18 ~!'ig.tneJ.

onnsai6. Ho e:rem'la. Qui vulgui,

rtin1i-

1Da8S3

ben ci at&t bita 1. 19 ctu

,u t

r al'tra.. part;

que un

b

havia de rester anònim pèr un tfT' ea.timft!l

() po.tser no hi havia

cctixos que h.an por"tat a e
T'a Jal

p3

brillants. f'e-:-r qaé ne l"hRv1a acabada almenys el pro-

fessoI' aque1.J.a nova1..1a? Em :fe.ia nena de no dir Den

iènotestat..

CGn-

rà Jatme PeU t err1-

bàa presidir mol.ts dels meus somn:f.8 8'ls quall', mai,

han estat

acabà

~estat

en _l' &l<miea.t. H

abat de

ooeerí ~xt,I'aoJ"òinè.ri&s. Potser un d'ells

Peti t 3mb un al't.1"

]" un bon metge, ara aue n 'bi h

• 1ñt.re alt

co

lm coa pot és-

es que facin visites a pEU; un bon

escriptor-, quo (lla peus no es nooe86iten per e, re._ per a eacr.1ln'e bit;
p5.nt.o,,·s t'in s fa poe elS' 1'eien servir :pel" n pintar; en fi,

un coix per co:1x que sigui pot 9,sdeveni r e
1"11'8s..... ')l~

~1

nal, ministre, twure

poo-is' fe!" res. Anava tan p16 de JfiUme Peti t que,

.8
U!:~

e adcr..ar-me'n
.1

usió

COixejBV8

que o.qtv~ll

so't~ietat

meu e-st,a1i. d'aspaT! t, que

era normal:, er<

de vi tsniU9S qUi) 5.mperava a la 'taula de la nostra

mica la

p~n> fJ ~e

ui

1.~ernprèst1

u 00

nsioorablemant le t'oma i 01

d~

II dt.!, la di

:" alimentari que, l i ha-

f"0l1S

dels m~ÚB. EUa,

a arreglfJr-ho,l!l!DJXlRl :reia serVi r uns plats més peti ts qu

'sasaren

$),YS. ~1

lea qua .aC'

~e

ls nQr-

ma j)len~ •••

ls. Ah;:

.

n~

:paric ió del p:rOf'iis30r

t,

Sl

una mies•••ués tard vaig arribar a 1.a

.".

~

e-srl'er,

mica da vf:-rgonya d1l"'-1lo, moltes v'!;gades anant p

n'lla dit teth

món donà a.lgunee de ltlfS molt.ea

J"è enC!E"a. 1'tn

~

hi ba .g,an t que anoor'a no l'ha en t..esa

cua t no i

li

-va

d"J.1' ml.

l en por'tà de cua. :U cas é:6 et

que dóna

100 voltes po.l"tà una guerra. però-

t/-:!n ta s cC' geS d' aq ttilll.a.

• ' PO.l~n"
-ftJ.XO
\lar/;.

vn~tea

rr~"

n la seVA

maner,~

que

bé•

quan ccmeD9B.,

qt1

Ol

acabà/aquell me.tei.x, que encara

hO' podi~ dir -' l'sue ti:
' " eua, no i s •••
po!' t~rn

."
DCO

Arrib eua o sense, jo ja tenia eltroe9 mal-de-capa

q~

(.Taume Betit. A1"B,. sempre que veia un eo'ix pel carp_.,
fJiia sabata.

que l'altra, mb

star de l)ftnaar un

mOmell t.

ull~re9

de

~

revoca

8

p()~en

odia

d'una baixa en el cens

r les voltes del m6n

a Lisboa. },f'es.tava tma tarda al mirador del Jardi de

Santa Cawrina
ls

no e

dispesa d9 la Barceloos vel'1a.... Pe~ò el r&cord ja, era ràpid,

t'uga9t inconsist.ent! lleuger, normal, en ~i.

ero

crei~nt,

b una sabata

&t..udiJmt d'anys andarrera

amb aquftl1 pob

aquell p'rof'e$80:r' de; llat! quP.
(P"~ma

i n

,nsar aub

v~por~t8

Qe.a

que

d'on contemplava. 8'1 t'amós Tejo- i l'anar i veni r
8l'l8V8D

d'un a l'a.ltra riba, i el pas tranqu11, si-

lenciós i ce10rit de. 198 U;rragate.slf de qui.]J.es J'ecargolades i veles
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s. Bon riu el Tejo, i trampoli de

tote~

les coses bones que

:fet els. portuguesos en el temps que arob veles i vent pel mig
t'eien tantes. Anava a deixar

el magnif'ic mirado:r diguent

i interior da lloes a favor del riu
veig veni'r un

v~ll

quan, s. poques passes

que caminava colxej alt repenjant-se

ro-

ml

davant

en

un

Portava tm es sabates de proporcions desacostumades,

c'>rat bastó.

plleres de vidres 8Mb bcn pes ••• Com un xoc, el record de Ja\.1etit se'm plantificà al pqnsa~ent. Però ••• pe~~ si fos Jaume

tit en persona, qult?

Feia mol ta ¿mys dp. tot allò. N'ormalment n'ha-

a d'eswr desp:reocmpat jo de tota aquella hi atòria!

Però si la

nt no es pre,ocupée de res en aquest món ben poques coses es podrien
ter. Ni llibres. l mireu si se'n t'an sense, devegades, que es preocuin els que

en

t'an ni els que els llegeixen.

~igui

com sigui, em van

venir unes ganes boges d'entrar en conversa amb aquell home, vell, coix
i

curt de vista, i no hauria pogut

v(\l~ut.

A mesnre

qUIJ

d~ixar

de :fer-ho encara que hagués

el vell s'anava acostant, sentia el cruixir d'a-

quella sabata que portava. Pel palpeig que :feu abans d' asseure' 8 en el
ane
'U'3

,

que

jo E'nava a deixar, vaig endeVina,.. que

DO

hi veia gaire

i

aquelles grans ulleres que portava treballaven de t'ranc. Comen~à

a desembolicar-se tma bu1'anda i

de b 1ltx8ques endins 9S tragué un moca-

dor amb el qual fregà copiosamen t lea u.J.leres. Al treure' s el mocador
de la butxaca 11 caigué

pape"" a terra.

'lm

.

~:enia

una masmit'i ca ocasió

d' ftntrar en conversa amb el v4!ll i, E\Pressadameot, vaig recollir el
paper del sòl i don -mt-li :
- Li ha caigut aiXò, senyor - li vaig dir.
~

mirà, es mirà ~l paper que embutxacà ràpidament, i,

-uto abrigado - va contestar.
1-10, nC' era Jaume Petit, però

sa amb tots els coixos
trobar Jaume

Peti t,

qUé

la

em t(\rnà

la dèria d'entrar en conver-

trobés durant tms dies t'ing que al.

mani a

S8

no

n'aniria anant t'in s que tomés de :. i
I
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u nort.ada ner una eircumstància qualsevuJ.ga•. El coix del J ardi

san ta- Caterina
I

~tat

es deia Joao'

~oelho,

era funcionari. jubilat de

i anava cada dia al mi UldoJ- on, amis del riu, hi' trobava,

va d:lr:, i!1 80..1 que ell que vivie en

lm

recambró del carre'!!' do

co de CarvaJ,abao només eI poji.a veure de tant. en tant i eneare. de
lluny. No s'havia mogut mal d'!l paif', no bavia estudi.at, era co.1x di
'ta la vida, s'hi veia tan

!ll)C (!UO

aquelles ulleres que pertava se

- as hevia fat.a·s ell j a qua els òp't:i.es,

de Lil!lboa vitlPJ.l'

1m

momen1',

e no tanian V1d.l'eS que mu1t1pl1ql.léssin més. s'havia C8S6't tres
\7&.)ga.de

ihe.v ia t'e '"

res s l-e

scend8in'ts que to-'ts aran r.ltimb·1l:f9

'Jell siopàtic i

"ullel's, e:o
la Poli.c i

El

t,C't.a1,

da d,

ên~aonado'\'",. aquell, pe:r.·ò nI') erA ~TBum

Aquella nit. ·vaig dormir poc. Jo j a prou em deia

qU9

cat:o:r:

d

,/

nsa do Estade.
Peti 't.

per què

m'h~

de .Ja1.llHJ .Pe-tj. t t,i que al. món fos. Però jo j a em

via de pre:o-etp&:r

cone1:x1.a lb"àvOI'8 i sabia qne

eOtr.

f~ill

aemr-&,

les, coses que no ha-

via de 1"tJr" preoC1.¡>a.r-ms "n.. l me'n vaig préo"CU'O al". Jlran6s àe tancar
els ulle

QUl

vaig V6ltJ."e ~ V6l' i'table exèrcit. de Jall1les Petits a la

'--talli de le-8 parpelle¡j· clos,es. Dea,:'P~'1' d/alra r passat un temp
-concret~uuent,

després del darrer coix ele ttLtja edat trobat a. Nar-

bcna-, sense pensa!" amb $1. coix de la hi s'tòria del no'stre professo r

de llat!, torn,5Va a. t.enir, de pls, &Quella història al moU de l'os
Tota la ldt vaig Vt;unt Jaum.s Petits Em
;

di~int~s

aparic!oI'S. Tan

avi.at soJ. t eom d'S dos en do.", com tm progU)ssions geomèt.riqueso
~'aparici·é

era col.lectiva era in¡>1'*es,sionl:.nt éle debó ja que

8S

QUal

trac-

tava d'una. ro assa hitleríana coixejant totó a co-mpàa, automàticament
i anb músi ca d~ \lagner.· Fins que s' e.8deviD~ una d' aque11.- co:••

que encara mai hi hem trob-at eipli('~eió plausible.• Ull dela innembrables J~B P9titssor'tf de la fOJ~ció i, 8mb veu el.arQt clarissima va Qill":

11

".

ens veUl

, Ja que'

n

tant

veure'm U
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l'arri1:m E!uf vaig obrir els ulls. l sé quw uns moments abans ja
conven~ut..

no dormia. Estava
"\

segons t.ma suo.n

\.D'lS

ql18 tenia

que~caJl,

algú (a prop. Durant

:rreda em reBeguí l'esquena. 1oventr.

tan poc

'-

com vaig poder vaig anar acostant la mà a la clau dEl l'interruptor
de la llllD. .."stava 88gm- de trobar

Jaume Petit

etl

algm

lloc i d"alguna manera a n'aquella habitació de l'Hot.el Borps. No,
no hi havia ningú, pe ò em va semblar que la porta s'acabava de tal-

car.

vaig

:re~e

ls ulls tma pila de

donar a mi mateix l'explicaoió de

d'un pesombre. Qui

s~

Qte

'\1l!gadfJS,

i em vaig vo1guer

tot p1.egat era la c:onsequència

com àeu réaccionar el cent

nerviós humà

després d"haver passat teta \ma nit somnient coixos ...

8D

aViat em

semblava que tot baria estat cert, que de debó se m'h8via dit uDe-

mà ens veuremt. , i que la porta t'eia poc que algÚ l'havia tancada,
e

que tot havIa estat l.e causa de dormir amb

que sempre

.'

80 lia

l nas enlaire jo

dormir de co tat.· Per a veure quina de les dues

su osiclons era la de debó:

tureu-l-ol- vaig cridar. l em vaig

llen~r

escales avall. Si algú

havia entrat a la meva babitsció mentres dormia tar1a, ben segur,
una reclamació a la direcció de l'Hotel.
- Us ho juro vossa excel.lènc:lB. Per aqu1 no ha baixat tU pujat nin-

gú

ntres

l~hotel

....... "".

C'

he estat de guèroia - em deia el port.er noctum de

mir&11t-me amb uJ¡s ma mica 9sverats-. l je us puc dir que

sóc el porter noctum' "que

8' ad~.Jtn

m«lYs de tot, L.isbo-a.

- Aixl ••• m'he cont'ós. Perdoni.Dev~de8 si es va el llit amb l'es-

t.ómac

ssa p:L , sap •••

ita boa no1te, vosa

excel.1è~ia•••

"o

-

l bar~o que va a ,oIl'ti.jo és aquell, senyor - e

deia 1"a demà

al mati un portuguès cepat, vestit. de blau, amb ma gorra de propor-

cions ndnimes que d'ei

va al descobert una gran quantit.at. de cap.
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Vaig fer v"

vers- on m'indicà

l'amie portuguès. Caminava lleuger

de pensaments. i la magnii'icència d'aql.8l1 matf, amb

'anava cantrant del. desvetllament de la Dit.

l~aigua

a prop,

Anava ja decidit a

creure que tot venia d'haver pas-s t el dia pujant i btixant les muntanyes, 'tar. històriques com cansades, dels. carrers de Lisboa. A més
a mé s a

r;is~,

enys enllè ,- hi h-8gl1é un gran 'terratrèmol i un a gran

talla amb els iaOr08 i qui sap si tót p1ega~ infl

ix 'damunt la gent

que visi ta per primar cop la ciutat. que c01!1pta amb més portuguesa s
del món.

El vaporet per a 1ontijo no sorti

fins al

per a pL8Sar-la, em vaig posar a bt:rlar

una pila de: gent. veient com
que

fitS

Cb.p

t.D1E'. ~ lla

de mitja. hora i,
eston

com ho 'teia

descarregava peix d'tUl dels vaixells

' anava ple. L'escena us teni, literalmen t, amb la boca oberta.

les paner s pl nelf eren llènqades pe1s ciutadans de1 va1:mll i
~e8

a 1'aire pels mariners del moll.

n res buides

1 vaixell al

ma~ix

cop-

ls del moll tornaven les pa-

temps que el d'a bord n'enviaven

d'altres plenes de peix blanc i lluminós. Les paneres es Cl'Peuaven
gr cios

nt i

t..emàticament a mig cami del

011 a la borda. L' 0-

peració, portada a cap per molta gen't a la vegada, era :t'asc1na:lt.
Els dem6s espectadors no sé
dt\.D}

manent a l'alt.re

\D

què deurien pensar, però jo esperava

xoc de 1e& paneres volants per a veure el

pe.ix pe,.. terra. o per l'aigua. Però el xoc no es produí. Les pBl1eree
.

,

anaven:i venien 8lDb precisió mili .. trica, japonesa••• Es veia que els
portuSUl' 8

,amb aigua a proP, han fet tota la vida primers p!pers.

Les peixeres, descalces elles, s'emportaven eJ. peix dins gram pane t.re

que portaven al cap amb

de colors 11smpan1:.s... Dur&

equilibri portentós damunt mocadors

Utt ~~8

que, a Port 1Jg'al hi havia molta

gent q e &nava descaJ..48 pels carrers i el senyor 011vei ra Salazar
"trobà quea11Ò' no estava mas.sa 1;)6 de cara als :t'orasters i digué que,
pels carrers,no vo11a n1ll ' descal~. Cregué gai.ntbé tothom com

es
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8~nyor

l

creia qww

3ale.zar deia alguna cosa, pero, amb 18 ' "pei-

xeres" IlO se'n sort!. Quan

mere8V~

el peix p¡tls' carrers de 18

Baixa i veien la polleía, es posaven apressadamEl'1t

portaven pel mjg del peix 1 sense perdre
en

tmJ

xerraca que

:l'equilibri es

Cal98VI.tD

tres i m1~8 per a tornar-se a des caJ.pr' quan bavi a passat e~

tUl

perill. l!ai ni un peix va caure dels panestrea durant
cal,a.r-se i descal~8t;t. Allò, era

ciutadan'

les "peixere

caminar eal

14

8 operacions

aber p.ortar peix al cap. Grans

s deien qu

08.

~ ~

ea,' 1 alt

I

de

t

J.¡

Ues no sabien

s tard, dig(teren ql8 :toren les

primeres en anar contra un dela s.fgn::mts del Pact.e Ibèric ,. ...
olt a la vor

d'on jo em trebava s' 8llENa acostant

trine. 't'rlpulaeió es disposava a ter

xell a re'

peti t vai-

desembarc. Ul1 dels

TV II d'una setantena d'anys, el qual, al.al,ar-S'e,

n8veg8n
donava la i
havia

Ull

tUl

réssió, d

a~ribat

jar al pri

l.J.a.rg que era, que- no s', aeabava mai. . 1 bot

a l'escala òè pedra d&l moll i el v 11 anava ja a pu-

grah qUSll, sigui per

r

.. cs1cu1à

aJ.ament 18 d1stàn-

I

eia o peT uè el ciutadà qUé portava a.s rema
tr

t poc. afortunada,

i ea1gtÍé pe-sada~

... senyor',

:t'~u

una operac16 d'a-

eas és que el vell. pèrdé l'equilibri

't a l ' ai.gue; têrool.a del r1.u •

senyor ... Xisclà vora

'eu lm gambat dfJseal, i

.emma ple-

'" de taqueS-, un home ha eaigut al' aigua 1
;

Jo .a bo bavi

i rt. que

r

~a,

nt. q

n

't"

cc

del

!101ta

l vell havia
t

ort1a",

ven uns aL alt

8,

,ls de

S·8

,

l'aigua, pero espe-

havia vist,~onteix.amfm'ts. El mari-

bé h

ixell t'eu una :ràp.ida

el vell no

ca1~t El

iobr

fent giravoltar la barea, P8I'J7

prop a la zona de1 naufragi es mi ra:-

però ningú n s movia.•

... si~ si, he e igut aquí rn

~x •••

?

....i no
o

urt.!

, :i algÚ em donà una empenta amb

santa intencib d' aasi stir
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l~espeetacle d'e primera fila, o si :t'ou la pòea part

nstint la cosa. que èm feullenll-ar a

b<l18

del meu

~'aigua •••

- Aquest ~enyor l'ha salvat 1 - repe·tia moments després la g,nta'fs que

'havia edrlgregat al lloc del desembarc f'~tr8t,.

Algú, sempr& bi ha alg6 que .n'ten !es

es pensà que

COS" malament,

el que havia caigut, a l.'aigua era jo i que qui m'haVia salvat era el

vell., perquè deia:'

- Ja veieu a la seva edat ha t.ret de, l'aigua. aquest senyor més jovel
s alar, eom qUe de molls' hi anavem tots dos igus'l••.•

ne moment., amb la. gen"t.Eda, no vei,a

~re

aosa que la cara del vell.

'(be cara,. ahans que tot; mo1la 7 plena d' 8rnJgUe'8,. amb un nas, poderosament. inclinat

~

babord 1 mb aquell mi rar etfPé.ei al que

~en

e18 au"

porten tJ1,lerea al perdre aquest poderós auxil1.ar" que sentla que hi

són 1 no hi són.
- !ss ulleres.! -digué el ve-l1 quan. li, haguérEm :fet. escopir la part
de Tej o q UB portava a dinD.
To se'm

t.ing¡és

podia pas exigir, senyors, que per bona

èm

vo~untat.

que jo

tOrtl&S a llen4;ar aJ. riu par a veure&i trobava les ulle"'"

res del v&lJ.,

VI:l,.I~.

- S'ha 'espantat molt? - s'e l i pr~guntà.
- Qui m"'ha salvat 7 - deman3 e1,nàut'reJlr amb veu encara humida.
~

Aql.8st senyor ...,no, aquell que

t!'aga:rà una mà entre.

V8

moll.,·.

les"'se~~.

- No us veig, senyor, però digueu-me el vostl'8 nòm, per :favor.

No té ir.:portàneia••• qualsevol hagués :t'et iguiL que jo•••
- Digueu-me e 1 vostre nom i a ori viviu.

- Però •••
- Per :t'avor•
.&1 aquell moment arribà

un cotxe de la polida. En baixaren uns

elements :vestits de gris qu~ :teT8n apartar la '~t. b

vaig apartar
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'0

totbom. Rls policies

p~6sa~n

tmamoments eureonent mnb el vell

alguns dels que tenien més, a l.a vors. Vaig veure que em mirai. Fins que un de>la policies 9S qua4ra marc:ialt!SDt al meu da-

m f'e:l:Le1tà xardo!'OsE'.ment i. em digué al veure la quantitat
d'a1msa oue

eUCRra

m"anéVa riellmt caJ.ces a.vall, què preci8&VIk i

dir-li que no res, que tenia al malt hotel

..-J

8

poqueS' passeSt em pre-

.. que li mòstr.6s JA meVil document ae16. Ho vaig fer. QUS'l me la to l'o

nà el ""e1.1

eg

t.robava ja in-stel.1at en el cotxe policial i ,sa1udav

algÚ dels qlJ8 t,",)Dia més

e. prop pensant, ben

ftgu~"

que saludava al

seu s,a1vado:r.

- "tfo es mogui, senyo,r, que. ve un taxi totaeguit -em digué el policia
al qual havia. mostrat el

t:18U

pas.aapol"'t.

Anava tan m.o1! q 1le t'iDa moments. després d'ba.Ver marxat el vellllO
era vaig donar 'compte que 18 seVa cara,

60 i 'no

havr-la vista mai, no

'era deseonegu(1a. Aóuell nas ••• on dimoni .....
- Aquest é'8 el que ha caigut a l'aigua?

-

l'h& salvat?

~

- El policia és el que hi ha caigut.:?
- S'ban ba:tklt :I. ben caiBJ,1t al riu?

- Jo només ell veig

lm

Que va mell••;.

D1guéren ala vegada uns nous espaeb'.doJ"s acabate d'arribar. Allò 1
ml

taxi que s'aturà a prop· meu m'aturaren el trabell mentelde fixar

a qui pertanyia aque,ll

D~.

i s.quel.la cara del vell a qui fffia pcc jo

havia tl'8t. del Tej o. Del. "ta'd -en baixà un xòt'er que ~dà el meu nom.

Servidor. - l i vaig dir.
s clar - feu el eon<luc'tGr-,no hi ha ningú més que vagi mO'll

CEID

vostè.
va portar a l'hotel que li vaig indi·car 1 no em cobrà res per la
cnrsa. I:o que e1gui massa at'ecc1ona't a. pensar per endavant, verD st

ueo

va1~

pensar:, "No li haurà -sortit, pas m3Etsa car aquest saJ.va::U!lL D.
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vaig mudar òa roba,deaprés de prendre 1m bEnY vol\.D'ltari/ potser

é amb aigua dal Tejo¡ per'ò en moJ.t.a menys, quantitat que

lD1es es-

es abms, i ne'ta, iJrnés tard .ia tornava e ésser al moll per

8

pren-

Al no veure'm moU P8~Q

d...-re el B1guent vaporet destinació Uontij'o.

carrers ningÚ va fer cas de: .1; com normalmen~ ,succeia.

Durant:la

travessia, per ~ t'er temps, 'Vaig tomar a pens-ar què dimon:1 em, recor-

dava aquell nas 1>"1e, de 'rejo que r.avfa tingut. tan a prop moments abml8., ••Yare de Déu, si e'l J~

Petit del meu turment tenia, quan

erasstud1ant, segons el profe sso:r de llatí de 16 disp esa de Bareelona
lm nas, si el professor l' havia deseri. t

bé,

igual que:••• Per què no

hi havia pi'Jnsat abans,1 l la veu? La veu era la matei.m, qum em di-

gué coses, que .la

q!..'8

la nit abanS. eVl va dir que l'endema ens veu-

rieml l jo qU9 ja m'havia

dei~at

córrer de pensar més amb l'epiS$Odi

de la nit a'tribuint-ho tot a la 1nf'1uènc1E que poden tenir damunt

determinades humanitats un terratrèmo-l i la presa d'una ciutat 81.8
pabres mor.o-s que s'ban q.ue(at ja, ge.ire'óe sens,& reg. de tant-es coses
com tenien! Si, Lisboa hagués estat més peti.ta o alm~ys plana, és ben

segur que l'hagués voltada to,ta a la recerca dè1 coix perdut, però

malgrat el diable de 1"obseesióem sardanej6s
pensament poguéren més 18a nnmtanyeg dels

~ntretDalidament pel

ca~"Y'8ra de

Lisboa, o e1-s

"'-l'T8!'S

de 1&9 mtmtanyes àe Li sboe, <1,ue 81 diab1.e. l dubtes altra

v-ega~.

1U si i el no guanyant

8I'8

l'un, ara l'a1tre •••Al eap i a

la :t'i si aquell veU era re-almen t Jaume Petit, què? Això j a bo ha-

via peDSIlt alt.rea, v~a:!e8, però .... Pot..ser, veuràs, eT!J vaig dir una de
'.
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vegaòes, ma bona xerrada amb

seria

Ull

lm

bon espeeialis'ta dels nervis

a bonaso-lució contra aquella fantasma coixa que ja la veia

a prop no 801s quan hi ténia coixo.' autèntics sinó quan

1m

senyor

q18 tenift' la desgràcia de tenir un nas t'ora de mida queià al 'l'ejo,

un mat! de maig al anar
A ~a

E'

nit,. t.ot sopar,rt a l

desembarcar- al Quai.S de sodrÉi •••
'hot~l.t

uns estemlÏtts em

'-

"'ecordar&~ /

Gue

Zl

l'aigua ,ha fet molt.s disb'arats en el
ntment,

~T'lava

CUN

de la

existèneia. Evi-

seVa

pensant entre est&l""Dut i e'l:'t-e:rnut, una visita a un

bon psicòleg serà \IDa bona cosa. 15ol"tseria que el me,tge em cOmDliqués eDCBra més les coses.

senyor, equest senyor demana si &1 pot veure - em di~ el vailet

de l'hotel allare:ant-m

a tarja.

El

ve~l

g penaa.r,

ò91 mati,

,

Jatme Pet.i,"t,. ,segur! l que hi vagi qui VUlgui a V,

vaig

dir seguidament. Tremolava. quan wdg recollir la. t.t'.rj a pe!' a llegi1'"'!o
I~Jorge

ne el nom,••• I, no 'obstent,

tullna. La vaig llegir una pila de
..t omaven e teu! r un

DOU

d'01ive1rs.u , ea lleIda a la eal've~dee. ~1.à tetg~

dels nervi

client en potèncio.

~ ili diu... certament, Jorge éPOliv&ire., aquí, sooyor? vaig deï:lanar per
lm ~aUe~

a coDvencer·
"mai t:

11

en :frac, en:fracat,

,j, s,

en f'un e'J;OD s

•

ctar.ten't, e-xeel.lènci. e -

c(mtestà mirallt;-me mlta que del compta.

Vaig baiJcar al nAJ.ó. Da moment vaig Veure B.quell mateix ve1.1 del.

li del
Dar'

• S' sJ. ..

1"

del n

unt de

iguR peltn1g.. El mateix nas, Senyor,

mati, js sens

fUgi~

t.robar-me i. VU1gue' Ei' Que ne, la vista se'm va
I

I

, taJ.9 peu

que coixejava deelar8i1amCl1:.. Duia un a

¡

I

l. 'aJ:tre, un b8&"tó, i, damunt el nas, l-es ulleres

bata

s ulleres qt~ ¡rei no hav.ia vi.s:t. Le seva :t'igura no es podle,cop~r
d" a prop, tota a la ve

• S'havia de mir&r de 11tmY o per etapes,

tan llarg era aq
fa'C1 'm el favor - v::.1g dir.

o es
¡nU> no
- l ara,

.C'

pogut venir méa aviat, però •••

IU) caJ.1a~

senyor ••• Jo-••

I&"aR'~ les mal1J entre

les s-aves i leEt ret.ina. UDa bella estona.

- Us dec la vida.

Però•••
- Strr',,()SO que són e1.9 mots que es. diuen en cassos així.'••

2

Parlava un port..uguès sense trampa, portugueaissim 1 recalcant mcJ.t
l8a "us" i, malgrat t.ot, a. despit d'a.queU port.:uguès que podrIa ba-

ver signat sl mat&i2Cl E-,a d& Que.!poz, i de leo tarja que jo encara conservava a J.es- mane, el vell que tenia al meu davant era la imatge
calcada èal meu t.1s;une Petit imaginari. Per què- passen 'coses a1~
en aque'8't m6n? Amb tot blJ calfa. que tigu:é.s quelc(Jl!J jo, no' -em podia

¡has passar' el

temp.a

pensant en

~$SCOSe8

d'aquest món que no ten

explicació perquè llavors eci t oearía passar la Vida pensmt.
- Però, mol:t senyor meu, no calla que' s 'begué-s, mol.estat. Jo.•.o .jo
crec que' ne he- 'fet a1JCtre

40S8

que eJ. meu deure.... r em penat> qu

80U més o menys aqt:Mlstes les par.auiasl que

S8'

soJen dir en C88ao,-

aix:1. .•.
- senyo:r - i hi havia un to de- súplie·a en la seva veu-, teniu molta

,
pressa?

- Oh, no <"..ap.

No us enutjarà, de debó, escoltar un pobre, ve11 a aui heu salvat
la vida?

no ••• J(h ••

0,

~

1'.01 deute- que tinc amb vos ..és tan gran' que, per- a
e~ maI1er.?lo.

- Això de

pagar-vos-8'~ •••

s.'ycr 1

- U1 manent. N-o quedareu, em

peDSO~

decebut, d'ha1fer-me

~1"'e'"t, d~l

riu.

DB vaig tornar pOO91"OSame1t ve'J"tIlell. Vaig creure que m' BllÉtva a donar

diners i estava bec decidí t, ho ass&guro, a rGbutjar la gr(3t:tf'iea-

ció encars que lm·
pel seu !Compte:

pens~t.

11A

esgarriat, que S:QUlpre n'hi. han" deia

veure qua!lt. em donarà ••• ft-

- Jo no 8'Ó-e Jortt.e: d' Olive1ra, senyo)'.. N i . "tan
l ja

qU&

Sol8

sóc portuguè-s.

b au tir~~ la meva. vida a las vOBtrea mans bé cal que sapi-

gueu les meves

COS8&.

'tit.•.••
- Gràcies

El

Déu!

- Gràcies a Déu?

El meu nom" que. ben poc us di:r9.. 'és Jaume P"
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- Sit ja .re hora.
,~~

,sabi~u al meu n00l1

- Per6

:

- 51.
mimren ell i.k! ulleres" i digué amb veu még baixa que la normal.
i

aoomo~v&da

d'una mena de rialla:

- "!:s· cla'r.,•• hi ha coses que anca:rs. no les sabem prou. bé ••• Jo visc

àcies a vos.·. Pot-aer per això ja sabeu més eoaes de mi que no em
pensava.....
D'tala carte:ra d.e pell

eB

va t'reure una fulle. de- paper en la qual

s'hi veien unes .ratlle s fe>tes. amb traç
- . Podeu

ll~gi!"

:w

femen!.

signatura - digué aJ.largant-me el docunent.

' i n UartoreIl.! - vaig dir abans de U-eg.ir re••
Mer'!lveJ.16s) meravellós••• Ja ho sabeu tot!
vai..~

veure 'ten engreac&t que vaig :t'er-me

~1

propòs1 t per a no

llevar-li aquella seva creen.ça., de no dir-li com havda arribat a sab~r

la pe:t,i ta pa!"'t ~ la seva hi st.ò·ria her&t.ad ad' un professor de

lla:tianY8
Primer"

enda~e:ra. Ell eegui-,ja"

Raf'el

d~ C~sanova

1

parlant amb la parla de Jaume

Sa~vador ¡'~apriu.

- JO t ja dev-QU sab9!'-ho, a quin 28 8Dy.s era...e1

ma

di mortet dels mor-

tals. Era j8. ga1rebéí- tan llarg com ara 1 ja an ava pel món amb una
Batata com aqnEt~te. Ab, aquel1s sal:~:ta, que "tips de. plorar Jml costà!
La. terrible pI9gL'nta qua ten1s

ésser
,

i~l

sempre al peDIJamant: nper qult no puc

que. e..ls aJ.trea1.
. n no ,em dei:xava tempa. de pensar en rea més

Fins Que-., senS9- p:"Oposar-m'M 81 principi" vaig trobar la resposta
a la meva 'torturant pregtmta amb un llibre ,als dits. l els llibres
em aa.1Vazr-oD durant un temps. '":"ins que Gràci-a P8rtore.ll· deixà senaa

rs:sposte quelcom

QU4l!

li

v~i.g

dir.

- Li vau dir que l' èst1màveu..

-' També ho s-eb,eu¡- és clar •••.110 n' 1l8vla. pa1"'lat
Gràcia

~artorell,

1 a vos us n'he de parléir pe!"

i

&

ningú de

uè per a ent.endre

ao
tot ,el que v-e ò4spr4s cal COIDel4ar' per GraCill Martorell. ItX1 aquesta
fllll.a hi han un 9 apunts t'ets d'ella soIre un dels homes que més ban

possibUitv.t
dI'!

pens~r:

qu~

&1& demés penséssim, no

atz.ar sinó per ganes

Plat.ó.

No l'heu vista mé8, aràci

n

~l"

rt.oJ'&111

vell, que ja escolt¿vfí 1e.s: me.ve

seva vida com

E!

C08.~

natural. despr'

inUt~encions

en coses de la

de 1'aoom eixement del Tejo, va

rdspond:re:
- No he deixat mai de vfíure-la-.

mus

no em ve rebutjar a mi. Va rebut-

jar la meva salEta t el meu nas t- J.a. meva m.~uineaa tisi cat le~ meves

ulleres- ...Uo 'he tleixat de veuT9-1R un sol dia. Quan l'amor és com era
com &S, el m·en, 88ns.e t.mbes, ·ant...., pur, eOD8tarJt·, es veu la cosa
estinade ~Jlnb

'llDS

al+'...res sentits Que no són la vista, l' oida i" amb

pardó, el t,aete. són mol.t més poderosos, són una

prin18~a

plma que

no s'acaba mai. En vol.eu una prova? Flsicp.m«lt fa anys i anys que
a on.

~

oonv1., ..j o no he deixat mai de tenir-la a

prop., U tinc 2.:t'e ttmteix, senyor, sra mateix••• Però abals de segui r

parlant J:'JluJ d" a.que&t.es

COS6S

de mal comprendre., VUll que sapigueu

per enda".mnt. all'o que us donaré- en puga del VostT8' acte•••
"anava a eSCE\par IfQuant,lt, però vaig a ésser a temps a frenar i em

sort!:
Us juro que ..'.

- Us donaM'•• ·.un

b
ulls.

m6n.

vaitt oirer el meu inte-rlo.cutorartriosament i obrint molt els

Durà

so.1s uns' sega:rs aque1.1 meu gest òptic pT'odu1t per' la sor-

presa d'aquells oferta fora de t.o.. De cop em semblt comPrendre J.a
tragèdi.s q:o.1& teniR al davant.

1]1

bome que s'acostava

8"

la setantena

em parlava enca:r8 d'un amor dè que.n' &1"a e st.ui dant , de la perm a:lèn cia
d"aquest amor.... segur que el r'!~.l8 da Gràci~. el trobà en p1E118 o.re1.:anets 1 J.'::xfec;tf¡ -en tante de manel'"8 que una de les coses de la seva.
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degut al tr-ebal1 d'~rosió d9 logaritmes i po~j,nomi8. l era tan llarg
•

11 home que una pena qual&e.VUlga era t:l&.spena qu e 1a que,tres C"iutadans de mides norma1.s. T vaig

aen~r

S91)ttSD

tma pElla de no dir

veuré' l ül Clau davant. amb 2UUeJ.J.a gran sabata, aquell, grm llas i
q1.Elles grtm8- ullet'8s, Ja vell i eneara con$$!'vant un amor de JovelAS8,

que l'Ï'..Bvia KeguT', trp.atoc-at o'osa de no. dir. Al1l:tva a canviar de

eonverse., peTò' ea
Vh

V'~U qll~

dê'gué endevinar Ires

t~ue

l.)ensama1td

perqu~

dir:

- si,

un món, amie ••• Uo è9avariejo. LÒgic~t \IDB de les coses que

adeien h<l\8r-me passat és. aquas.t.a que ara vos esteu pensant, qu

'An:f'oJ.:lis. No., no vaig en1.'o'11ir. Si hagués ent'olli t tinguent unio

nt. ~ al pensament, h~gnése.stat una bella i:ollia, però no.

vaig enfl:"ollir be i que l "hi porti.

LlevSl'-ê!t la vida?

com

h~

fet.

ants..U.l\1st.rea1' Jo la meva vida la necessito per a. passar-la pensant en Gràcia i per a ~er coses per a ella. ~o,
A vos

ho puc di '!". ~ .est.eu

UB

p~rlant.

!lO

us parla un boig.

Amb el propietari d'un cervell

organitaadlssim en la qual cosa nem.és hi ha tingut. hi

.

,

venció àefini iWa,
~ V"c:lig

parlava

gl1a:

GrB oi 8

~torell.

té
.

una inter-

I

posar tan seriósCOOJ \faig poder. Era 10 primera vegada que

eJIlb illl

savi. com semb4Rva aqualI i em vaig disposar a deixar-lo

dir tota l'estona q118 a .,.11 l i pl~éB. No en ~88en cada dia d'opor-

ttmitats com

aque~·l&.

no

volia trobar Jaume Pati t? Doncs ja el ten i. a

al. davmt. De m'omem:t em volia
:.

ríem cera acabaria tot plegat.

àOO8':r' lm mÓD~ qUé

js ée, donar. Ja veu-

Li vaig demanar permls per e tUDar, que

em donà polic1amen't, i seguí parlant., content., es v&ia, de que jo em

diapos6a

8

eseo16ar-lo a llarg pla,.

- .... Vaig deixar el meu país, Bareelona, deveu :saber, segur, que jo
sóc baree).on!f d'aq'!e1la l3n!'"<re1ona del. meu temps d" estudiant que és
la millor que- hi lla hagut,. entre aJ.tras cO.9ttS' perquè hi havil8 Gràci.a
artorel1••• semp!.'S,. senpra-, ha de soritr Grà.cia ••• Digueu-me que hi h
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illor que aquelles Rambl

qllan hom les passa enamo-rat! Les. hi. heu

passade.s mai les Rambles, enamol'at."? l el ;port, i Hont.juic, i le8
Volte s de la

....

P.~a9a

al..... :Però hau (J:'estar enamorat- per a cop,ar-ne

tot 1"encant.. Enamorat de la e-iut...at per elJ.e 1;3ateL:xa, o de quelcom,
• ,
seva ""'~
...uo... +~
YU-rJ..S

di

llet.res del

SèU

n

dels-

~

~

.

SêUS

9tes per a conservar totA9s le

mllsi cs, de:!.s seus po&t.es, dels seu s

cant aire......,i jo

coanes"
I I que

ves

p~r 8

mi

tra

gairel;é, püra, sen

1a prim

S s t,a' "

nsmorat d& Gràcia J.1arto-

gràcia. d'aquella Barcelona encara

orastera ,. que molt a gent. e-a coneixia pels ca-

rrera i que quan deies "Bona nit" t"antania tothom .....
,

.

Vaig de::lx2.r BaTeel.ana erei'9t!t. Que lltmY

havia Vist i sen.tit ca:1a.

die~

tot.

sUi>

que durant any

es tancaria la ferida que em feu el. si-

lenci de Gracia a n'aquell Ut' est.:lmo" de dinou anyS.. EJ.a llibres
diu~

que amb 81 temps i

1~81lunyanent

:ve l'Qblit•• ,.~ aquest cas

jo us puc dir d' nque,sts e~lÍ> que diUEn molta de tot.s els Uibres:
.. saben, els l1.ibreal. Oblidar C~acl.8? Pobres llibres. h. mi ela
llibres :em salvaren, pe.rò ela llibres que parlS) d& l'oblit. són fets
pelS

qlB

ja en tenen gales d·'()blidl~.

Oblidar Gràcia•.•• Si

tems an¿;v~ pass'St a11tm)'P.t. d'ella nréa 1a :t-enia
sentia•

.si,.

més

pl'VP, J.a veia" la

per -ext"rany QUé us aemblL, lea VEgades q'te he .-nt1t la

seva veu, el

,

8

qUal

perl"um, la sava prood.mit.at ....,A

J¡'

ella l i p-l.avi", de

fana, he f.t, per a ella,. mira('.l:es-.

-1 n:eu

Per a ella be r9cot'1'8gut gafr&bi tcte-s les l.biversitats de pnastigi,
i els meus, pen

,nta, p.residits pe,.. ella, no lmn tz:"ooat

a

impo~si-

ble en lea: bT·anc:uea dels~ber.· rIe treballiat,. tl'$baU.o, amb la 11.1usió permt:.nent de que qUf\tl IDÉlll t,reballl Cléa trop estaré d'aque1la
r~_ci6 ideal. Què ~io mat~i:x

,podran apart&T.'· de· la

m'he JIDat forjs.nt i qte ja res ni ningÚ

meVE. vida, l

quan he fet. lm estat, és d'e·ll:

el mèrit., ,us rap8t.eilE:o, de 'tot.

rquè t'ou ella qui m'inc>1rà l'amor
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e per a ella em mogué, em mou i eID mauri•• SÍ; ella no em eontest'
un IIt1ostimo", parò jo l'est'iUlo rn&s· (lue mai, més que quan tenia &1

cabells a 1.' abu" , de les

mans parlant-li de Saratrusta,

tneVes

'nt Iml~tsi i Aus1a.Q March•••PEtrxò us be ai t que us donari.a tm m6n

p&rquè r:rh el vostre acte n'heu fet la irap'3g¿. ble ne ,pdt de pro er torner, t"lil1.or dit, d-e no deuer de tP.nir' GrÈ..c:i& 11.1:rtorell amb mi.. Per
m1 això &a cer demunt òe t.ot~ fIltra. cosa, i no un" deu i

n donaria de mons si els

',' bav·

tj.n~ué9

per haver-me tornat Gràcia.

s vi Va i en ces~ lr..-t

nat :fent

cent u

veu posant una gran

f;&VL4.

passió a ~dH mo't-, la pas&i6 de~8 cotlVen~uts, dels il.lusioDg,t.s, dels
\~iuen

en un 'món que només ella coneixan '9tLportats p er" 'un ideali&-

e que pot :fer &1 sord
d'1m canvi de

~o-Vf!\m

t!'811qui~.lnmmt a

a una :rdoada de

lea coses de cada dia, des

rant~J..,.·

Santï.t1t-lo amb lJls ull.s

,

'1ucs" t,enia. la impressió que·

9S-Co.1t~ve. algÚ

eonstruit amb matsr1a1.s

distints d9ls empra:ts en J..o CODstrucnió d.8 J.a

riu i réJ:ep" pe'rl, al m1r-ar-~o

MM6

trampa, ms.lgra:t la simpatia

'b~v1a aneonfj,na't, 'troba.va Que GJ"'8cia ~a:rt.orell havIa obrot

olt.

eEl1lt~n't

aI deixar

~enl$ eont~tar

do$' !t't"estimo U anys enda-

Y':r-era •• Què n'hwia dA fer, la noi~ d'un tlè-l.seom 8.Quell.?

quelJ.Q ll8!'<gada, des de, la 981>~t3 E.l :front,
11

de posar
b:Jgu&s P

fl'.1't Aristòtil?

Ot!

l d'a-

se l'hagués haguda

n les 'Soses de cada dia per 06e que li
fiJ'ra un home, hnven t,..hi senyores a .proPI per

a t'er iI~rveneiona de dins d'un armari o per cinta aagnetof"ònico.
J.~1

cap d'1Jtla

~st.ona

"
de senti1"-lu en restaveu eaptiv3t. 1., si el sen-

ti11u ve;b!m't-lo no podieu esi;pr-\ToS' de dir·:" IJ.è.stima de s.nyor que
htl2'i

dI anar

pel oén amb un nas

CCim

aquest••• "

- Ho ve1.~u per a ui. us :vul.ldonar un món?
vaig dao1dir

h,.

int&:rwenir. -Ve LI' eu, s:enyor, jo de vos pot,ser

no en sé tente& cose-s com penseu.. Jo ••,..
1.i.. anava a conf'Gssar el

are,t, de~ per Què aebi.s. J!eJdst.ènc1a de Grà-
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cia Martorell. i àdhuc la seV'~ p9rò no ho vaig 'ler. Per què? lfo ho
• Potser

Dtl:r'

xia aquall-as

a no donar-li

.coS9$

abans

Ull

desengany

alzaaber que jo ja cona!...

de la tnutua remulleda a l.es, aigtBs tèTbo~8S

dBl Tejo·. Veig pensar que po'tser egu8.lla declaració meva, si l' ha-

guès t'èta, hauria fet trontcll.çuo alguna de les teer:l.,ea de Jaume Pet4:t., entre alt.res 18. de qua. bave....... l.o. tret del riu. ja em 'oonava dret,
atltcmàt1cE.'r.t'im't,

tar a savis, i menys a
,.

'3,

UI1S6V'1

e aD

_In

pensava que era aque1J,..

pot5er massa. poc que us heu t'et senyor de 1& ro

'heu
t~Al

No m~ ha agradat. mai inquie-

sal» r le·s- c-úses d'aU.

fi

tarr~at. ~ciq,~

que nO' -és d'est.renyar massa no les sabeu, encara

tot les meves coses.

Veu~eu.

rle8~aregut&! amb

la. vida de móns

vida i qu

Vaig trobar la mal.f3r8 de ccnè.ix&r
~jo

mediS' que, Que

sàpiga, no ha em-

prat altre gent.. sé, que s,i parlo di' això a segons qui pensarà cosea

llastimoses SC\bre e;t meu estat mgntaJ.o A vos.
tim una

nE~a

de deure••• Jo us l)ue asseg'W''8t'

UB

en puc parlar" hi

~ue.

restEl1 moltu lJ:..e-

tres per'

afegir 801 mot oot.ropo.l.ogia. tms Quan't.e e-.str ia

d'3 metaJ.1,

t%l'!êE'

~l.cón

pint.ures mt.t:ra¡'.., 'i unes ,t,<Xlbea,. hm

com· anàV-Atll .. stita f com do:rnd.en ~oom

i oom penp,flven ~l~ homes

ql"tà

pedra o

8el'~Vi t

e8~aven., com

per a dir
lluitàv8n /

v:tvier. en èpoques que yui sap on paren.

mio tot,., el novel..1ista A'G.\.) poaat., de bOD 'tros,

al. davant de l'his-

toriador'. l ll.evat. de que exi s't-eiZBn molte...s regions ou no

ncara eJ~

DJ.CO"t (19

l' excavad(jl"'. hi hr:"

}m

arribat

lloc que és un ma ca.babie.

lm

inun'ro,g¡¡Dt Uquid: J.8. ma-r. Què no hi deu haver tú t'ons de la mar

..

~

elloara 'oou1""
,su~t li

a tr.ar no h:\

l::lr, segur q'.l'

..,.1.,

- si, però

i

s'

I,

ttnCÏ't'811

re. tal can in

ar~ ••• rtdUSen ti t

a~e

a ps.r-

19una ve:a:ada de> 1.' AtlÈ'.ntida1

•
- Don-c..CJ aquest ,"8 el
d'ell que

t

sabeu la part de terra que

r fa'tle-r.

ón eme guardo per El vos, el món o l.es coses
"
d':Íl:.•
:r poa:sibilltat que seguís tinguant
en p

Gràcia Martorell a pr

• Vindren e.

CR88

i

us m()st.raré

~88

restes:
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.. fere:

nl1à, els .tJ.an;t,s-. S'equ..i.:voQl1en ala que creuen

'le

pe~

'Atlàntida jau soterrada

la sorre del

-aert. del

r: f:ouell loe no hi. l1~'i un món enaor-rat e

asota nostro

·'1.tn:;s pnnts, pcrt.R

,

l

(!1p.

iv,

se't>

d" :;q1:.all

contin~Dt.

P...llò

I

ter:

~

t

,

ro 1,legen{'la al fi, G.U!9 HèrwJ.

rm'b una re:rH.! à., elau anglesn

l'estret d

datmm~ ..

u

t,

1!:s

de tot

h

t

!lS e~~raoràinàris,

cel.abrita'ta,

W.i

NJ:.~'::!.a

da f'et.s

t'Ss i

1 "9

"Jort.a ts e

9

ea

~"r.'an

~.uel1

'C'r ces

nat lrraJ...CJ

nmte amb les coses

ama seones, baixar 1

els hi

g.a, no. Tro-

la

1m!'l~

s avis

nt

altr

nt molt ben dòt

pr

de~ SR.-

se't, fins

.

• BIB que 11.e-

tl"oberen poc fo 1'-'

històri-

'onvart.i r el a eiutadan

i.t.zaren matrimonis entr

dea8B
d

d'això l i t'eren

...a.s modestes. Es tract.

t-19s P

Ol1S

ben dotets eI'! de'!..ta i

1

l:::ll.:'1Ò

'r,

•_rit.'e

if'ic ciutadà, trencà

¡tp

ab

liminar

to mia. dA J.' infern .•• l el~l rol.'!JaJ s

nvor .Ut!ssolini..

bel.la llegenda, pe-

t"ent<-1.BÍa. No és estran.y

ua aigtÍessin que Hèrcules obrI 1 'Ba't

':;li

m~

amer-iCúD.6S qu

hi h

• S'lli b

le~

l'Atlàntic.

1~g-

dela gl-'iifca. ¡t\.viétt hi eren

"-',tar l

òi~

dessota el món 11-

ió dfl serralades

i núvols t'I

,.00

r

poden ésser

rt '

quj.d8 de l"Ai..l~ntie hi hf~ ]/.

mi-

dif'!.ei~-

s i el

les fixes

<.¡

mas

~ dan:nmt:

'ho, és tot, un sensor contj.nent (me t
}io vull nog

tant's n'hi podèn

ua té més dre-t

nya

, l'-l

,,~

.i

Ne

teix. L' home

pSS$e_1~ -COS? ca<Ï.8

~9

S~~8.

'nd~n~if)s

d'estels que enc

lla i

porten llurs

nO!7ïs •••

Fo

1

t.~cJ.isme
e:r~

:t'ul
U'l

p

de l'At.18.Dtid
llac 1 per

Itt ja que l

an~r

'Ú ori~nà l'E8tI~t.
&rce~ont.\ .~

t~mps

Mallorcé.

Balears estaven unides a

,1t més pen!nsula que a'rB. <»rsega i

rdenya

DO

la

feia

eni.nsula
¡¡

iguaJ.n¡en t
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t'egides a Itàlia, l'Adriàtio era una promesa de mar, i les illes
gregues permetien anar a peu de l'unp, a l'altra.

~l

ell tot Isol un eegnn llac interior que arribava

f"in 9 a les costes

NU aJ.imenttNa

de Sicilia tmid& a la saocta d" Itàlia i a les costsa a t'ri canes • 1110-

Ff1 no podia anaT' ne1ant de DoVJ)r B
eu pla. Mitja 3uropa no era altra

Calais perquè s'hi pod:!E: anar a
cosa que \IDa enorme gelera. Els

saVis us poden dir d'tUla manera molt exacta com
de les costes d'aquelles

e~"en

els perfils

èpoques. Ara, del món que negà l'Atlàntic

ningÚ s'ha atrevit a dir-ne coses concretes. Tot allò que jo n'be
llegit, és fantasia pura. Algú, aquesta :t'antasia l'ha posada en vers
i mai :t'arem p:rou per a estar-n'hi tan reconeguts com deuriem. Em re-

:t'ereïxo, ja ho deveu saber, a un d"4l.s primer puntó.ls de la nostr
llengua: Mossèn Verdaguer. Doncs,s!, l'Atlàntida :t'ou i jau en llo·c
que jo sé i que vos ~breu si

U9

abell saber-ho. Jo m'be passejat

pels lloos on anys enllà bo f aien els at1arrts. Jo he vi st les seves
pintures i 18$1 seve<1 estàtues, he- visitat llurs palaus, llure places
i

~rrerB

i llurs camps de bat&lle••• sé els noms dels seus reis i

dils seus' generals.

Tinc, conSeTV8ts, cossos de senyores d'una be-

llasa prodigiosa. Conec l'existèneie dels

BeUS

savis, dels seus po-

lftics, dels seus mflsi Q!I i els seus grans enamorats. l tot plegat
és cobert únicament en tJwlts llocs per

UllEt

capa de sediment 8 de pocs

eent1netres d'espes90r. Res, resiÓl-s de conxes, ossos de peixos dissolts per l'àcid carbònic, granets petits de niquel procedents de
cossos meteòrics caiguts sense
l'aigua de l'Atlàntic. El

.

inte~rupció

ecntin~t.,

durant centúries damunt

llevat algunes parts que hi in-

tervinguéren terratrèmols qne sempre han estat males intervencions,
és tot enter, n'Ol!l4s negat. He trobat la CJf¡.np,ra i els mitjans de passar dieta i dies a

p~o't'unditats

on tothan diu que no s'hi pot arri-

bar•• '. l com les he sabudes, totes aquestes 'coses, t'a estona Que us
deveu preguntar'? La resposta només és tma: Gràcia Martorell. En tot
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jo i en totes lea meves coses ella .sempre hi és pel mig. També
a~ribet a sabeT" com

he

pensà,sn alguns atl8llt.s. Com? tb nou m1reele4'

de Gràcia. th bon gra:t'òleg si li envieu quatre- ratl19s US dirà si 8e"'-

viu per a cap de secció administrativa, P(Ir
cantar òperes, o pe-r a rea.

,6

pilotar '~~ió, per a

th bon psicòleg norné.s mirantrvos sap si

teniu els n~:rvi8 equilibrats o no .•• Doncs bé, a base de coses e
aqueste.s es pet saber la hist~ria de gent t1ue hegi deixat d'e-:x1at1r
per anys que tàci que els di~i--is j mgin portat l' e.aquela de de:t'tmI

ci6,

'0

que hf.gi pasaat aval1 molta anys abans de le V1n~8 al món,

dels diSTis. Tots portem la nostra bistòria registrada a dtns nostre.
UOtMS és qUl!tstió de saber-la llegir o de tenir ela m«lis de com 118-

gir-la. P&r l'aspeote d'un l'catre sabem 8'i

tUl

bome viu oontent

..margat, si és :fell" o diesartat. l de la UJf\t&ixa manera que

ml

es-

tat d'ànim resta plasmat al rostre en resta. igualment a cada mfIDbre
è.e1 eòs humà. !fo van cadasClm per a 8'11 els ,components del nost.lIt
'Cos. Hi ha gent qU$) mirant-vos les mélDS us diuen quina mena de ca-

ràcter teniu, si el :t'umar

UB

prova o quan us casareu.

No,

no bo en-

devinen, ho llegeixen, amic. Lea 'Clins no enganyen eom no enganyen
ni l'ent.'r'anya méa anagaoo ni l'os més despre!\tigiat.. Jo he llegit.
la hist.òria d' tm~ vida per a t'!11 elarlssímammrt. concentrada en un sol
08.

si,

ja sé que t.omeu a dubtar de mi i que tot. aizò és més enllà

del que podeu saber d'aJ:tres im'est.igadors i analistes, perè, què voleu que us digui si jo be reeixf.t?

Ho cada ciutadà pot t.eni!' miny'o':'

na, domar un lleó o cantar alla Sca1a de liilà., .... Digueu-me, amic., si
"

us canse •••

- De cap de les. maDme8S, senyor. De cap de l.es meler8'8.
- Amb e1's meus estudis he conegut les tristeses i alegries, a més del

:t'ets, de reines i

~neral,s,

de governants 1 governat.s. He tet

l~s

JUa-

teixes coses amb gent morta de :t'a relatilS ment poc a casa nostra 1
us en :farieu creus de com 8 ''haU :falsejat la ml\ior!a de les històries

que

s~han

escrit. tTo no he :ret trampa, Eren oom eren, però 'tindreu
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18,s

mBDS

la història dels atl8tlts, els amors, les Virtuts, els pe-

.ta, les angúnies., els gustos i e1s anhels d'UB

gen t desapareguda

t'a s8~J.es.. Es. l'<>t'rena Qlt~ us- :raig per baver-me torn'at Gràcia l1ST"-

torell .. 1<J].s Herets d'un mén.... Digueu-me, auric,. si us' serà p:J.aent.

ixò ai, és una història amb Gràcia a J.es seves planes, fe-ta per a
ella, comentada per a ella .... La trobareu gaire'bB a cada plana. No
puc ~er' :rea s~n$e Gràcia, ni històries•••
- Temo, .senyor, que és massa per a mi, que f!}m poseu una cosa a les

s que no sabre que .Ler-ne. Jo mai he
. estat gaire per a histories ••
I

~..

~

- Vos V1ndNn amb mi, amic. Us portaré a llocs on la vida n'ha t'ut

q~i sap els

anys. No UB amoineu, us ho prego, per la quest1ó eco-

nòmica. La vostra, des d'ara la teniu rèsolta. Feu-vos el càrrec que
us robo uns dies de vacances. Veureu de

~u1ne8

coses ha estat eapa9

un bêmde, encara qu. sigui un hOOl9 com jo, per un smor que ja no
~s.

en corren. l ara no us èsnao

Em t'arau content de no dir si demà

·411 diE, que sigui que ua plagui em veniu

ny1a qua -és 1ft cosa que
~la

L.~S

b

'fer

UI:S

mica de CCJmP

estiua m els vella. Teniu. J.a meva••• aque-

tarja. El &I1ici1i que hi ha és des d'ahir, a easa vostra.

S'alcà alt, altissim, prengué de nou les meves t;n~8 entre les seves i s'bcomiedà. El vaig sompanyar

tins a J.a pQtrta de l'hotel.S'en-

filà carrer smunt 80bress-o.rtint. da1IIUrt. els nostàmbuls que tren; i'ta-

r 1'8"8 mmrtanyes russes de I.1shoa,

lm

bon tros. A mida

que

s'alltmyava ee' 1 veia decantar-se interm1tentment del eostbt de la
~

seva anomEnada sabata de pis•••

l bé, ja havia trobat Jaume Petit t Jo no sé Gràcia Martorell què

devia pensar quan sentia,

Ei.

divuit anys, parlar a Jaume Petit de les

seves coses'. A mi la conversa del vell, la manera de dir les coses,
em meravellaren. Rauria passat tota. la nit

es~1t.ant-10

i puc SRse-

gl1rar que l'hauria 9seoltat encara que l'hagués hagut d~escoltar en
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carrer, plovent" i ambdos dessota el matiOitix paraigua. I, no obs-

,~

,t, malgrat. la ill1pJr'essió que' l'oratòria de Jaume em produia caia ve-

da que &1 sentía, a la que em deia que tot. estava entès, que aquell

.-ra

tm s.avi com una -catedral, lm

pensament em :f'eia l'aleta i, bé

que acceptant que ho era de savi, insinuava que' jo bavia tret del Tejo

ciutadà a qui

lm

lm de~ngany

"'!lorós havia notablement alterat el

u 8-qu111br1mentfll i Jb cosa li donava per a oferir històries e8Amb tot,. a mi no em sabi.a. gens de greu d'haver pri-

reials a la gent.

t que Jal.1tD8 Petit es quedés al 'J'e-jo, i, t'os com
re tal
debó

eo'W

~os,

l' 8rl1:ríaa veu-

em va demanar. Potsp.r tindria ~'opoTltunitat de creure de

-una cosa ol' &ltra, sense més dubtés.

"Vivema Gràeia n , es podia llegir en lletres de t'erro t'orJat daaunt
•

un portal enreixat que donava pas a un pet.it jard1 voltat d'una paret
de pedra pUra.

1l1a bellf. i ben plantada col.-lecció d'eucal.i.ptus dei-

:xava V9ure le vil. la qtE :porth"8

~1

nom de ls

p"

lmer-8 i única noia

viva, que. es mirà més d'una v~ada Jaume' P,et1t. La residència era, en
~ritat

una bona vivenda. Ni massa llampant

per

a dir-ne mal, ni massa

Et:n Vingué a ob:r'ir un eria't nIe d'arru-

senzilla per a no t'er-ne cas.
gues i reverències.
senyor
ot

e~

~TaUDe

dia Que

Petit..·•• o .Jor

Et soerem

la vo

el t'avor.

Q"Olive1ra •••
ra arr1badam senYQr.. Per aquí :faci' al

..

es~onS ens al9aren l'horitzó a mi :t al t!leU acompanyant. Etülà

es veia 91 br89

verd del vall Tejo i, m&s a

prop, UDs cotxes corrien

alegramerrt. per la earret8re d ~ Tf:storil on tanta gwtnt, amb l'excusa àe
la salut
'illa 1

qTlè

e a t'a amb els quatre 'tamarius i 16. veta de aorra estret,a,.

e~mco81l

del lloe, ho,

s.prG.J.~ ta

per a t>&rère-la amb les :france-

ses rutil.loots i amb els. "'Nc- va més, sen.yore U del Gran Casino.
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-'¡'ou el fl19tei.x JaUt719 Petit qui obri
- -genvingut a Vivenda Gràcia, -

Vf).

porta i:

dir.

la poca estona de reoorrer les dqpendències de la Vivend~ se m'hi"t~airebé

vien

bon

esvait. bona part de-ls dnbtes que havia tingut so1:re el

~uncionar.,nt

mental d'êh-tuell coix ext.raord1nàJo1.. A les parets hi

havia r8'OTodnccions de gran noml:re de ciutats i pobles atlintils. En
una sala m! 9 gran que leR al trftS hi havia
ca del.

lm

gran mapa de t.ota la con-

Qran tal com eTB abans del gran ca.:tecJ..isue, amb els saus

rius, les s-eve9 se"~s, fronteres, ports i Vies de comtmicaciÓ. Si

tot era fruit de

~a imagi:oo ció del

vell,

AS

tractava d'ma imaginació

poc comú. Hi bevif\ quelcom més, !J61""Ò, a Vivenda Gràcia, segons vaig

pooer

OOt4."PT'O~T.

cisls de

~nt.

J.b .seguit d'e-scultures reproduint.

DOS

integrals 1 pat-

l.'OOlt més gent que lo. nostra normal¡ anavaen a favor de

Jaune Petit. Es tNlctava d'l.D1e-s ~

auatomies t'omidables en

les quals o llurs autors bavien :ret bon pes a les humanitats dels mode-1s o be -els estatuata f'o~mven part d'un rn6n exempt de curs de ta~la.

Hi

via Ill)DYQreS de t'ormè8 plenes i abundants en 'tot.a t!Hlla

d' actituts, escenes d'amor i de guerra, de pau i de repòs, einegètili! s

i' gastron:òm:!.que 8, i, to.t- tan per:f'ecte,,. tan harmònic, tan equili.;..

b .....at, que

tmicsm~t

,

,

dues a trna de les mes celebrades eoncepeior:u¡ del

geni gre.c s'haurien pogut portar a Vivendél Gràcia ·sense desentDnar
massa

eDmi~

de lea

ravelloses formes en pedra obra dels segurament

art.istes at1an'ts. Els meus dubtes anaven perdent terrenya mida qtB

.

Jaume Petit m'anava mos'tmnt la gran caixa Cie prodigis que era, en
1n seva totalitat Vivenda Gràcia. Tba de ~es coses que més m' 1mpres-

ionà i, digUl&m-oo tot, més em convencé,

fDU

la r.eproducciÓD

de

.v1'lriat.s tipus de t'a 1.D1é:i del tot desconegud& per a mi. Allò feia pensa,., senyors. l teia penSB'r més al. eompr oval" que no tot era t'et per

tmas ma.t~ixe& mans ~nó oue es podia veure un mateix animal t'et

diversos estils i en èpoqueg distintes. no

er~n

en

tr1:rl.t, aquelles for-

1.

es que res tenien

a Veure amb la. migroadb' i mal peixada

3tres di'3st, d'l1na solc: it:aginació, ja "

fQUIla

delfJ

qua.lsevol entèa en els

isteris de ~'&stètica es nodia donar compte que e~s models eren sem-

pre els nateixos i allò qu'" varieva ftra l'arti~ta" . /hagtÉ
,
mena.' 't!Iol!t. a n~aquella gent, pe!" atlants qu-:· t'óasin, que hag
coincidit en'

im.ag~ar l1Dp.

~te:i

formes an

~stat

de-

I

~ssin

ls en llocs distints

i en diverses èPOQU4S. Allò Que priüer S8 us aeud1a, al merys se m'a-

...

cuaí a mi., veient a,

lla eol.. 1C3 eci..ó verarèDt ext

rdi.nària era pen-

ar: "Atx.o sén eniJl!'l~s'l" i que 1.' animal havia reaJ.mtm t existit. Hi

118-

via, encara, algunes estàtues a mig netejar., eobertea d'algues 1 planQ
...

tas mariDP'S qlI& ne deixava lloc a d'Ubtes nn quan a la seva procedènc5a
i molt. men,ys quan .Taume Pet.it

s-en;!81ava en e l gran mapa dé l' A~

fil

làtida el lloe on havien estat t.r~>'bs.des. l les sorpreses seguiren.
A

les re'OrGducei.cns escul't-òrioues vinglÍeren t.ot.a nena d' armes, pell~

vestits,

bal~nces,

cornetins, dine'Y'S amb 1.'efigJ.e de reia i senyors

manants , sllperp«J.b1es, miralla •••
del paa do

to~

'fi

a: dir., la prove. més conttmdent

00, d'un engranall de e1vil1tzaeions, des ò@

,
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mé-s apartades i areaiques t'iDa a IJts per a 6lJ.s les més modernes 1

darrere-s. Vaig escoltar 'hia,tòries àe t'ets i personatges' adlnirà>18s,
l

dg

,

'

caQd11ln 1 c8bdil2es dels quÜ els atlant.s
tenir-lo~

noms a la pell per - a

gr~sols

.eons, microscòpics i
~19s

.

:t·eren tatuar llurs

presents totbo:ra••• Vam, baixar aJ.

bOl·atori de Vivenda Gràcia •• Jaume Petit i jo
ca,.regament da

8S

e-~elll

el centre d'un

i alambiu, tubs i :xeringues" morters i üas-

màqUin~8

de m,iga X o dels que fossin,

~ot.ogra-

d'ulls humans en posats disti:ntq, de uuns, rostres, costel1'es,

pelvis, ·cranis ••• (po:r què els

'Savi~

per po.e que en siguin s'ban de

voltar sempr& d'algun cap de mort?
v~ qlli-s:ep-l~6

sos. l fo
guabarr&i

calaverés). l ~àt'ics
Ei

mi. ja

cc

que·l1. n'ora t.ant que necessita.ens

,ava a rOdar

de is. bot.i.ga del s:avi., que

aQue~

'os de colo ra diva.!:

l cap davant aquell aidigué que e:L cos 1m-
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ta

·~ts

~ou

per e. el·1 i que

exe'rcint de metge portant a

,sp curea paTtentoS98 'en peraoDatgea quebavi.en jugat prios!"8 papers
en

~ue~'r9S

la política i -en les

bavia fet els diners necessari

qt8

r aconseg..t ir aquell muaeu, ft\;He'll: l.aboratorl 1 per a trobar l'Atlàntida i les

r.es quaDte:S-

se".e8

pe~ea i

coses. Em mostrà, d'una de l.es piles d'o.~s.Qs_,U

em contà 1.a vida i miraoles de llurs propietaris

ue oovioo deixat el món dels vius•••Durant el temps
•
,

que durà aquell

re.ci tal ni

\ro

se-l moment vaig penseT' en la sabata

que acompanyava a t.Taume Petit ql1an la portava posada, ni em semblava
que estés escoltant

lm

home portador d'w :nas

ewl

no havia

~

v1st por'té-s cap del q atlants d91 ~gatzem del vell. Només sentia ~a

l'&va veu,

cisava

'IJ.'[}a

v~u

~ntjJ'-la.

abaritonada i t1m'3Tad!so1ma, sense galls, que en-

En parla.va tant i tant bé de lea coses que deia Jau

me Petit, era tant el Jams Petit da quan ensinistrava a Gràcia
torell de Sòcrates i Lao Tse que,
()b-~rt.

si a qualsevol. tIlO't1ent. s'bag

una de 1fts portes del l:aboratiri i hagués ent.rat. a fer-nos

panyia un a:tlant. à& carn i
del món.

:z:a

os~

ho

ba~ués

00

trobat. la cosa més natural

va. di.T que ell la tenia ja tota llesta

~a

història d' ...-

quell món submergit però que n' havia t.ingut. èe pagar lm grm t.ribut:
~

els, més t'amosos Òptics ja no es veien en cor de fer-li

UIl$6

ulleres

amb vidres aèequats. Mo1tes vegades a'havie vist -o-bligat a t'er le-s se-

ve-s deduccions per l'!Bdi de càlcu:ts ja. que DOrtt1a1ment, en segons quins--'

momen ta, no poàia destriar
ma8.~a bé' una e Gt ilo~~ica d' lm article
.,
d-el "Diario de ltisboa lt • Allò li :feia
di de 1P

Silva

Atlàntida

110

sup~<t-&'

que potser algun episso-

'sue-eei exactament de la manera que &11 e~

dedu1' de les sevea :ronts d" inf'oma.ci!>. '
les meves: v.is1tea e. V1venda Gràcia sovíIrte.iaren. Ma,i res, ni un f"e,€t

teig primioenc ,_ ni ar,ribar
al" nD1J tant de dale:r- cot! l

<J

tg-mps· a un

'oo~a

BE..r~-e.ap~ol,

em ;reu espe-

d'anar a passa.r tmes estones vora
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Jat1ll:l! Petit per a sentil"-10 parlar dq les -eoses d'aquell món

<1U9

ha-

via t.robat per a seguir enamOT'·at d'ml amor d'estudiant. No es descui-

dava ni un sol dib de dedcé:l.r una part del seu monòleg, ja que jo po-

b1"9 de mi n0m4s callava i mirava, a Gràcil". Martorell. Quan aquesta cg,
ea s'esdevenia no' SP..\b1a si sentir ::;.dmiraciÓ o pena. Admiració

q U9 lla

~onstància

A,

prova d'anys, i pena,. una pena 1r:rmensa de

per
V'QlJr8

eom aque1h\ ~rr.enència d'ml At'eete no tenla el. premi nOTnJal que té
esne~ar

dret a

tot aquell quines

i..DlicaIl:Snt de cara

p<:iS89S ell 0011911

un :fi determinet-., s-:igui nmoT', .,as.sar a Franca en
o guanyar

t1MB o~iciona

vivla~

movia,

teU1PS

d

a una plap d'lm Ministeri.. Aquell home es

dormia, 1nv@ltava 1 deocorbia mons per una Gràcia Mar-

torell que qui sap on era i

qu~,

a~gun

si em er.

llo e, a 'ben segur

que no es recordava de Jaume Petit. ni que al món :fo'S.

"

si la

por - em deia una tarda voltats. de la-s de1.Qt»

i!l.c una goleta, nO' us ho havia dit encara, que, com

.n.VR~U.

deveu sltP'Osar e s

"

~li

In negat- l1a pO'ruri a l'AUàtida. :mm plauria molt

xalles da.! seu

m' ?co·

us

1'" l.l0

iu uGl"'àcifl }1'61'torelltl •

ne

ea podia dir

CBp

al:tre

nom, no hO' 't!'obet1?

,

,

Si, més d"una.
,

ve~da

veig

p.r~gun-tar"'rne:

l si s'ho pensa Jaume Petit

tot ai:xD 'que em diu de l'Atlàntida?

1m un dels llibrea més ,:famosos i

'DYS lle-'!'it es Dar-la d'un element

conf"ongué els molina à! vent

8tnb

geg&nts. Fos () no

fOf1

Olta

veritat Que Jau'l'lle Petit sabés les coses que

deia que sabia de l'At.làntida, ho ael1b1ava t.al:lt. que. les sabia que pen81) q~

algú 8J.nt

QU..

8'l:w.guAS trobat en el meu lloe s'hauria embarcat.

,

,

.

fil

l ai aJgil altre ho :reia, per qlle- no m',havia d'embarcar jo? D'altra part
m'havia ja embarcat tantes vegades •••
colli

Peti t hi P !'9ns:rué mal
la. al
:la..

V9tn"'e

è-l ll<:'e.

;11

la mateixa escala.

01;\

ja t'eia dies Jaume

nt la mida i caigué al Tejo. 11o em digué psrau-

fomés en
•

~i'!'"à

BOllrient ben do19a:Ilent i m'.estrenyè
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om :feia sovint, les mansent.re

).eg

sev'l:lo.

ireu-vos-la -- digÚe al ce:p d'una estona senyalant al mj.g del riu.
\. poca Clistància, enl1ueTltida pel sol port.uguès, una goleta de bees proporcions puntejava airooamem't t'ondejada enmig l'euonnetrau
òe1. Tejo. Rn obsequi nostre, el sol de Pnr'tugal, sempre tan anable

:for"at1irs 1 amb les senyores que li porten l'esquena a torra-, donà de ple a 1e s 118 tl'e,g da\1'!'"'ades ós: 'la nau 1
r~ellu

11

Gràci~

}!srtc-

es J.19,g1 ple de reflexos. Aquell vaixell no e:ra un som! del

vell tanmateixl

La nau er&. tala ~ontinuacío de les -coses de Vivenòa

Gràcia. Les seves sale s i Car.nA.,..ota em fascinares a tot f'&scmñr.

Re~

egn!nt-les, no em Vhig adon""r que la nau es posà en moviment, ni del
baJ.anc·e,jft m9-s accentuat

llibre~

timents, plens de

deVia sliber

to~,

-~ftn llih~es

~8

passar la barra del rin. En un dels ooa¡>ar-

-ai

aqlJ~ll

home ela, havia llegit tots ho

!li havia un presta.ge separat amb una mini-bDtlctecs

dfÜS et1ans _. di~ué Jatae Petit al Veure amb 1" atenció

, que la mirava-. Són els pocs e Ut) he pogut. salvar enters i -en ban estat de conservaci6. Per mi'tjà de procediments quimiccJ he pogut rtconstruir moltes d:9' les

s~ve8

pl.aIm8 que

trorer. 'las lletres no són com Je

8
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.greu res quan 198 'vaig

nostres, vegeu •••

l em mostrà un d'aquells llilJrfm. Em donà.

la i~ressió Que est.ava

avant quelcom per a ésser mirat amb salvaoonduete. Tenia obert da-

unt una "t'bula i a l" abast
b0'1E8 qtB t'eia 011191"'8 i

tMU,

mil~8
,-

un llibre que podia ésser fet per
d' SJInys que, havien ex:iati t. Tenia por

de tocaT'-lo, em ftU1blava que ~e-ia una mena ,da pe est, gros. Fou JalJ1l8

'et1t qui m'animà:

- Obriu-lo'.

110

tingueu por•• -.Enseara

88,

poden t.robar llibres que no

t'un nal. a la gent..

Tremola'va

men~

anava t.ombant les planeS' ü' aCluell libre (l'una va-

~or, s1. s"havia tl8 comptar per anya, com la del Vi, devia

'sser in-

calculable. J!o1.tes fulles eren de color groguenc, altres vermell,
ses, verdOff&s algtmes. Eri ma d'811es hi havia, oh, mer-8vella.I, el
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llevlssim ~tit esquelet d'lm8 :t'lor que aleú :reu servi!' de

itanys.

Sorgiren planes on e1 contingut era di:f":1ciJ.'lI2nt

dest.riable.... D'alt.res, les lletres, aquelles lletres, eren faciJ.ment
itñbles •••

va!

r

JalJIl.e Pet.i t QU0

vel~s

com si. l i plagués veure

oadé.l. et!

~1

mirava

meu rost;

sootrien~,

a<iniració com

lH que hi devia haver •.

,1, amic ,són l:let.res ••• 1Gà

aaVS1!

llet.

•

Però •••
- Ja ho vei~, vo.leu saber que hi. diu, no?

por

aig t.enir p

~es dues

itll!l9tl

•

dir: que no ho sabia i que l'bi dolia, o
ho e:r-a pe

qUè

coses qua em podrl

ho sabia ••• perquè saber-

i com una tJena de mi:r'ac1e.

s' um història d

ttriel,

és bell.& potser datotea les done

e 1" At.làntida.
- Però •••no em surt. al "tre e
~ bo

de
,

, 'bo lamento. t.To.... jo deveR'ooea no m'ho

c're~•

• e'l meu e.stat d'ànim perqtt& com si no

r~gt1'

m'h~ués

sen-

tit, digué, girant di verseu fu1lea:
- Veieu .aquest signe tantes vegades repetit? Es la grafia )jnrieJ.. l

ra veniu. El veureu aquest. nom molt aprop de
, agafà de

l~

guirem pêY"

U'n

que els al.tr

•

th~iel

en persona.

i 1m calf'red em pessigollejà dotzenes de nervi.o<o

co""'redor E-stI¡et a un camarot dA

9

peti ws pro.... cions

..

treu sense por. Es la "cesa dels atlants 11 •
Vaig t'ancar i obrir els ulls una pUa de vegades b'ban s de volguer

donar crèdit a l

coses qua estav& veient o em semblava veure •• Em

vaig toma 'Or' a Jaume Petit i l i vaig dir:

- Au!, tot allò- {le Gràcia Mart.orell••• ?
:viderrtment., aqu&ll home, ent.re ~es mol tes cosea que· sabia, sabi.a

uit voli

ir-li tto cada vegada a 198 dues o tres pa:r-aules

d~b9ver
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eomen~at.

Mireu

lar. Dic aiXG perquè V~¡ dir-me S8n~ deixar d

a

b6, ai

116~

QU9'

us plau!

provo cà. la mev~ inte:r·venc1ó t'cm J.a j:.T-esència a bord de

1';3 dues, SJ

s ror

or.-!'

i b

~,a

,
ü1' atreveixo
tra~a

pas a

a deseriU"tt

r,essló d'é

~'IDY'or,e8

a rer

l.ania$s que mai havia vist. No

• a e
:t"que,

d'esc~

r. cor.s truid
1"

Runa

11.(}s

COBeR'

teriaJ.s dist.1nt.s. dels que gene.ral-

$enyo.~a

-e.xtraordinàries.

th~~

em donà la

idea

la im-

especial.

nsació que m'hi

ro deia: IISón dues done

Peti t t,ru bà, degut a tma d' aque-

saparegut ep

C&rq¡¡es".

a ooea.

3mb

que no tenen explicació

?'1

de 1".

quàles dues donav

''''"att.rb d~ molts ,Wau

del coo'tirren"t

a més

ben

tan esme cia l qM fil paS8A:rpassa

omriure

pe'~ò

que ,succeeixen, encara vives

podia ~Ber' tlU:l savi

AcmeJ.l b

guin, per" allò:

contra 1"

im v111-

pur que tantes

VEga-

Gràcia Ua:r'to!'e:Ll. I a la meva mirada inc..1tnaid~

dea jurava pQrta

:ra, el vell tornà a dir:
:i'reu bé) si ns 'Olsu!
Vaüt encanyonar. Suava. rerò vtJ..:1g tOrDar a mira,-. U' era impo881ble
n~'ar.~ iI'

Petit. l vfdg veur

..Ta '.

Ib~essin,

-

~-U

..,uwiEll,
.....

a les plane-

bonique

d'aq

11 libre-,

ti\t4uel.l

CUJ.1>1to

+ r;,D tes

s~

en

HQtJeEft

ve~ades

bloc

repet~

t

d'or massís dels

J.a bella. li' altre
éa Lode.., la. reina Loda, de la qUbl tanibé en
.

peus d

deixare'

19 atlants, coses 9serites.

tinc art. ni part. M'he limitat. a posar
, s aviat ,. d.ar:mmt els dos co

r. les

dues bel1.eo,

mantenien una 1mmobil:tat total.•

,

'11:

1

lle

s~ves

tom'be's. Son

Ib la seva bellesa jo no
lm••• dig.l8m

f.1rlt:rl.rables

he:rm09~S.

~

ve,mís per acabar

com els vaiR trobnr

no? l ..l a veieu, quan l'edat

pedl"'a a easa nos:t:r-a havi.a d' éasS'r ~ncara 1.' edat. moàerDf., 'ella j
a que renoS8V&'t}

en les

seV63 aorqU8B

hi

di

:feia

de vori .••-.

....1. havia algll més, ben preparat, (fam 1.es dues beutats, i alt

e

..~
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coses que sens dubt9 algú bagués pé\ga t 1'o:rtunes per a veure-l:es, però :t'ou debade·s que

~mb

totes

le~ meV'3S

forces int.entés apartar- els

ulls i les meves idees d'aquells dos py-odigis. Intenta\la recordar
rostres i b~nitats vist.es en els mus~us de més ananenada que ha-

via visitat, les descy-ipeions Que de- dones excepcionals hwlen

fet.

els 9seriptQ,.s més en te 90 S en la matè-ria, 1 res es podia posar al

, .

costat, ni de bon ~os,de llits dues

t'.18ravell'6S que tenia a prop.

L~~

imoressió que damunt el IItat jo" m' Mvia enoomsna't la visió de Lode
i 1furiel anava creixent

li

cada

s6gt>n

que pa.s.sava. Em ty-obava en un

eswt nou Que cai no m'hi bavis trobat, i

ona.~a.

eomprenguent en a-

qnells instants que era dal tot 10g1c: tot all.ò que als homes han fe
per' les dOllBs i 4U8' els que no hi l1bIl :ret l:W.i res ho titllen de co-

s de
f:

'.1l'l

desa~uilibr2:ts. ~

explorador s·jò<iit de
'DOCS ~'s,

morta d@

dues belles de

JQUtne

Vingúe ~ la memòria la follia que encomanà

sa.

Gr~..oi()sa;

Maj estat una senyora egipcia

tinpuftl1t en compte ela que

Petit,.

fei~

Que n'eren les

Ilo vaig trooor naturel. Jo no ·sé aquell

explorador,. per anglès que fos,

qu~

deguè

e~rirnentar

al trob:lr-se

davant la gt.apa ,.egipcia, peTò puo as:segl1rer que com a mínim jo sentía en c.q1.S11 m0m9n t més da 28'S coses que 'el1 8etltí.. T..ha sensació de.fj

,

coneguda,

a.l:)~t~da de

les no!'ti:Bls, 9stava

e"XP~rim·EI1t.mt lm

procés

d'inflatttó, per a comparar-ho, com quan la !:,.,en't bfNia de ctOprar dues
vegades e~ dia. l t'ou en va que- (Taume Petit m' anés ~ent discursos da-·
van;;' estris que anyo9 enllà els atlants hi beviéD, menjàven, s'hi pasi hi -escoltaven ccncey-ts. ,To no ten1a més ulls que per a no

we'ls de MUJ'ieJ:. i J~t,. la presència d'una

dona bella sempre m'ha

1xat corn si estés espantat, i'"l.el'què jo cre-c que una dona bella és

(nelcom apart,. un ésser toeat peT m!:t diV1Jla com ho són un gran tenor, un -savi o aque1.l ciutadà turc que va Viure fins, a 120 anys, però
les dues dones de la Casa deJ.s Atlants tenien tmas> propietats tzls
de prdouip espante que mul:tiplieaven per tma rl:t":ra infinita la de
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xer situacions d
, ,
()
via
al món dels atIE nts 0,
,vien

dones qne f'ins llav
I, o j o jf,.
de?. meu d

10

~~~n.t

une Pe+"i t ....,

qu

ull

ho

ClaVélts

.les du

sentia

e

at~antine8

Q.U8

~'11avien

'stona .Ta'

beia

f'\t;:ntit.

t...~ bo1re~,

'Ceions

Va

UDh

:ven

ben

viòa'&l. De tant en tant, com pensau B!nic diSCU1"8se..iava sobr

seg~

a

tTaume

molta Rent hal1I'1a p-.3.gat qui

una. feina

no em

GU8

can-

Petit m'anava contbIlt

la se'7S història de l'Atlànt.ida, la seva

3q t8~la

l m6n re-

litics, de fets rGvolncionaris,

:rra·, d'a c:te

meu savi amic

dir 1 du-

rav¡q. 1 pro\}. No m'n-

uel1s oue

em samblava ql1a' el

v5.s d

deia

te riaJ.rLien to

l;l1edi;.:.t t.un

Petit!- Ho ignoro. Jo

tota

,

,que

que si intentf.\va apart.e1'-ne l'enroc

, 't.,enien

potint "dos ulls pe""

19ut

Muria! i Lo-,

.Na dientC7 cos

1..c d'una a ut·èntie

r81lt

nt

).- a mi .. no hi

Ó!lj en aqn8 st.,

coroo

dQ. ..

lnl

6j"B.

f'e~ CC>

S&l'

histèria que

1.;:. 'C.osa per a sentir-la, però

tar& treballà de f',-an-e •.

pertMtib

Ara, en :t'rad, tJ' obaria moJ.ts

~To

e-l

tenia altra t'eina,

fe-r res nés encara que jo hagués volgut.
~eG1t:ro.-opiDant&

respecte aJ. meu proce-

èi.rt però j() voldria que .aqt:e8ts eo.ntra-opi.nants es pesessin al meu
lloc o ED el d' aqu-9U 8~ lorador angltfl al qual t..ants mal-de-capa pOl:

tà una bel1E:l.

e~!yois..

abans e

·~rJ.è s'obrís el Cur.fí l

molt

abl~ns

que el

de S

senyo~

sebIa.

•

fJasser i molt.

re cordar Què

Jauml

Petit parJava mirant. la maT per 1'ull de bou d"l camarot, com si par-

1éa per a armí que només ell veia,. probablement la s.evs Grbcia Marsi en la seva nE.¿ITseió a' havia oblidat. de ~a

torell. No

Sència. El

Ulle'

jo

Aé

és que- .10 m'bav!a oblid&t de Ib seva i que era

imDotent per a des-clavar els

les dues don9s ••• Si,
At.1.ants. Ja
-\P~U.tr'

:P&-t.it.

els ulls de l

va pre-

US dOEl

~1, V!1ffi

ul.ls i més n'h

,8

tingut ~ de

sortir tots dos de la Casa dels
de 1

~

i

ut! em va costar molt

1 Unr1el i que vair: &xt>e:r1m.entar

non el

~

dolor real del de3clavanent. Vaig seguir el vell com

tUl

autòmat.a 81m-

se dir-'1i un mot. Vii. deix8t-me davant la porta del meu cBI:l8rot..

- '..folten nits he baixat

la ~a dels Atlanta a $8guir caltant la his

...

tÒT"ia de 1.{Atlènt1da a Grècia Martorell. Ilo ua podeu imaginar can us
estic reconegut

r no

~ Ver

it.

U 1lIlE1

'lo

'ot. sens

!nt.i t. Ell

s-ava. estore dià""ia amb Gràcia i

"'saat

Petit. De-

oot:1ÍadBJ"'-r.::e de Ja

o h'wia t'et i que no

.U

bav

int.8l"!'omput el meu col. lOQui • Que tin-

fe~

poa que

qiJan això succe!a no

ra, durent lmes. estones, d'aquest món. Meny.a ml que' erem do s que,
per motius divers'OS" no tacàvem a tg"'ra. JQ no hi tocava tmt a te~a

que, a la quarta cig2!':t"eta vaig sentir tma cor ren t elèc'trioo. que

em prengué tot jo i, sansa temps da pensar-bo ~.,vaig de&f'er el c
'1

t'et estones abat'ls i

At.lants.

si,

hi

et!1

ig entra!'. Penso que en.
NS lli

de bou hi

vaig trobar amb la mà al plmy de la Casa dels

ning6.. TU CR.r.la!"ot

a(~U911

~,.a

mamen t no m'ho ba-

fos

per ò per l'ull.

un bell raig èe- llma atlàntica, neta i 'ser,ios8 que

eDt~

queia de ple damunt Loda i
que unien :t'itia

POC,''I

iel agegantE ot. l'encant, aqnella D.um,

minuts. De prlm&r vaig CJirar i prou, però :tor-

ces inc(.ntenih1es e""g"dnitz.aren una revolució dint.r
revolucions ec

199

eu, i Ja s

ac

va revcJ.ució

II

va guanyar. Wls pnn '3 amenta de l'ordre van elf\l1dicar •••

ig f·

Quan ta besos

T'

a

.

C2

RC

aquell pr:1m.er en

? Nc> ho S8. S'

~.

cantament eta
to't plegat

tnva esdèvi.ng

iT"sr-1es es. quedà oetit

il.ògies, l-'bsurd, t'.antàstic 1 Cò-.L.~'..lU
i jo n'

t

e~

tament, però vaig

q

hlar

1,

d~s

denes inigué:\la-

va presó de l' epcan-

dels basO!s i en tanta
s"sortat. de' mi que ela -dos

sl,

ls besos.

, s, però s'es

protagonista. Jo i

ilams-. Vaig sort!

b1es mor-t

, arribà a

davant l'efe,eta

manera que

sos pelpitaven

i
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Q'.te

els besos m'e:ren tornets. Qui m'ho havia de dir

:néssin ai.x!!

-.{U8

les coses

Vaig sentir, per- un t:iJOID9n't -alguna quali'tat bena

ve..l Que hav1a ns:tat dintre uu-,

qUI!j

8S

deia que allò era

qnelco!

abominable, ominós, incanprensible••• Com semp1llft,

ents de

ls pen

1aq
'S ni

1 càgo-ns Quin

:rec de eom :f.nt'.l'l&U:!en
EIl8 •••Noca1

donar-sa al. des

mig perdonat ••• l d'esprés hi

atòmi.ca~ 'el

tat.eo va

0'19

-

Int

Bnt~

:rodonfPl

e~

·V8t.tre

1

uns llocs d--e l'AtlànUd&

que

vell.

m'afecto

,

e

noma

,

d' flT1i t. Fa

ma

m.ea

s Que abans •••Ee

1
a~'ribat

fU1lm!~-

jo. Avui podreu

t'Oiran he'bitata 1 us convencere-u

vist :fine moa és ({ueI.ce
iDa el

&.

va

viva. El v'sll

u vora
~n

d'

v~ri,·

Pst,i t j a devia fer~

l1COl!lDort,8me!l't.l

:fondà.....ie
.

ht.:V&l.t

r servir la

puj·8. de preus ••• Això~ la

inaca~blq,

a~'tiu:

que tot q1la:n

fets

•

~rtor&11

ns porwrà

bl

va-r

:ra

parlo
e~s

~l0.uests

que

jue.us,

coberta. Ja

,

amb

que

Us

(lIla

puj~' é:

rere

venir a t::r-ob

·ca't

r-què le. gent es movia, C:i.preat3èi&Clent d'ur4 llec

hi er"

l ' a,lt!",=, •

~a

de'

mica.

f!o1¡re.]'"

f!:roa .iA de dia quan vaig

stona

coses més blê:ismab

trà:t'ee d-e blanQ11911.,

.t'ta_0f7.-.

tampoc. Pecet &magat,

~~a~ V'U~'t m'ilionsde

de Jà casa d'ela AtJJmts:
bomba

'r,

.,.. i

en el

:0888

ubma~~ible

més <.i,ua el

J.a~t.í.s

hi va acoplat tm aparell

s-

,

s

lleuRer emb el qual m'he passejat. pel que rasta de palaus i 'Viles at1antines. Els 110c.S' que I/ialtarem aV"ll aÓIi

Jt.S\etamen-t

-:ltmt una d

co.mats per la mar: toda. Li donarên el

,
mb~ix

1. En s trobem
da. dels pa! so S

nom d' \D'la de. les dues
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:r('\b~t•••

belles Que us dellen t,eni!' el cor

"1 somriure que inicià al miraJ"-tae li mor! als llavis _ Li caigut

1 oostó amb

e~

Quel procurava equil1b

t.és 1:::8~ut

jant com si

al neu cat'l1nar i tint:J.De-

qu'&lcom que li privés de

Q9'rcaVl'.

'Jeure

a l'en

cstiss8t brillant del uG;r·àcia Hartorell". M' hi vaig acosu.r "press.it

riner's

nt,. i, junt. E1tnb

ciñent del vell el

seu e8rnarot..
~i2

12 -dip.ué amb un

- "'io hi

quan l.1h

11

q~le etil :fell 1"11)6.

lli tera ••• No eal

, adonaren igual que jo de 1" ao-

q

l

'rot. ser!~ en va ••• Quelcom ha BUe-

ceít en klguu lloc •••Nc tinc Gràc.ia a prop per primera ves;rada .•• Ja
ras

dó, amic, no h¡

al la p6flG •••

vei

....

Tomàrem ràpidaoent canl de Lisboa, i en tot el viatge no sentire':ll

,

s la

V~l

de Jaume Petit. 'Oe--?:t1i ~Vq,

"11s ooo1'+;s maldant

e9~ear

a

Pe:t+

f'adiEto8~~n:t

i tenia tothorB. els

(:nelcorn que no trobava. En aquest

stat l'a-comodàrem a Vivenda GràCi8 sense que-

~s

dongués compte d

•• (,ridhr~ a t.m docto~ i ena òig1.m qu~ allò no ho par~'va ningú,
i que· poeU.em estalviar CPD$ul'tes. Li pOE~à uns inj.l3'ctables 1 J~.umA-

Petit es l"8attl1
1:1anqa i

rittre

lm'i

tots

ens p'!'

CCIm f'~ia

Çl~

sempre i em

91 deixéssio so ••

At,làtida,

m~

v

tà

SOl,

DO

' r\'t'raQ
'{'1
TO
a 'tJ a

no

hagiu pogut veure
100..:"
¡u..

es ..

peT 'JetS

:au-vos-en, ara,

va Gra.CJ.a
Ja no h""
;.a, ea_
'··

, la

rrti:r rmt:\ m:"an
"1 dt:t'M"o

lonina q

m'in

1t bé. saber que· peneu psr mi ....però- Gràcia Ja

us ho pre-c..... }1rt! ft

no hi

i

di~tlé tY'8ballosam~nt.:

ie, Gràcia ja no hi és..... S9nto qne
mr,.te ix la

con-

m1CD. Demt:.nà que entrés Joao, el cri&.t

de

ca-ss sova i vi

cieta.t anòniUI

~jovenete

p~n8_,

tant veJ.

teix

cJau'w~

tit e·

ve.!!

l se'U pensament.. S're. per aquella baree-

ap:r1lni& f'iloao:fia anar.t. de la Univer.sitat. a.
Aouasta

a havia

bandit una mi ca la

·ntiTf1ttl}t8 esgarJ"iats produita ner

$0-

s dues dones
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de la Casa deIa At.lants. Vaig passar dos dies tristos, mel-anconioaos,
~nt

pc!JJ"'es, que de tent en

van bé., Ja una miéa

n~t..

de penaamen"ts

ilegals" vaig intentar anar-me cqnt.rant. Fins i tot feia esfor~o
el'" a pel'TS'?- que tot

pleg~t

bsvia &S'tat, segur, 1m peBombl'e, l'abús

de vinho verde o l'~xcés de Elé1r2a1~na a la cuim de ~'hotel. Nomé
calia deixar-l.o :re.J" aquell pensament i, per ~a meva part dODè:lVa to-

ta mena de :facilitat.s. A poe a poc anava veient
u eina t 1Je:rilló-s i em

guès.

pel'

'00018 08sse:1O:r 'D9T

qU.é no ena cap

Hoc:tn seru:u~

Ollê

Q..L.

cap portu-

ben plantat que fos se'm convel"t1s en cau lie les dues gloe:t1Emt~11é8

:r1oses humanitats tIa les

del "Gràcis

iJa.¡.... torell'·.

Ja e,r

gUQl]yar. l m'hi vaig afeT!"l1.r ~ wte's les m~s .forces a Dansar que

tot m'ho havia pensat. Aquella nit veig dcrIDir cor.:: els àng91s i, d'a;rait l'e~mà mat! em

aixecar cantlmt .. ~1 vei de c2ltlbra trucà

VliÇ[

·:t'uriosamer.t a la paret.
- Calleul - va dir

no ha estat msi content v.ontè, senyor? - vaig contestar.
¡':!lava

f'

s0:"·ti.....

~\).

carre-"

(ii8;.'OR~t

a dir bon dia a tots els portugu.!

1 port·uguesas q-19 tr(,.f.lé.s • .àdhuc vaig dir' al cambrer que m'havia
s.ervi t 1 'esmaraar:

I

,

- Sap, de tot allò no hi ha res varoitat.

'hooe em mi'!'à àeao~ient< t i

j<"t

sense venir a. tom li vaig donar una

propina deauaadB.
:iuito obrigada I - digue ...

- Senyo!', senyor

-~au

el couse'ge

an portpt aqu4st paquet

rre~ ~

~iust. al p:~88a:r

Vostè.

'.1 vaig o1::Xr'ir ja pressentint males
fulls

m~luscrits

posa'

nOV6A.

Ho vaig endevinar. Eren els

de t.TaumePet¡it amb la sevà. història de l' j tlàntlda ..

- Així. tot era veritat.•••
Vai

la porta de la casa-.

r el paquet a
la -Ci:;.r.::. 1:.rista. i

!
cep~aoH

11

Vé.

i

i, ja cue t'Ot era ve:ritat em va.ig

fer cap VeT'S Vivenda Grà.cia a interessar-
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v

ie.

rueu

l'estat de S.llut d

V1vend& Gràcia t.ot e

tlill-

i be'!"1~at. Vaig intentar esbri.u&:r' qnel.coui amb els veins. lIingÚ no

abi

.Ninml no havi::.. vist ma.rxa.r els ocupants

lh

fer un

1ndoga clons

alida d.e De'fenSf\

r

[. Plmt òe tornar a estar contant •.•
ar baree. i

001'"

1JO ~~9tado.

Res

volia estar- de). tot

~

perqu

1stava
i vaig 11<>-

sin al flGrà.ci a URrtore11 11 v"i-

• La

Xi

la Vivenda.Vai

no se'm va ucudir pre

tal"

~.t

ver

li

del Tej o. Com

riu, vaig pen:J8r que ja m'a-

J

ava cent.rsn't dal tot ••• .Ja tornava a estar content. 'l'ot havia. 4Jstat

t de cont,ant, que a una ào-

a questió de IIv:i.nho ver'dell. n'estava
na que er'

'Tt"Enà 1 'hor~ 0 7 '$ ora Ji vaig dOller t'allot.

gamb9ts oomnrav,

Cfue el

la ta

tIDS

ntri:

•

ü

~.

tm parada. 8mbu1!i.nt, i vaig fer igual

l' hotAl llepcmt
,..

8138. t>'havia acarot.

vo

no n'havi
te

t"lb l'::êmes i.

I

tPh~

~et.it

via don3t cotmte

1\

,er s'

do~.es

:r

el

PObl"S

i

a ea'/'es cc-

viure t.ranquil.

coix ni deviE\ t.enir t.rac-

u món negbt.. Oimhs que tot podien

d'aquell

.

r una collita. de vi port

COS&S ol·;.gina<1e

essa

t a to t llepar. Esta-

l
~Ti

decidit a no pr.4!o.cupar-UIJ fj

VA

i tot .. "(Jo

so:rt.it at!lb mé-s vitnmines (¡ue- d'ordinari.• P".r a

s

ua h

"'tar a terme

8

1. 'tot

aquell "lq'ha aca.oot tt ni vaiE! re'Col11l'" de I1Racepqao lt é:1Cluells full.s

enviat.a, pel' a penam'-m'ho ·ts.mbé'

qua em 1'c'I'
I

qU$

am foren anvintB.

L"endemà l'autobu.'l decalo!" de- plat..a de les 1,lnie-s Aèries em ports:;,-

..

oi 1 a una v:ï.nt..ena de pa sB~tge:ra

de

unt cE:p al cat'Gn d'aviació de Sarrta:re'Ule<

T'dada

via 3.' tí.r.d.:

encara

Ib

~ue

•

I

e ser.:rp

c~o

tant en

hom uti'i1'tza no

t.u,

• l.a
~1t

ven1da da Lil" aeròdrom hi ha-

nat. ta:ràent la por a volar 1.

'~nt

en caigui

!bla,

1nmo:rt'

qUédrat.s hi hevia unn munió
un
:r~or

:¡lenfJ,'\{~s,

carres!sda amb

iJ. pais, i diaris de ~or<:..

let

EJ.a altaveus amibiare-c la propera.
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sortida de l' ¡:;¡,Vió &Jst:! HG.drid. Com

tothom ho t'eia vaig comol'~r

QUS

s rev1.st.es i un diari t.tbju-st. arribat d'Esp<myé:l.. Pujàrem
posà a plmt a 1~ ~)'t8.n recta

, itjin'

:i

llet~rerG

llumi."I'}osos

il&n1i 1 l'avió amb t.~t &~ passat
dol cel, amp
pri'

i88

i b

l1encà

t

la prirmra vegad¿l que volàv.

Jo va:'

ullejar un diari

lanes l Pf'JT' 1" ext.en si. Ó êffi

s' haV

veure una
h01~S

s suredes del

.., jaIs e.us voll

m ,caigué dels llavis. Era un d1a~i notable

q1te

r;c.. prll-

de-1xàre

ta1'Cl del Tejo i

i

ntend:re que no

ve

qu

• Uns 1

nse noses pe2s camin s

OODsar'a ta. fu poca

rose. Ns comenQà a. 1.'

diaris i

pa~~ageirosfl

:l' d.vió

"os cintos de saJ.vac;ao ll • El'S motors roncaren poceroaa-

08a1'<-89
,

cordaren "os senhOl"eB

:t'alteda del

do

seva

--

començar!

ba~c~lmú i

dClla:D

à

obrir

l~cig~Teta

r l'abundor de les se-

ceio dedi CE~ a di t' la gen ot

mort. Al finel de la aa'CCió els ulls se ro' aturar-eD al
4uel-a 4ue tir&

ell

or¡'is "tots e·ls ft.~us. proj acte s d'unea

abans re&PQet3 a 18. lOOVfJ 'trt.. t Y.l111tt'itat raenta1. L'esque-la demana

un.i oració
dat.. morta a

nyora GI·àcia. Hartorell de Boix, de 60 anys d'ABaT'c~lon,a

el set de maiR' del 1944., Gr9n Déu, el mateix

ia del co1.1aps'e òe Jal.tn8 ~et.itf. Aix!.,

;

1;(lt

&ra ~ritat•••

f
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- Han nortat aqu~st paquet per
~ra.

l'Atlàntida de Jaume

.8

vostè.

P~t.i.t.

Feia rel.a.tivanent poc que havia tO!'llf\t de l.isboa i bo 1 agraint el
zAl de la direcció de l'hotel, no estava disposat a tornar a tenir
batalles de penaaaents per havar encarrilat J..a l:Q8va vida par .camins

que res tenien a veare ni amb l'Atlàntida ni amb les seves dones
peT" provocado:r'"ea que haguéssin 8Stat. Vaig p-:gsfar el manuscri t, hi

vaig poea-r

tar

ta

l'adr~~

d'un amic que ho llegia tot i el vaig diposi-

la primera bústia que vaig trobar amb 811¡gesta nota: II Si t'hi

veus en cor, tu mateix". Al cap de tres dies li vaig telefonar.

- Què, l' A..tlànt1 da 7
- Quina Atlàntide
-

La que et vaig enviar.

-

A

mi?

- sl,
,

.

-

l'tO

peT correu.
he pas rebut. res.

- Com que no has rebut res'?

.

- T'ho asseguro. ,Tustament :fa una setmana que no em moc de casa. La.
grip,

9h:f)s ••• ~1

mfttge és d'abans de- la gue:rra i diu que lé millor

cosa és coJ.!"ar-ls.

Potser t'bo penses que me l'has enviada•••

- Potser sl, dbncs.~.Que et milloris.
Ja hi tarnàvem a ésser. ;Jo, vaja, &stavR

S9~

d'haver dipositat.

e.l paquet a la bústia del carrer del Mar. Què volia di r allò?

No

em vaig voler alarmar encara. També podia ésser que 191 Correu, devedes; lm excés de feina ••• la 'tant escriu molt avui •••
-

Qui hi hbt

- .r'..a carter, c;ue ha. deiJret aquêst paquet per a vostè.
Potser vaig posar l'adrelJl malament, vaig pensar. l em vaig mirar el
paquet.

!"~o!

El paqUltt portava la meva

adre~a

i 6mb lletra, ho vc"'-ig
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conèixe:ra, de Jaune Rt.it.

sl,

ja hi tO'Mlàvem a ésser, es veia. Doncs

no, ja no e:rem a Portugal! Va2'g a.ga:fa:r 81 paquet 1 e1 vaig entaforar
Ib mol~s coses aJ. damm't aJ: re,eó més amaga. t de casa••• Passà tma

_mana, dues, tres ••• i mai més vaig saber res de Jaume Petit. D'altra

part jo no vaig contar
xeD9a per me!" de-

QU&

i a n:i.ngÚ elS' epissN3is de la nostra conei-

el meu cp.""vel1 ja

nor~ln1f:Jrl't predisposat

a pen-

r de eontraban, no em tornés a ang-miejar 1Eta me. s solituds. Amb
e~ temps vingué tn aanvi' de- domicili. Ho Bprofita,.ia per a deixar

una p1lt: de

COS&.CJ,

de mobles a roba vella, a casa, amb

'ho emportés rm drapaire de

c(\n:rian~a.

ordr&9

de Que

'

- Si., s:1 t això tambe:.
- 1'això?

- Què '81
o ho sé, m paquet tOOlt ben embolicat.
re ~ Déu ••• Res, són papera de quan anava a Lisboa••• sl, tamÓ8

via drapairv.
l no se'n parJ.à mig" '. F-eia dies

qu~

havíem inaugurat el nou domi-

cili. La vida anava :f"ent el seu c~ JA sense complicacions. S'apujaren e1s preus dels diaris, de 1'011, del pa, dels segells, dels te-

.

lèf'ons, de la gasolina que ja no parari.a mai d'apujar-se, del ta-

bac. :'.és a dir tot s'apo..iava i no es

podiFJtl

tenir compliacions. "A

t'ore, tot. és més car" anaven repet.int els que podien dir
n'els quals-

~a

COS9-S

1

puja g&n9P8J. no ens hi per-tava c&.p de complicació.

Això si, cada dia sortia el sol. Què més podiem volguer?

,

"

Tenim, es-

.

taJ7 Vist, la mania de que·ixar-nos. Aquestes el pais de la queiX-a.
Fa tant temps que ens queixem Que no podem estar-nos-en. Segur que

el dia que 'tot s'a·'M"8g1i hi hsu,.~ t'301ta gent que se'n queixarà•••

- Mira, porten això.
La cosa tia pod~a preocupar i em va preocupar, la

veritat. Tomava

a tenir a les mêl'Jl lps plt3ne-s manuscrites de Jaume Petit. Què volia
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dir allò,?
lm

O hi havia ~Taume Petit pel mig, o aquell drapaire tenIa

alt sentit de les relacions públiaues. Per si fos el primer cQS,

què dimoni, .j.a no som en el temps que les bruixi!S es pent118 ven
~

llJJ.-,

;¿

es retmien els dissabtes; d'aned

iS

a la

I.J.tm8.,

1

de cervells electrò-

nics i del pintor Picasso, 1 si jo no volla aquella histOria de

l'Atlàntida, no ls voldria. A poques passes de casa hi havia ma
:f'tmdici6 amb unt:í gran xelIl&neia. l no hi va1g tirar el paquet. enter

sinó fulla p~ fulla. La fogaine s ~ 9ti.pOrt.ava els papers com si ~ós
sin vius xemeneia amunt•••
"aig tornar

8

~sa

alleugerit i content. I, senyors, a l'endemà

"I mat! al damuñt de la meva túula de· treball hi havia, com si no

m

hagués passet res,

,.,

hiatòria de l'Atlàntida escrita per Jaume Pe.

tit. Què hsguéasln :et vos-t:ès? Doncs jo també. nempre m'ha agradat
nar a

~avor d'e

anar per t'eina..

l

la majoria.
~i

Vê:1ig

agafar la màquina d'escri'tr6 1 vaig

algÚ el coneixia més que jo,

~prà

prou bé que

Jaune Petit no havia dit mai. :mentides. La seva excepcional formació
intel.lectual, el rigorosiame

c~entific

que presidia tots els seus

actes des dels més complicats - eJla1ista df:tls ref'1eD8 tempe:ramentals de gent òesapa:reg'U'Ï a- als mé-s ~ ,<rille -posar-se la bufanda
a l'hivern, sempre amb els mateixoB volts- li n'haurien privat. Ara

bé, en des-cà.rreg de l'autor 1 per $i alguns cose resulta roc clara,
em veig ob1ig&t
dir i fou

lm

Ei

dir que JalEe Peti t,

si bé feu meravelles a des-

enamorat poe corrent¡erR tarn}:)4. coses de savis, un cal.

ligraf' detestable i, per a acabar-ho d'adCloor s'hi veia molt pte • Poï
ser més d'ma cosa no sortirà

ta~

com el doetor Petit la volia dei-

xar escrita, però de tota manera es podra veure el
~an

Continent

~!'ep:at,

o'.·

sabia del

encara que jo en els passat.ges en els quals

no entenia bé 1b lletra tirava. una mica al dret. O això, o recopilar
ma història plena de fUl1e's, en b1an c amb 1" anotació : "Parégraf'a
ininteli~ib1esu. Fotser em vaig equivocar, no ho

sé•••
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Ja és JelJJf'e

:ret-t t

qui parla. Silena1.

La hist'Òria., 8ense fets més grans o més petits d'homes i OonEj& no

.

seria res •• Una hist.òria d'home" aub homes ~a:ria mal pensar', com ts;~-...

bé ho faria una. història de dones amb done-s. Els reis més valents,
eJ.B geneT8J.s més ll.1ustres han tingoJt un nfOmen t o E\J:tre

'aI costat, o no al costat, és 19t1bl això.

QU2n

tma

dona

la p,...1mera parella

s'enamorà, s' inven tà l' alQor i tot.e's les pBl'el~..es que Vingueren des'.

.

pré8 feren le 9' mat..&ix8S coses. Tots aquesta hi stòria serà un seguit
de primeree va~des,. Tant si

EtS

parla d'a~com d'a1.tnt8 sentiments.

DA glJtrres, per exemple, D"hi hagué una, la primera. Les demes :foren

lcades d"aquella. Les baiJCBS de qn&l la

gU~T"r8 e~

feia a cops de

pal. feien J.a mate:ixa t'i., la mstéixa mala fi, que les que feren sa-

?r8S,

llunces i canonadec. Per lIinteres82:t, pel mort, era igual mo-

ir d'una barata ~otaàa qu~ d'un oarlsttim missil. El primer
deixà

de

dor de

P8f{ar

qu

an deute :tingué- el mateix mèrit que- el modern impa-

llet~.

rTna

8er~cra

que «lgat'lya_

al marit que no es pen-

si que ¡(ac:$. res de, l'alt.re món. J<'a anys, s'egles, mi1enis
nyores ja enganYfl.ven els

ma~its. F~

qu~

les se-

a.que8t cas particular ténen més

raó qu'un Sant èla que diuen que 18 història" repllte1:x. No hi ha
histc>r1a s.ntigua i bist,ò",ie. moderna. di hL història" tma. Si a,

lm

,contemporani de l'home de "teand&:rt.hal. l i haguéssin po.sat una bomba
de grans ef"ect.-es a le8 mL~nè hauria fart la mateixa cosa que ordenà el
senyor Trumsn. Tll i l'altra destruien enemics amb lea eines que tenien
a mà. D'altra part ai tma dama neanderthales.s8 agafà anomenada a pit
descobert. fefa exaetàment. el mateix que les grans dames que l'mn

~

:rada. l'anomenada amb l'ajut de perruques, perftml8 i cami ses traTu:p a-

rents.

QUê

no sj Gnsuperbèixi al gcve-re nt

qUé

governi amb la f'or-c;a
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per lema. Fa milPf"s d'anys (¡ue es governava de· la mateixa na nere .De
fet hi ha el mate-ix essri t di-ct.a:nt lleis reb'endbÓ.8s amb tWi: s

i

eQ.uips anti-tumults, que :t'elf-ho a cops de pal. Sempre és el primer
etS ha anat s-eIlY81an't cam:trHh El prim9l" de mil és u, deia la gent
del meu pobl&. Fil,. anys que passin, per invents

qu~

d1seursC's que es diguin, la dita és i:rrever·gible.
a la IJ.tina" per ara. Les
~

g""¿n8S

!es~

sl,

ara s'ha anat

d'anar-hi hi hgn est.at sempre. Allò

faltava .-ren els media. Avions

fe d' anY.8 que el. senyor

es facin., pel'

supe~sènics,

s·l, però mirin si en

voli li '\To·lar! l hem ·de 8'uposar que abans

d'ell n'hi havia hw'!ut mol.ttlméa q;l& intentaren Volar sinó que no h!iil
tingut la bona prom.1J8

~laenyor

I-ear- .. T.ba

VfJ.g8- gen9r~

no és res m6s

aumnentada, que un: UAi.xt, que treballi qui vll1gui" que va dir el Pr.1

mer passat qU& consi.derà. que

guanysv~ poc.

L' orgullós &Jpir~ ne és

altra cosa qu~ la cova de mileni s ~nl1à, me miea més car, és clar,
anb la mate:.bca 'li, posa~hi gent a dins p~9T'a no muJ.lar-se quan plou,
prendre-hi ea'fè i

pa~laT

del malament qnevan lfts coses &,1 món;

lm

gran lit.erat., lm Nobel, és un dêriV"'d't, potser amb lletra més ben fetR, del p1'1me" que va deixa,.. escrita a la soca d"tm &\Tet, la gra:f'ia:

ltBon die e tothom" iper 'a pügar miJJ.onades d'un Qua.dr:e ha estat ne-

cessari que

lm

pintor desconegut, j a que no signava 1.88 obres, pin-

téS', 8egles endarrera rer.s i bisons

ft

les parets d'ma cova •••.Si, sr

tenim f'armàcie's que semblen night--cluba 1 met~9s Que de fer-te ense...
nyra la llengua te ln fas
tan mudades ni els Jl8tges
Ull3

Ull'

ronyó, pSJ"Ò ni ~ea f'armbcies podrien anar

l.'er dir "que no es pot es'tar malalt.", si

avsnt-pasaats dissortadament t!l8Ssa ignorat.s, no b~ssin Wlat m~

tant malalts amlJ diverses he"'~ 8 fins a troba!' la eme resolia

tm

ea.pat.x, una. alteraeió de f'e'tgoe o una lla~ d' e-stómac••• sl tenim hotels que ja ho ban t.robat. tot fet, però llu 'restat sense monument qui
trobà

JJ;.

cúmbinn·ci6 pa-amb-ttOt!'.iàtee o el prlm4r so:rregi t,•••

sar-em, clon.cs, \ma petitb co1.1~cci6, 1~.s primeres, de f9t.S d'b51
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mes i denes Que n8t!en, :l'''eien, menjàven, odiaven ,~fJtimàven., volien
i dol.:1el'1 anys enllà que 'Com es veurà són J.eg mateixes coses

t'an ara els pobladors de la
tra.

vam

qu

pex;} ara en peu d'aquesta t

Ja se sap que la veritable història de-l món seria poder reunir

la histèria dè -cada ésse:r humà.. Aixó fins ara no ha e'S~at t>oss1b:L

t diu oue altM:l feina té QUe fer hist.Òl'i

remà 1,

com aqua

tes. M:odH1"llament ja hi bEI hagut algú qUEt bo ha 'fet, pero no han passat
d'ésser generals i caps d'F~ta't, algun literat i senyores les quals

ja abans de pubIl os'" les mêClÒria.s bavien f'e't par1&r abundosament

d'.,lles. QUEm tothom es feci
:fots, d' una

disp~c;el'a 8 lm

fo'tÒ0"af, d"tm 'texista a

l't)blig~c.!ó

d'nnotar els .eus propis

acomodador de cinema, d' lm canàllc a un

lm

secreta"'i d'ajlmtament., tindrem la ve:t'.!-

tabl8, histÒJ"ia del món. De no fer-ho aixf. s8r:]l:rr'e ens haurem de re-

:fiar d

:en t

qU43

paroli d

'nti'"

dir i Et4gons de quin costi:i:t; si-

gui l'historiador, no 1Iig&r-em mai eaps, .1e <p. la. història

&-8

de-

c.sntarà a la dnta o a l'eSQuerra. ~i tothom tingués la seva d'biaw
ria el fet sense interpretacions

tòria això no p
cRpefos

, t'éndene108

,

oliti

es o t"alses •••

Jo ja vull concentraJ-me a contar la història. d'aquest món del
qual en conec tantes coses i en tinc tant&s dades, però no puc :ferho del tot.. PeT" a t'er-la bé haur1.s de deixar de pensar amb l"ÚDic
pensament que beuria de t.enir: Gràcia Uartora11. I, j a ho sé, la bis .#

tò:r-ia no

~rà

altra

COS8

qua unpreuxt que continuar tma conversa

aMb Gràcia Que no b,'\ parat d'ençà qU9
algú veu aqnestes 'ra.tlles hi t!'obarà

ent.r~,
molt~

~n

la meva vida. Si mai

V4gades el seu nom. l la

hiatòrifl en patirà, ja ho sé, però p:rolmer és Gràcia que la història.
Qualsevol bon ob~ervador hi notarà l'estat d'ànim de l'historiador,
evasions, cats anc!, t'rustraeió, plane's mal acabades, eplssodis només
iniciats ••• quan això pas8óva és que j'o deixav<:. d1eacriu:re i pensava

1

àciH i4artorell, o bi pen.sava 86nse de-1xar d'escrilU'"8. Jo qua
tantes coses

a ella, jo que ho he f'..t tot per

pe!'

ell.a,

uen la disso't. d' lm home savi.· Durant, quaranta anys - ara t.o~M1

parla de

CaS&8'

ldint tots e-ls

d

·et. i dest'et amb

la meva fidelitat.

li,

al

D1&U

de classe i de, pa

lta

stat el pretpi

tr,

meU."l

i~ntista:

poder-la sentir., sen

cost.at. r veure-la com le veia
«jades de la unive:rsitat a

t m'he parlat de

fe~

...,,-. ...
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1')rcpis

tt;tnir-la, companys

qUal.

~ sa~ Si~an

a sav!

, corn a home del carrer

la gent no ha deixat ro ai
vant dels

pre-

~11a

d'ese!afir a ri.ure dH-

pl1ht
sS"O& que rê<IDna

os poe

00-

rrents. La mateixa cOS·S <iue vas fer tu, es'timada Gràcü a, al t>rincipi, fina que unes classes de t'11osofia a la via pública em :feren i l . actes Que acabaria¡ bé .... i j e. veus com va

u tel'""e9r ae'te. Per fò:

'ha rle influir

11 "noli històric:
a

s

t

8 me'U8-8

! deaprés. Quan portava

S'

o trobava solucions al p

¡t

ma, sempre hi 61'es tu,

~

éio.C

ti~a<Ü.

Gràcia. La

gades Que he di t el.

teu nom fort en pl.e Quiròfan· o cercant len propietat.s de c.J...lules
i vísceres. Més d'un oop,

CeE

que deia Gràcia tan. sovint, algÚ que
~..t.o.wt:nt,

n'hi 'hó.rl que ent

.... . Ico

da parlo

~

Gràei

feT' planes i pJ¡:tnes par-lant
r~nt

l

de tu. passar-

i

<Dm w' ag!"adal"'i

co8't.et.- no fent altra

s

'1'

a poder-li

l'

W¡.;;'.

aaal' amb
t amb tu.

CO~·

altres coses pel' aquest

nt:lr anant

un vians.n't ària r:tiran'tl-me' 1: 1tAi ~ q 'J& l i e auril", al r
p~r

en lloc

ne em qUec1en de vida que se-

per a.quell :r-e:fús oriJZl.nat, ent,
p~

..

.omes i don sa de l'Atl&ntida/ fel'-

. ran moltS' -jo viuré molt t"mlpS

gur

deia: /tNo· bi h& de

i he deixat de po-rt,.'J!r-te, que et

D&l

carrer

qUI

ssanent

se~ueixo

portan'to
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i ljt port83'"é. ~atic contoot. de vitr e perquè puc pensar amb tu. Bon

dia, Grècia, són els dos

rrers, és

ood~

poèif.. haver enamorat. d'una aJ.t.ra done anant

ï

Gràcia m'ho imped!. Després,

cia. No he volgut

Q 1.19

~To

l'espe'I"ava d f

m'ho

eia, 1:

2a el meu "T'estimeU
Y'S, et!:!. va enderrocar

....e1'(18,

tinc un

11

inder,.ocabl~,

va,

altr~,

basti't

~

ma altra

a,.à-

e t'1auNa, poderó~. Aquest

pSr'maneri. ,

s. sé també que no la sobrevlU!'é qu.al ella no hi

ja no caurà mai

,

tmIi

a

,
L' OOlor a
on't

l

no? Grb cia 1'J6è. da di r sempre l a -ca-

un alt', no de mi.

m grane&ste'll.

d ce d

s dena. De Gràcia Martorell

cap

m'haVia equivoca't. Segu'" qUi
,

E~s

m ncdia have!' dit "no" Orà-

nomes n'hi ha \.lla.. Ella vú dir q

.sa justB.

c.::.i!i'.

Gràei~.

8Ó.n: Bona nlt.,

01.81",

mot g de

pJ"im erra

1.18

19tt:'at hav m-mA

t

:e

meva ri-,

-.·d els, aav1e no pogues-

\

ésg~r

a va1dna

siD fer aquestes coses, de què-

savis 1- però

,<1. I,ara, f'aT~m tots dO'& la h1stòriú

ja aleni

estan tinguent. lloc avui
Hr on hi ha

'tr-

es

de
,

1 ' Atlàntida. I\.mb e ~la al br'a r;

!Saoia ab al S de no saltres.

ntre

coses d' utP

ja veu\lJ,

que res no ss ' n

ran les mp..teixes 'coses qu

:ix en el món q

d'h~s

~n t.

sense ne-

la ma".

i

sé Que hi he uui diu que sJ.s atlants foren·

ven~ut.a

pels

greca~

SÓn

ls 1n"ees tre.t!tims ~ue he- d'1uen. !-fi ha partidisme aquí. Grècia, Gràcia, tingué anys enllà tma gent c,De t"e:--en M

:ta fantasia un primer

plat c.or.stant i quec que:kCOl'A se'ls hi complicava hi posàven l'OI.imp
1 mjg 1 aviat ho t.enien tot f.\rreglat~ Fi:t t1mmée's1n ara aquell ~
limp f

ms veu que els seus :fttn

ra i sooia amb el temps mudaren
ien el cas del pr1n-

'idées al veure pot.ser qu-ci'r;>i, deixaren
i

set'lbla

('llte

tomil1 a

le~

8-16

t"luntaryes de T

ealls elements

"lerra'" no tornaran

guèren quan treb811f\ven juntC:h

àlia,

e

sp

,m eIt malt.
teni,. 8Qnal1a i'

};l'in a que no

uèn ci b que t1n-

ooitat -ra la força 5. la t'a més si

'I
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8t1uesta unitat és d9 déus i deesses.
-reo~rdes al

Les eoses que eD digué p1.até

nostre amic Plató de quan en pr:s.rlèvem en ple
169 apre~'

Corts7-, de l' P:tlàn tida,
r
e~pcis

els

veus, a

ter~ra

qua~s

m.

.pr,
~

carrer de

de Soló i aquest de sacerdots

tenien algtma p¡;¡r a dir. Ja anEm, com

n

egipe4', S no hi he con stà.nc:a que mal. s' ha-

g'1.lèss1.n atrevit. a tocar porta ~'\tlsnts. l si Iu ~J'r::::baren a to cal'
,
n.sgaren
ceb'lts ql
lt pitjor que no hav$'-hi eI1St. En
Ca!1Vi, l'ots

tines

ta els egipci s cce trobO
·,.,barC8 t

en d

l~egenC1eS

gtle 9

a l'Olimp,

Gt~èci

aL"'} d'A tle,a. ftr:2,

ca uer

~

proven

d'hav9r tin

vew • Atles 131. li era

pa7"la r d" elJ.s a

gons el18

.p t e com a

,

pero no

~'o

tlan

atlm.t,

w~ritat

~

u'M!CJ. a.

l'l,s

s, moltes

la co ata, i filII

r,

de tants, que feu

lli""]

que èls atlanta

ingués-

al baqtiren a la seva manera.

.g

A~a ~ill

:Z.t

,

ue nans atlan-

«

ClimeY1a i de Zeus el 4Ual t

1.

se-

cart& 01&0-

tenir dancendènci...

b qu~ volla. A 0''91 p'It'pi Atles el ma-

senyora Plei

, filla de 1 mar .... not s'estaven de res

ridaran
ela g-recs ela
l'inventor

~lavoI(~

l'e.ef\

Atles

e;rti nD

• ,Jr

U ml

bo:':l estudiant 'd'Astronomia i :fou
bon in

oc n'hi bavi

t, rJEtt'ò t

per a fer-ne el primer bplterofilic exis4ent i decla.rar plebeus als
q

..o cr~iE)r~ e. peu.CJ junts qüe porquè· l'ame Atl

mo~t

amples hi. portava el món al damuntl

L' Atlàntid~

liles,

~1eraJ..s ,

.,

manys/pe

i adúlter s com ~

.ciut~¿t~'t

;

te'M'8 qu

' . . . st.imi, i molt

uS

qne els

" uti e s i llev ~dó res. l

tenta lIDes espatJ.Jss

1.ID8'

ca. Tingué pollti cs,

enyc ~s excepcian als i

r eoopanyif amh les quals els: atlanta ho feren tot. l

.

digues-me, Gstimada Gràcia si no s 'ha t'I

,

~:xo

teix. Així

.'

eomen cen 1 8cal)l:'f}: totes 1

menys
.~

C1èco~t,

-ro;

ens desagra di i ho vol

h::13tòri

d'hOi

l·tIlix on

m () no.

d'Ou9 s. El llit, méa
el món maJ. ens pesi,

l'homesa.uiens a conqueri-
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dors, de mmob1"eS a caGe4ràtics, de burots
lle,ugare,8 a caps

d'~stat,

tothom ha

~et,

1:\

ministres, de tipl~s

del llit, fins a una deter-

minada edat, és cl.al"', el. centre de l' thivers. SÍ¡ hi ha qui diu que
l J.lit no~s el fa servir per n dorlÀir, però són excepcions que confi'l'tllel1 la regla i el món mai n'ha fet massa -cas d'aquests subjectes.
T&mbé 'trooorà& gent que diu que al llit s'hi neix i s'hi mor. Però
t:.i '91 llit
C~dB

no s'f."v'Ís pel·

alt.res

COA9S

no s'hi podria nèixer ni mori. r.

nova gener'soló renooix al llit el cults que s'hi rendí qUal l'e.a
en :31a primers atle.nt..o 1 ai d'aquell que en les coses del f"bmÓS

sent troadici(:Jnalista a partir de quan, en els llocs que

mOll1e no

·se'n porten, s'estr-enen els primel',e

panta~on's

11ergs.

b el tEmPS, quan s'establiren clans, castes 1 tribus es t"ren'à tma
mica aquell moviment 1mpE, ra,ble,. irr.pe:riós, hnmà: ,que modernan81 t se
rr'ha dit

am,<,~ lli~lre. Anti~t-<fi::4T1t

les dones no tenien mai. un moment

+ranqul1., s.~a.nav.:;t1 e.ls hanea i a:L d'elles que no úiguéss1D c:ue s1 .. 1
s' empor'tbVen la pa.
d~

,. sob-retot si era plena. 1.--;;

gl"en b

cnortunit

, com sempre,er'en ela qu6 mmaven o ela

1

nt de bE\ix teni9 poaues

anqaren els primers crits de "democràcia'ft encara

que els que cr,tida.ven no sabIen què volia di.r.

r;ls qua m&nàven, in-

finits pa::r la g.'f'nti de butJC1'il.ca plena comen~ran 1\ agafar demòcrates
J~O

parquè etl :rossin, sin6 si'JIpl&r:e'nt per um quest.ió d'ordre públic.

IJ.avo!'a la ~t wní.a afònica e:ridar:t "Amnistia..!". Durà temps i temps
qne

,ST..S

dos crits ea. cridaren a mol ta llocs, fins q

nitz~nt,

el món s'e.-

polint, orden':!'lt. l fou quan 8' inventaren les prlme-

res tribus, els primers clans" flle. p?'im6r-a y'udimente:ris estats que
intentarnD posar un \ mi (ll de cu»

'ou en
qUgS
,

"

v,,'

eI~

lee trobad&a dels do's sexes.

Ja que n.i guerres, rli revolucions, ni operacion 8 e-conÒtDi-

ni ,cllnique-s -aquestes segolL& quines, és elar- privaJ:'en el con-

tacte home-dona. Corrçara, ('~àcda" corrroara si no és el mateix

Iea8

d

laboristes an~leso8 a mU.liOll&ris d&, Wall street. S'intentà que eada

5

home pOgue!s disposar d'tma dona. Com sempr*'!, la gent de dalt., major

contribuert s i governants' i :famiJ.iars·disposaven de vàr1e s,. i el.s de·

la dona (mica

comQn~ren

a reviU'

'!

la igualtat de dret9, protestaren

i, al seu torn ,'81 bé oficialmeDt havi81 de fer amb una, feien les

extraordinàr:le s que podien amb altres i eevegades ai> 1es assi

hO't"&8
"

nades a tercers. Contra eixò no hi ha. pogut res, ni el Museu del Lou-

vre, ni la SCietat de Nacions,_ ni la Uarxa Veàda.

s;. hi

ha qui s'ha

de contentar amb l'associada que li ha estat assignada tingui o no
ti~ui

tares, i oolla i

ElguaDt8

i pateix, sempre hi ha gent que pa-

teix al MÓn ~!' ~ma cosa ('. p~ l'altra, pe]-;' "ón ciutadans t.it~l&ts

poca empenta.
Quan pogt.tien, a 1'Atlàntida les dones s'empolainaven per agradar
alA homes. Això l'e estat i és, es veu, la seva feim. UJa dona ha

d'agra&r, ha d'ésser' desitjada, cobejada. Si és de propietat privada per e dir, .senae dir-bo, al món, la sort que té el que en disposa.

'Ji no ho &s de propietat privada ja se sap perquè es muda i ,s" enjoia.

rics volen ésser rics, per a fer

Es per això que

&18

dones i les

no en són, mudades. 'fot volta a l'ent~ de mudar les

qUe

dones. Es vol que el món sàpiga que no

h~

8IIa!'

'lea seves

Vingut. en va. l per això

s 'ban inventat &.1s concursos de bellesa, 18-s cremes per a conservar

Ib. pell, la cirtrgia estètica per a remontar deeviaeions, ref'.. nassos
i remO!'dir orelles ••• 'l'ot per a mantenir la bellesa en primer pla i

per a :fer-la durarl solrek,t per a :fer-la durar / ja qUè la bellesa

uanina no dt.n"ava

,;;ai~

més, :fins :ra poc, <»1 qUf) dura un òefensa cen-

tral. l ai~t estimada Gràcia.,·qui9 l'ea donl-lS es queixen , no totes s ja

8e sap, perquè el món les vol les

a(fu~ i

les mutÈ -però. e1199 e

de.iDn volguer, adular i mudar-, només pe!" tma oosa, una coe a que sempre es la mateixa i que sempre acaba igual. Qua la dona seX"Veix per

quelcom mes
" que per aJ.lo que la gent en gene.ra. l es pensa Que serveix? D'acord, però sense oblidar manaments no escrits de Mare natura
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llament 1 tothaa els

és tan savia que mai. n'ha escrit cap de

tJ!t

pot entend:re. La dona-dona, :fins

sexe oposat que fent

d1s-cu~S08 sobre~.

IQ igualtat de drets ssnpre

roé

i tan't, ha f"et samp re pr1m8r

mig vesti r o sense .. stir,de cara. e.. e

v~stida,

papers

a1"8

:rel' aque-sta m

'&8

clar, que

laure el

l' a.rraeonamen t f'em«l1 1
DO

ho :faci seguir tot. a

discursos 1 no passi, tampoc, de l'edat

dels derf'eI1.S9.'3. cent.rc::u.o•••
2.1Urant sesles l 'hor.o.e ha cerea t ~rella. :G~liJón és lm segui t de p
~

ralles. qui v& desaparella-L
eialmen t, ho fa élecontrnb

es-cat :f'.i.ns ara
,

uei:xen

s dones.

questa lliberta t dI apa!'ella:r-s

•

uni1.:J.te!'~.

contrao.-oorrent i ai no s'apa.rell.a o;fl-

l dil això és d1 w a àe lea coses qu

Diuen que

tats que són closos

ha

.:h3 9 Jeixa al

privats de l'

~a)"

mant masculí..

de molt
Dd

activi-

moment lea pro-

tost..atàriessón poc:P..l9S si ten~t1 en eOlapte q~ al món, llevat d'lIl o
dos pais<'s, l"'s dames són m~lt~~ fr~é8 qua elfl caval.:8
. 'aran aquf. Si sorn m.és, diuen,. pe-r què

nan

d'etH~à

DO

1'B.

Elles s'hi

mamm? l resulta que m&-

que es v,n invent.a:rr ela l,jliral1s els quals, dit sia as Pc:¡g,

s'inventa.Nn El l'Atlàntida de la

Qi.!al

cesa en p~1.r·larem si tJ8nim temps.

Que no manm, estimada G!'àeia? ••• ~i tot es 1'a per a Vos al tres, si per
a una
tm:'l

tJ'O

ca

a1b vosaltr.es., deJ.a pols

gès

8

gratacels,

ls desert a

'han fat 1 e~ fan els disbarats

als.

ue pateixen nés qua nosalt l'$s? .... Pa!"lem-~e. l las baixes de les gue-

s,

08

~..ne ssm

6n més

-r

.illes que

no hi hauria gu.

!ilascul~6?

potser si ell,

re-s gu

8! On se:rien llavors la

pes que t.ant.s :ferita haB guarit, les que suplien els. que eren al :front
le-s que poss:ibil.itaven
guan

t:

la rera91arda quo.: el món no s'acabés t.1n...

corn tenien ela homes a1tra feina a les t.!'inx

s ••• :NO tot

,
on

nora i violes, estimada Gràcia, pels hoces, no. Feryuà jo gosaria
:re.snmtar què hi ha més a

105 pre~ons,

da

o eavolJa rs1

QUal ~es

senyores diuen :mil. de nosaltres es descuiden de tenir en compte quo
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ho :rem -per a alks ••• E1s que per a el1&8' perden jugant -qUi
doctes

8utorit~\t.s

11\ Imtèria diuCl que j'iJ.gar i perdre és la
~ls

cosa, que fa é&ser més aSt! ¿erl món-,

que'

1-~eba;u8U d'~at

8~'..ls

ment. per a nOJ'tar 098 diners a oasa perquè e11&$
dels Que )ter a el1:es oerquen pells
des; de1s

&

mini

deixen la salut a

dNt

cio:

1es se])

entre al. t,..,

11,(\

,

als 11.1ts de 1e

....1.

Vaftin a 'P

can:t

~t

•

record

n~

i . ,

9

diueD qu

•••

i a les pi-

teDi

mar-

rquè las don

l'T'nant.a que no dormen ni men

• dels

VAg

les oreU

uò els invasors no es riquin,

; dels q ne vao a tirar bOMba

t

, tm fre-

DI

r a elles or i

C&TC~

perquè les lluin als dits

puguin gaet.ar;

les

f

única-

'oluoionar1 s que f

portar \mes sabates més a les que ens 0-....-

Per a

ui s'han fet les fàbriques de teixits, de sabons,

de pestanyes, d'!'t perruQues i d

be

interior't

s <1ue cap govern

s'ha ficat mai amb els misteris. de la moda? Tu em pots dir Qua l'hQme

us ve~te:1x
sen peT
lfJtS

00"

a dIJBPullar-vos, peTò la

l" t~eu'-S'e'ls.

'ls

DO-

No

llevadores que 1rl h

'tres? Si, algú dlu .qlJ.e podeu esdevenir maTes sense intervenció real

cul1na. Que no s'hi fncin massa fort er· això 1es que ho defen
pe:""Q.uè s.ense houe previ d'on 9<'rtirla la mat-eria pr:f.ma par ~mba.rassaonte il.leRals.1

Què volen m4s7 t'ianar, pots di r~ •• Pregunta,

p19gtm-

ta, 9st1ntida Gràcil!, als.. ho~es que. vulguis, qui mana a les cases lluba
iai els lioorErs, que

dev~ades

no ho fan, '.x>ntesten aclO el cor a la
. ,. .
~ qui mana.IQ ue al.xo
.• &s ce·
:rt , ~rG
.. que 'n~
- h a coses 'l'u
Ja hi~O venras

no les trobeu prou bé, que és qUtt8t,ió potser -dels governs?

Ho teniu

molt c1~, anèll cont.ra els governs, que ara -està. de mor..!8..•• ~Que en 1
t.robades las que rebeu sou seMPre- vosaJ.t
i dones

t1ngué8S:h~: criatures

••• -'~BtimadEl Gm cia, si ho-

1ndistirtamen't,

Q'lO

en faria

al man no hi. cabrfem. Lea au:fragistes c~e.men, però si ar&t aq;lests
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banes tan despotr-icat.s ja
prova i 'trobades sen

f'an coses q

US

permeten reI' casoris a

hbve"'" de t'er servi r reglat:ma civila. ••

Abans de cotlBntlar perquè tot1:~om. es po.si en situació de cara a~s

fets 'tàsi. cs. de la. història de l'Atlàntida, s 'lla de ten i r' 'EID/eon'.lIJ
1.' ambiett en el qual t1IgUèren de mO\re 's e ls
tompa.

l'època,

:refer iu als anir..!al

Er~

tonas de pea .¡ue "f"ei.en córrer Ja
a la nit. Això
t,~bar~~

taixa
~t.

CeGa

conviu

d' esoorit

llO

l' hOt:19
.mb l'In

n'aque

monstres de

.t amb l' 8.-1. Hl cc/r i al mJTct.

ncial de tenir-ho en

tran~rau~

!'s

i si s'hi té no

Co!!

r.

tés set'l:Jt.'re a P
me~terl

no é8

la m8t-

c;.ue !m}b un berna-t-pescaire. L"

pot

La

neee-s.eit,at de pegar nasqué

aaecés do contra &1,(1 animals p~gablea, cont.ra els ser.la semblants bu...
m::ns. ~ questió, p~'" a. fer-ho curt, de p9ga~ abEnS que et peguéssin.
Aquesta disnosieió al pegar i

a la lluita <.tue t.mb els pritIlt1'8

fQU

ada i 8re, és :inuada, es 1'i(~à per à'1ns dels homes i no se n'ha mogut

.i m9 s .•

L·'h.o~e,

r

i ai pot pega.

e l d'avui enc.ara,

el]

el seu estat natural s'en.u'tJ

n'hi am bagut mol t,.c; que ban pegat.

'""'nutciets. Pega tothom que pot, estimada Gràeia.

senSgest~ne

Ens han pe

8tOOi PSI' a. no saber qui descobcl.· la Groenla.ndia.; a casa peT'

ar- hi. t!:-.l'd, eJ.
rné s de l~~B Ci
Pe J' q l.i 1~1

pAle

a 1

là6. ve '.1 porta t

p:r-esons ••• L'instint de pegar~ a més. a
'V 0s-a1 t

,

nort.at

rancès 'r.e,via d' m.1'e st.i.r

é.1Eroa:ny si tots dos eren

t:int que ha
a~

l:\.~'1"VAi~

cc

a desdir.

de baioneta

ien de viu

garrot a punt. l quan no hi ha guqrres l'
1~~ g~nt

guAl"

ê:4

un

'1cl.1 L'it'.stint., l'ins-

T'Jurat d'aquella homes qu

fm-ma de canbr-ts de boxa. l

arri-

sempre

pegar

a~Etfa

la

paga ¡;er' anar a veUle pimar. l

xisclA i s,'exalta quan un dels dos boxadora c-au fUlmiDRt d'un direc-

te pO<Èr·óo. Que,n més podF3l"ÓS 6& e.l directe rn4s aplaudeïx la gent,
COGa, 8clueata 'lue no sa eap fesain els atl&n'ts.•

Ana:n, estimada Grà.................~,
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cia, amb els mateixos instints t tala mica C!list'ressats t de segles. enllà.
L'home primitiu

oa~ava

pel" neCffssitat, matava.

a t'er

p-!Y"

l..Jr.

bon dinar

o un mal din:m, perquè ell temps dels- atlants i molt temps del no&tr
es menjavatred. Ara les g&ne-s de

t,sr són ganes de- matar 1 perquè no
Cn~ado,..s,

ea vegi roassa 'hem t'tmdat les S'oeiêtats de

ma perdin

~

g.ent se' l mira com si. hagués fet un mal :fet. Es clar que

lma perdiu., si se s ~ cuina l'

en

~m

i si un membre erra

-·éa

bon dinar., parò al tire!" a

t1Il8 mi ca eixuta-, es, pot oonvertir
un~

perdiu no &'hi pensa na! que és un

bon dinfl,.. I!n pou,ncla, es pensa en m>'rt.ar la perdi\! i prou. l per mésqu~

se'n m:i\tin no se'n té raai

p·1"OU.

Sem, amb ea1ces de vellut o 0011

d'aletes, els u.ateixos primeris d'abans.

mcmar. l sn t'em- la
dius tenim

·qoci~ta:ts

~11'S",.. de$pré·g

tebea <:osa. l així iK'm per

8

de pegar, voJ.1en

perdigonejar per-

de Caçadora, pel'" a can,ooejar homea telim

S~ietats

de Nacions;. L"home voi manar, ho porta a la sang, i aquest a:fany qe domini el pO'rta a "btnir, et llO pot dominar eltre8

c()s~e,

gats, gosaos i

a1g'1I1s

atlSltg,

canaris, que solen ereur,è •••
~)èiem,

done s, que per

f',

n'tendre als atlant¡:t"

tar.tbé hi 'mV1R de tot, er-8 bó
guttren de desenvolupar ..
P91lOSi

•

Vi1J~

e

8itua~nos

p~!'què

en e 1 medi dins els qual s'ha-

ar&nt, éa allò del m

Iteri i el la mat-

sempr8 sab ttl«arrot a punt. p¡gr a sopar tranquil, k

o t'er-hC4 amb les mena a la but)Qa,ca ve,lent la t,elev-9&ió, és u;n altre
viure. (~n l"AUÈmitda ~s negà, només
Si no arriba a

P8·BStcr'

se'ria aquest món

tm8

el "cata.elisrJe i se

tlo~tre

esoollits se'n sortiren.

11' h~ssin

sort! t mé.s, can

d' aTa, si ja un s pocs ban intl uit poderos·ament

en la societat mode'Mla? ••
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No cal amagar cap somriure perquè anem a parlar d ' on món que te

un!-\ mar al danunt. Qui sap, geològicamen t/ quina fi espera a :r-' aqUesta
Europa dels nostres pecats ~ a n'aquesta Amèrica d'algunes esperances,
Un petit destlivel1 del planeta, que

tan tip deu estar de tots plegats l

po.'. i or1gina:.:·/la resurrecció de 1.a t\e.~da Atlàntida i pot t'er que dofí
i vols d'anxova. es p8ssegin pel' on ara hi hs. Nova York, l:Iontmartre

i la ~v68a de Girona. Centra lp. tmjoro tneT!or potència d'tm movimen

a!smic i l'aparie1ó o de8ape~ició rle cotr'tinants no hi ténen pas massa
int'1uències

nm

vaga general.

gove~ labo~i
~i

stes, objeotors d~ consciència, ni una

91 catae11bVle s' ~sdevingués, i ningú no té prou au-

toritat per assegurar que un dia o altre no s'esdevingui, els nost.res
descendents, si descendís algú~ es trobarien, passats milenis, de la
mateixa manera que ens trobem nosaltres avui davant l'Atlàntida -quin

enfonsament i negada no e.s degtté a cap Pscte-. On ser1en i com serien
llavors, estimada Gràcia. les vede tt, es 'de -e1nerna col.leccio1l8dor&S de
matrimonis, la Torre Ei:f:fel, el Teatre Gr-ec, elsoanpromissaris del
I3ar98 i lea Associa,cions pol1tlques, entre al tres coses •••

s a les coves de. Pedre'8 Uoyoades, a la Heg!ó dels Quatre Rius on es
troooren e1~ primers ve st.igis d'éssers viVeIlts. De1'xàren constànci
~el

seu P6S en forma d' ins.cr1pc:bJs a. lea parets. de las coves repreS9n-

"tant coses vistl'e i no vi stes. AQuestes han estat de més mal. interpretar', és clar, pels historiadors atlantins- Jo encara m'he emocionat
tr'adu1nt lm l'Bon día" fdt pel primer atlant conegut: 'Bu1a1la, que vol
dir Pare de T(\ts _ Ef'4 considerada la. primera gra.fia humana i duran.t segles foaJ.J.oe de peregrinació de 1h gent dels més al1unyats paisos que
tenien ganes de peregri.m r.

E1s recn11s dels primers historiadors et-

lantins, quines fonts hem hagut de beure, parlen àdhuc d'una conversa
sostinguda amb Bu1aila. Això són

hi~toriado~!

Hi ha qui en dubta de

l'autenticitat d'aquest 1'et històric entre e18 atlants mateixos. Tamb6
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hi havie dubt.adors entre els atIant-s. Com n'hi h6l1 aquí i n'hi ban
a mol ta 110 OS', J a bo saps t~ stimada Grà ci a. Hi ha ~D t que dubta dels

àrbitres de

~bol,

dels governs, de que no s'apujaran els preus, del

temps, de les dones.••Ja se· sap. !, cosa cUl-iosft, en la reproducció
de la conversa només' hi ha respostes. No hi lla pmguntes.

ser

tim

t'.'9na de re'specte j1S tif'icada envers l'autor! 'tat:.

~vfa

~l

é-s-

pregun"'"

tat, o que aquèst vacoDsiderar que uní.cam:!nt les respostes eren merei

xedorea Cie passar a la posteritRt. l'sense cap dubte, el primer he estat jo. l

"No,_

la te'rN

-'8

~e,

l'Amo~

qui la :ra trebal1.ar"

"Ai del dia Que la gent

l'lO

tingui por dels oue meDSlI ~t

.

"&lls no pensen con jo, d4nca p 8nsen ma1.stEJa}_"

nSi, si, esteu, proveu d'e-stm-

tm

temps s ens 8- pegar a la vostra, ja

t1-ureu què us pas.sarà"
11.,• •

No us penseu, també tenim al nostre arxiu a1gtma nit de lluna

umlrant-la agaf"ats pel coll_.... •1
:.8

tma pena qt... aquest fragm~t d'entrevista no passés d'aqul. L'h1j¡ ,

toriador

gme 8,

~¡,ic

pe:"'ò, segui

content mée COMa d'aquelles primf!n!s

V~

1 diu:

Pals que ja ho han trobat tot. t'et no hi ha gaire po obleUl9s, però p~

seu-vos a-l 1100 del p:rim81" poblador durant els prine ra dies. Els treballs

qU&

&tgté t;eni.r, que tingué, per a sab&r com 1:avia de eaninar.

,

.

.. !

La :ll.lusto de sabef" que 'ten a 'braqos, dits" cames, qne podia cridar ••.
La por del pritnlJlr dia al

"'UJ"e com fugia el sol,. i la paura de la nit

que en aquell temps era molt w;'s

:fOSCs.:L

que ara. El saber dormi r, i que

no hi. havia dit 'tornar al despertar-se sinó més tard. ~ls des-ecbr1me~ts
diaris: l'aigua" el vent, -els núvols, els llanp.a, els trons, la gana.
Saber que -s'havia de menjar i 8udev1n,a1' com, i les coses que podia

menj sr i les q 1.19' no'. El poder donar un nom
e~s

El

cada .cosa que trobava:

pins, 1es roques, els peixos, les garces, eJ.s c:rissantElIlS•••
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Fins que conegué a. Glua, la primera dona amb la qual en tot. fou el
primer 8en~ cap mena de dubte. Les lluites dltJ. primers d!98 t'in s a
deixa~:La,

imposant el principi d'autoritat, amansida de no dir. En

honor a la veritat s'ha de dir que ell se'n sort!. Pot ésser peTquè el principi d'autoritat en aquel~ temps era

Ull

ben principi o

potser també que. G~ua, per ésser la primera, no era com les d'ara.
Saber que :foren ells dos els pY"iners que s'estimaren abans, molt abans
de que ho t'~8sin milions i milions Jl' éssers.

Inigualable aquell amor

primer. I, quan només eren, dos, únic, absolut" total, senS& po.r d'in-

tSJ'venciona d& t.. ercers, s.-,n se hav f!I!' de dubtar
Contemplar la f'1or1da d'tm taronger a'Db

::e s

De i

un de l'altre •••

orelles juntes ••• l el pro-

blema, el gran problema per a re.soldre allò que ara el món cnre aquell
que no diu res en diQ la nit de nuvis ••• L'histol""iador atlant assegura

que segons deix~ dit Bulaila., ells dos, els dos priB8 ra, en tinguéren
un cap a lligar d'aquell gran problema el qual

+SS8'1'

e ls temp s i

a mida que va passat tot ho és Menys eap problet"l8, i els calgué fer
a1gum cursets ahans no res(jlg~r(IJn" en bé, l'endim.onia'è conflict.e•••

L'alegria dp. saber que al món hi mvia algú Ma- llevat d'ells dos, 1
el disgust de saber que Etmb elEt nou-vingut!,

qU.ft

no eren altres que els

OOe1ls. vin~ l'enemist8t entr~ e1.s homes i,_ més endavant, la guRl'ra, la primera guerra que mai més es mouria d'entre els Viven1¡. L'hi.§
toriador posa en bo ca de l Bulaila: HAnY8 a venir no sé les coses de l mó~
com s' al'T.egle.ran. A,.a"

en .aquea te t..emp s moderns, Domé s e s poden arre-

lar a ·plantofades. Si perdéssim

:ra

els Rabells ens traurien del mapa.
darrera la porta.

~1

nostra :f'01"98 estigueu segur que
~omrieDl-,

pe'rQ t~nim un g:rml g~!'ot

dia que els que manem deixem el garrot, segur i

Qen segur que manaran els altres .... "
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l ara V~1tT'às, ecatimada Gràcia, de la manera ¡particular que &ls l1iat.oriadors atJ.ants escrivien les.

llistòT'18S, sense en:f:arf'ets de

.se"WUl

xihes, lleugeres', però v ....id1quea" potser adommt la :tOr~ma, PEJPÒ
aut.èntiques en el t'ons, pr.:rarint cont.ar

:fet. amabl'8 que un d' 8Q1arg

UB

ai e1s dos pmrtaven al mate,ix resultat histb,.ie.

Segueixen ara Ulles

planes de). t.emps primers sobre les quals els bis'iïo·riado!'s Que vinlM~t.
rnaS~l&

ren desp!"'és no s.1-p:t:renran a tO<lar-hi,
hS:;T9T BEat"

ahel -deien-.S.i

coses.. UJ..aa 008&6 devien

l~biaf,oriador pri~ r

no hi

era.,

nosalt.res

tAt![rJe. Nu ea PQt. inventa't" la hEtò:r1.a. Si Ulle dona ,cau, cau i

haum

eaigu:t, pa~ anys qU'3 pa.sa1n .. ;1i un hi·e'tor1ado!" ba ;e~t ma hist.òria del

prltI&'!" t.amPS' .g'l'..a da donar J..~ bona aquesta hiatlò:roü en tant no en
sur-t! un altre d'hi.storil'&r qae digui que tamne illl hi era i oue conti las c-oS·QS al re,vés de l' altl'f}. 170 t.P.ll1m dades PeT' a contradir el
nOl~tl"e pr:i.19r cronista.
~

Per 'tsv:t., és just qua no e':¡ cant rad1guem u ..

llIr..;Cl)TIDIA

De la G,oetet.at qu:e· a li"\ .:Java
t

C~.en, f

man~'8)

f'oroarén Bu2aila i Glua en sor-

1llb au.tènt.:!ea. sorpresa p.rimer i c.eravella més tard~ els bessons

Sol i Dia. Rs sorprengueren i mer.avelJ.aren

més vegades.. l esde'\t.ingué aquella la
~onegüt.

ar~ys

pri~a

a

venir, vegad'3S i

t'amilia Dtmerosadel m9n

Btiiaila estigué eonven',ut., l1uran't una pila de temps que la

.va inacaba.ble pat.ernitat. se1ia venir sempftf ~réa de lt.s gr~s
'8s'tomaeac1e s Que per1òdi enm\iDt donava a G1ua ..
1;:J.g

dos prlmqre descendents, t')ol i

Dia, 8rttn tan igUaLs com

dU9 s go-

tes d'aiEnI8. que ell :rosain. 1BE.t vegades que, d. t1m:1uts, Sol rebé per
lp.s mallf'~'tt!é de Dia i Viae"~rsa!

no:

es poo-ia par a dif'erenaiarilo

sti t distint a cadasetm .ja que el t:rajo nacional en temps

pO.9ar un

\e

dels

ge:rmane .,... saons ora ~l ha!"at.lssim i tm·iver&a1 nu. Es poí; dir

dOfr

,sense retop que fou l'Úlli:e 'temps, aqueU, que l.es Gmes no s'enve..iareu perquè-

U!le3

unéssin nés mud3des que lea a.ltres~ l ni propis ni

4

la pesca, d6J. 1Ien
~t,

xos ptmts

tge i lb ci utadania. 1. e:ts dos feien els Tnê,-tei-

pe>scant, en It), p:rooaòdia i

tñ:i

la societat ..

ma des-

bora, 'temen él mateix mal de queixal, arribaven
cur,sa t.!ues' or~itzavt.4, tarliei la mata'"

junts

!n dos iguals, no pe r

fi

I,

dia. Sol i

etlOn!t.

'JOn geT'mà sortir

n una Javelina feta amb nna

a

~r

J.~is .:-\

a.."'l

ten ien amboos t.m ..

ïDl t.jant t&rd

, .
r 1JJ1:lca arma

l'leus ..

1 C11.T .. de

tret, d
la. hi at.òr';

prit:l9ra vegada

)"<)Ul'W.

A

avelina. Sol

dels clos bessons,

1.

al-f"tl1'D:- 2,;, bèstia. Aquest

tf Xl depre sss

01 l'ecollia la seva vi. et:t ma, ,;)ia es llan9à J.leuger i rabiés ala recerca del :ren 'fe:"'it. Fon l.ma bella cursa. ~l ren,

malgrat Ja t'èrida. ql1e li hhvia

dir, més Dia no

~rjia

di~inuit

facl.llt:s.t. s, eornE'. cosa de no

terreny. I amdós, l'tm per a escapar del dalta-

baix que veia venir, i l'al tr'e p¡~rql.1q no :ros di t que lm ren :f'eY'it.

S'

li esca.t:)és. travessaren prats, pujB,l"f:m i bai:xaren m!mt8nyes det'ensant
llurs dret.ch els dels'

trooo en un

'S

ea~ats

t9r:r~!lY

i ela dels ca~dcrs., De cop i volta Dia

del tot à9:sco9-n~t. Per'ò sa~uí cor.re:rt"

que &1

:n encara corr1a. Aquest., per'ò, encara que t'inRUés el doble de ca-

mes que '91. seu

~!"a8guidor,
01100

acabà 18a forces" mirà
sp er-an t· la c,

~8'buf'egan:ta

ineVi te.ble. Al sentior

l crit d9: t.riomf de- l'incW'lsable pJlXJUllKirtoar ,company

ja era

fi

cala

ué cursa,

ql

poques passes, intBn tà 1'&novar la eva dissertada. corregu'da

rerò no !'0gu0 f"e-r altra cosa qu~ allfa-gar el eap bal11ssim i ple de
banyes

9J'l

rlireecj"ó vers' on ell hauria. volgut fugir. l es mor1~

- Maleit banYut., quina cursa m'bas 1"et fert - digué nla aturatt. -se davant la primera bai

r

de la jornada.

ouan es disposava a costar-ae més

al ren, d'uns arbres de vora
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on aquell havia acabat lE:l.8e.va t.rista l~arathon en sox..tiren,. amb recel
primer i deciuits més tard, "tres subj actes•• Di,a" de moti:en t., encara.

que est-ranyant-se:'n una mica perqtlè

8S

creia el més lleuger del. seua

inacabables germar.s· llevat és clar, de Sol, que corria igual que ell,

creié que
,

cura

9S t~actava

de gent, de la fanilin però '6J. mirar ela tol.... amb

s' adonà Ol»,
- eren e.Jen:en-ts als
,

sj acosta:r~ al ren i as dieoosa'
R

8

Qua~8 mai.

no havia vist ~ng.

''7 All'o no
empo rt·ar-ae....

av.a bé·

digué Dia. I:

- Epl -cridà- que el ren és meu!

la tt"es es

m!rar'~1

1 oap tou rugi::""
i 1m d'ala, al
.,.. un be r

So s '

-

a nia amb sorpresa. la pria r~ cosa que el·. pasperò al

~ure ql-18

Dia anava aol. s'hi repensaren

mé sc.epa li ,

con1l!-f:Jtà.

ent6ng'1J)T'en.

ns

tY'eS" DO

vol18h ti 91zer

~1

ren i Dia el recla-

rll5.va C6lr a s:en. 1.19 l.ea 'PurSU.les passaren els c·r1'ts i

,oops

:lo

'tanpo:e. s' entJ".mguéren.

'rr-any da

dels eriw aJ..s

Di.a· 'ten,ia un gran hi:swriaJ..en .,1. t;a.

Jes~lu1tes. Apallfs-sava

:Bola de Neu, .1 gran os blanc, feia

demanar perdó a Mos' el sini gair'9-bé tan alt com ell, i no hi 'havia és-

sar

Vf"IEmt

-conegut., llevat da Sol,

90D

ge:rmà, que aguantés ne SM eet()o!o

nb 16 s eSC01LeseR del magnific fill de Bulai~a. l bé, Dia feu hono¡' al

l'fic palmaris. neixà, 'd elS' tres', do.& adve.rsaris molt tnal p"rata i obligà a ~ir a tot eór~ al que :resultà, de la contes&t mel1~Y
at.ropal1at..

AC:l~E!t

arribà -com pop.ué a lils

S:&V8'S

teJTi!s, que

tlG

eren

altres que les d9 la tribu Jtaba11 1 c'O!1tà, entre eis i gemecs, que un
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monst.re alo .havis esoo

obant.-lis

1m

ren que ells havien ca9-at. l

cabài e~ seu re~at:

- Cap Ré:.e

l~

hauria fugit. dawlnt un hote ,

I)

cent que n'hi haguéJisin

hagut, com DoSaltres ••• per-Ò ens he&! trobat amb un monstre •••

- :'.§:onstre navla d'ésser -dinen que digué Pa:r-e Rabell- perquè en tot

món e

l

'-Ié ...-.

tro home- •••JJo ho

,R

abe lla • l ai qui us ha eaeomès ne:

ut no 1".J. ha mri3a

~ que ora qui ho pcdia ~er'

;ot,.:;.va. l dubtant

Rabell

a dubtar tota la fanilia tBIl nombrosa com 1a

aT'a.va a sent, ene
-

:I:Deixeml'

tant

p.q!'Ule tia

èn

in'ter~cQnció ~

s i oel

ql¡q

S POí.'1U8S

tant di

~

blllailes. l quan

amics, els monstres ell pau u "

Ile va flà.r

Covards!

Aquella

~stit<l.ats

d~ls

tbt, comsll9a

aen:fores a 3.& qual ea

cosa.

ina :fou. 'fi::t't/a.l pel món qae :feia lea primeres

n'havia dQ re'!~ d' altres. Algt'1 ha dit que ~l propi Ra-

helI anys m98 tard havisecr!'esaet ,~,s d'Ulla v~gada: "Ah, ,si no ens

l' rw.gtJessim

donar

e~ co 1+..ada ! I l .

o

.Però se l' eacolt eren, i

cid:! 'l:'etl sorti r a

a l'home,. oonf1t:""9 o què :fos que h:Nia tingut la

Captll10a

gosadia d' escometl~,e el-a rabells, f~er-.J..\rOra del món i de tot qUal hi vit

vis. l

o~aanitzar~

1.' inici d' 1mB

l~

~:mT':ra.

sevs roaJ'"xa tle la

Er<:i, aquella marxa
fallili es

in8.cahabJJ

xi st.tren, i d'!Q.q

q

lli~~M,.

lerl"'a

inte'r~amilisI'

Jltm.P rose's

en vinguéren

lJ33 latras. 'l'crtflS.

-

'~ireu-vos-eJ. f-digué

reposav~

~

l' apall1.F.lsat rabgl.l s~m:valaT"t el bulaila que

mig d'un pla au:b nn

_rò el Bulail1\ vist

la vora.

:t'9D

ls rabells

110

era Dia sinó son germà bessó

n tantu manera. Aemblant aJ.~ que o!"p:anl tzè la oobili tzació dels rabell
Hi MS!U

corredi.sses, er-sUT't.s i ccntradiec!.C'n seu @ol camp àeJ.s ata-

cants en p<:ttencia al veure de
- Pe!'Ò si és :ig.l&1 que noealtr

I

S

a, prop el causant de la situaeló.

.. '.
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tUbla -xiuxiuejà el rabell estomacat pe!

- Ho

ia-. :;":;s

,

qUé:Ul

u

119 es cOJ1Ve,..teix en monet.'rT.f ..
1 dubte nlanà d

la

u dat!'H.:n't;

~illa

decidida

t180se

a

ti!'

aquctJ.les msni:f'est.aclons. I,
-~

- Covards!

aJ..gtm a cosa i que n.in

l els l'abells e,g

..

aQu~ll<

a dir

rcuè ~a.via se-gui fi 9'ls b

sabé

s~nti

ryora qU4 de t!ID t en tan t OCeli

segona vegada nfc8trs

pf-';t~

quin cent'!"'8
(~ue

, Bol..

virtu81nmn"tt Ja

no s'

ACm6Gt

s~~ns

,alts i s'aturaven uns

ins que

a far. 'C1a rabells aVbTl9aven

per a

les yoea

Vt9UT"e

, nasalt c....1da11t

l

cridant. l tin

s'ac~stav~

.,

estri B0nt~.m.dent l i xiul~'

pcc,

a pensa!' res

alt!"8' i. lm

pooue

rrera el ren mort.. La di

pr'i~M"'" T'\'r~_1!

, a.tac dftl b ..

ic1ó

antuvi
~.¡s

<{lla 9'

qu

ecos-

un

cap i no t. ing'Úe , tam-

t'e'!- altra oosa qua

¡"'VK~

tjat.

ro¡à.. P09rò

tingut
s

n' ltc!U ell

tr.oo.

B1 t'"8' 1 Sol :r.o

1'11&

11

['1~11

familia

a prop els

~l V9 l .1r

ta.ver., Pols mam ixes pen sament

i/,a.

a

l'a

ons

tot eT'idar. ne

8

ab a'l a ni Si, Sol. era

e

orgul~

!!LOvi!'!lent s de l'enekÍC fin s

,

hi. tin

i..

u

l

la SeVE". R'arJ t en un grun ·cerc·

aB dlp-posaren a l'atac... Or'èl8tlar

i

:) mobilitzats

un

etil en
:r9t'~tgia:r-Sf;f uaL-

Rnb911, P

o"

,
ra sa-

i:\ffient ·organit.Jtsèa i no t,F.r.ia 'r'eftgi possibl@. !!:lud:t moltr. cops sa1-

tant

agi11Ge~~n~ i

ràpi

a ceda plIDt cardinal del ren, però fou to
m.anara ben cont'undtln t

cat Iaea el' una v&.'!ada i alguna

però, eTa ~()l/ f:lll de Rul&11a e-1 Pr:f.mer At~8Gt, d
ques, i

'!lO

:Iodis

t)~~ndl"e P8lrt.

fugir dels· cops. l apro:t"i unt

en

'llDR.

~ls

b1talla

1

...

.8.

le;;ritim, però ls rabell

q

!'

d'un -rabell

.

"
crODJ.-

fe r al t.ra e o'sa q 11

r8':filsdes-, contelltà

pogué.. U.ui tà ooratj:osamEll t, com Ull btJl.a1-

mon9ra

mOm9'lJts en sl pritlt

qui parlen l

Ell,

,ti.18 que 1:f.etz1v::1V81

nmnbroOO3 p

els seus 8tacants .-nedres i :08Rt.ons da DurO
l'agressió è

s."m.

tanmatei~

'n

f:H)1 t.s

i Sol

,

ava e

·rt.int

er

heroi de l'Atlàn'tida. Llui taVé:l tan af'er'1'1ssadamen t

'guè que

qg. tl~actav8

d'un VBI'itable mocHtt.m .. Fin
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que degut al manifest de1\nivel-l de :roreea 'tingué lloc 1-' assa:!:t definitiu 1. 5oJ.caigué, això si, aense deiXllI'

d~

1-1uitar', dessota

un

munt de l'abella molt.s dels quals amb les ganes de pegar que se' ls
emport.àven i al veure que els seus cops no podien arribar
pe"

lm

&.

destí

excés d'atE.lcants acabaren pegant-se f'2lriosamente ell-s anb ells"

l Quan JA s'enava a tancar' el darrer capi'to1- d'aquella lluita puix

ua els rabells ja donaven per ace.bat, aquell home o monstl'''! o el què
fos que romania immòbil i ensangonat., es p:resentà al camp de batalla

Dia, amb el ron a 0011, que ,renia a 'trobar-se amb son germà. Degué en-

..

òevinar
allò Que s'havia &s&Vingut perquè deixant e~ l'eh a, terra i
.
l1en 98Dt un crit esgarrifós

eA

decidí a envestirt:6 la muralla de ra-

bells, en aj ut de son colpit g.ermà. El eri t de Dia dega' ésser quel,
,
com extraordinari p9rqne tingue la virtud de f'er tombar el cap d ~ algun

.

dels ena:rd.fts. rabè11s els' quals, (lesconeg,...,r.t que el nou v:ingut era
el germà. bessó de' SoJ., eg donaren als esperits pensant que el seu en emic era

lm

monstre autèntic i 0.U8 com a tal pedia escapolir-se de la

mort. les VAgades (:;¡u& li conv:1n~s. l la Por :feu l'entradE' oricial
entre els

OO'.!l9S

que ja s'e's9antaren de molt.es cose-s i s'inventaren, més'

endavant.. esperits i apareguts, fantasmes i
aquella senyora que ja cone-ixem

..

Po~

brui~s.

digué.s "CoVards IU

l fou en va
tJn9.

qUI

i més vegades.

Úlea la :Por, a quel1a vegad~,que la senyora. Anys a ven·ir podrIa

més una paraula d'&lles oua totes les Pora del món. Dia, al
els rabells tenien !lOr,
combatents fins

ql..la

.

~eu

una pi(la de

bai~s

deixà Sol sense eneni es

Vi!tU"I'8

aue

entre els esporuguits

al damunt, els quals fu-

giren sen se t<ltnbar el cap endarrere una sola vegada.
L'epiflsodl del ren originà la primera guerra of1ei;Yal coneguda 1
bu1al1es i rabells no Visqueren mai tués en pau, no a"entAtngueren mai
ni es vo1gue:ren entendre. S"appllissaren en proporcions f'&bU1oses i
intentaren eliminar-se mútuament sena3 contemplacions, durant

anys

la rob

Els bula1

d

braven, sinó

osa l'ob
llaGre

·ren e10 rabells. l en

ba:ra'ta

ls te l'renys de- ca

llacs 1 rius, el
te

no p

UU~;h

Ireaseli

bla

.ns, t'ou el mot

'n,v¡'l'OA

1

are~ut

pen

Int

·n

r

onsab

ten i

s

nt?etinRUts al m

i es trobS7en a quatre passes

dels

far. Aouests

l

a'teix momen't .

abells i bulai

• l

ls d

..

assa qUi

Ib 8qU~

llurs terrenyi

l'un

, "'ltre. Fou,aquella llU1-

ta, perquè· en l-lui ta acabà l' encontr&, l

l' Ant1gu1 tat~

NingÚ lluità com Uutaren aquells dos ti
bat qui sap de quina manera haguéssin

C"'ln-

tm deia que· allò no

ue un dia o altre les coses h

ls dos cap

en els

illor

d'assalta i cops

S9t:1b1

i

viure i que, si

s cos'es

o molt

81-

arriba a'
Ò rJO ey*a

q

pensamen

,

:ramilies. \

du

t

~

els

don

noe M

llt

l'

sar i

l'a 11

perqu~

ntlrs ••• Això durà temps

i

v

6

l

.els s-eus adversari·e, els contaminaren

i la venjan9a, que :teia

ris h

la l'ob

Ior

Si n
t 1,

co

, hagué ssin

tI\o-

perque.. e

he

80

vist ells &stàv.en pensant pocs moments abons ~mb la possib1li t.at
d'lm c81.'1vi de coses, però al trovar-se davant per davalt, el no vo~g
gu~r cap

d'ambdós ésser el primer aD demwar () proposar un ami atiei,

el posar abans que tota altra cosa

l'orgull q:18 la seva r&preS4lllta-

ció els dClnava el dret de tenir fou, per a la humanit.at neixent, fatul de tota :fatalitat.

AlgÚ M dit que Rabe11 al veure Bulaila al

seu dava"t manteniR. enca:rR 41ltretingut

lm

pensament que parlava d'u-

na· possible reforma en les relaciona dels dos minl..estats però

que

senti, c1arfssima de tota clare't6t~ aquella veu :femenina ja sentida
anterior'ment que li deia en plena caroa: -"Covard l'.
gura qt:e

1'a~jectiu

J.fi ha qui asse-

fou igualment sentit per Bulaila. Ambdós decla-

rarien tnés tard, que l'agressor havia esu3t l'altre. La. veritat és
ue quan es trobaren front a front e-ls dos d1guérfJn sJ. mateix temps
el mateix mot... Aquest: -Ara!
l es

,d~Tlf''r9fl

el mateix eop inicial amb lR mateixa furia, amb

~a

ma-

teixa for,a i al UJ3.teix segon. A partir del primer cop ja no tingtJéren atur~do:r-, i els cops es feren cada vegada més. brillants i

més

conttmdent&. Deixant apart la luxuria, la peresa i la gola, es pot
dir que invanteren durant aquella t'amosa lluita tm gran percentatge
de pecats capitals. Es pegaren dtn'"ant t.res dies seguits sense treva
t'li

repòs. Ni lea necessitats .fisiològiques _e apremiants suspengue-

ren les hostilitats. "9i ell no demana per a anar-hi, jo tampoc tl pen-

saven entre cop i cop. Fins que a la poste de sol

de'~

dia quart aigue-

ren esqU!na contra esquana enSSllSonat.s, desfets, impotents per a re-

bre ni donar

lm

sol. cop més. La lluita, però,segul. Ells eren ells.

Continuà en forma verbal. $' insultaren desesperadament primer fina que
a les vint-i-qootre hores d"bavar-s'ho dit tot, tot, no ea podam i13aultar MPG (l~

sè dia

ellb

el pen~atlJl3n't. l seguiren 'Ullitant. 9i aquell si-

h~8sin arribat a un armistici, qui sap la història

els curs que hagués seguit. ~lo s'hi arri~, però. Quan

lm

del món

deia I[I's111
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i només ho podil¡ t~yt amb el cap, l' aJ.:tre contestava "no" movent-lo

d'est a

oe~st.

l aq ~sts & s mots" ja veuen si 'són poca cosa, han

1:,at la

CSU&8

d·' enqà que squella dos :form1dab-les at:lants 6~S van afe-

gir al voca'bu1aJ'i dels humans, de lea 1na-cabablea

pl~ s

8'3-

de desastres

qua el món; en gene-ral, 'Ve sofrint. L'historiador atlsntdi.u "en ge-

neral" perqult aegons sembIa per desastres

q U9 al

món hi hagin sempre

hi ha gent que se'n surt bé- dels des.astres.

o acabà amb el combat final dA pena,aments aquella lluita, no. Al
al camp de batalla la tot.al.ita-t

.. dia da1 s'eu ini'ci es presentaMm

de les familias d'ambdós heligerants.. I, la :tla1tJ8 que segui a
dos Fundadors fou no digna~, digníssima, de la d'ells.
anircador~,

thom. Nc hi oogué ni
tics. Allà

n~méB hi

ni

havis actors i

e9pec~.dol"'s,,. ni'
aet~iU8.

J.p

dels

illà pegà to-

eomiasa.ris po1.1-

1 pegava i rebia tothom se!

se· disti!1Ci:ó d'edat, sexe ni condició social. Despr.és de les primeres

hores d'aquella guerra total la gent ja comprengué que a ceps era. im.possible ent.endre-'a., però, 'Oh, paradoxa., en lloc de plegar, el combat.

.segui. AlgÚ -enmig l'.aiguaoorr8ig

de~8

cops., als crits, eJ..s xiscles 1

e ls a18, digué':
- Ciutadans I

s feu una pattsa de seg.,ons per a V'3-ure què votia dir aquell heme. l
l' h~ digtlé:

oleu dir que anem bES?

l'fou :r&bulosament

colpeja.t per amics i enem.ic s.

S'acabava d.l'1nv~ntar l'sm'or

8

la guerra la qual al córrer dels anYil

&.mb tants -enamora-ts bavia de 'Comptar, i jfl S8 sap que l' anor, sigui

quin sigui, fa t'er sempre le8eoses !nés ab~srde-B. Es podri81 d1-spen-

sar però,

mo:tt~es'

coses a nil aqug-lla primera

g'U&r~a

tot.aJ.. Era la pri-

mera ••• íU.l'Ò que no en dispensa potS.aT cap, és que segles m's t.ard, bo
1

i sabent que a cops' no s'ha ar"'egJ.Rt ·mai réS, s'hi volgués continuar

arreglant tot•••
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Aquella prime:ra guerra que 8Dt{endrà l'odi entre els homes, no tin-

:ri·eh al cervell M la gent

gué t'i. ïJ.

.vir"U8

bèJ..l.ic

laltia més

88118&

g'Uariment poss1bltt durant segl-eB. Cada pais fer!

1§8

la seva Jluerr8 amb el vei, i quan amb aqueat.a
~u

g~¡e.rra

s'alia.rien uns pobles 1'81" a :t'er la guerra

la

i :t"ou une ma-

no n'hi b,anr1a

altres

pobl~s

que

també s'aliarien per a fer la guer:ra més gy"an. I.la cosa iJe.ompren-

sible era que, amb el 't801PS, la

~n t

1 e'ra p,.ecl.sament la que hi amva
~18

hi anava per

pet~ 1"or~

fori~a

a la guerra,

que l' bav1a de t'er•••

testimonis escrits que d'aquella primFJ',..a guerra

s'~n

pogut con-

sultar de cada bàndol són CUJ'i088tl1tnt c·oincidents. Amdues g~ fa,
'
'mi11es s'at,..1bueiJCen una vieto"i~ total. El nomb~ de, balDS :fetes
a l'enemic .sén aa'tronÒtDiQues i" les pròpies,. mínimes. Els combatents

dit lm costat són be.rois, ~ls de l'aJ.:tre -això ho di uen tots dos- són
gent do1enta a la qual s'ha d" elimina:!". "Odi eterna ;l" 81 emic 11 és
la consisma dels rabelJs. f1V1u neula per a matar r-abells" &6 la

de~

bula1le.s. ili dels' resultats d'aquella t'amosa (lont1Jsa fou .:L'establiment
de front&r9'8

qt~·

cap buleiJ.e podrà

car.

gr~s

t&rr.enya rabells" ni cap rabell 'O'cèrà en-

'trep itjar

t.rar en te'rrA\ny bt.üaiJ.a.

tat en

en eJ.gun lloc e29 territoris enemics. Ja

B6paraVfin

M pena de mort· pel

~i

masses de dat..ellS·ore 80tr atot entre

~

que sempre ha

e~s

que l.'han d'apli-.

COOJ¡l

AmMos bàndols en di.guérftD d'ar¡ue11a guerra la. ttGuerra de' la In-

dependèn cia" i, <!os·a ouriosa, ambdós aixecaren ~n 1lurs terri tor! s un

monumeo t al ren

qlX&

.

tinp la cuIna de tot •

L'odi entre rabel1s i bula111es se-gui, creixé. i as muJ.tlplicà. Si
algtm bU1.aile· q-'J81'l!ll a Imn8 d'a1g'.m rabell, .Gra imperatiu que algtm

parent familiar o amic delea1gnt vsnjés la aeiguda eliminant sense
di'scuss:ló a l'autor de 1a baixa. l era

desitjaven
~1.a:r-l.o

ql1& alg1m

lm

mai acabar'. Els

.r~bells

bulaila el..e hi fes disminuir el cens per niVé-

fu1miu:;.ti'tment, al comptat,

deixant el m6n amb un buJ.aila
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de menys. Aques"t.-s desitjos- e~en compHrtits en absolut pels bulaUea.

L'odi al paia ve-1 i aJ.s seus '~bi"tants era 11oat. i predicat pública-

ment. Ela .jubilats que ja no podien actuar amb armeS' a les mans, ana-

vwan de Vila en vila portant a ,cep adb

re~ciollS públiques

tat perpètua a la familia Rab9l.1, cosa que també f.eien al
ri. Però ••'.

l'enem1
C2lD.p

contra-

,

A Ja Gy.an S&lva VElrd~, 't!tl"r8 de tdng(l, hi bavis un avetar que ena-

morava i a la soca
du..~

!'oder~ra'una de las con1:f&1'&s ~la 91- hi hagt.Úlm

anyS' dos cors gravats molt a prop m Qe,l'a..ltnt i, àessota,

l'équivalent a aquests dos mots: ttJ¡l'eatimpa1" "'l"estimo". Això fou

avat pe!" Lia, :filla de

Bu~ll.a) i

Rau, fill de RabeU. La histèria

era aque sta:
Lia erb beJ.JA entre les b&lles. Tema ela ;cab&lJ.a molt. negres qUi
li

q~ien

fins

818

genolls, blam

1 rodons.. Era lJ..euge:re: I i gràcil

8

can-

com una daina jovè •• Aprengt. a cantar les can'9ons d&l-s ocells més
tadors.

r

a ~ar l'ardència del 801, la pOr de la nit, el bellu-

geig de l'aigua i eJ.. misteri de ls lluna. l li plavfa. córrer pels

prats i

pOB~se

t'lors vermelles

per mig d'a:c;.Ut 11 cabell llarg

i

eBAt ••:.

'R.au, 1'ill de Rabell, era

Ull

pam méS>

al't,

que cap dels seus' german s.

Nédava al. Uae de les Canqons Blan.ques daraunt 1 '&squena de l"ilat, pare

dels caiman s.

Port¿;\va momtas bai;J8s fetes, èntn -els bu1ailes. l!;ra
,

nvejat p8l8' homes i desit.jat per 1"1& senyores. ! era, entre alt198
C088S,

la primeT"a barba del pels.

l s'esdevingué que Rau,

tn1

a caminar per mig d"ollveres

dia de primavera, qt» hi convidava, sort!
Q.t.te

tenien les fulles de plata. El cam!

1 portà dalt d'un turó d'en v&1.a un prat que fugia pem ent avall a
l:lmagar-se 'fa..Dtre-

tD1

bosc d'avets

CjU8

maldaven" ja feia anys, estirant

al coll,.. per' a Vê~ d'on venien 8ls· núvols. La boniquesa del prat
ra convidadora i Ra.u segui la convidada

~nt.ant i

rient.

,I

per l'aire

•
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vell ~s dol98 q'19 la seva. quedà
'.1

1•

presa de le veu d'e11. Er'a l

ce Lia qU9 s'acostava, amb ella, de l'avetar. l ja abans de veuràS

..u.5.11urs veus se'ls hi aV8n9aren i as

u,

~

:poder'osa,

ff'~'ren

8'temp-or~à la de- Lia,

per l(llire. La veu

tan dolqa, molts rñet'nts

• l els doa arreibaren al mateix temps a 1.a Font. A tots dos els
,

lA, després d'baver-se trobatllura mirades,
!raTen una ftstona lJarga·. l Reu pensà

qu&

qllS

ja e,8 coneixien.

tenia al davant

la

ona que moltes vegades bavia soomiat' trobar. l Lta perisà la mat.
~C'9a.

"Es ia meva ll , pensà Lau.

11''F;s

el meu" :pensà Lis. I Rau

orprès d4l! Ilia i Lia oorp:r.esa da- Eau.

r el 'rec

tremC'lc~es,. i

s-entl

de la l¡'ont, que j a de

11avors seria la Font de l'Amor, et!Iniralà més tard

ta.des i

@S-

dt88

im&t.ges acos-

naldà -eoaa de. no dir pe-;- e .emportàN:Je-les

!'flC

awll per a. ti108t.r-ar-1es al món de vel"'dor que ~ra el seu carni de cada
dia. Perono reeu!..

JAs darrgre-s pa.,..aules cue s'escoluu"en aquell dia f'oren:
- 'fornar118 demà '1

- si. l

'tu?

Si.
En ess.ut ~,~ l'aigua del :rec de la Font. jugava de n{)ué amb les

dItes iwtP:M. l tórllB.va a ma1d::w pe'" a emportàr-se-les rec avall però l i costà el no poder fe~ho molt més qoe el dia abans perquè lea

dues

im~'8&seran molt

l els dies passaren.

mé-s a prop J!lma de l'al.tr,o.

¡r

L1~ flTél

tota de Rau i Rau. tot de Lia. l la

gran barba de Rau e!"a el coix! m&r~elló8 on

cantava c.m'ons..... ths diea. de-

~a1

Ua hi sospirava

i hi

temps privaren de, t.roOO1'-Sé 1 quan

tornaren a veure ho :tenl't amb llà.grimes alS! tllls com si ja haguéssill;', aprls a 9stirwr-se i hagt1éss1n

pl

ssat quafÍt..re é:!1Ys fora un àe

J;'--

l'altra. Aqllp.l1 dia l'aiguad4!) la. Font de l'Amr es t'eu creus que dues

imatges ceupé:s91n damunt. la seva cara. f!>esca i neta, tan poc espai.
l fou aque11 dia que graVal"9!l llurs- cora e 1.a gr-an Roca de 1.' a~ t
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número 91 la quaJ. se'n s-ant.i tota C:'tOfo1a. l el primer t'est.imo escrit
inaugurà 4)1 festeig entre homes i ocmes •••
En aquells dies 9'18 rab~lls renovaven el .jnreX'l&nt d'odi al s bnl a1-

les, quin jurament eonsis'tia en fer afr9Da -cada gU9:rrer al cap de la
t'amilla de sang de ].a seva Grella dreta. nau jurà sense trampa, tal

com solia 1"8"'-&8 en a queil temps qne tm jurament 'era un jurament. l
passà ¡m dia, dagut a l'<)perad.ó mm

or~ .s~e.

poder veure a lla

la qual <»sa li fOll molt ~'8 00101"68 que el taJ:2 exig;f. t pel jt.r ament.
~l

- ..'aci el vQig que s'aeosw

putj:et de .les Papellones - deia amb

tm't.. un pinsà. moJ.t ben plnsat a una alosa novella i
manyaga.
o la veig venir pal. cemi.

à~

lea Violes.

- Canta t P insà., que ja s' han vist..
- Canta. alosa, qne ja s'ban t.rotat,.
nP-Ís 11~~rg que es fan •••

al Quin abr's,
-

WI_

et

sem la,

a~osa, qt.1

Com cada dia q ~l')S 'h al tr<>ba t, D1naà.
Si els dos amics alats Ii8S1,lJésin entès la ~lengua
pom;rt

ls homes, hauriftD

tradujr:

- Per què t.'.st.it!!o tant, Lla?
e:r què no v1sc,apartada de tu" Rau?
Lla, est.imada....
-

~8

t.ot p'!r ami-, Rau?

- Tot, L:1a •••

l Lia ,comel1aà a 8r'1oixar e19 cabells de Rau. De sobte retirà amb un
crit. la mà enaangor.l.entada de l' orelJ.a de RaU.
1,

estimat, que és això?

- .Pes1;.1.ú1aràs IOFm~l8 Lia, si ha
1"

-

L'9T'{}lJt lm

tros (l'oreUa?

tu, estimat, el cap que encara

La vida oo,rda."'fa De:r tu.

6

- cent. que en ting(¡es en dona:ria. per tu.
uin goig podéY'-..:te tmir cent vegade-s....
.~ls de dalt les branques cantaven afinadam

aquest duo:

uè hi has entès, pi.r&à1

uit hi

ent.u"

~;r
('~ue

alosa?

o

Compli~d't

- "'os

-

1188

zil1 estimar-se.?
po'(~em

a nosalt!'88 .sen zill pe:Y''luè

est.itrlS'Y-nos quan volem••

n'etFJ d9 plaga, pinsà!

- Ab, si les doms V'oléss1n •••
- h1ncan.. els volii donar més alés?
.:. A..m8E!'8 el. .e~, aloBa, que a.r-a ea diran adéu.
-

~U9 m1gre~,

pinsà?

- Iss dor.es: no em di uen l'eA, alo sa.

l L!a i Rau deieu:
- ....stimat.,

peTq~.

,

tans sang a lo' orella?

s jUl'anBni:..

- .Tares a ,algú més r;.ue a mi?

-

~~s

el jumr39nt d'

-

''iaU!

1 e te,m i

8.

mor'c contra eJ.s bula.il

•••

11 Ai1d, tu ••• ?

- Ua •••
- Tu ••• tu ets •••

on pan és Rabell.
- ~l meu és Bl.llaUa!

.

àt.a'm, Lla.
- Per què &i

,nse tu no p

- 'Però cwia turà,

no

sé que et-

ré viar •••

sap!t que •••

VU;U, quo, et vull

i Dron.

- Lia estimada, pe:?'ò ,si ,jo ••• sj, jo també et

juramert i ClJnt m's

atura dels

~us

r.'h~ué8 -ret

somnis•••

V1~U i

'trenco

r tu el ro.

els tNW..caria. Lia., 1:1a mev&/cl"i-
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i b.ivia s9tltit ~ose8 aixf.,. estimat, però vull que sàpiguea
són per" a

tll

qu-'

e1& meus cabells i la meva beos :t 'tota j'O, i es pel' e

tu tot sol allò qu~ de ~ni. veU$ca~.a dia i f'L"l& allò que no veus q
són els

UíeUS

penséU!l!nt-s.,•• l no poo donro-t..fI!: re's méA p~rquè

rlJS

més

no tinc., ••
Aouell dia l' ad6u :t'ou menys br1lJant que els al'tres. Ambdós dei
~:l

n la Font de l'Amor amb un autèntic ai

cor. Ambdós es àiuen
~Q~

"n les seveg ao1e.dats que primér é8 el sen

que to'ta al"tra cosa,

pero al oonsar que '~uelcom es pot inte:rposur entre alls ié..C'iJ.Bll seu
mor de

~ravella,.

resoler. estim&?'-ae

més. qltO mai, per dwn.mt de

·ót.. l viuen ja caminant pela rt'.Nol& i deixant les coses de la terra,
menjar, el dor..nir, els juramEnts', t'estes" guerres, morts i ne:i-

l

acements, a s-a:gon t.1!rme. l aix-b en ta.ntÜ/de manera que no deixen d'.ê
donar-se'n els Que viuen a prop d l e1ls. Però ells volen t'er quelco
extl'~aordi.nari

pel ,seu amor, enda1r.f.ner:t que

no val la pena d'ésser vie,cut.

matrimonis- de eonvenièneia,

El

t'Dl

<dDlor sense sacrificis

Feien, sen_ sabeI"-ho, la guerra als

1.- noces

eoni;~(\I9de8,

als casanleJ"lt,s

\ laboratori, alB enlla,oa eOGb1nate •••Aqu&llS9U amor que porten
a. dins 1 a fors es veu en tot ells, al. caminar, al mirar, al dir
ubon dib 1t a la gent que t.r0ber!", i uns, familiars, en
1&8

ae~

s~eret"

s so1"t.ides •• '.

- ••• i éa tan bonic això nostre ~ Rau, que Jo em penso que

durar •••
-~s

segueixen

1IO

pot Ei-

i

ni ni!lgJr ens el poora treur. aq,uest amor, pe:rquèai:m nostre

és amor ~nca:r'a que sigui

un mot noux psr

l\

rro.salt'r'es. No en 'trobAr'Ía

cap' altNt per a donar-1i, i vo'ldria que cent mil lluites el'! t'óssin

el preu

p~rqtè la

gent sabé. quina cosa é8 això: amor.

Bé prou maldaven d'enJ.Ià las branques els pet.ita ami es 6latB

d,

'la parella per t.'al que els do8 enam-omts e' adonéita1n que al s·eu aUlor
perilJaVb.
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ira, p.i.nsé, qui ve pel Pl.rt'JC&t d'e les Papellones!
- 1Urs, a ,1088 , qui v:e pel Camí de 1.es' Vio.leo!

- mp, vos altres"de'ixeu-vos

..

anal·>!

- que us veurà molta gent.!
- 3i ni ens s&nt.en'••• ~! Ep I Ep!

- ,¡rare dé Déu, que els hi atrapal'an ••,.'

No se'n sortiren els doa ocells del. s.eu repet.it S05, i arribaren
.~

UEtei.x temJJ a la Font de l'Amor els emissaris de Rab9J.l 1 els en-

vi.at8 de Ru2ailb. Lia xiaelè i

ItS

dqsmaià. ~"a el primer que 1:&D1a,

1 '1au el prl1'JErr que veia i es pensà que es noy''ia.
cos d'exèrc'5-t pe.!,

Ei

agu~l1'lta!'-l("¡:.

Es necessità mig

Parlen f'.J.s -rabells:

- 1Jla filla de Bul.ai1a he Beèluit un :fill dè

Pa~ll,.

l contesten els bu1a.iles:
U1 :fill de Rabell ha seàu1t ma :filla de Bule.ila.
- 7b fill dlt

Rabttl~t

seduit o no, na trencat al j::u-ament de l'orella

i íltn sllf'rlrà la p tmi ci ó.

- '[ba :f'iJ.1tl de.

~ula1la, s~du:1da

o no, ha e.s:tat trpbada

8nlb

un reb811

als lr 890S i mai bo podr-à rE'!Pet.,il~ amb ningll més.
l se'ls empol"'te.ren a hl t'rontarcl àel

ui,

Que liivid:!a els dos te-

rrenys enemics i contaren a llurs c:abiilJ.s la troball'a de

lE~

Font

l'Amor •••
J?ou Bu1hi.la en ,pel'980na qui posà

u~

s f.eixtnea a la seva riba del

Lli per a demostrar a Rab&ll.. com castigava eJ.~ a qui el deaobe!a.
,

l' aJ. t.re costat de 1.a !'i ba e~ propi "Rabell 6800111 13 lletlya qu
hauria de servir per a donaT la rèplica al càstig que per a la se
:filla havia ol''denat Bu1aila.
'~ls

cremal'ien, pobreta, per havar-se estimat. essent enèmics. La

mi.rades d'ambdós es tro~ren a t'1it.is corrent d9'l riu, i la gent de
cad& riba es merave-llà de veure

(118

als dos rre- cremats es miraven

somrient. ètMtostrant per p'r:1m~ vegt\da que l'atnOr és primer que tot.

gg

AV8D9à un r'abell ~ una torxa :encesa i :fent botzina amb 18-8 mans
digué :

:uè feu,

VOS a! t:T"Ets7

·uan volgt8UI - contestà un buJalla amb el foc a punt.
guiren uns s-'egons de quietut total. El cel eTa d' lm blvu molt
:f'~

ten:1re i .s'emmirallava a l'aigu& que

d' 1mB ocells qUè

v~ltaven

cantant. Ningú

LO

t'eu cas

rsbioS8m:tn'b damunt els dea disaort.at.s ena-

orats.
- Ai, qne elS:-eT'etma14an! - xisclava l"alosa

- '1'an mal :fe,t é-s dir-se

eOB8A

a l ' ol"EIll a1

;n.la 4s més bell.H que mai, pinsà. La

ven~ bé~

l ell 1""111, al.eea. ••• Riu pe.,.-Qu& el er'emararl pe)? e,lla.
-

Com està el món, pinsà, d'¡gnqà que han vingut els hom~ •••

ls dos port.adorG' de foc es miTetl

E::.

llurs caps respectius abans

d'entrar en acció,. Jubte1l. També en aquella

~'Casió

tant fer vAfurec que-les coses s'havi9D agafa;;

1JI8~a

sorgí algú :intel1pels cabtlls. l,

CoS curiós t aqu&st algÚ sor gi. a cada cos'tat de Lli i als dos digUM-

:ren al mateix temos:
- "oleu di)"

ou~

n'hi ha PftT tant?

Ni mai ho 'ñagué-míin dit. La gentada bruelejà: uli'oooocl I IU

- Enèavunt.I - diu E'Wiile prenen tel:foc de mans del que el tenia-.

Te cremaré 1a L'Eva fi~la, pe-rò tindré' el goig de veure com t.u cremes

.

l teu fill!

- Doneu-me -el -roc !- fa Pab9'll -. (Tu

er-emar si no

setn desdei-x.en a

Cr8tll&'"

'trI

rJeU

fill però V~lP"'f

la teva :fi11a. l el que ems8p més

gr1tU

és que nc et crsmm a tu 1 'tot I
"hé.1ur:às de r,esegar molt~ aTtya, encara! Sóc 1ncembusti.bJ.e, jol
-'h

t'lli!>

blav6s surt dels

ueU8

de l·ia i e-lla segueix sen se t.I'8'Ur

els ulls de ¡-(au.

- Lia, estimada•••-diueli ja amb llengues d4t foc serpentejar:l't-J.i

lu 'famosa barba.
r.ia tota bLqn

, estimat - contes

tha sentor de cara cremada coumnq1i
roges s'enfilen

tt.

8,

pe~

8

i plena de 1"oc.
anrari~

l'aire. l:mea

fir.

1a cabellf;ra de l.ia i sembla, als prit1lirs mo-

cabells.

que· tingui t"lor8 vsrnell'9s pe

- va no et vaiR:" estimat ....el foc m'ho priva, però et sento a la
VO!"'8 tlJ9V8 •••

... Lla.....Lis,

.. U8een i.

s~

aqne"st feA e lp!'au

tor-

nal'l-te a trotar, cent i mps 'veghÒftS em deixar1h c~!J".ar per t.u•••
Foren .1s seUS' da.rTers

ta. La8 seves veus fr,w&n d'ells, la pri.-

mera cósa que ~8 trol::à i t.ani>é ~ou la da'rY'éra. Es trobaren a:L bell
mUt

~

la corrent del Lli i f'URirn cel.

1;

b')lJ.a estena, pel'O eUe

tanyes. L'alosa i el pins8 1": selr!ll1'8D
'8nfila
a 'Donant,

:r llocs

rrer dels

er

nEt

gl.e8

qUQ

tenia una claror

n'

-ava a 88va primera pellr'!) de cotnP!'omle en el br-l...

tan t"orta. L'Amor
l~antiss

·n volar. El cel teni.a,

ni .e

an búvol blanc

d.a'llUllt" de les mun-

anava s construir i

t

aniria

aatint aL

,

0-

entre sospirs, beso..s clanaest1ns i pares Que diuen

no •••

;

,~.~~.;,:..

9J.

JdURIEL
J.lhome, l"hOMe d'abans,! ~~l:ts dels d'ara"

s'arriba. a creure Que

tot s'havia :ret pe!" a ell: els fruits da la. terra, rieres i comaJ:a,
postes de scl, dones••• l'es sent! propietari de tot aI.b

que el vol-

tava. Aque8t afany a la propietat. ha durat sempre: 1, per a no pèrdre-J.a/ l'hom,. d'abans -i el d'anI- a'bi feia amb lea dents. El propietari éolla és..~r el fort i la propietat, s'adqttlrla 1 ma:rtent~

8

garrotades. ~lomés eaLia garrotejar més que un alt.re 1 ja a'era propie:tañ. Eia pobre-s, d"espsrit no estaven per garrotades 1 viv1en com

pfdlen.
pa~t

~15

garrotejadors vivien

eCX!J

vo11en.

~8

dones formaven

dels partits que rebien. IDlle9, no és que fo'S8in pobres d'espe-

rit, però acceptàven 18'8 regl~8 del joC' i rebien eatoicammt. Eren,
11&v~rs,

operàr:tes: de l'bem. i,

Encara avui hi

na

I}

més de rebre, tmbal.laV8n de :franc.

poblBs que la que t,'Mtb811a

'8

1a dma. En diuen po-

blAs endarrerit&1 la seva missió durant anys, els- millors sense eap

:

dubte,f'ou t.reballar, eaoo2tal", caJ.lar i, de t.ant en tan't, rebre. L"heme més ben viat era el que en pegava méa. Anys a venir això es mantindria amb la .ola àif'eratlcia de posar tma "a" a

~a

primera vo'cal del

verb pegar. L'home que no lea pagava, no era ham.e. r.a1 d&iB que amb
bones paraul9's no: hi havie 'J"81S'

nirdomsdee,. a cops.

fi

f'1tr, que s'haVien. de dCJlB r 1 mEl1te-

sempre n'bi haVia alguna que ana.va cont.ra la

.

lle.f, amb les coses dels cops, però- era fins mal vista entre 1e8 mateixes

don~8.

'-

- Saps, Fulana, 8'ha tomat amb .1 seu home.
- Qu1nà barra I

:3ren 'temps vegff'tarlans, aquells primera. Temps de calma, sense presse-s, sense angúnies- perquè vingu6-s líerñemÈi ,o la setlnata entrant.Eren

temps de ca:tma, però la gent estava seca.

JT1

herb&B ni pomes hm en...

greixat maia ningÚ, i la població no feió massa go1s;, la veritst., so-
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b~tot la

població t'emanina, que sempre n'hauria de fer.

Pot.'ser

pet' .aixè i perquè n'hi havia tantes, 1a dr:-n.e no comptava massa. Fins
. U8

].'hCGe tastà la cam, i ar·a es vol dir la c~rn corre s'tible. l

aJ.gunes dones, que- tanbé la

t~tarent

canfJll9aren a pardre aquella

veTticalttat absoluta que produeix el vegeta'r'isme. li'ou

tm

gran

a.CCl1-

teixement aouell arrodoniment inei?ient que aniria tinguent collseuències :fatals. l fou en, temt;>s que el vegetarisme no era total, que
ce1a vingué Muris1.· Era la ll&llesa autèntica Que :feia l'entrada
'ntre ela bomes. L'arma

t'1èks

poderosa qU!!t el m6n h8!.1rà vist. Ni :reis

•

lli general., ni pintors, ni poe-te,s, ni revolucionaria hauran mai
.

tingut 1.a

,~

1nf'l~ncia

d'1ma senyora guapa. E11&s, per assolir la b .

119sa· ho feren, ho fan i ho furan. tot. Saben que amb ella ho tingu.tren, ho téneni hó tindrnn tot p~gat..
l l!urie 1 f'ou la. !)ri

·

a JlViss Univers" que vagaren els homes. La

natural.sa, que f'in9 llavoTsme.,i havia fet res extraordinarJ. amb el
.. ~¡

ben

plantadi~

de les senym-es, feu tma d t aquelles piruetes genial.<.

per a dir als homes que E',1 món hi ha algÚ que mou les coses

dalT era

cortina. l d'8'J.a mateixa manem que an.ys

de malS

8

jo~s

venir :faria

Einstein, un dia teu
m6n. Fou la bellesa pura,

fent., 8Ort.ir un Napoleó, un Stradivarius o un

néixer l!uri-el que t'ou la primer'&. gaapa ~
sense trampa, la primera que 4tls.
dea pl"it!!!1" i qne en teren

lm

oomas

8S mfra:roel1 més de dues vega-

cu1t1! m6s tard. De tant. en tant. el sexe

fort. tA aque stea atJ..u1xade8 co~.le ct.i:\e 8 de consequitncies de mal
arreglar lês d0M'8 endeVinaren que s'acostaven tsIIos de

no

rebnt tan"

1 segons quin.es de no rebre més potser i comen9aren a riure per sota
el nas. l Mur1el no rel» mai. NingÚ no s'hi vaié en o,or. Va córrer
la veu Que a Oee.i.n hi havia un.5 dona diferent de ~e
~t

hi

anà de tots

cant~,

hOb1èB 1 done s.

}!~18

ltres

;1

la

per a quedar amb la

boca oberta 18118s pel" a dir-"" sQrtint de veure la bella, que no 1.ot

!atava perdut. 'R!'a Ct,ueat.ió de 'témps.
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No pertanyia a ningÚ ltIume 1. EJ. govern 8ee.-rdà que la noia, pel.prestigi que donava a la capitaJ., havia d'ésser pr'Gp1.etet de l.'Estat. l
ho :fou. l se la declarà monument nacional. Es podia veure i prou.
,

La t.enfen

dalt d'una llosa de pedra llisa' al mig la ?la9h !rajor,

,y'etllada pernanen1aa:rt ~,.. un~ guàrdia dels millors lluitadors del

pais. Veient que'

lB'S pele~inaci.o:ns

~la veure Muriel d'a

no tenien fi ja qtl!t tot.'bom vo-

prop, .1 govern es veié obligat a exposar la
,

noia en di'98 sal tats i en determinades hores' ja q lle hi begué d!'t!f8
que làuriel no es podia
dra.

mOlD"t}

bor'es i hores del

S'eU

pedestal dt!t pe-

La seva missió consistía en :fe,., de tant en tànt, unes gracio-

ses g!rav-olt_ dlGrmt les puntes, dels seua dits masnlfics, i mas
del t.ma vegBda f t

sent!:

- :Jenyora, vol. :té!" sl favor de tornar-hi qne- no ho h. '/vist bé •••

ra

devo.e!.Ó pcpular obligà al govern a donar e-l'IlO!!} de l:furiel a

Occia, i, ja, tot. quan de bo s'esdeveniaaJ.s voltant.s s'at!'1ibul

a l"existència de la minyona: un bon dia, una bona collitJ\, tma bona pluja, una. b~ l:EtaJ.le •••·.Més d' 1m. agosarat. bavia pensat en rap-

tar la moasa, però acabava dient:uEs massa dona per a miu l .s'ho dei-

.,

xaven córr>8r. Tote: pensaven que aquella VentIS ara 1nasequible, que
no hi h..v!a ningú amb proua tlt.o.ls per a merèixer-la. l la dei-xa-

ven en monumen"t naci.onal. T "uriel era, ja ho veuc, tanf"ort1losa com
senzilla. Ella deia
hal~1a

V(U8 IlO

en tenia la culpa d"8se~ com era, 1 que

vo'1gut .ésser com les ·sl:tre.s i f'ins i to't rebre' una mica, com

tote-s. A m.és a més la. f'&:ina diària

d'ensenyar darnares i davants

perquè la gen t &11" aplaudís era una mi (Jl pe'sat tanmateix.

si, era

cosa del gOv-sm, però éUa aJ.guna vegada ja hRN1a pensat

que potr-

ser li pJ.auria mis ensenyar-ser-. a qui ellF v'olgué-s' i, no al púb¡ic

en genera1,

~ue'

semprtt :venen més aviat m&lament les ,coses obliga-

da-s ••• LlaVO!"B n.o .a'hi podia anar massa con tra el govem, del que en
I

:formava part poem gent però bCl av:1nguda.

:
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Quan la noia no n-m:.uava en públie, passeva el temps que podia aal,

tant i COTrent. pels prats i rierals per a compens al" 18,s hores pass.aR:&:
dea evolucionant en
>

tm

metTe quadrat de terrey vo1.'t.a.da de gent que

no li treien Ja v18'ta del damunt. Li plavian les :t'lo't's de les prades
i

sovint

qUf9

se

se D'omplenava la ,cabellera. les flors f&nt-se càrrec de
hav.i.en amb' un monument

leA

n~ciona¡

s'obrien i flairaven

ntre, els cabells da la llosEta molt mUlar i mé.s depI"9'saa que als
mar.E!'es dels ri&rols.

I

1

'.

l auec'.i que tm dia qU8 llur!el no

rierols

qt8

~8ava,

volEil:' seguir un -dels

v'en.ia de bosc enllà -cantant i saltedcr. Ah" can gosà en-

trant i sortint de 1'aigua la qual, atrevida, la m1JIJ.à de pertot,

.corrent peJ.& prats gemats i posant-se, xi:seJ.aire, dessota els petit
salts d'ai.g.Ua
En:f'einada

d~l T9-C

All r1:-u!"~

que InDi havien mullat espat.lles' com aquelles.

amb l'Ai,gua,. qt.."9 mai. n'acaba l-es ganes, no a"a-

donà que, a 1:.Nts pa 9Se8 d' &J.1a, un espigat minyó

se la mirava amb

cara de no massa ami..ce, com en aqte 11 ter:Ps els hom es

miraven

Et 8

EL

les dones, n,o e 9 pensin.
, tul - :r-eu ell.

M:uriel.,. aC.Qstunada. a que tanta gent, passés • .1 dia vora d'ella mi-

rant,..la i picant. de mans, parà e1s xiscles i es mirà el foraster
somrient. Aquest feu
,

~a9.
t&9

lm

primer gest d'at.a.c i engrapà la bella d'un

Vuriel pensà ràpidament. qne s' anavE a comollr el desÚ de to-

les dones del pala, ,.~:re~1 en 1ñngué

UIlB

mena d-'alegria 1nte-

Ti.or. l desa:f1ac!ora, es mirà l'home' obrint mé'8 el seu somriure. Ell
s v..u que de- prlme'Y- no volia dubtar gens i ja anava a ,complir el

q'J9 ell lconsiderava el seu d&tJr8 d 'hotllt , pegar, quan el
W"iel 11 obrà

tro

8omriu~

de

plena cw-a. 31 bra9 j s' aJ..çat, s'ature en l' &ira
r

:f els seus uns no ~s podien mOU!'8: deJ.s d,bs de Mur!-el. Ella esperava,
i el copa no '\ringué:r-pn. Dll se.ln feia creus de no haV8l'-la pegada
i

veia GUe quan

!!1&a tempe !>8ssava

etl!lDYs ~mes en t.enia. l

to t e-ra

95

mirar-la i tot era pensar que aquella dona era diferent de les al'tres, i tot era. anar-se sentit poss-ei t de queJ.com

Q'I»

mai. no havia

exper1'1IJ!n1:.&t.. no era que ·no t'as hOtIB" ell,. no era

qU8'

no s'hi

tis". era un sentim-mt mai no aenti t Que l' anava
8

tornà, de cop.. poderoeamett.

f~nt,

.n-

claudi. car••• i

v&r~l.

- :Noem negues?- digué ellEl.

l no eonestà, de moment. sabia que- estava burlant ma mena d
llei, una obligació,

lm

deure ,. i que aquel1& dona podia anar pel món

contant allò atA ?assaria, de. s·ab&r-s.e, la. seVa vargonya. l es tomà

e mirar la dona amb la mà .enlaire. l es tornà a trobar amb aquell
ulls que l'obJ.igarel'f, aqueata vegada;, a taI:e al" i obrir els

pUa de 'lagad:e'9.· l el puny cJ..os

8' obrí

SUlB tlIl3

per segona "ol!¡mda 1 la tens'ió

d&J.s muscles es r-elaxd.ren da nou.
- No sé què an passa••• Jo·••• Qui ets, tu?

- Jo, Uurlel. l 'tU1

Era la

prime~'a ve~da

què

una

&na, que ell' ' .sabés, f&ia t.ma pnt-

gunta i a.llò no e1Jt>odia tol@rar..

si,

però no podia pegar.

- Jo....

- Per què no bo fas?

<:11 donà tm wan

,à tUlS

gJ-art

COP

de peu

8

terra 1 d'una enorme hr'U"rotada 11en-

pedra a la quinta :torca. :nlla g'n senti. geJ.osa d'aquell

selat de fo~~ 1 el'i tDe1"8vallà que un home t.an :f'or,ut no cotIl),lls la

Uei.

;

- 'No ho s, ••• aquestes te:rres nc són,
aqu! les

cos~s

8S V8U,

com les meV8s·.PotEl8r

van d'altres menerea ..... Jo havia senti t parlar de la

mar i la "Ven i a a veure.
o bas viat mai la mar?

- 'No.
- D'on e't87

- Uil d'enl1à, d'en1là de 18& mwt..:::lllyes. De u.:.nte& serres lluny ca;·
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janquererA bi h?n a la ri&ra.

- Jo visc a prop d'J la mar.

- tfo nOtrléa l'be vista de llmy. De dalt 1&s serres.

:B~s

ven gran,gra:n.

~18 menuts l'hi tênen por, :f. jo la vu~l veure da prop perquè jo no

t.inc por de· res •••• l tu no has "i lJt m4i les serres'?

- Jo no OI'he mogut,. mai d"&,qu:t. •• Avui és el dih 4ue he anat més lltmY.
l son 001188 lea "t,eveà serreB?
- Ah, si. veiessis 1."1 11
- S.i veirés sis
l~

no

81. !la ~ 00

veDS

- ntr què no vas

amb

de la carena!
es borde 1

i a J.a muntE\nya'?

El V(JU

la nar?

A l'hane Be l i escapà;

- Ja t'he vig.t. a t.u.

r Murà1 'trobà méa plaer 8n aquesta respo.sta que no hagués

tro~t"

n'estaV2:¡ segura,. en els c-ops qae per tm momont havia esp&rat.. Ell
~n

resta ben astoyat. d'a<-iueU :"Ja t'he Vist

8-

tu'1. l delt nou

vermell:! n-ot.ablemen t. Ja qu~' ~o 1.' havia pegada, a1guna cosa havia de:fer, ell. l la :faria, es

Va

- Per què no ven s amb ei

è:i

dir.

les. munu-"oyes'? -

l ...pet&..

- So.U lllmY •••
~~t

-

fa 'Por la caninada?

- u() •••
- Et portaré dalt dels citU8., vora;' els' núvols,

df.t8

d'ou to t es veu

pe-t.it,. Després torm l'em J si vols t a la wva m&r i et ,juro que et di~

que v g l _s la t.$.va mar que

12~

meva munta-nya, p>e1'Ò tu ja m'hauràs

dit tres c0p8~ i mé-s i t.ot., que la
t&W

t89V'2

muntanya és millor que la

mar. It'.

p&~ •••

uràs aigua de neu, que rea l'ha tocada i té gust deC8'l serè;

en
veuràs les dot._ ca:
ell~lar

volien

Gran Pun'2a l qu

de

ón uns gegants Que es

al cel i els hi quedaren les c

de pedra a terr,a;

vem-às la P.oca Cantadors,. una agulla de pedra pollàs. pe1.a vents qu
hi passen r&bant en :fan eixi·!' gemecs com ei f'os-sin crits d'al-

gú que pate~ veuràs la Cova de la llassa 11it on els ocel.l.a.9so8 hi
van a &.'I8.f'ar port i on el sol no hi. en.tra

perq~ la

lluna

DO

li vol;

veuràs el Salt· de la N"uviaonl' aigua es llen~ d.ngle avall fugint
de la Por que 'ta 8IlY3 l i va al darrera i

DO

J.a po".t agafar

rie1 se l'esco1.tava i un món nou l i deia

00

- .'••veU'l'às el Gorg B1.anc on l" aigua és tan pI

com no crec Ci ue

uan

dins.

pel?

t manyaga i clara

..
é SSêr .... V8'.lr8..a •• -.

teva mm' ho p:

I, de cop, l'home., que es veu q

ma.••.•

es ta.VEl aco&tumat

anar, digué:

1m' rxem?

Ell. potlia no haver-la .pe,

a coses

, de:

CIU.

no ucabsv& é1'eIt.endre

p9rò qta no se la deixava perdre •••
- Potse,. em pltiuria v

• Per'ò (mi I

Qui

.

ir, .. tro ••-.

t'ho Drclva?

- JO •• 1i
- Tu'l
- Ja m'b

irat hi?

- Si t'he m:T.r-at. bé?

sl, al •.• és

clar aue t'h

~t bé!

- I ••• 1
- Tu vens

.

amb mi!

Potser vin·dr1.a una 8stc.na••• Jo•••
- .To hi ha
l'~S

-

't"99

com les meves

g~

8. Jo sóc•••

que jo "-Óc Murial i, per {tss.l'-ho encara no m'ha pegat mai nin-

gú. no soc com les altres•••
- ·jo

sóc l'ol d

Sèrre8. l allà dalt soc è::.t rei!

Que F~l sabia que ei;1a seguiria

la

mà i

AUr8. q

si no

ta

n'estava ·segur perquè l'agafà. de

rat, j:a que no l'havia pegada,

18

segmra

pe~

f'01',a. 'fila voJ.1a 1 dol:fa. Provà ¡me mom

d'ell però l:'es'"'t.'1irada deJ. re'1. de

~es s~rres

d'apartar-

t'ou oontUJJ!ent.

usn vagis el. meu paia no t'hauré d'agafar de la

mà! -f'eu ell &u-

t-or1 tari i pos-SI1 t-s·.. a cam,1nar deOr3saa.
1l:1la

prou

prooo,

primer,

'estirava :s

caminar poc- a poc,

pi&tat. l

, la ma
, .de Fo1
r'o

oada pae.: d'aqueU gegant la pobra noia

h

n'havia t'lEt t'er tre$ o qUE::tre pli!' a. no perdre 81 r11:me de la caminaàa.
guiri

i d' Qtl naixia. el re-e d'aigua i a' mti1a.ren mtmtanya

l

8mm t. E:!. em>t. de l' a igua

ieat 1 viu, j a no Cmltava amb el

e~E'

cant s.mebJ.tt de- !es terres planes.

ixaren el -cant de l'aiP:U6 i pu-

jóftn i pujaren pel" puigs 1 cOlrà ls pl.ens de booc()J3 poblats d'ocells
Q'le

d8v

ra. !1uriel,

N'a 11i~a de c"nce~ts T)e:rquè cantaven totJS a l'hoQ

qua t'eia

- Que bonic,

l

:.a

t'e,..

estona que seguia i -cs.llava, digué:

•••

Fol n'est.igué t.ot eo:t'oi d'aque::!.ltJ motu. ?er un moment tingué la

intenci6 de d&iXar-1a anar,

rò

es repero ah, 1 fe'u mol't, bé"

i ccn-

la tiJ.!Rtrlr agaf"a:da per la mà.

Travessaren va.lls,

begu~ en recs d'aigua nova,. Menj aren :fruita

d'lm8 pi1& c.ï'a.rbrs.s, i seguiren camins de noves muntenyes. D'un ci1Db1 on Fol deixà respira!' tm-a mica la noia, l.a decor-clc1ó fascinà Mu-

, rle1. }.!ai

Vif.

sol.

vist \ma posts,

c1e~

cim d' un..~ m.untanya tan

alta. com aquella .. F.o1 veié )a vermellor/de 18 posta a les ~.ltes d'e..
. ~ .. h'1 ¿-LA.
..
lla, i :Stm8e saber pe ~ q~
li eata'-en:,yU'
la met ...,~. Respira
tort
i

Ncorregué amb els ulla l'

Jo només

guir

VOliB

U1'l8

ISo la deixava dir, no, l t i'

,

aclarir les'cm

- Ara puje",m.

El

~08

l'au-

orab1a. l ea mirà Muriel.

t'Or d'aqU911 cap-a1-tard

.

ena!'!, amb un to coro si ell

e8'tona. Jo •••

'tuba Fol. Ai.:JÓ. qtlv ella anava a valguer

11 no 11" n donava temi)O.

ln HuntBr1ya dels Set. Ge~ ns. Son set puigs ben igual;

que tener. 13 "!!stelxa aJ..9ada, els

~teix08 ~linB,

els mateixos sr-
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br~s,

els

JGat~os

ocells i, segur, la mateixa

~dat •••

- tTo •••
PeTÒ

Fol de les S'-erres Quan parlava del seu país no tenia aturador,

i segul com si ella no hagués dit res,:
- .•. i quan arribem a n'aquell

cim~ v~us7

ja veurem al ll\D"lY les

me_ s 'se'M"es. Fn conec tots els eeerets, en sé tots els camins, és

a casa •••
erò j,c, allà m'eaperen ••• avui. m'has trc:bat perquè no era dia de
visita•••
- ••• l tinc, damunt dels pics que només jo hi pujo, els lliris blaus
Ué

sols jo sé on s6n•••

s que demà t.inc de tornar a l'e~osició •••
- ... i d'allà veurà.s el vo~ de les aJ.igues 'b1anques, que són les més

belles c;ue hi ha i les que volen més bé •••
, 0ueu
t no saps que JO
. •••
- ••• es

Aprendràs, vora meu, la parla dels estels, i si mai et perds de
nit ells et mostraran els seus camim per a tornar a casa ••• a casa de
Fol de JAs serres 1
,

Allà baix ne
- l la

~ul

,,,
.,.'
que s'han pensat. (JO no soc com les altre,s•••

S9

l41ne21"8 ti~c

la nenl que la teniu a la mar, la neu'?l La

,··eu de les serres, blariOb,. pura, neta•••
- l t'reda, 011
i

- Tinc "ma pell de Mirob1, l'os blanc que jo la guardava no sabia

pe'r què 1 ara ho ,sé. La

guSTdaV8

per a tu. Ara. ho veig clar.

Sem-

pre em pensava que m'hi t'aJ.tava algtma cosa a les serres p-er a ésser
de debó les mil1o-rs del món. M'hi faltaves tu!
Però què di ran ells1
-

Qui SOIJ ells?

s que venien a veure'm cada dia.
- l què en treien de veure't cada dia?

~oo

- :Em miraven i

se n'am~n••• Jo~ jo no podia pas ésser de tots a

la vegada••• l és que t.u no m'has mirat bé, em
~

te,

pftDSO, •••

aquell moment sort! Ulla lIma com tm, .eeV9, i 'Pol es donà comp-

per

pr1l!iera vegada,que la noia. tenia raó al dir que no l'havia

mirada 'té.

Tota la

mera'\e llosa be1.leaa de Murl.el se'li plantà'" al.

da\rant encara afavorida per la lluna de mtmtE.nya. l

l'h~

es donà.

La. deixà anar de :ta mà i la mirà una estona callant. A la noia se l i

escapà d8 dir:
- Ja era horal

· ..

Am'bdÓS8s miraren

JI8

en silenci i sentiren

QU..e

una emoció nova els

anava prtm«lt i quan semblava que un seguit de mots tendres havien
de prendre part

CI

la pet.ita i gra."'l :t'unció que tenIa lloc csmi dels

núvols, ea "troblU"en dolpment lligats en

ml

dels prjmers abrs9Qs

que la lluna bavia de a:>ntemplar a l'aire lliure. l en aquell moment,
,

ni ell pensav,a que serres tingués, ni ella que vora la mar ja hi ha-

vla algd que t'eiaCl¡B. per a eoDt.emplbI'-la de mes a prop. Nowéa pensaven en saber Que s' havien trobat i que el món el'"'a el millor que hi

havla ja Que havia permès

8qlllt l~a

tJ'obada que ho valia tot •••

- Aneém, Yurie11
- S11

seguiren cam1nan-t i ja,. llavors, era Muri.l qui agafava la mà de
Fol de les Serres, que s'anava t<mbalt a mi1"8J'\-la mo.ltes velPUle8 més
que tmes estones abals. Ella'caninava sense

trel1~'8-li

els ulls del

damtmt. T ell se'n sentís tot ge-lós d" aquell re~al.

L' Amor , que t'ou posat a prova en la cremada dels dos primers ena-

morats forts eonegutAl, guanyà

baims.

t1I'e.

nova batalla, a¡ues'ta vegada sense

La magn!t'ica batalla que tot, anor nou es pensa guanyar al

comen9ament. l les batalles, ja se sap, unes vegades

tres es perden.

8S

guanyen i

al~
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uriel, ciutat, hi baguí lm gran trasoole amb la desaparició de
el dona.

La cosa

CD

meD9à amb ..1 ·ies·content. dels que :t'eien cua.

pais era relati VSIDfIlt petit. 1 en un tres-i-no-res s'amà un esvaot oonsider6ble. L" oposició, que seq>'1'e està. a punt,. en feu \IDa arpolitica de la desapar.ic1ó de la noia i s'emportà un triomf. El

govern, que s'havia deixat robar un monumfl1 t nac1.onal, no poguent.
donar 1ma explioaci6 del fet s'hagué d 1 e:x1lar aro el cap cot, i:
- Qui s"hl) havia <te. pems'!"! - daia men'tre passava d'EIIlagat la :tronte~

Nordest

qUft

'.remps -després,

era la més cara
qUal

de- passar.

\

fo:rasters anaven a Murie.l. se' ls hi ensenyava

la pedra dAmunt la qual haVien tingut lJm-iel-senyora exposada, i

deien:
- Veuen, aqui van tenir molt temps a la à>na més formosa Ciel pais.
- I on 's1

,

- No se ssp. Desaparegué com una paY't1da d'oli que el govern havia
,-'

dom t a guardar de la

qU8~

no s"ha sabut D'lSi mes rfJ.a ••,.

AMOR l Al!ORETF:tS

Encara .QUe. .siguin els amo:rs dels, a'tlants, jo

no

deix&rÍa mai, es-

timada GrÈ1cia,dft parlar-ne d'amor p-Tquè és la cosa que jo vaig sentir per

8

tu,

i peroquè malgrat predicadora, moralistes i cont.inents

ho ha dominat i ho domina tot. P~rquè ha 1nterv1nglt en la ml\ior1a
i

de trencament de VQts, de r.e1acions,. de cares· i d'urnes; en m.alal-

ties, suspens1b de

pagament,',

raptes, quadres, novel.les, òpt re-a, as-

sassinats, pE\s.'eades de :f'rc'n'teres, divorcis, due.1B; prommciaments,
adulteris, bigàmies, cugucies ius primae8 noctis, guerres, revolucions, aJ'm1st.icia 1 casori.s.

D:tguea-me ~ estimada Gràcia qulina altra

cosa com l'amor he. pres part en tantes! l sen88 dones, sense les
qu~es

que-iDn,

rea de tot això hauria tingu·t llec. Tu em di:me

02

volguéssiu no n'hi. hauria d'&mOr i que e18 q

ai voasl1;res

UI

. ..'an d1abara'tis peT .1.1 ao:t:l D08al1i-res.. L'amor
d'éS8er~pUt.t al. menya

hi ha. 'teT'ee!'B' és

(.!JJan

ao-l,

no se:r±a re., ha

ent.1"e ctoa, precisament entre dea.

J~

ex>mencan els disbarats. l el. nar-c1sialDe , .

'una bene1te1"1a Que 'PSssà aVi&t de moda. l d'ent.ra totes 1es mn

d'

tat¡:t, entra mili_a

8"Claurt
,1» p&r a tu,

IUa .1

al

mt'4'.. Hi ha l'am:o-r &t'l públ1, e

l'abaat de; tot.h<*:"
ot degcriure,

no

el que jo

COOt

'. "

lIQf\¡

10

ge-

pUe. de nom.) 1 l'aJ.tre Q,u

v~r

u1nt,ar un

Petl88D«Jt..

Ela hO!-

r a -dir-ne cosea de l."amo:t"', però SDb un mot
rne+~

n
«01K,

: ~1.dét volun-tst, WJst.1ÚJ.aci.ó, &tvoc1'ó.

:t.

crft'icl ~ ba.naoni8t suprsció, UD1ó, re:eerea" desbordamArn:m
n't, desig, unióJ\ irapula, i&tal J 8Ubllmit.at, ex1-

~,

eSlÜ ri:tua1ita,t, hum:11i'tst-.,. es-tilm.illm't,. eilean;'t, emocional, prer

, atracci6, conqu&sta, aproxice c;ló, misteri,
arl. f e'tern, ir1"fia1, per~ee:c1ó, anbalóa,

aòlDi~aei.ó,

sati8f'ac.~ó,

gloriós,

t'Qnt.,

e.-

016,- fl:u.l't,~. VivifiC8C1~~ cert. 1".i1Ug, Vi8Íl1Da..""i, fdeU8'ta, oato-

,àgio, d8'\1t)tr,
ca-r

8t.àVic.~

,

ad.if!'~n.

;0
"

btlY'àA,

agcsara't.......ge'n han @Dse.t ..ls hemes de cer-

e,

, palma'tgt:r; bona nit, dubt.6~,

'COn't-~ós, aU'tod1.a&crW't binòmic,

t.rif"àS81c,.

pro1e:'tari,; soc:ial1st.a" liberal,: ref'ol'lli eta, 1Iaob1lista"

.. :*,0, 1"8:Volucionar1, independent,

gn!faQs'Ul;,

~tic, s1llòieaua'ta,

evo1uc1~1.8ta,

federal, pro-

eon:t:ra'tema1:J coaraut.a't1u, dic-'

tat.orial. :lliure .... 1 r<JDimtic.t 'to'tèmic,

admrel:>~, pass&YoJ..¡;:nt, man-

llevaire t .m1st.eriÓ8, en C8t'~.llc, generós, agosara:t.,

en] leD801a't,

ba1ieJóa, embaraasant., baC'terià, aoDCu;?1acen't.'1 depurat.iu,. cas't, de
t.aDat., peraonal, prl'Vat" tetlporer, hebdo. .d&ñ, r.tCUl'ldant., copU1
~iu, públi.~"

QW¡Jólà, cavtall.-reae, dis811rJn1ant,honori.f1c,

dor_:f'e.stej3eire ,., tmmora1., filco.mpa:rable, 1Inpagab1.,

p-~te

prorrog~bl.,

.1m-

t.ransf'er1b1.et i:nox16able, hOllest." 1mpúdi.c, t.o1erant., in-
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eansab1e" ()l"~ina:Pi., excel.sJ taumaturg, pragmàt.ic. ~ in~eneible,
aec~t., ~~,

, .

inat.urab~e,,,,

sobt.at., ineorregible".

solidar!, avariciós

/

magistral" u1.lpr4nedor, ;carismà.tde, genia1,gen:Ltal••.• espQn~i, pa..
-

I

•

...

•

J

_ , . . . .

~

J

radj.siac, incendiari, Ü1I'loeent.,.
jnt'idel,
ia~able., isomètric, par.
..
.

"

~

.,

\..

. '

,"

ter~ble, irreprimible, ami.t8Jlsahle~

matrimenióa"

,'..

.

primari~ atàY1<:t<

\.

mini.stre,jab1..
, aS9~Jl1b~èiet-e,
,t"l~t.1e., eni,8nà'tie, burocràtj,c, noetàm
. .
..
,
""
~

'

,

,

-

bul, inc.jpient, J?4tsa~,
elàs'tic". i~oaf~le,_
perdut, troba't, p01!titc,.
,
.
,
laiC,
. ~ta1.". partitiu, d'lm, dia, diari, prevalfltnt·,
princi.pa.l,
, , '
.

su~
.

"

s1~iari¡,
mode&t.~
, .
b

espantE. die,,· agosarat, xaràor&s,
1'r'ttd, :fatal,. 8$Po.
•

ràd1c,. lluminós;
tebi, fortuit, "tA"&tral, antològi.c" .di:tlc:U.,
m~i:l.
,
,
,

,

\

" , .

.

'v~ncedor,

vel, golós,. desesperat, òptic,: popular, asS'O'ciac"ioniatà,
l.,

~,.

~

"

ame')

immortal·,
•

•

_

J'

•

__"

"

i senyor••• T~:,..tal,t '8:1 d& debó Jinde:finible. S"ba d. viu.J

re, s'ha de sl!'tl't.-1r com 81 vai.g viul"8 i vaig serrt1r
. "
"
.

J

.

tu en/la nreva vida. Es un amor

.

m~s

amor qult'

"

a t.u t'ou i ,é·s per la meva oonda, total.

e~s

jo al aparèixer
"

,

-

altres. El meu per

,

A~

no compartir-lo t.u, és un
"
,
"
amo~ a 50%, un amor sense c,ompler.nen t. Esélom -si estigués' enamorat. de
r-~

"

:franc: T, j'~ veus, liJ ~or n-o se'm. mon de dintre':) v~i on vagi, com}-a
\

~OO1bra, ~$

que 18 s~mbra la qual ~ns8 :Llum
,

que et. por'i» nos" aparta àe mi ni

~n

Il&', pot

actuar., :i l' ~or

llum ni en f'osoa, el sento ca,

minant, menj3. n~. doromint,. pen&ar.rt •••
\

Vist, 8s'b1mada Gràcia, dues històries ành l'amor p,.l m~g. En
,
l'~ma, per ,J;'81ll()r &f1I,perdé, la vi~, que, ja és perdre."i" en l'a-ltra
"
.uriel, mcnlL~nt nacional, senti- ~'.amor Etl talar' dè llWla i ho deixà
S

)

)

,

t.ot per Fol de
le 8 derres. Al' A1.l:ànt.ida,
com pert.ot arreu, amb J.' a.
,
.
.

mor s'hi feren moltes eose-s.
Planes d'estar
per .
cas·a
i planes de fesi
•
'
ta major. Totes no les contarem perquè . e&àa pa:re:lla té el sau d'a,

mor o
)

,

8S
,

pensa tftntl'-lo, ~""què' 1.~.s \IDea hi er8uen i les altres hi
'

.

M

"

•

'

..

juguen, ~rquè unes el guarden 1 alt¿re:s el 'btt.scanvieb, perouè unes
hi ploren i aIt.Ng i riuen :i pe:rq~·."en t'i ,n'hi han que
"

a la p'regun-

l

ta de: I1Cem va.,. 1:' amor?, 1'"8spon&-ien: Si, mira, va :rent.I Il.

~04
~l

priU2flt" re.fe-l"1mdum qne

.... 1.

'r /

es t'eu tamoe t.ingue que veure amb coses

de .l'amor. Per això ei consi.rcucua.
/

J.J.gu, oonc~.tar.vm7 Grau I-er_ pensà
/

lm

dia que la gent potser havia

'

vingut a1 món peT' alguna. eoaa m'a que per anar tot el dia nua. El

territori on nenava era reduit 1 gairebé t.othom creia quan Grau Ier.
de:ia que. s' bavia d~ fer qu.eleo~l. Cridà a consell. eJ,ñs home'8 assenyats
i

els eXposà allò què pensava. Ri Mgué/~nditp8ritat

- Que es tspfn les ve11&8 - deien uns.
"

ae

criteri$.

-

- Per què ena hem de tapa'r?

- rraoem-noa a l ' hi'vern i. destapem-nos a .1' esti\t.
-

Tap~nt'.9

a mi tge~ ..

No 9'enten~ueren.

l¡':iris que un cOD8tt11er dlgúé que la

(D8a

més ancer-

tada seria que es pïf'eguyt,~a al poble.. Que 1"os el~ qui digu's ai voÚa
<mar tapa~1:. o d~tapat'. Grau Ittr. ho trobà bit.

seria el primer re:fe-

renóum que el món veuria i Graa estigué molt. ccntenta que t'os el seu
/

pais el caodave·nt¡Ar' en l' at'er del s referenèh.ms'.

- l com fa-rflM la pregunta?

Això ú .aseneisl p&rquèsegons

COOl

la

t'em ens pcdensorUr amb un ciri t.rencat•••
_n'lireu~ di P8lll

a la gent ai es vol tapar o no. Ja veieu si és senzill.

,{ , &1 ref'erend.uJite 8 :fe u. l fou un èxit. p&rquft' el pnbl e pogu6

di r

la seva ot>-in1.ó.. El que suae6i t'ou que hi h~ué- le. mateixa quantitat
"s1.s" que de 1tnoa".. 'De.var:rt ~f empat Grau 1&1". decretà,. mo~t ben de-

ena'tat:
- '!.lla es tapi qui vulgui r.

/ i

"r,tot. era d-e tots: la pes-cs,

laca~,

l'horta.,. Ja pluja i les

dOlles. Tot e8 partia en santa pau i t.ots cont9nt,s·. Això en gener&!
perquè a Rocj.1bl"UDi1_ al. ccntraJ'1 de moltes aJ.tres e.ent.rades que les

lOS
eren PJajoria,. allà en mancàven, i allò portava problemes. A

dones

~s de lTIav.car-M, de' dores, Miquel DÒstemps"
n'tlsae~it.a.va de nJé.a i

ques,

gran

,si. b~ un 1:IJmp·s

propietari de va-

la gen t callà,. no c...-

:llà tothom e s veu, pe rquà :

- Mira, que tingui més veques, què hi ~

rem.•. però

que a n'ell 11

aobnin do~s i a nosaltres ens en ~altin, què' vols que e t digui!

- Prenem-'n'hil - d'e-ien el.s agosarats.
- Doncs prenem-n"hi.J

De vaca no se n'hi tocàeap a Miquel Dostemp:a, però el desdonaren

una mica.

lAS

donn comer:r,aren a sgaf'ar f\nns.

No tothom tfmia vocaci,6 d'empaitar senyores de l"home amb m6S va-

ques del rodal, però els poc dotats a' adonaren que si no :feien qu.l,comes quedaven gens. dona. se :l'havien de guany&T'. l molt'8 se la
guanyaren. Gent

qU\~

mai havien

cap bon
pap1lr criant vaques, apa,

~e't

gant :rocs o guerrejant per independències naciOtlAls, es transforma-

ren, per a porta!- dona a resa,en lluitadors
que a

Ro~bruna

:ri. tb àeJ..s que

impressionants. l com

no hi havia dones per a tots, 1$S 1-1uites no tenien

mes

af'errissaòEUMnt combaté per a enaenyorar-ae :fou

Amf'ós que si té mai no h&via fttt ras ni

p~

a

dcnal"'~i

lluitant per a tY"obar par&lla era 1m, lleó. l ve.lgué

el bOll dia,

emparellar-ae

2mb Catèrna que tenia de to~ i b&n, conegut. Però el¡ volia Caterna

1 la

C'OT~qu18tà.

a cope, de qui la tenia en mitja. propietat... l Ca-

te1'"tla al ve-ure- qui era 8'1 guanyador de tom, va di. r:
.. Ai, arrb

8Q~-at

noI .. ooses de l-es denes.

Més A'ldós digué que ell no havia lluitat. èe fran.c i que tindri,a Ca-

terna amb sl o amb no,. La va t.-.mi 1'. Amb no, però la va tenir. Ja
se

].a

rò

voJ.1a. per a ell t.ot eol i,,. pobret, li (}oru\va tracte de reinat

Caterna parava la :roS"ada ala

<}la

.1anyat qual·sev.ol concurs de. l'elacions
mor, el seu. l tot f"ou oomen9ar.

tl"8 ptmt.9 eardinal.s. Hagu6a

públioue.a. Era ma mena d'a-

Per a tornar J.a pau al. paia

~es

('6

utoritats

ce

RoeabY-tma,

&~vant

la ma1.a

an~,..ads.

de dom s de J.a ciu-

tat, n'B:rriba~en a. importar ¡amb la ssn!ssima !de~ tia que tothom en
tin~s.

P~rò la temporalle d'esce'.981!dg havia ja me.l. dispoSót. e-1

consumidors

deWt~$

,uir dona ot'ieial
~ora.

las

propietl~ts

d~estar

de térce:ra., i, si bé tothom podia

per' casa, en tenia d'extra oficial a

La 'Cosa es posà de moda 5. tinguérel1 òe passa!" molt s mys 1:'91'-

que sortissin- ~J.eis prohibint-la. ! han passat segles', 1es 1];81a hi
són i

la moda.,. aque11a moda, e'8 conserva fr&sca com acaboofl~ d'es-

trenar. Ba clar, '8S tma :llei amb dones pel mig.....

Da :rar Gue 'tot.hool estimi. igual.

~othom

estit1a a 2a seva mmera. U1s

de la manera que- volel 1 a.ltres èe- la mmera qUI poden'. En .1 trac'te ,diari" ai no hi. ha l"'¡~m~, n-eadèm1:c o aut.odidacte, prenent-hi
part, niv~nant. &tsavenènoi1!s, gus"tofJ,. butx:aqU68.

(I

bUlistats, &1 t:.ra.Ç

diari es va desdi,buixant, re:tractant, P&&Ba de- diari a e-e1:manal,
i ain 8ueeassi'\ll&. m81..lt. l -és que l'amor t es"timada Gràaia, ~s lUl art

dit'i ~ll. No tothom té la vocaci/) d' enamore.t.
t.r.ànom gSlfnl" un pintor e.xt1"aordinar1,

tU'}

!)e

tant en

gove..~ent

umt

surt tro

hone'àt ••• Així

passa amb 1" amor aut.ènti c. Tothom ea pot enélUlorar, eom tot.b om pot

aprendre
que no

de d:ibuixa:r, p~rò els. e-Acolli te son poes i llavora els

onte~e!1

ne.tr!cule8 a"'honor amb l'at:lor--amor, es dediquen a

anar tirant E,li11b l'a1.tr&, el més' conegut i .el qOl!!t eompt.a amb més 'Pal'tidaris d".n,~à que el mór~ és tttón.
• 1 qual explieél't
,

.

1m

"Senyora lm.rt..fne"t

}]9J

l'amor de- canvi. i derecBnvi

ciència ttèonòmic a menor
a Var:fa",

'O

a1 r.''''s.

'tI9

pot plantej er a1:xl:
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LODA
;0\

Hi ban ele'men ta q'.JI!t quan 1 J 8t101"-amOr els toca :ran coses que nomes
explicació els enamo!"ats de carrera. ~ls bons ena,
morats volem dir. Ja es veura amb 1.e& planes dedioades a I..oda.
hi poden

t)"'('Ioo",

'

Loda .ra bella, tant, que no és res. t'orB ·de to que amb la aeva beI ,
,
l1esa que 8J'a de les primv88 autèntiques qJle ·els homes contemplaven
.f es l" esealada que t'eu..

Tot el

POOI

oaa que de les dones havien :tet

els hOtQes ê!urent. anys i anys, es 't(\!'Oà en
ea presentà.. en

8oc1.tat~

l'Df)lt

quan

Loñ~

E
" d ir molt.e i n'escoltà
.. pocs,
.8 l
en l
àeu:a

i quants més poca n'escoltà, aquest.s
gtmI

~'lI!T-De

mes

coses voJgué.ren ~.r 1 81-

:t'eren per a .ésser -escoltats. Comen,aven les primeres planes <Sel

11ibl~

de la·s done-s, dels disbw-at.s ns c10nals per les dmes, que ja

no t.ind iren fi •...
_lJ8maJ1a •••

què volsf

:sser rêina I
sl

':"11 era ~eneral, i bo. l amb un prrbnunaiament ràpid, nerviós, amb
pr&saa, &ni> por de fel'" tard, Loda fou

ntm&.

Qui rebé :t'ou Rius IIIer, el rei méa gras ecogut., &1 qual. no
sabia si estava tan gras perquè era re i o si el. f'e-.ren rei perquè es-

tava tan ~'8. J"t.lrà venj al'f13 , es Itlmrdà la
1o:1ó amb
8

1m

CO!"O!JIJ

i es feu de l' opo-

escamot escollit"

volt.à de ciutadans que ptll" a t.enir la

rein~

contenta ho

ren 'tot. esnerant. reia1s oompen sa cions. L'equip de t.r81OO ra

'--

va el dia pendent dels uJ.ls de

lla dir ma eondemne.,

lm

S8

8'8

~ê

passa-

maQT.1i:f1ca majestat. Tila mirada vo-

premi o tm non va, aquest! I l . TIils bo endevi-

naven :i a:l:tres no, com S8mp:re. l com sempre e'la que ..speràven el
ur.mi tenien .1 càstig i vi.eeve.rsa•.~golo81nt. els homes amb la seva pr&Sèrleia intgualabl&, fent. delí.eades

p.~8'tenees

a desdit-,

V"-8
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tenir durant. mO'1t. t.êlPs el pais a 1a seva mercè. El,g homes
estaven al servei de Loda no s' ho sabien a.ea.ba'!",

p~r(l

q;.18

no

goverDf\do:rs

i diputats no deixaven proteetar ni re apira.nt. A poc a po e s'anà

inpJ.ant.ant la g1ne-cocràeia pura i les dom 8 t.l1'1&uéren cadira a palau
a les governador:1e-a i a les' caees de la ciut.at..

LlaVors les dones

ja no port.aven en general, el J:l-ua 'tota1, 1 "trobareu la Imnera d'e sentir-se

més cobejades .. st! nt.. so parcíl-:Qml3jt, amb Pftlls d"àrea raona-

ble. La dona nup. L'I8.aSaVa sense '::seoltar

co~nt.m:wis.

La

dona mig ves-

tida, en prova cava" Ela booea DC e.e sabien aca'bar que ara fessin,
pe':" les don~st lea coses qU8 t'eien~ ¡:rerò

les re1-en, era q~lecm nou

que no tenia aturador, qU9 no s'hi podia fer res••• l les done&en
'tingué,ren -c.onsei.uci.a d'aquell. canvi que anava &xperiïDSltal1-t. l'elemetf'

mascul! .. i se'n valgu'ren, ui,. si se'n valgueren. c.Ts.
miú

da

DU1:"ant

Qtt

e~

no pararien

valdre-se'n!.

r'8-mrat de Lode e-!'P p!"Oh:!.b:tt al9ar la.

'V4!tu-,.

no pegar,

~a veu! a 1ltg dOD~B. Elles e:reD meatresSê's de tot., àdhuc deJ.a

clar.

al~ar

homes,

T.ha denuncia a lea &utorita te femenina s era :fatal pel. de-

mmciat.. L'hotQ(l). n(} podia Bl:\rt.ir

t 12 dona. r no hi

podi~n

lla. I" ent.re sltros

~ai

de casa sinó després d'hSV&r-bo

to m·ar a entrar si no tenien perm!s d' e-

ignomínies tenien l'obligació quatm vegades

l dia, de deixar qus.lsevu1ga coea que eBté~sin fent 1 cridar amb

.ls bra,os en1ei-r8:
:f'e~

II

Vi.Squen les

d~8.

Visca la reinal". Això i

juy·artetrt d'a.eataCió per'tn8llJll1tal règiJt da Lode pri. r, i a ll1!J8

denes en gen6ral després.

~nae

aqoost jurwnent no h:1 havia tltol3t

honors, diplomes,. presidènoies ni monopoli S ••• cJa hi havia ele.ments
de la re.sistènoia., .ia,

però Looo

ho sabí.a i tenia prohibit quec

dona hi t'os peJ. mig baix pena t'orta. l els pobres e'laments de la reistèlX~la 1'"&Sist.ien

molt malament,

lQS

ide-es eren poc clares, la

oral més aviat baixava i 8'er(-4 pe-seimista. f).'e1"8 de la resistència,
pepò possiClieta.. l una J"ê,si.stèn ci.e si no ho, ve.u tot. clar per :fo'sc que.
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sigui, malameot.. Les reuniens elandeq't.inaa
.. ~9ar. JUs resistents psssfiven

l~rgues

no acabaven mai de

00-

estones mil'.ant al. sòl, ean

si no hi :t'oasin, mi:rada-perdut.s .i amb cara de pat.i.r.... Però enta
hi hav1p so116arltl'lt 1 ],e sO]::lc1Ó' vin!rt8 en :forma
l"8sisi"..en't& t'o ~sters que pas'sav811 l.es ~nt9r88 corn els àngel S.

s t'erer e-'à'rrec de l'estat. d' gsptltJ'i 'ti de~s resi9t,eJ1:. s de Lode i brin~r

daren ela· boseos:rronterere del s.ell pais

a '8fJg".J:1r aquelles reu-

nions de la resistència q'Ue havien deeaigl1:t a 1-1118 vistos. nA e.."'3sa
-d~ lm

!lOàt

deJ.s resi 9tente 'forani &o "'0 hi ha cap llei que pr1les reunions que sigui". A partir d'aqu1

aquella raa1tènc1

es redrsss'à i, dea del moment que les reuni~IE

ntnv v-.!

tingue reD lloa en

~

cora

.en proporcions inconegudes

dels primers fli f1t8. D' lm ta resi st10: i a ben p'Ortaia

1 amb l'4n'tusia
i p19na

'8' ennI'"and:1

p ...ar gr-m~

:e

·COS8B.

l és ~1 que- d.-

uns !"lt1fist8nts: lITha oo~a és 'lua J>eunib de dos-Quarts de deu

a

pJ!." les àeu, i alt-

"irem el
~tre

t'Omn~ ~

,

lm

reunió <1

so

i mesos .... o Jt. "Ara resis-

calP.Ui If

els S-G1"vidors 1ncondieiona.lfl de la rei.na. Loda 1 f'ma llavors

Mlsftcomr:umsaeions hi hrvia el

gene~

Guim. Ell -era general

i

preu. Ho bEvia eot'..at en 'ttm'P9 de la, l\lonarc;uin mB6eulina i ho era
n el. r-sgim de 1,000 ja Qua- la reina li bavia PJ 0mes bat.al~&8 a
1

desdir. 8a'bfa com tracta,-lo& ls ré ma e10 seus hO'r.i1!t1J. Ell em un

fmer-al de

t~t.a

la Vi.d.a. Era t'ill, net i besnete de ttenerals. La

eva fam1J.ia hr-\via pres part. ftn ];." m,';\lori·a de. les gUerIe·S deJ.s .seua
VtIlmps;i hi ñevienmonunenta ala
r.aeicm.
pe~.dut.

m

al.{;t..Q a per ha,rer>-hi

~81~~al&

òe la familia a.diverae-s

~yat,

1 en a-ltres

re

r haver-hi

"P.'...11.s", la dinastia Guim,eren tan bons g6E.era.1s que perdent i

to1) tenien d."""et a -monumcmt.. Qunn )"f!Jconquía'taven uu paia j,a hi troba-

u el monument qne el pafs t'eu quan el
.,¡tIe

r- rdereR

coneï.*n bé: els Guim l'bavi.en ret a d:retee

i que

els perdeuors,

pensant que, Quan

J
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vingués la r.oonque~ta el gene:ral Guim de torn j.a es troooria el monumen t fet.. g~ Gener.:.lll Guim cont. emporani no. havi a passat ~ e8 deia,
.'

r1'mb J.s _ina Lode, de discutir 1nvags;f.oI1l , de'-u,rminar

expansi'On8 terri.torials .. Fins que un dia,. Loda, no

projecte]"'·
p~r

~n ...al

què,. s'adomi p;3Dsant amb el

8~

sap

Guim-. l ti.ne:ué p:anes de

generaJ.. Aix-ò lis .... .ot. No lli nav!a d'hav@]1 pro'bl'!O&8 quan la rein.a Lo-

tenia ganes d&l què fos. Te! !!1s:nà crides

&

Guim, plmtllal CN'n a bor mili1;,.a:r, a.eudi.

D.

~

palau.

pale.u Sê~lint el

rarnó

"R.!ilI'Dl de les dOlles" al. final del q1tsJ. hi havia una ~. aT! 8Jl"'8tàtua de

Loda, amb a-q .1~:H't. P&u: "Uireu
~v""a

na:tau

.r~

bé,.

aci;e s

si us planI u. J.J.a:vo rs tot a aJ. s ho-d~

fJ9:r-vei o sense o tot simplElI&nt

qualsevol ciutadà ql~ passf1e: P~f' del monum'f!lt. s'havia d'atura,¿-' una

tona,
~&.

~i~

1" ".t8tàtu~. de dalt a baiX, i besar---liels

di3 llavors qua encara aegons. a on hi

llU

peU8.

D'

aquel.l anacronisme c1G

va1guer bes3r ela peus a le-s donu, la qual oosa 611es hal mig arre-

. . lat

8!'a

d:i.g'l1&nt q 1l " se'.let ~s1 lea

t!18ll s ~n

lloe de beaar-l1s

e~s

pell.R •••
l~ls

ulls verds de Lodaes

mjp

en el general R fom. Ella

bé que es t'l"'a.ct8 (\'fun 'lli15.tA,l'"

6flb t~'tB

que' es una

aQ~l

VOr!.:té1~1J.4

pena

que

8~

molt

els ets' 1 uts, però ven-sa

hom'! ni

aci r

S

qlli) llU&-

nyar i Perdre batalles.
-

~davant,

g';J}e~l·.

Guim, general i.

disciplin~

cent per cent, e(X'Qen9à a canimr acb

pas militar en ñ:i.l'"&ceió a la r~i:na. Qua.11 IU Elted" d'~uest.a tingw
lloe els!' b,j.go1:.i.s del general je, :f'!'8gB.v-en les

~eltes

èe Loda. Ell sa-

bia. que si un .superior et. diu de caminar ho la s de fer fina qu.e G't
digui que paria.

- seu, general •••-f'8u ltl re.:1na 'encara amb m.."ig bigot.i a la cara,.

Guim obeí com si tos ma mol1.a d"

a~l"'.

- \fira, gene!"al••• 'T"he 'fet vetli ro

l)tJ!" • • •

lll.

19uu. ba.:tal1.-*ta••• -gc.sh interrompre
a prop no ViVia m&.1.. nas

•

poo

poques co

t

••• es
" d' aqu

geneJ'f'.J. qu@ sen

tr.an4'lúl..

- Ho. no es tracta. de guerr

on

e~

spèrnr d'un general, senyora.

POCl uae

,

coses

a general no tinc! èap

)

1'.- vull p-? rla 1'" Com

a

tt••• an.3 ~l ~'t,..arl.

Has prea

't'~rt

oltes batalles¡ i totfIJS han II§st&t guanyacle"i. gràcies a 18

..".

e dots mUitara i als teus

. a ..... , en~m :re"

J.

t

sen~ro~a.

at1em 1 e'?

Cert. -Crl!ioïJ' qua un pet,
1)' a cor d,

-

ta11

ge-nf!l"'CÜ, p& Ò

nY&l'" ai
l

~"eneru1c

'1

no p

,

el l~n hi

qu

anya~

ba-.

•

lea!
osta militar accept.tada. Pe'rÒen el món, deia, hi ha quelcan més

:>

guerra.
Dues guerlt'etll

...

in totes 1J
~

cos

raó,

n

i1.1t.era s

, iS

e\1;e~s

Que

J Q.

Ol
Pero

i bé ,eúm u 01 utadA d' ~ paí s qU6 trJ.i;,~n

com a mil'it.ar ha ~

,

noaal t~s, les dcne.a, no has past

tt

aembl~1 ..

la

:l.xa cosa.,

in

•••

-~nvora

Tu,

¿¡wu.ç:~

- A mi

al,

~

dc~ 'U-B.te tm

treoitjar t'el·i

n

l 1

D1'OU• .1

un

- l desp

~,etarilar

una al""

....

neral?

un

t'eta q

¡0J..,., deu, v.tn t, cent, t'er ¡r_.oners,

tac perque no acabi massa E:.viat••'.
i~ui

Lri tot això?

qu

- General., però tu no ••• Tu quan a'aeaba
'"!'-'1 COOlCl90

,

,batents
aI'

hi ha cap dona per b

-

1')2 d

hon

,

rtor,s••'.

m

e'otat

a

'talla....
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- Fa temps que anem curts de guerres ••• Insulto

tm

dip10màti e, robo

un roin1Ernr&"eabul.10 una front~ra. .'.

General. Guim... é41d. tu no t' has èle-Qlaratmai?
- Jo norr,.és he: decla'rat gue.:rres, seny~raJ

Però 'tu no hM t'estejat mal,. ni 1t silljat

- E1a gen-tral.s no f"4Steg6l1 ,en temps à8 guerra.
- l en tsmns 00
- :,';0 ne eêssita

'De~

a. pl"ep8re:r la a1.8 rra!

10M Unes 'CCID9S ben fetes •••
- ~ ¡rar-e-r-al només 'té ob11'lacdó de t:úr ar

CBm4f3

enem! gl

l si son amigues, aquestes aStres ban f'ete8?

èé lea a.1t.",s, les (me no en són.

Impedeixen de vam'e

Loc1a restA uns mOlllent 8 o#:Qlac1a. lli Jerau dubte la. domina" pe

'8

qui éa ••• l\mb

ro

ella

to~•••

- GJ.eas!- erida.

G1ess és 1tL metgessa of'ia1aJ. de 1.000.
~ne,....d1!

.. Revi au el

• •••
Pero
-

r'~A

un ~ ordr...

- Tot

si~t

rar 20 pàtria!

Guim es quadra" aaJ.uda. marcia1.lesimament, i s-egu.eix a

GleS80

Pstsa.

Ioda e s pa ssej a enutj ada.
- Bntalles, batalJ..es .... :! no h8 :f"eatajat mai ••• no ha :festejat mat •••

Que no es t:úri s~gcns quines de cama.s, bé ••• però que. les de la reina
Loda

no l i dii!uin r.s .... Això és massa, i no I

Entre G1ifSS se0rlda del
c1eres. ,L'Oda demana:
~

~ef".&ral

amb cara de

IlO veure 18 s coses massa

'

'oluà7
.

- Paé •• *'
~stà

bé,

~s ~

dir

et'

•....l'tro
I) ' .~10 soc
, 1a r8l.na.
.

n_·~'t ,

r>1lS',",.4ra
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Gleaso

no,

LGd~ 00

pot

a

tre que un

-o faci o no vulr.rui :eer cas

,

robaran, dejun,

,neml~

per general GuiU'. -que sigui)

d'e)~,

si vol té homes que

'tara.n i ho t"~s.n

to't

ver apassar -hi unes es-

tones a n-rOD.'
wall
~

A l'ordr.e.

~

Jo

ta~

ue

fer--

- Hi ha

a~cept~

un h-

q

al davant

r~eu

no vulgui ni :tnten-

l' tl!ltn" •
1nconvenitmt....

Ull

no

~una

b

ho faig.•• Jo només tinc amor a la guerra
',
.:¡ i x-me •••
a tacaf!}-.,
ren'<Àe
J.' amo]"",

·la de 'L8r-

- Però••'.
- Sóc le rft:tnn i

, s1··

.. Ai:
-

~~A:t ..a1.:

èleu:a obediència e.om tot.'bom-. g"ha acabat I

u. A l'ordre •
Ata-cal

l el gen1JM1J:. atacà. L'ltac :t'ou fu1rnin<m't, imparabl_, den.nitiu.

:sn. fa

una o'/Jutió

i t.E::ir d' aquell at,aa. I.a reina Lo-da no aq>
~da, i

gi-rar- se clavant aquella . .quiD a ào guerra él&Sf:

noge

CQII1

te

t8mI>s de dir aba-ns de deEi(¿íDa.r :te. pau:

irat malam:t:Jet.!
, •••

Ai, GI.sa, qUè em ven-so que l.'has

"

(1a

eY'(~

"$.l

re s manavenl

:f! ~quel1

m'\l vi U'-", vi u'

F.s Dot <Hr cner ,el na.is eeta;'18 tlivirlitJ en dos r~isos, l!l femen! i el
IDA.seulí.

u're:nt,ment,

-sero'bl~va

qu

que n

dOl" curi6s ve.i;; 1ïot.seguit que h'

ciue no

xar
p

tQar.:xíi'l,~a

t).ilr

ca~r

de l

~,n

a.rxa-:-"'~.

qtUt

amb el. cap baix, aVIa s'h.,

arxava bé

(!s deia que havIa de

que un 1:.e
I..es doms&

per-ò tm obae-rva-

:""43S,

t'ein

vien

re.J.flt.i'\BMSl't

i

~os

poc

seu,

anSV«l
altive~

deaafiants, somrient.... I, -oh di-aao:rt, els que U"1aven amb el cóp baix

ll4

eom si es guanyé9sin la vida recollint papers de terra, eren els ho"

mes. Eren -o uns hP.'r'ois que no volien claudiéar passant al eerve1 de
Loda, o tms pobre·s d'esperit que patint jCii estaven

bé. !To, alJ.Ò

DO

podia anar, l\J.gÍJ havia de remoure l'orgu].1 desagallat dela homes •••
La gent de l'opGs1ci6, d'en~ que es remia

a treballar. "Som atlants o què 80lQ1" es

en cmd1cioDs, cOIlen9à

CUII.Ja

gravà a

p~rets i

passeigs públics .. 'uL' oposició, a les muntan~ s, us espera" • "S1 no
hi ha eol.1.aborac1onistes, guanyarem". "lms davmta o la pàtria. Què

trieu?"
Eren les pr1ue rea propagandes gràfiques i 1'opos1ei6 estigué a punt
de dir que no s'hi aptmté,& tanta gent. puix es eorria el ParlIl d'haver-hi trés re&iste-nte: que

pasBiUJ~•••

ls ea, ¡diUs de la resit.èn cia fa dies que madwen un pla vo~tant

la

tau:w

del rei. Hi ha ua foguera a prop. El rei pren totes les

decisions

~

-roc· a la vora. BUl diu que els ae1B s de.c1ssius noe

p()den pr4ndre en ~d. Per a ell el foc és .sagrat. Ra ~a per seten·s

veg8.<Ül. '"lm jurament. Al jurar, es posen le,s mans al foe. S'ha deei:

,'o

dit enviar

lm8

miss16 oontra el govern de Loda amb l'ene;àrrec de

preparar 1'enderrocamen 1. del règim i de tornaT' les coses el seu lloc.
- No pot t'allar. No hi haurà cap dona, per reina ~e sigui, que no

piqui"
.. En t'eu juramen 1.1

- Hem jU,t"at molt, però lU. tor,narem.

- Per les flames d'aquest -roc?
Per les f1emes d'aquest -roc!
Brlb és el.. capdil1 de l'expedició. gs home de (00-4 ian9 8 del rei i
els que l"han d'ac<npanyar han estat escollits ent.re els més recalei~rarits

de la

r~tura.

_ Bruc, amic, és el va-i-tot. L' hono" dels homes
i

é8

a les teves

malS

a les teves dot.s de negociant. La p~t:rie, la part. sensata, honesta,

U5
iDc:o~uptible" de la pàtria,

C{)nrfa en tu ••• Ja bo saps que t'has de

moure en mig de dones, de dones de 1DOt1t. ben mirar ••• Tornem-ho a dir.
T'hi veus en cor?

• 3,1.

- sé que Le-da és reina per beJ.la••• Btirc, amic, sé que tra:rtollaràs,
p8'l"Ò

no claudiquis! No serà una lluita

CCJD

lss aJ.tres, aquesta••• 1

els desertora, dels desertors no en quedarà cap de viu! Potser en
deiXarem uns qusnts perquè diguin a la gent quina :r1 van fer el-s a1.t_ '
• dalt 1.ea mlmt<GY8s que vo]t, sn la ca'tres ••• La res.uttimc1a
acampara

pital, i 1a 'teva foguera, la teva f'cguera" Brtlc amic, serè. la senyal
•

,

!-

,

,

•

pel" a l ' assalt de1"1ni tiu. .10 no so e m.es que un rei, i _gras, pe ro la
pàtria 68 quelcom més que un

ra ,.

la pàtr1.a ho és 'tot, 1 una pàtria

que és m2m-de. par dones no é8 pàtria- ni és res. Visca la pàtria 1
La capital de Loda es desperta. El sol -li diu bau dia 1 la deixa

corn a la ma,. que té a prop,.. to" vermella. De mar -endins s'aco-st.81
un vaixells amb les veles molles de msada. Uns homes rem81 amb cara
cie patir. Les. dones porten el timé. Els homes- de.scarregtls:l les ca1x:e1!J de p eix i ls 9 pcrt«l a mercar àamtm"'t el UoU Verms 11. 1R-e
complW'1

don~&

el peix i·si. la pa:rada és d'homes:, en paguen el preu que
l'

Vo-

~

181'1 o: Uja ho trobarem" diuen emportant,...se-"l1

e~

pei-x en mig de ria-

ll'lis g!'S8seS'. El mercat s'anima.. Els assi,stents van perdent. la son
1

flS pa~la

una mica de tot.. l com en totes les conv erses de r.aercat

hi ha aJgñ que diu

00888

";ue- no

l'1EM,..ia

d'hA\le!' dit.

- Saps que t'has engreixtrt1

- Vols dir1

- Ja. ho -eree••• Ho pot ~n

c:reUnl-••• Ai, potser t'ho has agaf'at mala-

ment.•••
- Ai, ne. Per què?
l'tO

-

bo

sé-. •• T-"bas

tornat~;t,a, vermella••• Jo.- ••

'li. era això- eJ. que ce-ree.ves, ja ho has trobat. M'be tornat. verm&-

116
lla perquè tinc de què torna:t"-m'bi. Hosape, ara? Cosa que tu no podràs fer mai pe!'què e18 pocs que hi ha encara tenen bon gust 1 l ara
si vols, x6rre-)}o al sir.d1eatl
- Ai, no sé paa- què en farem.
/

- Però què li passa?
-I jo què sé ••• No diu ar~ que vol un piano?!
- th piam,07

- si,
-

1"

lm

piano!

això què és••• 5;scolta, no vol pas dir un bome?

- Bojat

- Veuràs _ aques-t..es coses devegades donen p~l" a t'er o di r disbarats.
No es pot anar oontro8 el govemm però no

sè pES

on arribarem si el

problema dels home s no s'arregla.

- '31, dema,

han tornat a apuj

la cam.t

- Altra vegada?
... \tira, a. casa .ja t'a tenlpS que tlt'més la min3m, la carn.
- Es clap, i ·lea de c1alt p_oden tEm i r de tot, com aemp:re.
- Fin

omf.uJl

Y..is't. '"' ,qua t' hi va la

qu~

- Es que- hi ha moments

que quan els bO'Jles

no

p~a4J8!

ho engegaries tot a rodar, dona. &lS deien

tindrien ni vot ni lV:eu soiri,em tan bé. Ja es

veu••• T8I:t1po'c estava tàn malement rebre de tant en tant i no teni r
ela mals-de- cap que terlim am •••

Era,ai fa no
mercat.

·ta,

el desp'8l'"tar de- cada dia e la Platja Gran, al

Les elonea ja llavar-s t'eien, del

19er~ t,

el

BeU

ParlamSlt,

e-1 seu Congrés., les seves Cort'•••• T :r~u, al voltant de les deu, quan
ja el Paseeig del l!ar :feia goig de debó, que l.a gent.s'adonà de l'a-

r:ribada d'un v-aixe11 t'orester.

-

~tlra,

quin vaixell•••

117
s

est~an~gr

PEt1 que

se~lo.

s!, no és d' e-l.ls ••• PortE. band&ra blava.

- Arriba un vaixell! Arrrib3

tm

vaixell! - sa 'sent! una i moltes ve-

dea.
- {tira, mira, homes I
Era el vaiXelJ. de Bruc, l'emissari.
,

i

L'home, espatllut d& pi t

entor~

,.

carregat de ba.l'i>a i bigot.i, anava donal't ordres per atracar la na:.I.

- At'luixell ·corda••• Ep, vosaltres, no badeut Que no n'heu vistes mai
de dones1

Aquesta

rvelxen per

Ei

cadena, no" l'alt,.ra,

O'

és que us penseu aue n

res

l la nau qt&oa amaiJrads al Mur de la Calma. Les espectador es eren

-

cada VegBda mé,8. E1 pla lIe Bruc s'anava couplint•• La nova &t l'arrf

.
e'eseanpa
,

bada del vaixell

éD

"

".-,

diverses versions.
que arribaren a les
L·/'

altures. T ee p~entà al Mur la Df:tlegsda Poli.tica del barri acompany~

de t'tmcionà:r:f,9s 1 públic en ~eneraJ... Del vaixell no en sortia

ningÚ, de moment. Era part del pla. Intrigar' la població :t'emenina.
U)!o

surt ningÚ. l'To surt ningú" ea comenqà a dir per a selietes

•

1

acabant. en bril1ant!ss1m cor. Q1.1Bll es oonsi.àerà qu..e la cúrioait.at

de 1es espectadores estava al punt, Bruc sortí a coberta. Les dones,

que :t'eis una estona no callaven '.fent-se milers de preguritcts 1 respo..

te., per' una d' aquelles

cos~s

qu-e devega1ea tenen, es pas'sren a pi-

ear de man-sS'orollo98mEm t.
fi

- Noies?! - feu la DeJ.egada,. Foli ti'a;l la qua~ 1"ou,. senSe dmsr-se'n
compte IB. qtJl)' inici à l' aplaudimetl t.

'et Que :rou el silend. '.,' la Del'ega3a digué:
- Benvingut.s a J.a terra de 1.000. Qui sou 1 què, voleu?

Som gent d'enllà

].e

mar. Hem navegat mesos per arribar al teu bell

pais, gentU moo'ona,. portats pel renom i la bellesa de la vostra reina Loda a la qual et prego

d'agenoJ.1ar-te en nom n08t~ als seus

pellS i besa'!"-li ela dos genolls en prova dèl noet're homenatge. l si

118

la vostra reina n'is per hella, n'ha d'ésser molt per esse:r-ne més
que VOSElltJ'$s que sou le~ més be1les que portem viirt.es
,

(O'\lb

ció per-

I

llonga&! de part de les escoltadores). l si la bellesa és

el vostre

terme, la v.O&tre. t'i, en nom del que mana a n' sl no,stre pa:!s us vinc

a ot"erir (nova evaci6 deliralt) •••·us

~e

a o:ferir . quelcom que us

farà molt. més bel'les, del que SeQuI
l oomen93ren a ..ortir de18 d1.oc1onaris se.erets de la
ben quil1et.-s

ea~gats

Dal,

mariners

de,.. :per hs boca-.obBrtits espectadores, verita-

bles miraelAta: draps multicolors que IlBravellaren

lAS

done s del JAur

de la Calma. l baixaren en terra i voltaren les dones més properes
amb les robes Que portàv9n de dalt.. la nau.

Bruc ordenav a l-a repar-

tició' sàbiament.
- A tu, aquest que a'adiu amb els teus cabells ••• A tu,aquest que fa

joe amb els teU8 ,ulls ••• A tu,aqu9st t'et exprés pel W1,1 canina r •• oA
tu, aquest q1.lt et donarà méà prea'tig'1: que destapada•••A ,tu, aquest
<ti,ssenyat per a 'fer-t.e més l1elegada •••

l Bruc i eh seus :forerl portats al palau de Loo,a,. la reina, que
ja sab'ia que1.Còm de l'aeon. èixemeot - les dones sempre h¡lJl tingut una
gran habilitat en eaca:npc.r Doves -, els rebé amb les pell.s de les
grans solemnitats. llruc, al VeUrè-1iB, no pogué evit.ar un "ca!"ai U 1ndepe8 ant. Aque1la 'i>na mereixia a bp.stament el càrrec 'de reina i
mé.s i tct. Fou el primer t.:rontO'il. Però ell tenla ma mi ssió i a8,-

tava deei4it

Ci

portar-la a cap, peté's qui pe't6s. Lode presentà les

ministres. Al ministeri Ja no hi havia cap hom~. Era el

CCllS81.J.

méa

.plant6s d"~ món. l Bruc anà desenrrot1lant el pla previst..
- Hi haurà hagut mai cap mariscala amb tm .. sti t com aquest1- digu'

vo:Ltant la humanitat de la mariscala. amb una túnica de tons llampants
A

eadassuna .. st! hàbilmEnt provocant exelam'aeions d'admiraci6 i

d'elogi

tE'

l"enV1et eapec1~. l..oda espera~a, segura que per a ella

vindria el fi de festa. Dona pràctica.,

8' alliberà de J.88 pell.
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amb la úniea intenció de :t'acñ11tar !a',feina a gruo.

Aquest trr.nto-

lJ.à per segnna vegada~ però ea jurà ràpid p.~UJ1t;~ qu-., t.roIt. oller h

ana cosa i cIa udi-ear tot.a

lm a

al 'tra.

- Pel' a tu, Ladar, un autèntjc vestit de reina. Ara e.ta rema de de-

b61 -digué ot'erint-1i i posant-li al damunt el millar exemplar de

la co]'.lece1ó.
l lDda,.
"!)ê!"

.

p:r~ei'8ameot en

aque1J. momfil'.lt, en deixà d'éager de rein<:l.

uns instmtrs t'ou. éhna i pl'ou. Feu

tQ

s pae.se1i vestida Gie rein

en mig del. aphudiments del miniat?! en pes. Mai un govern bavia
demostrat Ja. Ava adhesió d
V91~n de

a la corona com ho esta.vafent el go-

Lode a la sev~ reina. Aqu-eata es 't.àltbà a Bruc. i decidida a

correspondre de la manera que elJ.a creia ques'hav;ln de fer- l i digué:

- Ara,

de mi el que et plAgUi••• Jo.,...

dt:tnEIl&

Però Bruc tenia encara quelcom det':lnit.iu a jugar. D'uns farcells
'be1xat.s &! 'la na.u :en tregué- ung Qbje etes bri11ant,e;,.-

- lJ:sp6ra' t abans d'acabar el què- volies dir-me••• Loda, mira,

al teu davant l'arma més poderosa que tindreu -mai :Lea done 8. El cont'ident,

].e.

bà.seu1'SJ. l'arca de. la vostra bellesa••• L" estri on us mi-

rareu ~init,-~s vegades ce.da dia, el que us ajudarA a posar-vos a

punt en moment.-s delicats, de c<Dpromls, d I obligació••'.

l mostrà

lDirall a Loda. La reina, al veuregs.'b1 reproduida, el

\m

deixà mrar- espantada. E1mira11 es part!

en bocim

i en tDt.s eUs s'h

V8:ia eI. ros'tre de 1~ eob:Wa18 que ¡j:i.rava ~m $I. ve-1és visions. F'er& a

Br'Uose li

f'~u lm

prograna senefJ fA.ll.ea, i :lm nou mil"aJ.l tou ofert.

a lDda.
•

s simplemlWlt,

. ,

tB'l

t-

miraJ.J.. l e·s inofensiu, creu-t" ho reina. }!ira-t"h[

- "To sé perquè però ~ p8n8D que aquest mira1.1 que he trencat em por-

tarà ma1B sort•••
L'enViat eene-eia1. és tornà veY'tn911 :fins a les o:reJ.Ja s.
- Ito. llira-t-Jhi Lc>da, mira-t'hi. Fins ara 't' h~ havien

dir que- eres
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- Brue - feu Ja

rem -.

Vull veure la teva eara al costat la ne va

en aot1!st E!D-aJ.l •••
l

_;¡.

els & s rotftr88 mil'" ant-se., Ni la' re ma ni

mirra11. r-eptitodui

l'enviat miraven el mira:tl.
B:rue trantollè de- nou.
muaa i gr.an. batalla de

:r.m pocs segon s tin d

pen~ts
••• "Quan
,

llCt"c a dint re (seu

Ulla

feia que no hsries vist una

dona de pvop, i com aquesta't.itTJban po'rtat aquí per acabar amb l'1me~

de 1B-s donea rt • ,tEl món é.a tu 1. ella lf • uJa sapa que el

ga tot p-erqaè ,G~S homes puguin' tornar a aner pel món amb la 'Cara alta"

UJa te 1. 'hf4t mÍ'rads, bé a I.ods?ft. .. El rei, el. teu rei, ea fia de tu
:!'"

a tomar 19:8 coaes al seu 'lloc". u Ets un reaeeione.rl u • tiEt juga-

ràsels èest.ins' human s per une s cmnea ben t"e"tee~*)t'"

li

Es que les eames

Ml !"'e'i .8 poden CO"'.JPara:r amb l u de Loda 7'*. "El re1 f i . tlLoèta u ••• uVi s-

-I rei!".

l'V~

Lodat u ••• Fina que un pense.t!l8l1t que no havia pres

part en la conteaadigu&: "Potser ea pot quedar be amb tota dos••• u
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- }loiea!

-~eu

la reina-. S'aimca la s.saió.

1ester. sola' la reina i l'.~vi::rt. Loda pren ~ruc per la mà i:
- Vine - Jii diu-. T'enaenyaré~es coses de

'C<ò'Ga' .....

- .ara, la Font dels coloms •••Hatl après de :fe~ el meu nom voJ.ouv•••
el mU88U de guerra, baJI eres,. an:es, homes ••• la camb:roa de lrur1-e'l, la

pr.unera belles que hi b~ .... En'tra. Has Vist mai un rostre c·(Jft aqUBst? Fins

q:U8

el m6n 8,' acnb1 les dones ho :feram tot per assemblar-

nos-hi.,,_ .fT~ 1.8 vinc a veure :soVint, perO ••.•
- Si Muri.l tornés estaria gelosa dl' tu, Lode...
A~

',.

pobre enViat. especi,a1 li semblà qua el. xèt'.e d" aplaudi.lMn ta del.

pensaments pRrt1daris dé Lode. eren audibles de l'e:x:t4ltrlor i e9 mirà
la re1Jw espantat. Ella &.l. mirà !Somrient ~
- Adulador•••
JU8t.ici~t ,sen:ro~a•• '.

- Vull, 'tu que vens d'enllà Jb. mar, qu.e ,coDtguis la nostra 83 sta 1 el
"
per que'lm
del's p...

'A_
q~8,
oua

1 a nostra

"
~mancip·a.oio.
Hem .
eDt..a

que ai

e3.1&, h;em de mmlarnosaltres. Rlls són els llonHta••• el.8

aJ:tres hcnllJs, B!"ue••• :.m el nostre peis, no 8é· en el teu, mai se'ns
havia fet cas-" \se'.ns havia tractat

,88tDp1'8

com ésse18 de quarta ~atego

r1a, nosaltres no eompat.àv~n p~ a res, aa'ns tAn!a com una vaca, una
taula o una samarreta .•• com
i

U~

UB

objecte út.ilen· de,terminats

~o,

a .rebre. J!er :rebut in<:alculeb1emSJt.. L'.hGDe havia rr1bst a creJ,¡

re que per'gar-nO's &:ra

tu-

1I8ne. d'obl1g3Cié>,

lm

deure, \Bla neceasit.at.

l encara hi havia b1edea que tot. això ho trobav En n à't~al.1.

1)&

no-

aaJ:tres se'n servien, enf ~1an t.:reb8l1ar, i ens pegal.aven, al guanyador d'una eursa o ens feien servir d'obsequi

8

tm

foraster., EnS t'eic

portar criatures al món, amb el que costra p#r'tar-li.-s, i el mèrit'.r·a

d'alls.
- De qui4e aquesta noia, tan- mS-Qa'l - es pre.guntava.

- MevaI - deia

~l

"-

pa.re, <;ue ja deus saber el que, li costa a

Lm'

pare
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portar criatures al món ••'•• l quan es posà de moda donar una medalla
e. qui dongu4s més f'1J.J.s a ~''Esta't" 1a

.-.

tilIt

daJ.l.a 1~ donàven al pare 1

l t'ou l!uri"1 1v. oue feu puas1bl.. &1 nost.re alliberamErlt.. Els

llQHS

ve.g&l'8rl per pr:imra volte una dona que els enlluernà. Les altres
V&:1 veure que a" anava- acostant In nostr·s hora j

88.sembJ.ar-nos a l'Iuri-

el t'ou la nostra l1a1ta, la nostra g-oo lluita .• ,• . !' Ai. nues el's ho-

mes no t'1tien cas de nosal:tJ"'8S,

no

pera~Q mai

més-. Ens

b~

8-r&-t

vestides i amb mirrü.J.s ••• ara ja

donat, Bruc, les armes de:r:tnit1vesI sl

que- ells s'estant p~ant perquè les
1

Qt.

han

eoS&S

,

t.ol-nin

pr-eparen la :invasi6 -Bel nost.re pais. Tenim emissar!e¡a que no

:f'al18:~

i eabtm que RiuS" 111&1" s'està prepb.rant 'D'8r l'atac....

Ah, eom m'agradaria que el. dia D t'ossis aqm per e. contemp.lar' la

seva gr2C d&a:feta!

Tractem tan bé ela hornau que de P4us nIer te-

D'im en we nosaltre.s/que per a no perdre
11

~

1'es~quo

e9

ba~an co~

•••

:9ruc ja DQ es. podia tomar Jl1éa vermell.
Per què parlar de guerrres,. L'Oda, en el phi en 8CiU8st

ua ter.im, havent-

món altres cos·es mil16rs ••• nits d
;.

.

Uun& 1 dones maqu

.:

com tu••• Ai!,. que potser això no ho baria d'haw:,r di,.•• ;,
- Tu ho pots dir t.ot, Bruc. l êncara pots di r al ~res coses, si
La OO&~ C8l'"t.a és que !.sda' q~dà enbrugada i

t'er-ho

c~t.

VO~8.

Ema enlodat., p

La reina feu tots ela peBs·1bl&8 per' a fer agrdiable l'es

.

tano1a de lJenviat especial·J . e palau. En hom- d"e-ll. donà grans f ...""..

tea, i Bruc pop veure (ianaar Ra J..a miller ba1-1ar:in-a de tots 8'18
'te!!1p8 la qnal fou ],' inventora de la dan.,a dèl& 8at v.els qU& la balla-

va d'altra man9ra &t ·com ho :fEtran

sortia a ballar

nua

lea imit8òOr8S d"anys més tard.. Ra

1 s'anava posant vels al damtmt, f'in-a a set. La

dona més :to·1'ta de.l pds exe.e.t1tJl grans exercici s. de f01',a tol',ant barres' de t'erro., trenaa:n't pedT1t,S, arro8segan"t earruatges amb les dents,
i, com a número :f'in&J., apallissà furiosament

InIS

qUants homes ja f)O-

19,

uadrats dins e1& mi sterls Oe 18 Jllbilaci.ó.
Això darrer ha~:ri8l solr st perquè l(envim. ren()·~r4a' el juramen"t :fet

damtmt el

f'tH~

sagrat, del ret, peò' Bruc ni ve!e- dan,ar Ra,ni

vel'

. apülllssar els jubib1ts. 1'Tom&s mimva Lode.
La

reitta anueià per l"ememà la.

desfi1Jada di tot l'exèrcit. abans

òe sortir d"peraeions d'ensinistramen:t lluny de "la capital. Bruc t0!cà de pe\J'9 a ~I i pensà

QUe.

la re'ina, en virtut de raons incom-

pr'ensib18s, s'havia comre!'tdt en la Beva aliada.-... la sorti-da d-e l'e-

xèrcit de la capital entrava dins

e~

pla de mus nIe,r.1

era . la seva a,liada, bé l i .p.o<11a dir tot•••

I si ella
,

- Loda - en<:et..a oo-nve.,ut q~Ja ja no era el primer traidor nacional.

- sl .•..
- I·ro poe •••encare fJln resutltí'Xo n cre,ure-ho.

- sl
-

que pots. tTa t'a teinps que' he

L~da,
,

~n

r reina •••

jo.... Anem: al. ca.rntJ-. Mira quina lluna Que, :ral

e:stones 100'8 taro i3ruo

~a trobA

sol a la seva

~bra,

donà 1m

:turl.b1.nld cop de' pau a ter:.,"'a i s'aut.o-insult.à pode:roBamSlto Pensa, vol

pensar i per tot pensS1ilEmt en té un: Loda. no pot. pas'sa'p d'aqu!. Es
,
r
'8n va que VtJlgui
000, s'atura davant la finestra
•
i ea posa

~s m.:-os

al ulls,. e:s:f'&re-itï. llo s'ho v'ol ureu1'9, i vol. dir

que enoa:ra no t'é- el tltoJ. de traido.v••• La ~1tma, J.s tan cantada llu-

na pels, poetes de tots els temps, té., e1avht, es rO$tre d& Rius IlIer.

s!, aque1.J.a

beJT~ de

lW'ora el

DaS,

l.ee ms.t.e:iy..es ee!les, espesses

,normes ••• &1 mat&,;ix tall E:ll. ft'on't, el buit d'sQue-lla dent, la clEJlxa,
to't••• Es Rius III$!' Que

se"l mi ra amb roe'tre dilr, dt.Tlsaim•.• El rei

l'hi'lli vis't.a tota AC1uella plisa!tj2.da

- !Jira Rius., pots

p~n sar

d'aqu~11a

nit de lluna, segur•••

que ha f!'acassat pe:rquè- hi ha1 eoses que no

teniem t>revi.st.es.)· però et e1uro que penso en to ta 'vow-c:il'tr t8 per m'és
Qne 8:.lgu.i molt. dft'i,c1l1 pensar en rea T'lés Que amb .:lla quan la tinc al
costa 't••• He trontollat, que

j'8 8'!'a

previ st., potser més vegaae,s q\I&
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l,

..

que tots ena pensàvem, 118 estat, a pl.mt de pas..q.ar-

, pero

'to, rei, aguanto ••• ml meu es'tat no '

bo a pe1'B ar que ella ho

Sap

agu~-'

, arri-

tot. i que 's dels nostres • • però sé

QU

nOJ sè que ena ho hem de guan:!:::tt- i que guwY<.UVIU•••
7'.J_-

r à. una resp08'ta t però Rius III.,.. si bé afluixà una mica el seu

mirar aeusadolP, es veu que. els seUD' dubte

a nerquè con.tinuà s1-

~ellei.6o.

!3ruc as passà la nit

ant.-se i demanant perdÓ per ai havi.a tin-

'n l'Il'Omett de de:f'a11irlleri t,

:'Ò- tiUrul't i re:jurant qu

no í·alléir!a..... Tomà a mira!' la llWl8 daspris d'aquestes
i el s:lrsJ1 astnt de la nit teni.a ja

e~

-1 pla

clsI'&cion

posat de sempre, bl.au-blanc,

amb ,sombnts i clarianes, callat i :rodó. Rius IIIer j

tl

no hi, er.a. l

B1"uC es deixà eau:r~ al llit. prou.t:ent. qna l'-e.ndémà t.onu-.4r1a a ésser

aQuell enviat. tJ'spe-eial pos-se1do1- de la co·I1fiAll,a del rti i de:t·s home

'Hores TJ3l!S 'tard qua Bruc no lea dorm!, forjant-e conviccions, plane·jan:t aetituWr i 'bast.int projectes, l i :fou anlmciat q

I.o.da l'

'Ml'rra.

- Ja? - se: 11

Els pen

- ..
repa..

nt-s partidari s d& Ri,.1S IIIer

ap~ udir'Ju.

Bruc.se nn da,

.en veritat.,. un Bruc nou, conscient - paraula de mo-da en aqueU temo sque havia

dels prcb1J

.van:t la

l es p
- Has d

d~ ~801dr.

i de

Ctt'.l

els havia de r8aoltlre.

MI'ma amb el pit. in'O.a't ! el cap alt.

t b4í, Bruc?

l 'Orne Dard, da

Tllè~era .f'ulminalt,

via sent.tt eons-eient de lla

P8'~e,

tot allò que t'm,s t'eia poc s'haal veu:r'& 1,oda. Fina se n' alegrà
ho havia de perdre iguaJ.ment. Te-

de no DeJ"dre-no poe

nia la reina e. tres pa

habi11 ma de blanc amb una gran 1'0

al

pi 't. Bruc ensalivà: ,80rolaoaameot. :1 pensà, pel seu descans" que si les
CO~.8

"'e

no anéssin t.alcom 8'haV'i~ jurat qUE! ha.uri.e-n d'anar, bCJ1a part

cu~seria

del

i

r hAv-er :inclòs

el pla, vestir lee dm

~1>.5
Lo _

i..

Dubtà, entre dem'C6trar el què sent.ia davant Ioda d-' una mmers> ecntun..
dent, a critkS,

sa'ttant~

1 ballant, o quedar ·com, havia quedat., aturat,

.tllh la boca obt\r t3 i m1rerl'tr.

,
de

iJ~r

Quelcom era reina, ondeVi.nà part. de l'est.at. d'esperit

J.~enviat

especial. i digUé:

- Jo només et. deia a;. havies dormï,'t bé ••'.
,.

-Jo •••

,

i ....
¡-at la ni t censa.nt, amb tu.

- Jo m'he
- ¡{o!

si!

.

uco 'r.agué da J.luitsr com un brau 1)E)r a no deixar anar a<lUest.s mot.s
,

1-'Aqui voldria v-eUX'8' a Rius nIer••• t If"

.. Pots eat..iB!" segura que quan 'terni entre' els meus passaré' nesoa, què
die m4tst'lJ, anys: pensant

~b

els

m{'lID~

te passats vora teu•••

i, no parlis de marxar • .,.DevegadeS' em voltfl. 181. cap

no deixar-te

partir, i vO'lt2r Hle f'ronteres amb tm canbaten't a cada pas

no· et.

Ptt~m t.reur~ del

pe~Què

meu costat ••• Vine, avui el.s veuràs els meus

exèrcits. Vu1:l quevegia la. torta que t.ine... que

't~1a

perquè ara ja

no poare prometre més COE1es a cap més •••
L' env1at~

Et ~Q;cial

intenta re:!'er....se. Era allò Ja pedra mare d~l p:ro-

gro_a. Apartar" 1'e-xèreit de 1.a e·s!,! tal.,
gent de Rius

si,

lm

nI.~· esperava

minül,

1m

apart.a~l.o

dels llocs on la

18 senynJ.. d!interven:ir'•••

l::drall tingué un pri.ma.r p<.per, un. gran primer p&-

n J.a h1stAria d'aquèl1a :part. del món, un m1r.41, i qoe la re-in a

Lode. conegui

~'amo:r

pr pr1mèrA vegada. Un mirall anava a tenir una

infiuènc1a en 1.e història com l"assassinat d'lm· príncep, ffJ. torp-,

dil1.ament d'un ve1xe·ll o l.a ~omre d-'unu ereu. Loda .elf passà la nit

mirant-s.. .al miraU i volguent. trobar el:ms·t-re qre l'endemà o:t.riria, al. Sfflí

:l1.1U8~9' h08t~.. l

el trobà.. Trobà Ull rostre d" enamoJ"ada

i ja no en 'Volgué 'trobar eap més. l senti que ja no era més reina, ni
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conduct<Ts de masses, ni ll:beraoora de fèclines, ni res. El món, per
a eJ.la, era Bruc. EUs alt.r&s' homes q'f.te havien passat per lE.. seva vida, eren pre-8'ta.c1ons per8gesl~, eetlt8 de serv.ei, oonven1Ènci_ d'es-

tat, questions po-litiquee. f i . Arat 1 per

setllJn~t

que d'un homa enamorat o d'una doo:a enamorada

s-q.r1a Bruc. l es diu

SfJ'n

fa el què es vol.

I Bruc, be i mflt!'>3vallant.-S&'n tr'Obà totes: m3 :facilitats per a

se-

guir .1 p:La prev-lst.. Feu pcrtar ,els exèrcits d& Loda als llocs m'
apartats del paia. A 1.' arribar 4)n aque st punt Bruc havia d'encendre

"lm foc. la S6nyal,. dalt del.

t~r1"8;t

del palau de la :reina que era el

terrat més a~ de tota. lJ..avers l'''reit de Rius ho trcbar1a tot
net.
l ve la :r2mosa nit.. !.cela, més oellH que mài - Al pebbe Bruc li se~
blava ilIlt'ros"S1bl&" pgrò era a.ixl, .ja

{1U8

s"ha provat que hi han dones

~grira J.' a.:i. re dé Bruc., Aquest canina

que scm m8S guapes 'cada dia-,

ernn ai trepi~j'8 vidre. Veu ~a dODê\.1..<i, de I.oda i. pensa que serà .u.
qui 1i
~eine.

~6.I'è

malsir ~r.e més

homes i ~'amor, aquell amor que la

sfJnt oe-r '{Jl"'imara vegada i qua a seent el nrin.e r serà més dolo-

rós al perd1'!8' 1, qU9' c~
,8

918

cert que la reina. ho
ib

u t;re.

l~ens a això i penaa té.wbè que po"t8er

88ptat i

Ql..19'

bo i saben 11-ho ....'

què penS&8, . e:rUQ

- Aob•• anb tu! Pensi el què pensi, penso amb tu. No ho oblid1o.

,

- Pugem al

,rrat•• '.

la, 8storat,

",i

eó

;!.la. 't"os 1 ' fID earre

diu, soci de

1'..c'da 1.1 posa to t. en pI ata d' argQl.. "

del pla de

RiJl'S.

Davant

a' això

es tarà,

i"..et..g eonall:latch

- Mir~~, quanta qst.sls es v:eUfIB I

-

~as d' ~là

no

110

sm- •• -diu

l'

Algú ha en cèg :t'oc' d&1t. 1.e:s tm.mt.any

vo:I..m1ent' ja, juga-r net.
a

Volen que no ens sentim

ls

aquesta nit.
Bruc ea dÓtl a a~ t.roba.r-a

da

bra,os. Vo]. tani r encera

lm Ó8-

1""

r

- Dispènaa'ml
- De

què,

- De'

1"&8 •• et

Bruc?

trobe diferent d'ahir. n"en~ qu~ vas ~ stida.t trobo-

6s maca que, mai ••• ,To.... ,~io si t'es

bonrat ja hauria d'h~'\e r marxat...

La tneV~ eat.ada 5t portarà.,. ho presseut

wda
- • • • .L

~penada t'

el ,mi!"8 ten

Q,

o

mal.-da-caps en grún•• .,

que Bruc- recti fi''-'P.

vei ~ qUil DO m:~.rè, passi -el què pe etd.
Ol'

'

- Passi &1 Que p8.Ss1. ••• Ja no vull senti r :res. .e. ,

1 ••• Què hi

~a -ai ja em

ten..

el mal ecr i, e1.

'tft1.lS'

ó8s1 el auè pa:?,~fiIl t

i 't ata

jw.

·f,-,

- TIo

.

_óf'ho jT

.

1,0&1

~iurat •

~-

- Així si jo fos da-la ait.r~8,a:i. jo :ró·o•••

llia mà se .li pOfJa a la bocà 1. 11 priva òtt dir res
I\UVnDC!

'tu", Bruc. Tu ix i

me.

l"88 flJé'8,

l l'enViat especial. cJ.au1ieà àmb ~JOt.e8 l~ de la lla. Destr,""s
la mà s6n ela 11avill, aqlHtll~ llavis incomparables, que 8e 11 po8Rl

a la boea. l ja no hi ha Rimi IIIer, Dí 1.a re:a1'8'tèneia, ni ,el Jura-

m'3nt del :roe, ni.
ra Ja td:b

~

l"e.O.

Era 1a

J::'aSH)r de la

tronar-1.a. El món

V3

Dit d~

.:rein~

1.' 8SAa1t. del rei Deaitj et, però

i d'un ènViat esp.9cña1 per 8 de

així •

.. IJS. n i t " t'reña, Bruc •• • No bainJID, ara. Farem un foc aqu1 per a
OIJaJ.t~,

dos.

~s

est1lnE:rem vo,ra .1 foe.

L'enViat ja no ea cap:f':i-aa mis.

~Ta veu qua ho arre-glarà tot la 1'9ina'

Té un darre" dub't1!J o..Ul:IJ teda va. a em endre aquella foguera p.rivad't:.\.
- !to!

lDda el mire 1i1!Jb 'llls bril1ant.s. Sotnri\l.

:l28

ada., foc t

- I.OOa, 9

0n t'oe, i')UcllS pe-r-

aviat,

~ a ~ia1.s.

toda,

aj

mà de r,eïna,. no

foc e"~+tl1 als aJ.12· ea i

ptgeo ct?J- am1JlTt més

,.ra,

14ts ;t·c)'scl'

que. J.e

8'en~vinava

ponica,

aquell foc' que havia de t
OOllesa
-

"ben

u~s.

il.. lt.w.u~

d'

'·.. au.u:lB',

ir:racl..,. prodigiosa,. adoI'able, to'f.al ..

J.lil"& ••• els

lluna que no

Viat el n:os.tr6

'&l"ên e,~-sJ.&

a'hw fe.t. niés grossos•••Han

fO{¡i¡e

- Lode, ni mai .l'h.:guéasie Qncè~ aq'l~t ;tOG, però ai ja està em èo,
ncès

èstà •••-H:e

ajudat a pel'drtt' t~

.
fos el dar,-.er momm"Lt de la
La.

~e\'8

pero

vidü et d1)'1.ael que n.l9aet di\;...

meva vida, estimada, eta t.u, tu i

- Si això .s aix1, què hi

fatl

amb :t'oc ()' ~em 8 i .ai aqU9st

NS

mée... 1O

les .cunsequÈmcies d'úqoast 1'oe que

,. quiues .ón101O .però en 'tinc p:rouen saber qua tll m'iJ-s't
ng.ava que no poo iñ.a.SSlfr• L'amor de- tota
•
l'he gr18rdat. r~r s. tu, B:r'Uc, estit!l • • • U.l.iI-Q~ plorua ••

,jo a tu que

th amor

qUè 8S :ra~ia

immo-rt..al mudà la

a l ' eap~!, a' agegantaren omp1an<nt

la catina.t1a
1.et allè

!ü<¡

feia 'tot

~1s

fos

1"

t.rol::à

8.:0oor8

l

e~

vida

it i dos éssers, petit

Óin.• '1O

miran't-a

tant

DO

•

"ls 1.1.11:$, t8merosos de oua

• Br:ue que vo1.ia esta.,.,

/jIl!':

,t que

u>C4,

quan podia per atl1rer.l temps,. Fou lH reina, el 801 j

sortit, qui d i p :
- Hem de baixar .... J.!3. no ~rj~~ar.nn lea trop€' s a, torn.ard& malÜQ'b

,

•••

e qne era tot :tine ara, i ja s' hI(.

'!'rope lI.- ." • -tren iOD"

ea1Et.
- :'¡o. Si hi ha just.ieia.,

Eatonu

~irh eOIlOlHlg •

. tard 'la balconaia de

grans sole:mn1't8'ts.

T~

p~lau

pI"'4sentu

l'aspecte de l

rema Loda voltsdú de paT't. del go'Wm; 1a pre-

sideix. Bruc figura en'tre

e~8

cónvidets de pés. .1.000. de tan t en Uint

-Te'n reeorde'8 d' 8111 t?
- !\IJ.8'n r.ecorclaré sempre més. I passi el què r-ae1!dz:

ol

darr~,.

J0

aeré 'teu t'in

mamen:!..

- PIISi el· q'.iè p3&S1 ••• an1 't ho van dir mol.tes vagatlea. Deixa"m dir-te
;timat. lma V"8gada mfts•••

Se sent un gran
. '&}

x!V3r!'):!

entre la gent dels e8!'t"ers que donEn a ~a

DJ.óqa. BrU'! està 1it.e-"ra1roont espanta"t. (~u1

t"srà

l'entrads~

1.

tropes de Loda o '81s homes de Rius IIIer? E~ se sent !nni>eem.. Es

la rama q\» ho ha :t'et tO't, Pensa.

\:<~= tenen, 'ara~? - diu aJ.g{l d:e~ b81eó.

-

tl'an av iat se sent.en eri ta de j 0:18., eOtT1 xi seies d'espant. Hi ba d&ao-

rient ació a la bB:lecnada Teial. I)8eop ent:ra algt, que s" obre ,pas. lin s
8 la I·eina..
- Loda ••• EIs homeB I! 1
La 1'81n/8 es mini a Bruca:ab'

..

de reina. Li a:llarga una

mà

i

lm

mirar nou. Torna a tenir el m'1rar

diu:

- Adéu?
- Mail

;

Dones dest'il:t qui àesf'ili!

l I.Dda anaVa vin31ant. ~da vegada més blanca a mim Que ls des:t1lada. enen.iga- anava baixsnt
'-VWJt.

IlCami de 1<!Si Dones" avall amb Rius nIer al.

seguit de tota meDa de generals i gent d'arne s.

~!i

un g&st

d'impaci.ènoia, ni un intent. de rebel..l1a, ni tma aecl6 de desesper,
ni una l],àgriJaa. Rrd el perdre d'ma reina d'aquell temps.

-

~~fm?J -

diu algÚ.

J30
- Quietesl - manà 1Dda -. Jo encara hi sóel
. Quan ls gernació t'emen1na es donà cotrpte de debó de com havien anst

les coses, dubtà lm9 momenta. Uns moments, nCl.més. Totes les que fins
t'eia poc t«1 ien renderes

ÑA!

nors a l'exèrcit naciOnàl.,

belc»ns i s'eape1"8V8D per a llen'aJ!

8S

'tiraren al. carrer -esperitades cri-

dant. visques 1 petonejml't a tot petonejar al s guerrers de Rius IUer.

,

.

AQuest, eeta'Des IDea tard, deia, voltat del seu estat tttljor, a la

reina, en el ,saló del tron:'
- ..• i jo que havia perdut tantes vegmdes, que ja en lloc èe dir-me

.el

Des~tjst

em deien el rei perdnt, aquesta vega:ia he- guanyat.

Loda esooltava,
en tant

:r..:!.a

e1.

(INta

81SU

a poques passes del rei vencedor qui de tant

discurs mirant

A

terra. Ja no

~, acompanyava

nin-

gú de ]s·s que t'eia poc t'OTlD8V8D part del seu :t'ormós govern. La seva
bellesa, però, no l.'hav1a deixada .. Uolts dels acompanyanta de Rius
assistien a l'acte amb els ulls tancats. Tenien por

({te

ai es mira-

ven 1Dds, Rius hagués t'et t'eina en va •

•• •-Abel> ,,"ol dir que q;ui
,

.

UlUla

aqul ara sóc jo, som nos al tres. Ja no

hi ha Pais del lIo.rd i Pai. 8 del SutJl. Ara tot és un Pais, el nostl1t.
l la llei, Ja n08t!"a l.lei. La nei de'ls home fi. l la llei caurà damunt

ui havia volgut etl!lviar eJ. cura normal de la societat. ,Sé qu'.!t et

dono
't&ll

lm

di.sgus.t, però com tu ,saps poques vegades els que perden es-

contents•••

- Si Jo no Mgués rebut, Rius; ereu ben poca cosa tu i els teus homes per arrabassar-nos el poder. Tu saps aue e 1 nombre dels teus de-

sertor4 enr1xis' -eeda dia. Més- de.e dil"-te

qUft

be 1 ocupant tu e1.

meu lloe i els teus generals els llocs deJ.s meua, no hen perdut. Ua
ho penseu. Escolta bé, Riu&: Temps a venir al món 88rà tot nostre
i els homes ho '~aran tot per a nosalt.-rea per més que d' aqu&19't-a guer

hàgim perdut. una batalla.

Escolta bé, et dic: Ens has veDqut mili-

tarment, però no en al..tres camps potser més importants. Pe-r a no-

·.

-

-
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1ta'l.l"Clt; ella fou qui. encitngué la :foguera de la llibertat ••• eUa
no jo

qUè

per ella em vaig oblidar de tu l de que al m6n t'ossis.

Jo, rei, em vaig d~ixar omplenar d'ella 1 eent vegades que m(hi trot>'"

me'n tomaria deixar emplenaro••• M1~a-te-la bé ••• és l'amor viu, palpitant, centre el qU1t no hi ha res que hi pug¡d ••• Si la treus a

n'ella treuQme tanbé a mi perquè els dos ja serem iguaJmeDt un de
~'altra

tant si e&t..8n junts com ssparats •••

- Què en :faria

jo Ja d'un home aixi .•• Foteu

dir Rius I I I & r . '

;

el eam¡t! - diue que v:a

I

- Uajestat, la. gent espera un discurs. Piouen de mans al det'ora•••
"l'.J.. rei Rius imrt a la ba.l«\-nada a-eompanyat de la gen t de grau.

se

senten eri"t's i aplaudiment, s a l'engran.

- CitJta.dans: - se sent!.
w

LDda
i Bruo resten sols agafats de
,..

ments no poden t'al" res més.
bAr
,

la

viata endarrera.

~tone8 ~a

Loda surt del saló del trem sense t0m-

camina

tard són al

mms, mirant-se. Durant \ma me-

mirant-se Bruc•••

~1ur de-

la Calma on

,ènCa!'8

hi ha el vaixell

que portà a l'enviat especial, ancorat. Hi puj1ll.
- Cap on anireflll7

- No ho sé, IJOda, però sn!llt emb tu tots els cam.ms meDa ran a 1a
glòria •••

ra

barca llisca,airosa, mar Imdins.

qU9 QU8l'l

La vela era molt més blanca .

arribà. Se'n d1gu8.lJ8l'IlPre més la barea de l'amor, d'aquella

bares que tan;tS

~'han

cercAda i t.an pocs l "mn trobada.
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~s~;

clar, estima(~ Gràcia, que aquestes històries d"amors especialo,

nets, sense t.rampes ni des comp U, s , no són
amors de molt.s pises damunt els

amO~,8

8.'tIOt"S

oorrett

,8,.

de cada dia. Són
de lli t 1 prou.

ra. que si ho her.'l de dir tot, el llit també hi ent rava ell els anora

especials ,sinó com a 8ubjeert.e', s1 com a complemert d:fr ecte, ja veuràs.
L'amor t'!sle és una decoraeió,

lm Orlli

ment, una ritm de l"limor de les

a1.:t.u-'es. Es com la fior que es posa a la eabt llera una noia bonica,

és eom pesar tm test al balcó, una cortina a la t'illlestm ••• l'amor-

amo,.
_~

S'l

surt re:fo.r,a.t ,hi surt gt.1anyant ••• l és que d'amors D"bi ha d' h!

de tots, com de violinistes. Tothom el pot to12ar I!l violí, però

no cada dia surten!

g8rl i

s e,om Yaa:Y8 o S8rasate. Si tothom s'est:imée

on Rau i Lia, Muriel. i 1"01, !.'6da i Broc, 81 món "r,ia ple de Dants
i Wagn~a, JsUllÍt li Conqer1dors i. Generals de Gaulle, i tampoc serfa
massa DO'!"tl&l ••• }l'hem contat aJguna èl"anors a

l'~bast

de ge1t

S8lB!8

mèrits absoluts. N'hi a:regirem n1gl.m8 perquè Vègis que e1s atlants,
i bé COl'JPtav-'!"l 9mb amors d~ g'NUl volada, tam.oo eren ciutadans d'a-

mors vulgars ·com els que es ,practiquen a St81ingrad,.. a Oslo o a V1-

dreres •••'
Mar e 1 Iens s'estimen.
-

'í.{" estine' 81

- si,
-

,:-{o

)De",rò el pare no bo '10 1 •••

vols :tu?

- ai.. •••
Doncs .j-o tamb.é. t1a 80m ~l doble. del t eu naxoe.. Ol és la dem~ ràeial
l Uarc feu la ¡n·iP.1f!!'"8 revo,lucló amorQsa, o mla de les pr.bneres, 1

s'emportà IAna bose enlJA.

Són els :result.ats de contradi r els que s

s' 8stimf!l1.
L~lvadot'

0088.

Uarisca'l era vi:atj ~t. P38S8va di 98 vel\ent pells, t'O!' a de

III senyora

Ma~iscal

tenia, segons deia, una gran por de que-
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M!"-se sola n ea-sa quan tenta l'home 'fora. Totvs els que teMD por

donarien s8!'lse eap mena de dubte la. raó a la senyora Mar:ilroal al
saber qUl!l quan tenia. l"home de viat3& es feia aeerapanyar per l' ajujut~e,

dant del

al qual li. f.ia molta pena la por de la senyora M&-

ri!Sea1. AlgÚ ja ho bavis vist que quan llar1SQèll era t'ora 1 J aJudan t
del jutjft

1.'i!)Í8 b~&a

extftHil'dinàri&8 a caSft dea. viatjal't •

.. He vist l'ajuda:ut. del jutt-e entrar a Can Uariscal •••
'.

-

,1:8

que la Sfi1yora t'é por, aap •••

- Ah ••'.

l

lJIl6

nit, MariBcal tornà

de viat,je abms d'hora i trobà l'aju-

dant del j.IJt,J& en .ituae1ó de no pcd&r negat' rea,. i en el manent
qU& deia:

... "lnoar& no e t pa 8ea la por?

Llavors :t'orea don a tenir por: la senyors Marisea1. que en ten1a
'Olpr., i ~'ejud:an.t del jut:. qUI!' en eoman,à n 'ten1r davant l'en-

trada no prevista de llariscat.

- '.ramb4 m'ho podies baver dit que el teu hooe arribsla avui!
l

- l j", qui 8abia amb aquesta por que tine quene·U é& :t'ora•••
MariscAl se l:'Bgat'à

mo~t. ma.J.amen t

aque1JA manera de :t'er-se passar

la por que tenia la s.va dona,- i :feu dues baix'98:

de~nit1ve5.

Foren

lea priI&H'!,'O 8 qUl!t es van 1ns.cr.iUl"e· en el llibre di' or de les variacioDs
c

8morose.o •••
.-

An:b els dllrivats amoros(\s n'hi ha que ell moren i n'hi ha que en

viuen. :re.poleta era de·ls darrers. S'hi guE'..nyava 1'6 vida. La v1.<da,
ja en temps dels atlants tothom p

lc:w guanyava.ean podia. Espol$ta

ofIcialment era mol:t mal vi.sta, però a casa seva, per una cosa o
per l'altra hi passava tot.hom.

lA8 t"O:re8S,

¡laven, d'amsgat., però hi pa.saavon,
t8Clpoe era net. de- .etü.pa. l -&1

gov~rrl

Vives, que també hi paa-

8S que1xa~n

que 39mpl"8

aJ. govern el qual

wt.llava, deia,

:13$
pel b! comú, va prendre una dec1ssió que hauria d'haver estst molt
~plaud1d,a.

- ••• l ara &8 d,e molt mal p.rreglar això.
tela i

S~b1A

('tUti)

Aquesta noia té tma c1.ien-

no sap fer al tm cosa••• Despréa si hi passen re-

.' ublicans, mc::màrqu1OS, T'et'ormiste8 i conspi!'adors, mira, que pagui
contrlbu«ió i de moment que no a.'n parli més.
I, al

vo~tan:t.

de la disparitat- de crit8J"1s del binomi home-dona

tinguéren lloe in~nit.es històries que no h~ acabat mai. ~l binomi
e.g convert! en t.rinomi i

ftD

però vintJ8ren l'adulteri"

al tres

Vi

r1ants. Vingué tt1 matrimoni,

1.a bigàmia, 9'la eint'U-roDe de Céistetat,

'i el divorci., les retalians de negocí i els pi'sos extres. Go11'81:>6

to'té.s :te-s bistOrtes d·' abrics de pell, j01ea 1 tart.anes amb molies
de ballesta a:Ón d&

rl1a1.

explicar. tant ara. eQm en temps de la nos-

tra Atlàntida.- A1.xò vol dir que- malgrat

el~

a-ven,O's indust.r1alD,

i1"quit8etÒDies, nàut.ics, aèriGql soei ~as i eeonOOde s, aquell bino-

mi passa pels mateixos pl"ob1emes cM l'avio!" i en són protagonistes
&t

Càmaree

d'fi

Ocmuu'-, a

de, Sindicats a barbara,
Ara, quan l'anorés
pract.icants

'8

nave~an't&, de' diplomàtl

en

anor~ del,

n'ea

.

a t'armaoèuties ,

tot el cena de' 'protagonist.a.

d'abans de la gue:rra,

eada dia més petit.a.-••

. ..
•

t'i

es

~

llista de
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:HVAL
Trobem un aa1t én la. història. F'fiQsà una època, "que no passà res.
La

gent n6tixla., apnmia e eaminar, pOS8'"ta dent.s,· enraonava, ea ren-

tava la CE:ra, 6!l1ll8.1al.t:f.a, uns- arribaven a vel.l.s, 'a.lires es tllOri
abans d'bo:r,a. Uns trebe.llaven,. alt.rEul, savia, no.. •• lmS s"ho gastaven

tot ise la passav.en bé,

811:r~a

praven cavalls i vaques.

sl,

a1glm

•

estaJNiaven i es t'eiEll case8 :l. com-

.¡ja hi hagué, alguna reUisc8Ïa de noiu.,

•

ministre d&sfinest.rat 1 una

1
1

•

~!oI'l'" p93"'O

epidèmci¡,~

a 1$8 provinc1es: del

..

allo.qUè hauria e&tat, a critar·i dels historiadors
atlants
,

cosa csè llet.res grc.sses a .1u històries haurla

,

9-S'tat;~ una

relliscada

total de tl()iea, tma deatinestrae1ó ministerial en assa o una epi-

dÈtm'ia general. Fou f doncs" una època de quietut univ-eraal. I, en
1600 de ·swrVir de mirall. al món, 81 ftlÓn dei a que 1ma època que no

passava rea tro valla la

pena

d'é-sser època. El poble no vo.]guè veura

rea exl:,raordinari en J.aeV1ngucla emual. de la prima.ra, que als
pe~s: i

t'essin

pi

rers

que el. so'l sort.ls cada dia. Es t.robà tot això natural

i els pTegunta:te -responien que la cosa ant.i-nat.ural hagués eat.at

que 1& pri'aIavera

no.h~s

ue e1 801 no sor't!s. l

Vingut., que ela perers no f'easin peres i

e' ansv-a t'.ert, que a'ha descol'Jrt que 681m8

gran cosa, es vivia en pau i no hi havia odia, enve;jes ni preSODt..
Davmt &ql¡ell estat de coses e1s 1egisJ.adcrs, amb moJ.t bon en09rt,
deixaren de t'er .lleis que tou la manera de que ningú deixés de canpl.1:r-1.es. Els militars, inact.ius, criaven aviram, i els r'1 s de1xà-

ven soVint J.e-s- coroni B sJ. caJ.&ix 1

88""' l

s veia com un e iuwdà més,

moltes vegad&a menjant. una t.ruita a l'ombra d'una

pom~a.

Fou en

aque1l8 època de pau que s'inventaren èle ort'eoIB. naixia el folk~ore.

l

~ia

veus, 9'3t,imada Grà,cia, tan 1» que

pogut viU1"'8, i

1&&

:e~

vivia 1 a'bi haurla

.semif'uses t'onm la causa de: Q,ue les coses es

...

nessin a complicar. La gen't

&8

tOl'-'

tomh :t"i1bnrmÒDica i a cada barri pri-

me!" i a cada poble després ea, t\mdaren cors. Quan venia el bCl'l temps
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ela cora es f4.tien interuròans i ela cants deixaven parats als espec-

tadors que

IlO '88

perdien nota.

A Sol"t, e,l cor comptava amb

tUl

so-

lista :t'ormidab:Le ~ era J.' orgull da-l pobl..e/eJ.s tr8&-cents babitants
del qual s'la gué-ssin dei~'t.. matar per aquecl·la :f"l.or de cantair~,..
- A la Plana poden tenir dos 'batlles en lloc d'un, a Puig Rosat un
pnnt més llarg que el nostr'&, a TtIestral les, \1olies mé,8 grasS8:S i a
,

Vilarnau aiguA m1n&:Y-al, pe.rò qui és que té Ull cantaire c(lDel nostre'! - deien els de Sort aix! que

l t'ou en un-a de leà
,

8~t1d&s.

en tenien l'oportunitat.

del cor de Sort que vin81' el con-

:tlicte.

- Ens hm robat el t.enor'l - diguér8n al veure que .1

f'8DlÓS

eoliat,

no tornà amb els. demés cantaires.
l j a va estar. Es va de-clarer la
ctuat el cor de Sort.

~erra.8

tots e:ls pobles on havia

AquelJB tre:8-cent.s habi.taot-s de Son, gent.

Ilorma.lment pacd.fi (l8" per a venj s:- la robada del S'oJia:ta 8a conve rotiren en un 8:xel'Ci t exterc1nadol:".

- Nosaltres pot.ser no trobarem el nostre home, però ningÚ cantarà
mai m's a gust un to1'f¡ el pais)! - deien e18 de Sort en:brant a sac 1
deatral pels pob1.e,s de le rodalia.
Aquella cont..e1Ja passà anY9 t"l-4s tard, quan '8&

tornà a escriure l'a

història. a les planes de la mateiXa amb el nom de liLa. Guerra del.

Tenor" .Ja v:eus. el dieguat que portà el t'olklor&. ~s hem de retenirqt
d'aguantar, quan no

eo1l' ar la

ens

eontribu~ó,

porten &1 diari" ens t.repi tjen" ens venen a
era: festegen la dona o ens robem un tenor.

Si DO hofsn aix! poden 8ueeei r eoaes que no s', hi comptava... El

tenor,

p~1Ilt.es1

A pocs dies del rapte f'eu un gall com una casa di

pagès en tm e·cmert privat., pei-aé la, veu del dis:gust. i ningú, al no
antar es Noo,-êlà mill més d'e11~ 'l'e1''Ò la GUB~a del Ten.or Ò1irà
i

anys. Feia

xà perd~

tempà.

anys

que no h'hi havia haguda cap 1 la gent no es dei-

l' oeaaió

de bat,re-' s ma vegada mè'S.
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GRAM, NAVEGAl\"T

Gram no tt1gure. en' les planes d" amor 1 anoret1Js" de la hiS'tò!'ia. ií:l1
ja en tin'gué un d'amor i ben part.1cu1ar tanma'teix: S"enamorà de la mar.

Nasqu6 vorB el IJ.ae. de les Aiguss Vives, segon.s eeobJ.a d'una mmera
beneapecial. La seva mare t'ou ,Junys, la qua1 vingué al món als jonea~e de la tiba del Llac. A ~ de n&b:&r-hi vora l'aigua, Junya hi

passà m1't'Je. vida. Hi. jugà, s'hi rent.à, hi ballà i hi t'eatejà. l quan
a1T1bà l'bora de comprar Gram aqu9'8t estigué· ben a punt de sortir de

o.ta &1gua .. No 4s esrtrany, don~, l'M'ecció a eata~ en remnJJ. del nou
vingut. Quan el treien de vo-ra l'aigua plorava fins que :L'hi to-m-avm
i Junys no podia suportar que el noi l i ploris. i., can que Gran a l'ho-

ra de cani.nar feia vaga general,. Jtmya de eidí. '1 molt bSl decid1 t, a no
enaeny'ar-li de canin&r, que mai n'aprengué bé., i a enseny8!'-li a nedar. No e.aminava, però als dotze anys escs'ssoSr ja travessava nedan t

la part m4s e'stl'lfta de 1 I;lae. Cr-trsqué amb l1naso.la cosa al cap:

gua. l p.r&u.
just trobà la

~a

,1;' ai-

.iQc.s, ni gue-rras, n'i noies, ni res. Adolescent t.ot-

man~a

de passar dies àegui ta

.e.nà buXJ ant un 'trrJc d'arb're

S:et1BfJ

sortir de l'aigua:

'fins' 8 donar-li exterioromnt, t'orma de

p&1x. l :t'ou ~e11, per primera volt.a. Uésen!,avant. e's passe¡jà pel

Llac a cavall del se.ti peix sense ajut de l'es malS.

Dos 't.rCOC8 poli ta '

.

1m t'orma de cullera donaven moviment al. seu navili.
S'acabava, se~

:yors, d'inventar .la navegació.
'(bes 8étmanes deS1'r6s de 1& gran desoobe1O'ta, Gram feia amb \IDa corI

It

·tiria de joDC's una mampara pel peix de t'usta iaqueat ja es movil;l sense que J.e. tripulació h~és de reoar. La navegació seguia la seva m.aI'
xa trimt'al.
~

!l anomenada dft Gram

S'eSC8ClP8 i e~ mateix rei experiment à desig

de veure el n-aveJlmt. Dit que li t'ou el desig del rei, Gram digué
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que

e~J.

no es movia de l'aigua 1 que si el rei el volgués veure que

a' arri. bé a êl Llac dra

~es

Aigues Viws que potser no 1'havia vist mai.

i ha reia de tot; al. món; 1 aquf\'U baixà al I.he i :contemplà des de

ls riba lea filigr-anes a rem i a vela de Gram. l una gran idea s'anà
t'orjmt al mag'1 del rei. i vegé l' sigua plena de veleB i de vaixells
portant-hi els' seus homes di1'8' •.I un pensament l i aardan&-java encara

que

e~

rei no l'acabés d'en.tendre •• ,Marina ,. Matina,.

deia e1 pensament.

sl,

Marina de Guerra,

Marina de Guerra, raonava el monarca, però què

vol dir Marina de Guerra•••

l succe:1 qU(lf .en mla de les incursions d'Etls bemes gtBrrers del. rei

mariner, a1:"r1'ba:ren a. la mar que mal no havi4lD viat! sentiren.. primer,
al veure l&. grandària,

tma

mena d'eapant, i de meravella més tard•.

Tots pensaven aeop que s1 1.B. ma.r 'vci1gués ho negaria 'tot. Hi portaren
el rei a "V8ure 1a mar e1 qual de moment, ~, espantà com tothom, però
era rei i t'eu tots els possibles pe'rquè la gent no l i con.pe l'e...-

pant.

Desnrés aqti' U pen Bamen to de temps eni arrera 11 tomà a vol:tar

pel. cap 1n'8:i.Sen'tlnent ••• Harina, Marin.a, Marina dè Guerra••• I el rei
mariner es ~cordà de Gram i dec1d!. mOBtra~l1 ]¡l prodigiosa deseo-

berta.

Li tinguéren de po'r'ter a cavau. a Gram a vo-ra. Ja mar ja que

en plena joventut desconeixia $ncara quina cosa era caninar ·bé. Quan
Grran ves' la mar caigué de genoJ.l8. e. la sorra. Per t'i, 'V'en,uts tota
e~Sl

recons del Llac ,de les Aigues

.

Vi~ s,

tenia al seu' da\&nt l'ai-

gua que eJ.']' bs.'via somiat alguna vegada, 1l:.acab!bl.e, vi\8, Uuminosa,
~orta,

t'onda •••

- La meva gent. i jo -dip el red-, d19D que e1. 'D1Ón

8' acaba

que d'aqm no passa ningú perquè hi ha l'aigua ••.•;Com
sl hi ha "res méa darrera aquesta ratlla blava?
- Anant-bi 1 -oonestà Gram.
- Coll?

GB

aqu!,

pot saber

I
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- Doneu-me un va:1.xel1 prou gros i

UB

portaré terra de l'altre costat

de la 1"2t1180 ••
Tot e1 temps que durà la construcció del vaixell, Gram è1 Pf1ss·
de, 'die8 i d'e ni~, 0011:. emp,lant 1," 6speot&c:le per eU Ú11i O de la mar

.n moviment. Allò, allò era ai~ de, debó! l -ell seria el primr da
pessej a1'-se per aquelles aiguas, verges que no t4m1an fi. Hi nedà 1

.s"bi 'trobà com el peix a l'a:lgue, ên r8as,egui calea 1 puntes i, enamorat ja de la mar dormia amb ella cala llit.

el pobn! Gram,

eS'

:r

~ou ja

tant de la mar

t'au tan amant &lla Beus lemmt. s, dels seus esva-

lo..t8 i de les seves manyagueri-ea, que acal7& 93

'8naD t

per:fecta:nEllt

el llenguatge de J.'aigua, que .jaée entendre •••
Temps mits tard, restava llest el. m.é,s grml i airós vaiX81l, que mai

e.la homes havien ,viat. Les mans més

c'bJIicade8~

i per ordre reial, bro-

la bandera que voleiava airosa dalt~ del. ¡:a 1 de la n.Sl. La ve-

daren

la era de teixit de jOD<C$

Be~ f'

i

un -tercer rem, t'aria la :fema del

timó que 1..l.avoré', 9S clar, n1ng(1 no sabia q'J1.Da co-aa era. l :fou el.
propi re! qui ,esbardellà contra 1-8 'p.roa de la barea um gerra de mel

en record de

~a

diada. I un mat! de juny que' eti>nvidava a tot, Gr"am es

:f.u a la mar 8l"Yproant la misteriosa ratlla blava. L'acompanyaven
8i& \8

lenta atanyo,sos de ecnqu~tsr per a Terra :Nova el què hi bagues

'nUà de) la rat.1.la. Eren, seguramen 1;, que ningú eonêi:xerà els seus

noms, però ho eren, Mita, M8S88gt1er, DroDÍa, Pardal, Antic6 i Pico-

.reU.•'.

,-

Totes le6 hores d'un dia s',escolaren i la ulistenosa rat.lla

bla~

•• mantenia 8emp". a la mat9ixa distènai.a del. nas de, Piaorell que

per Etstar v1g11.ant a proa

&T8

el que la teni El més a la vora. l v:in-

gu6 la nit. l el vent hi ent'ont à nau i mariners.

Sis, dels set tri-

pu.1.ants/s,'adormiren penS2ltlt.' qU& l'endemà 'tindrien noV9s platges

a

proi/.Gram no s'adormí., de por precisament de trobar terra ja l'endemà.
l en 8s-sent l' endemà ""s~l tm 8<>1 molt v8Tm8>11 i ni es vei6

la
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terra qUIl haVien deixat ni la que havien de trobar. Només la mar

i

prou. l ja, miré88fl'l on miréssin, la misteriosa rat.~la blava els
~olt..ava

de tots costats.

La tripulació

eomen9à. a en canyonar fort,

i aJ$Ú ja. deia que a n'ell l'havien embarcat per :t'oreJs. Gram, al

1.imó, deixava dir. HonÉs 881:o1tevB l'agua dt! la que sempre n'aprenia
eoses noV81J. rera :f'eli9 veien1¡..se voltat d'aigua. En :fou
~.tns

~1i

dies maJ.ln"'at. tenir

durants,

m·ajor1a de la trip-".üació a l'opoeic16.

~lls podien 1Jst.ar a l' opo;lsi:oió, pe'l"Ò ell portava el tim6, manava.
Hi eren en va

gué de nou

tal'

com ell p.ortA. e1. gt)vernall.•••• I la t'elicit.at vint:;.·

pe~ Navegant

al trobar un tempo-ral. Allò era nou • El

vai.]'l tan aviat pUjava com havien de puJar' més lltmY el9 preus del

carburarl'ts " com baixava
pes

demanà per

rauJ.es

no

8.

8

p-rof'und1tats, abisaals. La tr1pulac1.ó en

t.OJ"D8r ,en terra o baixar., ••.Gram pen~va que amb pa-

s\'arreg~ria

res

1 seguia. callant., esptrant. ••• Fou

\m,S

es-

p.ra d'bor'es en mig d'un mar dest'el'm$t i una t.ripulació eq>èrverada.
Ma! s'h¡¡gué"S, pensa~ aquel:La tri.pu1acl.ó que ·8 J'bagun pogUt '81JPantar

tant I tJrlCOP de mar s'empo-rtà la vela 1
ja no :La pegué aguantar mé...

e~ pa1.

que l' aguau tava que

1fove-s onades ocasionaren noves baixa-s.

Desaparreguéren una rç-an part d'obra morta 1 tres-quartes parts de

tripulacd.ó que dellapareguj

aei)

la eo1'f is,a que la por .s'haur1a Qes-

bat.. Arrj,bà un ~ent que &J~ VB.:f.xeJ.l. en restaren només dos soca

mal Uiga'ts i Messeguer i Pieorell que organi.tr$U'BJ1 un mot.i- per a
suprimir 1'Almirall el qual. ,eegons .118 tenia la culpa de tot. Però

la cosa qUè bagué.8 f1stat un joC' da criatures èn "terra, :f'all~. en mar
perquè Gram

8

l'aigua era invencible. l mentres elB sediciosos pas-

saven l'estona amb eas ull.s taneats abra9a'ts als dos 8strems de l'ú-

nia, pal que res-tevR del vaixel1,. ac-abs.ren, quan Ja por els deixava
~ mornect. l1iu~, adbrmrt al 'fravegsnt elf' qual imp&rturbabl~segu1a

.,

òre.t al miJr del pal. i, somr1ett • FimJ que e'! tempcr 81 plega potser
al veure que amb un AJ.mira1l can aqU&ll no hi bavi a, de momem"

res
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a ~er. l vin.g.¡é la calma. L'em emàla nar sem lava que no hagués

lm

trencat mai cap plat ni .cap vaiJl&11.

s.ol g.loriós arraíi.cava mi-

1ero8 de l1uiss0ra a 1" aigua. lJ.1sa, eaJ.J2.da i bona nois. l no es veia

encara altra eoes aIs mi~9r8 de punts cardinals q-ue

t.'

la mar quan

no es ven terra, que aquella ratlla blava que motivà l'expedició.

Si, tingué

un t'inal aquell Viatgè. tba tarda un vol de gavines

saludà xisclant el

" de, l' alada salut.~c16

terra era a prop. A. les t
al lluny,
.~é

la

if\-'b1avosa,

gNirl a~eg:ria

de

• Aquest es de aencantà. La

rfpJ:e de G

an

t1T' fi CC&t8.. Quina'?
p~.msar

aparegué

Pel" uns moment s

(;l:t"8[Q tJ.~

que amb els 'tomballons del tempo:ral

tornaven al 110c de sortida i podrien toma!' a emprendre de nou el
ca!!ï t'et.. Al desembarc8't', però, veié que la terra qtl9 tocàv'!n era

• llC.tSlIseguer i Picorttll

e1i

paparen a saltar i bElllar da-

IhWt. la. sorra de la riba per a convélleer-s"e .de que l.a terra era real.
l

s' ~enoJ.laren davnt GNU'!l, ~i besa,-.en. ela paus i li digu'ren que
~

millor navegant de to

els ten;>s.. Aclariren, però:

- Ara que ncsal.'t.rtts, es'tima't Gram,
t'ugi:ren platja.

OO1unt

~rnarern

per "terra!

p:erden 1;-88 entre un bosc d

aJ.meres

que

brodaven en vêl'd el. final de la. S'orra. G~1am ~8tà sol i s'adonni
\

.

ar'l.b els
~l

pOUS'

a l'aigua....

nou pafs el. rebé can a rei de la mar. L' omoli

t'eren proposicions 991" a quedaJ'-se amb ells••• Li
1.8

d'honors, li

dem~aren

que

all-

'el que m&s li a.be~Q,•••

U1 va!XGl1.·r -r&-spongne Gram

l a1., li'n :r'e"eD
U"l:Wl

lm

que per a molts- era una glò-M.a minu--lo. Per

la gJ..òr1a. ?ou embarca:r-s''hi. A l.'ho¡oa de ma!'Xar, quan

'famós mar! contà qu

1;

r hi havia

maj orin de la. t:ripulac:J.6, li regaJ.ant:

n tenie'!l

el

¡porals que s'emportava la

sis parrtl1e a de I)f1Jgres, que

.adir, jtmt at'lb &&'trie da CU1JH~, oan arith nora 1 un

sabre del ~~d ...-••• Ls-. tornaria t'cu

t,,.av

sense bai.s. Gram
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arribà

artlb

negres i t.o~ i rebé- tots

es· podien :rèr, 'Pflr

t.er-Cê'rS

81.9 hM101'",

que en aquell t.emps

vegada-. !.~s aut.orit.ats l i p1'8I::."'1ntaren què

volia en prer;li d!!r. la seva proesa. l "pet.! la contasta :
..' si pot.ser una
vm-xell•••p*ro
nav~gan't

Ell era Devastant 1

Gra

barcat. !

..

'.

s'

la. hi

poo"

vi ur8- r3éBt h

gerd

qu. aquell v

ve~

:J.~ oblig¡¡.c1ó

passà la vida et.lbarcat-.

de pas'sar la vida emLa de.J'·rera vegada qu

Ss no

·nt.-1L¡ proVBda, I.·ora <te l'aigua. l diu la 11e-

Irra.

xel! no tocà nJéa

FO\~

v 1st. g,J.guna

v~a1a

costen acompanyat d'un eato1 di sirenes que l i cant.a-

diV#!T

ean9cI!s a t..ct&S bores. segons la llegGnòa, cada

èie.i.xava veure,

8

' gran ..,..
mea

Il;¡ més en terra. Ho t'eu sol. :i d' 2PU.lgat. Ell

Ibal"C8 no

vo~

-té

~ i aB

1.~

cop que Gram

vela del vaixe1J. era mé& bJ.ane&.·••

,

A Terra fiova, &1bel t.

con.~tuiren

nous vaixe'Us i,

'8

copia

de negar "tripulants- 18 g~nt. apr6ngu'é- una .mica l'art. de navegar.. A

ren ministre de mariu i honorari.

enca:ra que

Gr

aber perque en la

l aquell rei que qu.m co:neguè Gram pen ..

rina de Gu@~1'8., ~ou el primer en ten ir êsqtiadra 1 E-d xt que pogué
Tan bon p~o!" q~Je

1_ na-as àe canom.

vwY..L,I';Dà

ha.uriSl ~et J.88

portant gent a passeig 1 pescant .... Hi.. posaren canons. Ela que

l tot rou

l~~.

COC8Dq6r

..

olt ben rebuts. .
8

~

o al. paia

tenia. negm-. Ho ta tot

el~ ••• - ~1a

paJ"'t

t.WfJ.
.... no"._~.

els qU& no

de

,
Anys mea tard, equel1
/

país i es trob

l

algÚ.

O ells treballaven

treballaven molt poc.

is pro'8lle-8> h

n"~98

treballaven mo'1t. i +:'.othom volia
ca11ava

de moment.,

Els

reprodu1en en proporciona desca-

tnbaJ.1.aven, callaven i

negt1ctoa.

:r.o~n,

;

1iJt'ectïvanmrt els uagr

ne~8

fe-

.-

Els negres que po:r.-eà Grao de·l seu prlmerviatgè

1:10].1',

~

que 611.5 n'hi posaVSl aban-a qua n'hi posessin el

renpri

- sap,

naus

in

~it

una

partot a.r:reu. La gent. ttabia qu

nsg~,

que no cobmva, treballava 1

,
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- Ho veig molt negra tot això! - es oocentava un dia a les altures.
- Torm m-los.

- r qui trebe,l1Rrà , qui ens t'arà les guerres, d'on traurem minyonesatem-l.osl
- F.bs trobal"en en

e~

mateix cas que tomant-los.,

.. Doncs què :t'em?

'1uè :Olm, qU& t'em ••• Fins ara n'tltreu partidaris perquè treballaven
con negres••• i .sense cobrer.

- Es que de 1a manera que van no trigaran pas massa a 6,sser més que
nosaltres.

Ai.xl 't.rebaJ.JAlran

UJl7o.

- Però són negr&a'••• l ara (¡ue n'hi ha tants

tt8

veu mAs •••

:0 serS) sempT"e gs. No es poden desoolorir•••Mirs, de moment, que

s8gue1xin treballant de :tranc.

ren aquest món una mm nascut per a ma-.

nan i altres hm nascut per a cr&ure.
-

l si no volen creunt?

Garrotada I
l qUa:! siguin l!Iés que DGsal1iras?
- I.ss garrootad$J canviaran d' @c8qU'erJe DJ- • •

l en tingueren un cap

Et

lligar a

'r4rr8

r'Qva amb ela negres. Tan

,colD treballe.ven, callaves, es l"eprodu:1en i prou,.la cosa no t'ou mas-

sa t'orta.

110

ob1igació~

'a que t'os

però pegar a un. negre era més

aviat b!n vist. De 'IlOmEllt. els negres rebien i seguien cal.lent. Sai

bien que ai
que t'os

8

~a

'

'hi tornaven se'n podien t'er la pell la qual encara

tenien tot el dret a e-st1m8J'eose. No tenien drsjtt a res,

ni a queixa:r-.tle. l Agt.1Ï-en callant, però reproduin1:t-se'. Era la

va arma, es veia. Quant els que no èren re pa

a&-

se n'adom.ren isola--

ren els homes de les dones. Fou ~a catàstrot'e-. Els negres, que du-

rant an..vs ho resi,atiren 'tot callant, al quedar sense dones s'ho ju-,
garen tot. Arl-ibà el moment, a~n:a <1&1 temps previ-et"

que les garrb-
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taèi88

canviaren d' esquenes. l ei treballan t havien valgut per 'tres,

una garrotada n.egra, pe.r re-cobrar

les

do!V}'lÍÏ

exiliades, valia per

.deu. No, no 's'hi l>o.t. jugar amb e'ls mataria de la reproducció •••
l posats a pegar, ells que sempre bav1a'l rebut, no tenien aturador.
S'envaJ.entonaren,aJ. veure els

e~ecte8

d'un-a garrotada i segestraren

dones bl8l'lquès com 81 s'hi gt18l'lY'ctssin la vida.

- O ens torneu lea nostres o ens quedem amb lt
'El govern.

ftS l"'e\D'11 8

COJ."T~u1ta

que la 00,98, s'ho valia.

Tornem-les-hi, tomem-l.es-hi I

'ê6, par2om.-ne, primer. I

d1guéren.

8 vost!'8S! -

:

d&8p~és d'mver-les-hi

tomades'¡ Ja heu

vist' aquesta gent com pega!
I

- Dorn'8 t'em alguna cosa més que torn~li;8 les ·dODlB~ •• ;t'cU: Jo. Potser

88 n'havia t'et un gra, IIBrBsa de

~er-los

treballar i pr(ll ••• Jo, ho Ca1-

feaso,er:a dels' que ·creia que encara ae ' 1:teia
los trebalJ.8r. Perquè en són, fie new &S•• • Pe-rò

un~avor de de~
lm

negre. amb un ga-

rrot B la mà•••
- Ea qua IlO hi tenen dret a tenir garrot 1

-'

Toqu4Ç dé peus

&

terra, senyors. Awi tenS)· garrots, no en poden

tenir però en tenen. Ib 8111"9 di·a podèn tenir alt.as C088S. S'hi h;a
d'~8tar

bé,

crei-eu~•• ;.

uan els negre-s ~ lla vors hi eren,

-em 8l'ren

le& dones p ropi&s, con-

servaren les blanques i pas:sareti comptea. l no le8 tomaren :rin
qU6

pogu¡tr&n respirar senes demClm"

pt!lr'lIl!~

donnir sota teulat, can'!""

e' at1'8Vi.r~n a à.em8Dal' res mfjs•••
.. com a augge-rencla
..
all·o de :raten! r
l l"b.iatoriaoo'Jll a.tlant ho pOOB

tar., 1 percebre 'un jornal-base.

!~()

les dones blanques per a -obtenir raconefxemSlt8 lÚnims ··fina que
:to-S&in més de de-bó, que ja hi anaven en cam!, i. de~i.ni:t.1_mEDt l

garrotades

~nvfe88'in

d"

~squen_

•••
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EL CAS D'ESFDUDIÓ
-

• o •

i la vostra t'i s'acosta. I, com sempre,

:r8l"eU

tard.

I

~a Espirid1ó que parlava. l parlava sol en el seu' retir d'enllà
èle les mun'tAny'ee, vora tma cova Y'&n'Ïd d'etr.-s i tllo<lla de degot.iina

d'aigua inI:f: s1ble., dessota arbnt-s céntenar:i.a, al:tissd..ms i enMlats

que veien eIs' núvols de molt m.As a prop que· els homes•• Els seus
otert. s eren b1!Jn especia;Ls:sim1s que arrin8vtm :t"ent aa.lta-morta1s
de branca en 1:I'anca; guine.u8 orel1a-dretes i mal per:fumades; àguilu
re~a,

d',ale·s :ilmlens'es 1 pi.ea cor.vats i

aerwsos; t"alcxms de picat

. contllD1'ent.; ,êèrvola ear,regats d& banyes, que escoltaven sense parar
de remugar cot!: -si sempre' tinps:sin herba :rreaca a mig cany6;.

sen-

glars de p.1-1 dur&, rtm1na.i'!"88 1 amb cara de poques amistats; llops

carregats d'àpats endarreri ts,amb la llengua. t'ora i tremoloso'S sem-

pre amb por de :e-er cosen q.U!J no havien de :rer; eoni'lls tot orellu,
de nas peti"t 1 sempre en moVima1t •••,. i

com a teló de t'on s hannòni e,

tots els petits ean'tair&e del boac,. els quals: quan Espir1dió

:Ceia

una paUS8, mtt.daven el eon~s' amb tota mena de, canta sense soJf es

,

ni d1r·èetors ..,...

l

'

l 'a que Espiridió hagué de deixar la companyia dels hom-es perquè

bo pressentis' t.-ot.

~se tlmir~bi

cap culpa havia. nas,eut amb

e~ do

iobrenatura1 d'endovinar J/esdevenidQt", de la, mateixa manera que hi
be.. gent que ha Ving\lt a:l"lI1én p.er

gnàrdi&-civil-.

,

'Via, sense me,;rs
menCJaments

".selr gen:era.1., músic, balquer o

ElJ. es, con'M-rt! en enÜ8vina.ire sense cap senyal prèni ~8, sense- haver-hi est.udiat. sembla. que el

~ol"8n"t

00-

aquests:

Una tarda d'.s'tiu Espir1dió, encara joveníssim, soJit! a passeig
amb uns amics'. Anaven .. ra la mar' que tenia un bal dia 1 era tota

eJ.1.a

'lD18St8r!Y

llum.in6s. I, de cop, ~BPiridió

ne'tissim, i digué:

8S

m1!"à el ce~, net,
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Demà plourà.

... -

:ls amics

se~l

miraren i seguiren converS&nt ent.l-e ells com ai res

no s'hagués dit. l l'endemà plogué. Tot el comentari que :t'eu el món
. d' aquel1e primera pedra éle la prova del geni que aquéll home portava

a dins, t'ou el que digué un dels anies de la passejada del dia abans-.
- !(!ra, plou. f'~iridió ja ho va dir que plouria••••
La segona actuacio regï.strad&. del neixent profeta passà, coses dels

homeà, tan dèsaper.cebud& com la, prine ra. Zsp1r1d1ó

cionat

8

:t'er ninots d'argila. U1a. tarda posà

B

era un gran dee-

assecar al sol, da" alt

d'on residia, la seva darrera obra: una lloba ambs1s Uoparret.s de

poca edat amb

188

aentX1es boques'

019

rtes ver's

1811

fonts de vida. !=l'!!

dona .C¡UPJ havia :t'et un 110parret muga migrat i' que ela seus trebaJ.Js
tindria per arribar ón devia per a treure p rot'i t de la p rodigalitat
de la lloba. Dos grep.sdeta d"

a~Ua

t'resca po saria 19 8

CO ses

al seu

lloc i' tothom e9taria content. QUatlsort! no pOgu& aguantar tma
"l'ra. Uns.

de.sv~ats

que pujaven carrer anunt s,'bavi4ll1

atura~

davant

'l'obra ca , Espiridió i, perquè si, eanicolanm en t.rè rialles les :figure.te s Ci' arg11·s.

,- Aixf us rebentéssiu I

... :f:'u!minà.

l es rebentaren, 'si, 'senyors, es reb9ntanlno Espiridió rea.tà uns momena espahtat, més: quan li pas.sà l'espant no en digué res a ning\Í
i

se'l guardà

f>8'r

a. ell.

Tampoc ~s -tinsu' en co~t. la tercera demost.ració que aquell ciutadà tenia per

&

predir el :t"utw.

Fou durant e-ls disturbis de la

Revolució de Febrer. NingÚ no hi havia dmat

import~àncla.

parquè la

gent deia, í t'im llavo,..s tenia tota la raó, que ma revolució Vin-

gu-m a l'hivern ben poques coses pod:!a t'er ••

,.F,].

t'red, deifJl'l els en-

tesos, ho mata. tot, t'in s lf!s revolucions. th revolucionari estol'rlUdant

'8

un revolucionari perdut-, i un revolucion ari amb ab- ic i

bufanda ja pot-

p~egar.

Una revol.ució amb cara i ulls vo1 un temps
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que permeti passar les nit,s àl ras sen_ preoeupacion s bronquials.
Per a

t'S'!"

'una revolució com ca1 es neC8ss1.t.a gent al. carrer i que

hi pugui utar. Qui és que mobilitza :revolucionaria ploveD t, nevant
o

ant>

tramurrtslla1 Perxò una revolució' :revolucienària

demél18 bon

temps. En ve'ritat ningú no pot -rer amb garanties d'èxit una revolució-:revo!ue1é amb paraigua·, esclops 1 caJ.'(l)t.ets. llargs- __ l :t'ou tot-

jU8t quan els pr:ime:r-a revoluc:ionaris revolneiODawn al crit de "Vi ela la 'revoluc.ió" i

ql1e

tothom es creia que la ~volució no serla alI

tra cosa
a

ljl),

Ql.19

una revolució de crits, qae el nostre ~apifridtó digué

espectador ve!:

- Això 8C8 bars tM.1ament!
l hi acahà de ma1anant. mIS' fS('IVemant.s deixaran da governaP, governaren eJs el t1'e8',. es' dei:xa.,-en de pagar daut.es, els diners 1 les senyore.sctmvia,.~m de- propi-et.lU'i

-p&r això, 49 cler, no calia cap re-

voluci6-, les pNsona s"obriren per a. tms i
i

S&

n'hi tanca-ren d'altres

comenp la moda da canv ia.r els noms de places i carTera que d' en,~

de llavors s'ha vj.ngut t'ent cada vegada que b1. ha 'bBgut rtlvoluciollS.
-No a7*tiu al carrer, que us r-ef.!-e:dareu. -.

Dies tlés tard als avisats ,ea carregaren de- pulmonies en bloc.
l Espi-rldió comeu9à a preoeupa:rr-se- l -es preocupà. ja més quan una
nit al circ deia, al veum el m.llor marom1stCi de l'època t'er e'qui-

libris a mitja maroma:

\

.

- Ara csuràJ
l el oaromista qu.eia.

Intentà pensar-se que tot allÒ era prec1satJ\(Il"t .ea8ualit,ats, que ho
podia haver' dit qualsevol altr6 i 'hagués passat igual. Però •.•

,

,

- Joan, vigiJ.a la dom. T'I 9!'.ge.nya~.

Aqu! la 'Prot'ec!a eomen9à

rats. L' ani e cJoan

99

sent!

'

a donar-li aJ.t199 disgustos qult &ls mo~'8

i ~<m lm gran lIJ.i de- vellut al pro-

:t'ttt.a. Però la dona de- c1of:m coaapl! al peu de la lletra l'avis del ge-
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ni.. L'arde. Joan que si bé t'ou enganyat era lm home just,el t'eu a laseva dona aqu'"9'l1. ull de vellut i anà a demanar disculpes a Espir1dió.
- 1-To planteu vinya, que vibdrà la t'il.lo:xera•••

,,

- Aquest ministre, t\1gt'Sra amb les contribucioIB •••
-

l'To us embarqtau, que naufragareu•••

- Deixeu-lo dir Al govern ••• s'apujarà tot!

- No, serà noiQ•••
l no s'~rrà ni de- t1nacome. En tot quan predi. l Espir1dió agafà por,

raga:rà

tO

por mortal

t'iDa de pensar. provà, pera no t'eI"-ho, de 00-

nar-se a la vida 'alegra i a la begdu8, 1 fou en 1~8 cases
xa i en

t8VIJMl"8

on :reu );es

8e'\e 9

ae disbau-

prediccions més sonades 1 que 11.

douguéren una tama que ja no l'havia de deixar. Tant (D'm le8 seves
prediccions no a.:t'ectaven els conv1latans () eren a llarg pla"
anava bé, perè
i

qUal

les ,coses ¡:redites eren

ae

tot

pers'onatps loeals

a curt termin.i allà f'oMn els t.rebaJ.ls pel pob~ Espir1d1ó, quan

la gent s'aaaabentà de cambinacioDs-de regidoret" actiVitat.s noet.u1'ne8 d* jutges, capricis de bot~181'e& i COmpt'ê8' de banquers. Acabà

tinguent de
i~ossibJ.e

:rugir

àe la cOI!1Panyia dels homes

que

li t'eren la Vida

prénen't-lo per ~ui sap què. Vivia sol, únicament amb les

-seves pJ!'ofecie9 qua regalava al món sense aJ:tra companyia qUè els

arbres inJBÒbil& i siJ.encies08 '1 els animals del boso que ac.udien a
eaCb:ltar-lo

t.eme-l"09O&

p:rime.r -elB animals del bosc sempre pensen que

quan hi ha un home a prop bi"ha t~ ba11estee o 8scopetee-, 1 enci
sats mé& t.ard. Ea 'v~ que al món havien de passar'" m~]t. es coses per-

què Esp1rid-ió no podia OOnar 1 f abast. Prof'et1 t&ava· la nit i e l dia.

~

El seu e·st.et de gràcia era permanent. constsnt. 8ense solució de continu1tat. Prot'et1tzé. les 00888 de l'Atlàntida 1 les de :t'ora, l'època
de 18 ginecocràcia, l'en:t'onsament del Continent, la :t'ugida d"UIlS po-es

vera altres tf!rre-&, guer:r&&, to'Uts,· guèrres d' invasió, guerres de d8-
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t'ensa, guerres per a conservar la pau, prcnlID.ciame.nta, desvrontmcia-

ment.s, amora i {leBamors', di1Jt.adtn"fts, ""t'o:nne.s ,. ruptUr8'S, enredad.a

generals" a8'88s.sinats' particulars, col. lectius.•. anooes i vingude

parlamentàries,. robots, 1~ ra c8ni"t.zac1ó del tnÓn i la dis tribució final. d" aqu-est ·en d0S' bàndols ambdós amb t'òrmala8 de finti ves per a

00-

nar als h~ la t'elie!'tfat absoluta que mei no vindr!a ja qU&, 'deia

Espiridió, ningú e!tt donarà mai ras' si no 't'ho 8wnyea;.... Fins s'atmvi
a predi~ la da:rorera. plmb. Aquí

S"

acabà Espir'idió. Durà allò que du-

raren 1e'8 seves pTediccion's. Si P' edi la fi, què més po dia predir?
uub a:[xò hi estan d'acom tots els seus, cronistes. Pronl.mcià .je. amb un
t'i! òe veu

U'D~

de les d8.!Te'ru converses que

8"~eol.taren

dt:l la

ra~

hurnanQ.

- ••• I, :nois,. això s'acaba.
- Volau dir?
'!"

U(\ hi podri.a. pe's haver un Ul8Il entèa? N'hi han hagut tants dur ant.

segles .•• Qui hQ diu que' S" acS/ba, -el

~ov8rn?

MaUieu-YoB-Ul.L.

- Això s'acana, die. Alnreny:a s'acabarà aviat. Què vol'EJU que hi :rem més
,qui? Quanta a"'JYs ~3 que vivim••• ~Vg enllà les senyores cantaven Ja

glòria d.ll~ver v:f.n~t. al móh. Ja be'.1 vist. com són 1&8 senyoree, ara?
Qui és que t'aria, r.er

ell~S',·

avui, cap disbarat?

ElS' homes haR

trat per canins que mai no deurien haver' segui t. Han cregut trobar la
trampa de 'tDt., ban t'at sst:r-ea a:r.'t:f.t'iciBls, ban r«nogut l'hannonia de

l'univers, 11Eín e1"8:at màquines"pe!' a t'ot. i peT' a to'tbt>m.... tl1 ou ferrat.
t'a t.emn8 que és un mistèri, com ~es ,cuines i lea lJ"qvadorea. ViVim de

nj ars de llauna i ens hi bf!ll'l tol'tlat..... RXèrclt$ de robots t'an la t'ei-

na dé mi:l.ers de product.ora qu" j a no ~ródU8i'XIJn, sense por de petieioDs

d'a~nts

de jornals,. d'S vagues ••• Her.tarribat al cap-.demunt.

Nó1UUt.res mateixos' ja tenim més metaU. a dina ,que oarn, ossos i vísceres. Auys enllà, la gent, aqu91la. gent tan beséant.ada 'Pels savi
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d'ara que en (liuen anacrònica perquè

eren t'eli90s cantant vora la

mar deàpré-a d'un pJ.at d'arròs negre, que go.stlven sentint

tm

bon te-

norT1 i que ensa1i"m.veo si una dona a1. baixar una esc-ala ensenyava un
bo-n pau ~e pantol"ril1a, vivien amb gn~s de viU".ft i esperaven 11.1u-

alonats la vinguda d'una
1"esta o el casori
d'ma t'UJ.a, estntnsr
,
,

ve et! t o declarar-s-e a le veina.

ml

Es elar que qui sap què es pem aven

yerquè t9nlen una dent d'or o una cama de :tusta, aiJit al. l ara, ara
D

aquest aspecte j

';i

ho veieu, jo

tl~ lm

o r d' àl~i, tu un està-

uae de t'i1:J" 8a, 3qm 11 un cervell d'iriun,

d'aram 1" molts, una ànima deeant1r•••• !.ss
.jat

e~

la teva mare un ventm
~làquine8 s'han, mig

men-

P

poe oxigen que ens quedava 1 s. no anéssim 8mb piles a la but

f'l

ca i no corrlsslm amb pulmona artificials qui. sap on seriem. l amb

.-

tot aquest progrè-s, jo envejo la felicitat aêls de la dent d'or.
Pare, pare! A i'Hospi tel ha nescut. un noi d& plàsticl
'l8.1aguanyaèla :t'él.n'1, Freda. Ariys enlla, els diaris del món n'haguéssin
,anats

p1&tl&

M la vinguda al món d'un no'i de plàstie, com

qU&n

es feu

el pr1\Hr' t.raspïantammt de oort s'anà a la lluna o s" acabà el petra-

1.1••• Ara ja ni això ens mou. Po trobem natural. Ara ••• ara amxò s'ha
acaba.t.

Mi~l1!!

Però •••
l Esoirtdió no passà d'aquí. Ni ell ni lea

S9VfJS

prot'ecl,es. Al cap

'de die-s d'amer· mo~"ot, el món'9 que sempre sol fel" tard, s'adonà a la
:ei de qt'"i ha"~.a pe~ut i omplenà Espirièlió d'honers, llorers i lloes.

No ho ~olgttéren !'-.rr êu vida J pe~
!"rament, ll.uit

8.

q>lB1l

:t'ou mo-rt., l i t'eren un ent.e-

més no poder.,••

DQ, MUsIC

lUs pe "'"Sonatge8 de renom floriren a l'Atlànt.ida com a mol te llo'eS.
I

Perto't
hi ha algÚ que, en una cosa o alire, '?a parlar d'ell. Hi ha
qUi
.
.

es :t'a famós tocant la guitarra i qui se'n fa cremam Jueus. A l'Atlàn-
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tida només hi havien jueus rics i no se'n cremà cap. En altres lloes
eembla qlJ& de jueu rio tampoc se'n cremà cap. Només
pobres, com sempre.

9"8

De músies n' hi hagué:rGn molts i

tida, però parlarem

c~maren els

b) ns

al' At1.àn-

ímicam«lt d81 primer, Ja que els demés no feren

altra oeea que :rer var:taclons amb lu vrIf.t. notes que

inv~n-th

el' no&-

tre historiat.
Tothom Mi;g com pot aD aquest món·. Do, ".~ néix'!!" cantmrt. l1 i cantant.

passà gsiTebé la resta de la seva vida. Cantava, a~b la mi.r&c1a, amb .e.l
gest, amb J.a boca, caninant. ••• Igu.ale.va i :tins snpfft9a.va el cant d'in-

:rinitat 'd'.o'CeUs i en tfKnpa
'lm

N.cJScl

tb~idBò1.e.

ctato·r1aJ.~ata

s'hagués pogut con,.rtir en

l t'ou ce;p:cant. expres8i:!J' sons que la veu humaJa

o podia eXpressar i que ell. ·sentia interiorment.,. que Do inventà ~l

violle El violi de Do teni.a tres cordes :re"8
e&ixa de re8'aonànc:i.a., de' :f'uata p.olida"

de·

t.ripa de )Cai, i la

desdibuUaV8 la seve
t'oma do' sn
,

-

ca d'atAnet.lla per tal de que l'arqtt~t. no haguós àa patir per a passar
àaralmt 1esco-.rdes d8:1s costats. Ea

consi~la

procedien àéJs cabells b18l1Qa' de la vella.

que els.

Lait.e

f1~s
,

de l'arquet.
...

la qual tetQ,la' t&'1ts

ys com cabells, i de c8bel~s &n tenia mo1"tfsams"

i que sempre que

algÚ port.41va a: cap Closes extraor<tinàr1 99, se:' 1 premiava amb cabells

de. la vella

pa!a.Pe:re

Lait.è els guala eren conaiderats el& millors cabells deJ.

~an,

que salvà

11,18 senyora

lm

m1n:tflt-'9 de la riera Verda, en tsnla un

Madrene& qu.e par:! 30 vegade& èn 't9Ilia unes cal088,

i eJ:. rei, el re:i és clar, en ~1.a ,ro collar. l

tota. la t'ama que Do

~

via cOllGuistst. eantant, la multiplicà tocant el vil' • Arribà a t'er-se
tan destre tocant-lo que :ro~.l so1.11ci tat en f!l"a1 n(}ml:r e d' acon t.ei xe-

mell.-,s d" anomenada: als
6

gtl&'P$ abans

de les bataJ.les, aJs enamorats

casa bona, a l'inaugum(!ió del nou palau reia1... ·• Do t'eia l-i:teral-

ment parlar

&~

V101í., en t.aut.a de- tlItuera que- qusn ftcoosegu:1 aquest

grau de virtuosisme j a no parlà mai més.••
- Do, ban dia. - sent1eu dir a un ciutadà el t.robar al geIf1almlÍaic.
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1 Do,

posan1:J-~ el

vio11 deeaota la galt:a responia amb

aqU_t.~ll

d1.1ê$'

no'tes: uBon-d!att,

Si la p.regunta era::

-' Què, Do, ,ja hem dinat?
La

resposta. era una nota curt.aJl neta,. precisa, clara. Aquesta:

-sl.
T Do emprengué un di a el seu mer8velló
per tal de portat: a tot
!nGr. .r;n

altres p

~rd 8~hi

t'aria en

, com veu

,

ue 11 r",etavt1n. d:tguè:
Vull mor1r-ae sent.int

no.

! ana.ra!' ool'T1!n ts a

rcar &1 famóe V1Q1ini$t

)e- a ondo1oir als d&- •
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rrers manen ta de Berta.
Sorgiren, de l'arquet del músic,les notes més dolces i 'tristes de
la ao1t'a.L'Aria de la mort. de B&rta t'ou la peC;B musical. on anaren

beure tats els músl es que .sortiren després d& Do. Els assistents

8S

sentiren tr8D8p6Jetat8 :t'ora del món, è1amUn'tcamins plens de llum on

'hi movien sen90 tocar de peus a terra com sl t1r:guésa1n al.m •••

t168. ;.-deia. Berta.
I Do, don8Dt-se compte del què s'esperava d'ell, tocà com probable

ment no tocarà mat m6s ningÚ.

QuaD ~eu

la darrera nota a:t'1nadlsa1ma,

allargassada, mortal,
- Gràcie8 -digué Berta i deixà el món dels vius amb un somriure de
:t'elia1tat als llavia.
De~

'

llavora en,·à t'ou sol.licitat per harmonitzar les agonies d,

la gent de dinera del pñs. En una d'aquestes seasions

].J agònic

no _

a' acabava de decid1 r. Feia hores que Do no e8 movia del costat del

lPi1t sense p8!"ar de tocar. Tocà l'Aria de la mort. de Berta per qUal:
ta vegada, i com si res. El mori-btmd, que tenia una fi" aD tarida al
cap, ealim1tav8 a dir:
8 •••

l Do, 1ncaneable t tornava a semit'usar-ll les acaball.. l quan parava
de tocar pensant que la seva música havia triom:t'e

mateix monoail.1ab:

t'li'.u.

.1 •• prestigi, al acabar

8a

trobava anb el.

Do, conv.n,ut que el que estava en Joc era
tm

passatge que ell ccma1derava de:tin1tiu
,;

i sentir de ,nou aquall "Més" enervant, s'acost.àJDés al malalt i d'un

tenomma1 cop èle violl al cep el C!e1xà de cos present. Al

c~ i

8

la fi la seva missió era ajudar-lo a morir anb el viol!o
Feu moltes coses encara Do amb el 8eu violí
si~arem ~.

màsief'

però no Cesl-

que la darrera, la que li valgué la iumortal1tat: l'e-

liminaoió de Ras, l'home-t'era el qual. assolà durant anys la

CI)

marea

de Vall Clara. Ras era cons1deratcom a q~l.cOlll contra el qual cap
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tor,a htlJl8n8 hi podia rea.· Es menjava tot.es les criat.u11ts que t.roba,h~

va,.1 no

havia home,

d~Dzen

ni senyora que :sort.is en bon estat,

uns d'una manera i les aJ:tres de- l'aJ:tra, ai' mai. a'avent.ura.va a passa

el Bosc de l'C\nbra '.gre d1n9 .16 dom1n1sdl Ras. L'home-f'e~
fi de qui queia a les

~ 8

'grap•• amb una riaJ.lada que

J.ava la ,sang dels hotnes i -at.urava e¡ respir de 1.88 dones. Quan les
tAtmDea~s més v:101e~ta

es de,stermaven dannmt la terra i la get es

reoollia .tremolosa Mm· coves i' eabalu" Ras comen98va'a ••t'ar, bé
al món. Sort1s de les BS-' ,8 propiGtats i aneva e cercar les

v!o't:1mea a
que:

im

d~ielli

rient ub

seVe&

aquell.a rialla monstruosa cada vegada

t.ro deia 'paraul.otes al$ núvo1'e'. l no hi havia noia que dorons

,quan Res 'sortia en viat.ge de neg"Oci perquè a ca:lasort1da tornava carregat. al

s~u

amagatall amb el bo 1 ,&dllor de l.s dona.elles àe la con-

t.rada. l totes les

V.g~8

que-els escamota, d. Jlent més valenta sor-

ti·ran a .la recer.aa, 1. capctura del monstre, tomaren

desmments i amb

moltes. 'baiJC88 llistes. VeÜl1t que, p.r la t'or,a no hi havia res a -rer
'intentà tenir-lo ·contept ()t'el'int,.li s

~a

111n1adel seu quarter ge-

ne,ra1. 'tota mena de p,resents que ae suposà eren adequats erssos ccm
,quell: viandes escol11des, noulJOnat.s, les noies més buf'one 8 ••• Però

Ras noeatava mei prou satis:t'e't i seguia de tant. en tant portant
;CSP'

,aceions

c:u.

càstig qua àim".n tot.hom esp,aordi't. Es diu que el

hunor de' Rarnod1a vicir de que aJ.gÚ que no' S'ha sabut mai qui era
s'avanpva al monstre 1 ea.quedava amb
'ta~

8~8

presenta' que li' la Vi.Cl es-

deat.1nats., e.,o'tr'.tot amb les no1,1RS•••
~le

prom1s,

h~

brics de,

de

p:a~.

un, d:1a, Do, tomant

t.~ave8sar de

a.

clonar una audició de' eom-

nits, el lloc on Ras t.enia la seva t"a-

Feia lluna i 818 claps de boae on la aombra.ra total

t'eien encara mé., la Por senyora i t!1ajora de, là nit·. Pero Dó no sab1
q~ tocar. el

i

~ma

viol! :1 no t1tn!a rea més que una ànima.. Ulla dits

galta -la que servia M ptmt d'apo! a l' inst.rument,." musicals, i
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:t'eia can!, músic de socarrel, a conpàs de set per vuit. I, de sobte,
aJ. travesaar tm rieraJ. on la lluna posava sombres t'antasma:Ls a deadir

una riallada Que caragolà d'horror les :t'ulles dels arbres i emmudl el
~ 8S

cants dels ocells noctums, sorg! de la negror i

plàntà davS1t

Do amb els bra,os en creu, la bo ca oberta i la barba negra. 'Do, amable
com

S8mpr8'

i... creient que aquella rialle era 18 maner's de saJ.tñar

l noctàmbul." es 'tl"8g'U16 ,el violi

de la bossa i r8,:ti là:

Ina-ni.t.•••

obri,

n't, uns ul1.s

OOlD

unts tarong&suna mlca de80r1m-

t. davant .1 miniscul CCIlcert de Do, i cl"e1sl't que eJ.. caminSlt er

ord o que no 1.' havia entès

seguit

PJ-O'U

• Ah, ,si

·ciu

Terra RoJs h

1 monstna

on

119al manifes

l'll.lu8t.re eonee'!""ti
Ull

:rieral,

I li a tota SO rj a

ut que aque-

stlmat dels

lb por i

<ls les g

Ul'J!

l!JSin

des'b:ln

• no hagtJéasin

e

que

IlAh I l

des'V8Ulà mtmtS1Yes :enllà centenars de

nova riQ,l¡....a

,d'

bé, llen,à un:

tot) per a deslliurar

rò allà no hi bavi.

de Rafll

, la lluna -mol-t lluny per certr, Ras,

s omb:

Do 1 un violle

'.

la sev,

s 8snera.., segur t e

,si b6 pe-ròé una

dir'

'8].a

lè us
-

l '..

u'a

gona intervenclo oral.Do

l seu ean1nar, agafà

el compàs

~'arquet i

:reu

ava ccl'da nm:re riGa:

~a

tanta

~ràciat

am1e?

RTlànte. ' t I I

i

,
- Per que? - 'ta Do 8Db

ituses.

ot tj¡'qpàn'ta' t, dicl Jo sóc Ras, que m'ho

:jo

11) tol

- Jo sóc músic. sans?
Bo :1 en

que. .J.

nt,s can aquell, Do domihava t.ant 11 instn1Uumt musioal

~u ~amós,

qua

_s per l.'hom.-f'&J"s.

~es

contestes musicalB eren del tot en te-
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- Pit.Jor per tu.

serà

el. prim(IJ~ m(lsic que probarlJ.

- Però•••
- N'o hi ha peri>a que val8Iin. Carnf ('4UnI Carn
l rigué, rigué com sempre qUEt e:s disposava

homes, dins le:s

re da:

nA

00Y88

de' mtls:fc I

a entrar en acció. Els

o al jas de les cabanes pensareizl molts a la ve-

qtrl deu estar vo'ltant ~St que rigui t.an't••• u Però la Por

.elS' tenia i.

IlO

passaren de pensé'!"-los aq'121lJi mo1a. T segu:ir en 1mmò-

bi1s malgrat lea riallesdé Ras s'anéssin

conV8rtin~

en ribl.les de

feata mé\jor.,
l Do, per prl'D'ln'a vegada, va deS'Cobri.r que elk ei

món hi havia mol-

tea coses mé9 que tocar el viO-l! bé-. Ula d"ell.e8 Ras, el mosn~e, que

es menjava a qui :roa, sen·alt' destriar un bon músic d'un vÜ1,gar mano-

bre, 1 que pots&r ara ae'l menjaria.
gada

al

Si

n'ell.. l t.ingQé por per primera

la s.eva vida, tota la 'Pm- q~ Ras \l'olia que tingués. l

t.1 dominat peJ.e dos ulls de' 1 'ho~f&ra que

8S

se,g

a' anaven acostant amb ho"

me i tot. Ja n0w6s els separen· delI arquest de violi. Vuit. Sis. Quatre
l Do, p.1"8ssent1nt que al.lò que' s'aeostava

6''r8

la ~~ort, .sentí. la pena

'.

il!l12ensa de' m01"ir perquè mai més podria toaar, el violl.: l tareant els
ulls es disposà a donar el _u da'!"r.&l'"' CO'll08rt. Del

tot embadalit. to-

cant. cregué, que Ras ja se l'havia menjat i, que ja mort, s'havia enf'i1a.t Der camins que nO~8 podia è.gu1 r la seva divina música. Beco-

rreguè, tocant, regions plenes de llum on una m,m- d'estel$ més grossos
que els' <'1'* ve1JlJn els t1lJdJ human 8 &soonv.rtrt.-1en en altnt8 tants vio-liD'B qt.e to caven 'la, seva mateixa música arrava~o~. l Do tocava i
,

tocava pertlt8 de tota aquella m'tÍsiea eeleètlal ell oontiDuèR's.&ssent-

ne

.~

solista••• QUatl estonea més tard Do obri els ulls

pensant~se

que

qui sap -on~, trooà,oh, l.cl1~clet a. Ras éJ'quat~ pa.ases de distància

aa_gut a t&rra 81'Zlb la mà a, la barba i alè ulls tancata. La primera
cosa que s'o-corregl1.é a Do foui aprofitar l

'6 cas ió

per ra entarura:r-

pel rieral, r..erò a la que dêixà de tooar Ras obri .ls ulls! bram6l1t

J.62 .
mes esaan:!aloaament qu

i es disposà a portar aca.p les seves pr1me-

.re8 i poc artistiques in1:.en~io~ •.• l Do, tomà a tocar la seva ària

d'adéu a la vida. l Ras t0rnà a quedar assegut amb la mà ,a 1a barba 1

els ulls t.ancata.

A la

tercera vegada de deixar el v1oU, Do eaapren-

gu6 qte era ÍJn1oamen't la seva música que privava que
Ras entrés
en
.
.
,-

6aoio. l

d e'ten

i "tocant.

ròpia t

p~aant

una. barrera de notes

Intr. ell i l'home-t'era•••

, els trobà a ambdós 1Jen

rop un de l' el t 'rè. Do :t'en t varia-

'-rella de Ras i aquest 8om-

onat.a t.rànca.

,xpress16 qua mai a'Hav!a Vist,

·.mt amb l
hmà.

ina q

cue ja tr,

aides d

de Do arribaren

les no

taven pels ca-

al. lloc del 8uce6s i ;re8t~en ,co1"-presos a1 con-

'acost

/

ernac1ó ama-

lar el qtl1d:re. l la nova corr.é 5 l be

del

.da -ent-!'8 les m

torat,

1. que

et.

cont

rio~

là el prodigi.. EsU\ven tan as-

n veient qu

decidiren a llen;e.r-se damt.mt

Bas quan un andante- con ,motto· el tania, dan1na1(,

la mercè dela ea-

pectador&.
l Do ll.uità~ harmÓD:!ca i horoieamect durmt cdnc di

deb1l1t:at l' f.I19.V8 vencent, del
, subtil, deli eada ql

xa al.

eu viol1 no en

mida que l

•

que

un~

quei-

més i més

ob~i.Q:ava

o&r a no verd,.. detall. I.l'est'or., ·de Do durant aque-lla

8etma18

tràgica,

la prime:ra de la hiatòr1a, ..el deixà literalment amb la pell i l'os, i

rla
'.

di

,
Ulla

art, acostumat a no de..1 un

r anomenaèa. que t'os la

deseones:ut.. AJlcsP-vespre. del siai dia, Do no conservava_8

-eoròa del aeu :t'arnós vial! la qual s'an

a l ' altr.e., però la oe:r\;e

mori,. de tota

a trencar d'un moment

"s sabia qU8 s'bavia. de

mSle~, l i dOOSV8 in~iració per

corda. :r11igranes 'inaosoi t8dea. l arribà el

ferra. Do, dues. To

a f:er, no '

, dia.

8snerava aIlSiosamen t el tat

b mitja

, era ma desnllà9 d'a-
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ió extra.orditià!'.ia. l és que entre al àejtm1, absttMet. per

qualla

"tot e1. púb1i e assistent en aquell men:orab1.e 'Concert. i 1.88 notes de Do

havien t'et. est3'a11s entre. la eoncurrèm ia. Haurien d

-

QJlYs Pêrquè entre els esrectadors d' tn eonce~ de vioU hi haguéss1n

tantes baí-X8s. n:T'oc1uidea Dar 8s:colt&r m6sica !i&leòta. com lea que tinn ,llo.c
o

durant aquella setmma musical vora el Bosc de l'Ombra Ne-,
v1n~. E~

l &1 deaenl1s9

Miliom. Do

tEm'DOC "tO-Frm vanes 1.eB seml~ses sentides So

Raa i

'I

dejmi no havia passat en va per a

tocar uns compaaaoa més i 1.a vie:tèria. seria

seVQt

pe!'Ò els pOb~B mú-

sics Ja sampIS han portat gana 'endarre':rid6 i si bé Do s'havia atipat
dA

tocar 'f81a .ia

tHi98&

di98 que només Vivia de notas i estava tan ac

bat. Que ni sombra :feia.'•• La

Úb~ca

corda òel viol! s' anava "«ant.- a

u11s vis't..oa.. l quan la èlarrera nota è'esoolà al trencar-se la corda
1 violi caúnlé de les

mml9

de DO', que mor! matant. Ras no el

isoué més que- el temps àe di'r amb un false't

80lr

8.tip~at:

- Do, tJ'..!, sol, do •••'
llen~à,

la qua no havia seguit 1a:fi del músic 1 la

t'era, rabioS8l3errt i cr1óant

8

• S'hi llen ..

t.ot cridar damunt

:rr8.1'lc. I. si a "ha dA dir 'tot,

x-hnma-

-e ra

'I.l1.l

•

lllurà d'un monst

l aLv,,! t'cu corn el p

iol:!

perq

j a

. BO

..

,

port~·

:f. el

1

1'1nt'inl"t.

FoU,.

nom t'ou èonat

la mús1e's, b

qu
,ta1l~

queleot2}.

i

denrostre que

1'abMt d& tot.s eli

ha, ea'tat mai

les t'!estes à& Do passaren al s t'ull.

Do .. Any

d

e

do

OI

'?''f'O

la 11

:ò ai ~ nounat

la primer&. n

dolent s, l' hagué:bin

P

eJ,..

de

164

·colom dè
ar

'"l~'''
~
"""'.J

bl.!,

~

lm

bèC,

a la 'to'r're'

de~

c..:

.6
.. B1

.da mai no vi

i

i verdura., daul8

red matà erb

·-à 1 la gent. dejunà de bo de bo.

:1 farma·eè"utlcs.

ta estómaca a to t

de.1UIrQ,'

i

U'f.

1 Qual

-estat

JM'~. ~uneio:

lté8ae~

rce1x norma1m«> t to-

orgànic

0':-

el.tea- maJmenaàa

,

reposos"

u1libm.
8

'PAn

p

• Prt. r d&Juna:ren e
mal_SIt.

J

nt

.WVJ1~""'-.L&

\1
•

~n

qua n

ar." 't,

tiar.smes bi acabà molt,

,

m_.·.

pri-

,

l
·t

i ü

ls"

cantav
a-

~66

19 se
com de

pe1¡J:ta amics, ela in:tsnts¡ que el titgu&J'tn amagat- sJ. veure.

are1x1en de la d,..cw.ac,.6 gossos, gats.,

dine

~teB

1 lloros- au

.611 de tan mal. na stegar. Adhuc algum vegala l i por-

ets que

ela hi bavia est$ oter.t

,ven

l Plat actuà. Deixa lm eua UJa !l8:Ae8ID es

de qui sap quin

recollir,

i no narà

11à,1

1':'Jm't..,:;¡nvaA

..

tan d'
êSal. ,• • se .li donà la

U~·..LI_

esmes..

es

1

"

de blat. l ell
r,..

tomen'
d~mantJaCClU-• ,

t1t

tre jubilat de l' e~\,òIU..\,Q,

.t

,

m

_

1DÒ-

il1a Ciu-

P-

-ll~a.

i

tum l'aasaaa1.

P1at qui

nin --,

'C

,bitant. del ro-

meè!aIl

..

,t

s~ce

on havien as1Ade~

di~.r.e.;'-4llJ,

la qual.

•

b1
8

,-.1

11

1'o:rd:rott

~

Pedra Ne«ra.

v.:u..a

de segles" 1 la senyora dal

tres'••• Però la cosa
l

qu& l i

:l'larJCa,'Ot,

va.1gtt61 l'estimació nacional

D·CIlo&.YQl.lj~~

\I

\AII:IF..l.

J... .....

~ ....

UV.1..

:t

l.a aegcma me-

l",vV<;:Js.u,q\N..r,1".

18 el :riU de la primera autoritat ci-

vil. sort1. junt amb altres menuts me t..a.Yda de jullo¡, raap,lendert, i
d ' aventu-es al Gran Est.any de: lea Fulles Verces.

xi que hi t'oren arribats, la total tranqUi1-.1:t'tat de Je a aigues d
l'Estany els dei-xà boea-badatlla. l gnt:r& C!'it.s i ttS.al.les s'$1d1n
nuets 1 bI.8nca a les a1gtH:lS

-

Vèniur~

gBm2d&&

io:r1o'tal.:r:f.nea.

veniu! - deia Co.rda ala seua am1e 8 CI' aventu~s-. Aw1 ou-
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de la

~an

fulla. 'Ss igual que un v

11 1 ena podrà

portar a t.oti;l.
l Corda. precedint l' arimt
t'uJ.J.a verda.

l'eno

eA't;,o~

avance i av

L'a-Llr!u,n

.. -..:orda .j 6 hi t\s a p,.eo.

..... - ,

,urt, just el tMtlut. ceDaJ'rÓ 1'1
"'~"UG

•

........

j

A'hi

\,A.I.lUI»

'P

en~lR. ,• • Ai,

l' ai"~a i,

arnbOBre~

de triomr¡ de1xar-se e.n

qua.J., com ai ~es anvs Que .'eSP81'és. as clou

t.ot•••
trl.&ttlt

donaren

totaJ. tiri:

L~spres

on!

ture-r que

de O

t cridar ei

en

l

els Itt tit

passar

,- l'e:t-45 u l:.'

, Plat, aeguf.a el

l".sPeD

o

11

d

ilet.s

UN

direcc1'

llen98r--

••"'.any endin Se.- N'atu

ant.

Va tr:

J
Dh_nD,t

rl't

,

coll
l

~ou,

a

!11

ls noi

,
del

-r Plat.
í :reu el

Ñn-

"-+41'

.
t davant el

l

al balcó

governador

,l'

Plat

t

h~guèren

1

Dc:u.1.U

ant..

..

fin
Ltb

COse8

a 'to

t.at iDeen

llarguèa.'•• 'ls n
UU!'

- c;

uI

s al. c1avan't-.. i

l'1n'terrt

11"

cab'

'alant. 6mb el br

'.."at.it.ut. del
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~fPS

DE FANTASMES

En aque.s1í món hi ha mo~te8 coses que eJ.s homaa De elt. enen ni enten-

dran ma1 prou bé. En el temps que .10 parlo,. es'timada Gràcia, Ja gent,
la primera., era mo1t 'endarre-rida &n int'in i tS9stadis del saber, cosa,
p&r altra partna1iura!l.1ss1m:a. Ul Uat!p 'espN:'tt.av8 molt més que ara.

'fba apagada de. 1.1tJD era un d!'ama1 la t'oscor no e:ra suportada per
ciutadans que a 1.a 11'l1lt del dia ho envestien tot... Heni de teDi r
~sen't

que els-. pr1tners a'tlant.s quan la nit arribava s'entat'uraven

coves o cabanes endins i d'allà no els treia ningú-. La por a la nit,
fou

~urant

mo1.t tellp8 \ma por multinacional,. La nit ·la passàven dor-

mint. per a no veurè-1a i pel"quit
por i com 'us l!\ por

'8'

1'&S

més 'ria de passar'. La gent tenia

de' m'al explicar atribuien

a la mat4:ixa cau-

s ,sobre nattn"als i d'aqui v1ngu6ren es¡B rl'\s 1 bntixea, elemert 8
del

m'à enUà i

aJ....~a sèr18' de'

t'antasmes. Aquest's, darrers., al menys

a l' At1.àn'tiêla, foren de carn 1 ossos. Fou . s tard que la gent el
ve!' .n

~o:maa de.

núvol, de eris8ant.em o de gots. Els

:fan~asmea a' a-

pro1f:1tareD de lf' por general 1, en lloc de teni.r-n,e, en :t'eren, de por.
l1s van veure
Nr1 bons de

<18. quinmaJ. pat.ia 'la gent. i, bons p8'1cò~egs 8lS fe-

d&bó. No és ,cosa :t'àei'l ésser :t'antastaa,

lm

bm fantasma_

Com en 'tot, eal o:t'1ai, com en :cal per' éssflr nsvegant, rost.ir
~

tUl

xai

tallar une,s ca:L.ces. Ells sab1-en quàn havien d'actuar i amb qui. l

:rar8ÍDent :tallaven. Cal conè1xel- la gS1t. i aquells farttasmea, al mS1Ys
e1s prim~s, la caneix1fEl- Com la conè,b:en els veneàorà
de serp o de

p ~ P8DJID ••• Encara

cat actuar aquests savis en el

S8-U

avui pots veU:N

8D

d" anguent.
dies de mer-

ofi ci. Fan- l' apo~og1a del què

venen voltats de gent de 'to'ta mena, i ment,.~ eanten les excel.1eD,Ci9S

del product.e

'8D

mirant els ulls i el posats de la possible

clientela. I, de cop:
- Teniu! - diufW.l allargant lm pot. de llama o de vidre a un 8SI8 c-

~71

tador-. l només val un durol
l l' orador :rarament f'aJ.la. th

ben c1ar

q~

821ltl1tD

dels concurrent. 8 11 ha di t

seria el primer de comprar. Després la

t'i

aj

eil. La gent al veure que un .ia ba co
ho :farà aeMr1r mai allò que c~-

G,

•

de paicologia sap qUlt en algun l10e l

l.;¡J,avors,

er
to

110

Aque11

s'acaba' de decidir.

es porta el pr1mer.

aen:&.iU~en'tt

rador 1 lla s'tos. En"
,m -cucara aVtJ.1, estimada Gràcia, a tnol.ts llocs la ~nt, Cl'8U

rander que. a doa me,.

8.

A la :tarmàcia et dÓnen una product,8S q

iblen ,capce. de cont'ft,s, amb uns grans prog:ranes

que diuen l,

CC)1II)os1e16 d'una pindola o e1a miUoDs d'elemelt8· ó"uo ant.lb1Òt1~.

eanv:l" el Cl!'r.,der actua amb h8:rbes mist
seren~

aga:tat propiet.at.s a sol 1. a

punta a les

h~rbes .4.1

'a-

i més gent àe 1a que 8

ha

curandar. E1 misteri ens atrau..-st.

iutadana q. ,acut. ,a session sd' esperit.i8tllt
amb 1&
.

dels
, ,

eot1Ven~ut8.

l .iura qne s'hal aixecat tau1&ssen88' tocar-les 1

qU$ ha aentit. 1nt.e1"V'8ncions oraJ..a da gent. desapaNguda

d' anys. Ell

"tem, de guerra, que es tenia p8r d'altN8 co..... es do
¡n'tIrIs. I!b temDs normals, hi ha poca gent sabuda a t
Done 8 ai aw1 que la ,~t

'8

que un llibre p~ovooa una revo1.uc16 a PortuRa1.. au&

del1en

~ense

,

a la, lluna com aban 8 sn ava

1

!n'te rvenc1ó diracte de. bous" Que ~•• ·màouines ho 'ten

It,,. de. de f)ot,:x8S ut1litar1a a envjar :t'ot.ogrtdles èl&l p1eneta Mart,

si avui, datem, que hi ba tot això 1 alt,nJ8 coses. encara hi ha eiu-·
tadaDs enrolA'ta amb esperit:lat.M, bruiDai eu1'8llder., 6s. de ben

àonar qlJ8 segles enUà,

81-8

aUanta t,1Dgu6aa1n por de

:DO.J.te S

p~

cc

i admtt6ssin l'existència de :tszrt8sme8 1 t'0881n alguns vict1mes d'a-

qUltsts. El prinl-er :t'antasrna con«HnJt. .tou Pere. EU no tenia

UU~.

tAnia tac poca que ~'l conegu' per' Pere sense Po:r. Sortia de nits

quan llanpava 1 t.ronava, dormia, 801, en m1g del bosc més eSPès 1.
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v1~~

:t'eia temporada en case8 i castells enrunats. l ja

la llegenda.

Pere :reu por a molta gent. La 1mag1nac1Ó$ àeJ.s atlants' no t.ingu6 limits.

se'l vei', es deia., .eti't

de blanc i arrossegant Ca1enes om-

plenant la nit de laments 1 queixe8; vesti.t de llop desarticul
cledes i corts; en t'orma de raig de lluo entrant. a

198

camtres de

• te. 1'98••• Ui, si anaren amunt els atlanta parlant
Por. L'home se n' aprot'i tà d'aquesta po-r general, ,

ue lA gent

a tenil'-lo content 11 portaren 8PDro d'on ell 1"881-

J)9'r

1.a tota mena àe

D • •nta.

Pere era

lm

1'antasma modest i ma:J. s'

portà .les o1'renes que l i t'eren, però e8 veu que, com sempre, algú
·a'aProt"i tà de :La conjuctura, veié que t'er de :tantasma era un bm negoci iaiJdcom Pere treballava nomis dilltme, dimecres 1 dissabtes,

.8

ls col.legue8 nou-vinguts t'eien tot.a. e18 jornals. L'haver-hi
e.n~Bmes

or:t.ginà.

'

pànic ·entre els soci e de la por els quals, quan

t'antasnes a Pl'OP don'8\7en per en tAts que es podi Sl

,nse pogue1'-h1 t'er ns, 1e8 coeea de mite mal e2P1i car.

Gran drama

8

essa dels Pistons. Pitt.tons 'eà passeja a

gIW18

gambades

ala de Nlre de l.a casa. La senyom Pistons t'a un posat à

r

s. sap Que 81 e8 decanta massa àel costat del seu h\IUIJ,

cir

et. :tarà
a dalt.

D'~l'tra

b S1ia,

p

ia n01a

que fa 'tres hores que plo-

si va a :t'avor de SUa, Piatons els disbara'ts

bella.

- l prou! L'esto:tat no l i. priva n1nm 1
i&t.ons 8a mi ra la. seva muller 1 per a ":for9ar 'la seva dee1se16

dóna tm:f'ormidable COP' de peu a una gran gerra ql» ja l i havia t'et
desViar el Dasse11it massa vegades. L', acte originà un nou enf'urismament
a Pistons ja que la p:e1Tf! era sòlidament clavada al sol i el xut de
,

:tons en ren les consequenc1es.

at-. Veus a què m'ha portataquest,8 n01,al"i

- Ail -

ne, en

lna dues nenes 'Der

~-al'-t..

les coses &ix! •••
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Fiat

g

es treu 1a mà del peu dolor1 1. 1 11

ler.

plena cara. de 1

Ai, Pistons que a:ra jo en t:in,c

t.~~

1

de p

P1stons donà ma p11a de penes méa a ln 8

·YOl-S P1.atons ].a qual

:tiris, i es

a sabia que quan ell canen·9ava no hi baVi
11ndtà a ot"arir tall poc blanc com pegui al

en contundent marit 11 anava enge«m't;. F1n
- l t6! - :r.u aquest eng.gant eJ. derrer pl

de 1iot,a

tn«I8

que

que.:
de la casa en di reeci6

a la seva acongo1xadad:f.ana.
Quan a P1atons no 11 feu mal el peu 1
c~ UDo
.

1

- Ho

p,r cuJ,pa d'ella?

V8USt

latons, al

1']'

ut

ella n'hi

,

8

•

n~

aembla .:lDó que l'atrtora del teu disgust hagi estat

Jo, hane•••
Però què- diu, ella1
:118 diu qUè no

-

no

saP

rea de

:res de

,

a1 S1 tu :ros si s ella. qu. dir!,

stana, Jo ho

- rUra,

re.,.

nto tant c
.¡

'tu, però vosal1r 8a no us feu

càrrec mo1te8 vegades de ca passen aauest_ co
- A mi m'bo tindria d'h~r t'à1,1 Però

a casa no 'hi. quedarà re

:.nce~,.

eu..1

'. srtl••;.

.10' vull &aber

ni vo

.t.tes du

qui is ell,

,

·1 Ni vo-

sal:tT-8s·dues!
Li ho ;tomar'

8

demanar....

Ca1ma 1 't"

Iistons.

Passa tala estona. l torpa la senyo", Pls'ttlll8 sufocada, suant.,

blanque1da.
Ai pobra t'ina meva!

Què, j

8

està '1

- No. lro , . això. 11em cZnmè

L'hem pegada
a f'al.8a alarm 81

gran irljust1c:1a ambla

pd)c" S110.

- ·\To, això no. Però ella

no:

- Això no. eh? això
-

- Done

ho

1nnocen t.

,t. Pistons.

ho

tl:8 q

'8

17·

tot, qui és- .11! I depress8 o hi hau ' baixes!

':1ng(¡.

- Ningu?

Ningú,

-

:í.
a nrra ne'!" a trencar, i

'lteara

, trenca-ho tot ei to'

- Trenca l'alt

pe'PÒ no

11an&,

-

a:lxo si.

la cosa

MO

de

~er ~e1.19,

Pis'tonB,

U.l.U~u..

D~

11i'l18nteires sempre n'ban a.tat le,

eoa1nea....Però paas
tAt-

t.aul.aJ

eensiUa t' ld p138ses tres hores.

t'ari curt., :enca:roa que aaue.ta no· e'

cosa••• Fue

. t eonec, 1 per a eon-

pumes, q

i¡nt1

'1'"

"&1Uu.,

!b x1cc>ts que la galan'te..iaren.:'.""

-eone~n

i

,te?
,olts. sUa t'a dè bon

u

i

'8

l,

8

bonic

••

- Ell! Ell I EUI
Però~

Pistona" no et

PO'b8'

rar?

Feu mo1.te:s coneixences, i .. una

111t de lluna.. or.

- A la porra, la ll'Jn8I Balbina, que tom

ecmeDfar a trencar!
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_. tha nit, deia, Sila sort! a respirar l'aire de unmtanya Que tant
li
- A

~a.

].a

Ja saDS el cas de- la taia Pau1.a•••

porra la t.ia PauJ:al:i:U, 8J.11

l:!,~,

o •••

quis :res més, Pistoos, es08ra't.

- perqUè no hi anaves tu,. a

~._

de l,ea teves paren_ al
,

j()., ara, 12 qne I)fUtaria biVer-hi 8ns:t.

- P.rò a quin món som, rei:ra! De1xa'm :La taul.a, dic!
- tfo (mi eament jo, sinó quaI.Vll1g& que: hi hagués anat.

- Què en

'tu, deJ.es al.tres den•• ., .No 'totria diuen

88P8

han de di r

qtl&

qU8

sl

qUal

no.

- Pi8'ton$ de1xa'm acabar, pel" favor. Quan ho bat! fet, tu seràs el
pnu8r que e.oopsd1ràs a 511.&••• Ja ho aaps que a Si1.a l i plau sortir
8

muntanya 18-S nits de lluna. Féia una nita d'aQuell_
muda<Je8'~

qua van

qUD'

el

u.v ~'*

80

\;CUKtG-a

soc Jo.,

Q\a

sembla

U1D. . . .

Balbin al

roh'ibides, nosaltres dora s, que b'

'ns pot

parentes. 58-

deixar pas:_jar \ma nit de llima prop d'on

! de le8 oliveres emunt, eap el Mol! MajoJ.-.

i mai ho hagués

,:t. Allà ho pe!'C16 tot- Ja era hora I

E11~

éUI

-- no corria, Pistona. De1xa'm acabar.
-

"~8

Que no acabaràs mai. l estic més que segur

que no

saDr$

;

- lVIa1eiàea donesl A cops èI& cadira sortiré

i-et.ons,

- O

,

lligarem caps,

.1 culpable de 1 J estat dI!t Sils.

- !fi 'tu, ni ni~ú.

v-·

qn~

cadirè~'m

ue ho bauràg :t'et

tant e

ubt.esl

.

vulguis, però a la fi.

de &am ••

dius el nom del. cu1Dab1e o no diràs mra1 més ftJSI

~76

- Si1a no t.e por

la nit. UillQr dit, no en

-c,

del 11011

~U.O.

poques p

.'1.

11ar~, ~ Q• • •

n~à.. ••

'M.i~

no

ria

~trCL-""

ister1osos .segur en i segui-

ren••• ltl8

:bra blanatdn

t e&dMles se 11 preftntà sJ.

&r!'C'SS

davant •• .,
-'El

-

~

\oIlO.&...I.Qt

r

alt !

UJ...Sl:Jurt~'t.

El. què ten i a 5118 al dav8'lt. e-ra un fantasma.. l

embasardida
• Li BR'8t& por i

i

.

t4t:ni~n.

mis ceèa

,,~ .........,

11 acostava m6s por tenia.·•• Tu saps qu~

t . anys heU1"8-se-les amb

vol <1i'Jli per

no es res, qne no

nmQ'Ú. Ot. s-' obm pas a

u ae

-vegades
t.-ee1 Qaè- llauri

- Podies haver
J!1l el -ea

:te't, .10,

(J~neat

~u,

t-rav6& de port,es' tanca-

flor, de vent. o de eo1xi
.:1....... _

•

.A,

Por no hi t1n

la pobraSi1a,

~'8nomenada

tm :f'an't.asma, qu

pel" aqUí,. carail

,art. Aauella nit èl1: t
aga:t'à

no pogu.6 cridar t ni :t'ugi r, lli rar

altra <:osa que

~u

_

q~

art,

ni

1 Moll l!aJor. Pi

Uaxa

-1 mol'ts desaprena1ua se' n'aprot'i'taren, ccm ,sue-

:ta llavora i succeirà

re,

t a 1'A1ilàl:.t1da, ja negada, com

,

ca" a la

ldXA1lt A8ia i a .l'escampada Ocearu.e,

a tot. .1 món eno.ara

1a vella EurOl)8, a la :lo

r a

.uVK..-.u-.
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nDiER8. Rla3 l

POBR~

El m6n, aquell món, passà molts anys sense diners. l la gent. vivia,

menjava, dormia, anava de ventre i es rep.roduia, coses bàsiques,1mprescindibles qne no se"n

~a

cas i que són 1n1'1nltamen t més impres-

11

c1ndib t:,es que els diners dels quals se'n 1'a tant., de cas. Es canviava
l

ml 'caDp

per un l'amat, tma burra per tres presseguers, ma t'ont per

una vinya, una ar:teglada de barba per un pollastre, una cabra per unes

calces 1, entre al t:r-es coses,
tent, o gairebé tothom perquè,

tma
(I)

vaca per tres dones. l tothom con-

m sempre, hi bavia ciutadans que no

podim prendre part en l'5!ntercanv1 i, a n'els mercats setmanals que
llavors comen pren només hi poài en anar a mirar. Eren els primers deecontents que no pararien de créixer. l t1nguéren més motiu8 de descont.en'tamSl't, quan Gamba Mitjà descobrí l'or. Els de-s.cont.ent.s no ho en'tenien que una cosa q:¡e 80rt1a de la terra no t'os de tothom com ho eren

les aigues d"tm riu,
rien de tal manera

lm

q~:.

corriol o un vol de pardals ••• Les coses ani-

els descontents es passarien la vida sense en-

téndre-1es. l si mai les arr1béssin a entendre no p<Xl rien t'er altra
cosa que això: enténdre-les, però deixar-les com estàven. l això qUi
¡nys en aquell 'temps els des conten te eren centenars de vega:1ea més
que els contents. Però el món anava
La

primera coes que t'eu Gamba Mitjà quan

p()rta~lo al

comorà.

h~ué

rei el qual s8"l quedà i en t'eu t'er

retrat de perfil.

descobert, 1'or :fou
DIt

dallea amb el seu

Amb aquelles medalles es podia comprar t.ot, i s'hi

Ell! diners t'eien la seva ent.rada entre els homes i ja no hi

hagué mai més res segur. 'rot tenia
algÚ

aixi.

lm

preu 1 només calJ.a apujar-lo ai

es resistia a vendre. !Bs resi stèneies sempre tiD8n un 1{mit.J

bo anir em veient.
Les troballes de Ganba Mitjà les t'eren al:tres tamblt, i ea descobrí;

"

t'ou,

la plata i el coure. La propietat dels tres metàl18
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Datural-

I

ment, aqueeta: L'or passà a mans dels rics" la plata a 1a classe mit.ja i eJ..eoure a la classe que no pcfldi a ts:lir or ni plata. Tenir di...
ners t'ou l'srnbieió naa:lona1 i malgrat que aque·sta ambició la tin~s
t.othCID, les tN8classes segui1.'8ll essent.,aub ,.ares excepcions, t.res

a perpet.uit.at.. l encara en sorg! una quarta que t'ou la que ni coure
podia tenir. Amb diner8S" arreglà tot., de carreteres a canvia de
govern, de' cOf!l'POSic1ó de

tribtm8~S

a declaracions de guerres, de Dau-

t'ragis a honres ••• Els primers ries corrien amb unes butaques es,

pecials, vo1\IDinoses, t'ol8BQe8 i anawn sempre snb els diners al dam~t. IAts.

but:xaquea de la classe mi \la eren méa mode.tes, i ~a pnt

del coure 11uia j a
La gent

~1ni-butxaques.

La quarta classe n'anave sen_.
I

que nasqué pe!' a t'er diner8 en t'eu tants que ¡Ja no hi hagu6
{

butxaques &dqnade8 i nasql;1eren els banquers que es

~8Dyaven ~e

vi-

a man1.ou1ent els diners dels altres. F.iDe que els rics, que seguien
t'ent dinera,. es malt'"1aren dels balquers del pais i portaren el capital a t'ora on n'hi havien uns de bS1quers que es deixaven matar

abans de dir qui eren els propiet.aris: de la moneda. Ela r1'cs, amb
I

lm

banque1'8 aiñ dormirm tranquils. l anaren t'ent diners, Que era

la seva :t'ein Se
~ls

diners port.arltln canvis t'ormidableserl el Viure d'homes i donv••

La seva 1nt'J.uÈtnafa , durant milenis, t'ou compa'rable a la de .1'amor

pe" a la majo,.ia dels hunan s. La gent de gran butxaca t'eu literal-

ment tot allò que voJ.gué Pertot. arreu i, entre altres coses., obtenir
la preponderà.ncia de la gent rica damunt tot i que aquestE preponderància t'os acceptada 1 mantinguda sense dret a reclamació per part
CMls que no tenien entrada al cost.at dels p08seidora de banquers en
propietat. Durant un temps el poble ras s' arron,à

d'espatlles da-

vant 1e8 disposi cions deis rics. No és que no se'n sentis "tocat d'aquen est.at de co8e8, però els rics de llavors eren tma mena de ca-
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pit.ans gen9ra1.s, intocable., inaccessibles, tab6s, per la gent
del carrer. J S'accept.à la distrib.Ic1.ó mone'tè.r1e com lm8 cosa

n~

toral. Al món, diics,. pensava la gent., hi hav1.a d'ha.. r 'rics, mig-

rics, pobres, mig-pobres 1 pobres de1. tot, com hi bevia d1atJ.nts ar-

bres :truiters, 004118 i temporals.
"A~1àntida.

Però no sempre dos i dos fe

Els e;tleI'rts comen9aren a pensar que si mai no

protestessin de res de1xarl'9n d' 6sSèr a'tlBnte.

BIs que protestaren

i oue no vo1.ien dtrt1xar d"af:er at.lants, :t'O'1"8l1 els de bs1x, que noI'-

s que en saben més

ae protAat.ar

perquè protesten sem-

rò 48 que tanpoc volion c14tixar d'éssttr atlants els que orig1aVlItJl les prot.est."., ••
l. privUtlg1 d'assistir (\ ma reunió de pobres 1 a una
de ries.

Ja t'eia diea que Jaume ColleU, que mai no havia tingut res, ni
diners, p9nseva que e'!"8D molt. s mé'8 els

que en tenien, i
pensamett

B

qU&

no 'tenien diners que el

allò, segons e11., no era just.. l exposà els

ql.l!t

a les amista'ta.

- Vols dir Que hi tenim a1guna cosa a t'er?
- Pe)" cada r.ic qUIJ hi ha, hi ha mil pobres. l pareu esment, ells són
rica perquè nosal.tNS som pobres.
" què podent fer els pobres si Iu coses van aixt?
•

no caJ.la.r i

reb~,

també com sempre.

què vo~s ~r, Jaume CoIJsll" passar de pob-m a ric? No ~8ries altr,

cosa que t.mma1"-'te aom ella.
o bo sé què. s'ha de :t'er.,

'Però s'ha de t'er queleom. El sol surt.

r a totbOB i no hi. ha cap ric, que' &1 :taci 8-ort1r pe.r a ell sol.

- Bé s1, el
~

801

ai., el

què no ho poden

ria,

801

és de 'tota••·•

és~r,e-ls

8eguJ',

d:inerR7

que tow f'ossim rics, o que tot.s t'os-
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1m pobr

,

potser seria

q

t'ècil•••
... Pare.u-s'hi un m

les: Els

rt~a

m

, al.8

creuen; els rics fan t.rebaJ.lar, els

pob~s

pobres treballen; els rics declaren

Ob!'e8

~BCl

~

,•

,. els p obre el tA:1
brea a p&ul &ls ries

sar-

t

gu err tIfO',

ls'pob

l

,•

-r

la rics van a cavall, el

pr.sone, els pobres hi van; el.s rics tAtnm

en f'sn; ,els pobres t'an c.arreter.- i els rics hi

pag,lf8D, Sabates, qUE!

.:Ls r1.es port.en, llits, qU9&ls rics hi dOl1DS1 ••

l sabeu les, donea ql. tenen, els r1c8?

AVUi,

aban~de

venir aau! he

,tit aques~ conversa: "Vare, la nena V11&l"nau ha estrenat un ves-

i1',11. tiEs que· ellS són rics 1 nosaltres polres u • "I per què som po-

bres, m8re1tl ti ~Pe-rqti\ ells8Ón 'ries, t'il1au • ttAb·P'. Què us sembla?
~6

que.ea pet. t.olerar, això?

- Doncs no ho 'teler,
-

•

l què vol dir no toJ.erJ'S:r-bo1

- Demea que sl. tot això' ho 'tan perquè tenen 4ira ra, prenem-los-h11
D' aqu&l1a reunió histèrica .n sort! el sindicat dels pobres.
la n!turd.ó dels rica

de gr!ll
UN

but.~ca

~

prengu.(acorda. Hi hagué algun ciutadà

ou

J'"

ai les eos

tm ntpar'titnen t

tsnooraaa pe

tros mica, però

jana s'avin

tot m&nys a donar diners. EstavCl disposats

Ei

,

dir "bon dia tl als po-

brea, a dona!.'-l1s con se~le

ns, di ~stoCJ"••

- l s1 ells s'ban sindicat. iumDe

s,indicare.m no sal't:nt8. Hi haurà

indica11a.tea. rica i sind±a11&,tes pobre••• Som rica

ners, i
ne~8J

1."1èS

lloc

onar a 'tot

quanta

de ten1l'-ne

més en

18 pobres', que'

i 8118., l entre qué tots en'

anar bé

mble

t:fD~

t:fnch-9m

ón tan

,

mAnYa.

i1:'1

l &i

.

rque tenim di-

en dona, de di-

r si n'hagu6aaim de
a1aasnt no salt.res

a1amant o que hi hagi aJ.gÚ que pugui

que no hi ha dubtes. lIoaal:tntB hem de seguir

181
anat bé 1 ells han de selnlir anmt
- Però

'8

que

m:il.8ID91"t.

SemJ)11t'

hi han anat..

que els pobres són molta, senyor Pontets I

- P1jor per ael.lsJ
Però no es podrien deaenipobrir ma nrlc
, a7.
- ~r a desempobrir-los a ells ens di
r1qu1ri
"

,...

nOi

al t.res.

- l ai ens- el roben 81's diners?

- senyor Met, yost.è

8S

vosw anb l' autor i tat,

s que no hi caupta

descuide. de l'au'tori:tav.

o

8S

pen ea que l' autori t

anirà a oravor del

pobnrs?
- l si un di a 8a gira la trui:ta?
Pensant a:bd ela pobres es t.ornaran ricD •••

a que a mi

·88'

m1 ha dit que l'autorit.at.

e8

queixa de que guanya p-eCe

- L' aouJ a1"àmJ

- '3erem menye rtcs!
-

L"HT"P.Jn

UI'B

gue:r-m, o 188 que &igu1n.

- &1s costaran diners.
- P4rÒ suprimirem mol ta pobres. Els rica

IlO

hi anem a la

rra•

.q ui t.1ngu& lloc la in'tervenc1ó del senyor TrulJ..
- S8nyors1 - digUi

Tothom callà ja que el senyor Trull era una de

l~s

primeres :t'ortmes

ael paía, i els assistents Que coneixien les activit.ats 1

1~uènc1e8

d&1 senyor Trull, iniciaren urs ao1andim8l11is.

- ·eta volem

éss~r

rias •••
i

- En som!
- l'lO 1n1.erro1!JP8U, p91" :t'avlr. Tots vQL

aser

l'ics. Va bé ai:d"

renyor vorera

- sl,

senYbr..

- Pensin que" això és la mat.eixa cosa q'

• ... T.b

mom CI1 to,

tmmomel'l:t~no en.s

Our'atl

mai d

preclpi'tea. Hi haurà pob1'es que no

pobres per volt98 que doni el m.órh l seran e1.s

!:.laCi.

l món s'ha t'et.
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perquè hi hagin pob't'8s.

A la tnsr,- s9nyfJrS, hi hal 8Il:IDV

a l'aire hi ban fUltJ!bles 1 pardals i, a terra,

~lefants

1 ratolins.

l lògi,cemen't, hi ~n més anxoves que balenes, més pardals Q.u'àgu11es
i u:aé8 ra'tolina que elet'anta••• Em aegueiXl!m t senyors?

Doncs el que

hi

cal és que la gen't arribi a coJ;OPrendr& qtJ8 hi hagi ~ que no t1zgui
diners 1 altra que en 't:f.XJgui molt.S'. Ara

})Í"

j~ 'tinc la ela u de

la

q119S'UO, i 49 que una part de pobres- Ita pensin <;pe, puguin ésser ri \oiD.
- "'a1am,al otI
-

tf., senyer Morenl. Els est1t:lO tant e ro

f'JC)f1

-ò no s'ímPac:f.enti.

ditlers

mi ca, mo1t.

'DOC.

Jo els

Fins ara els pobres hBD treballat. de

w.tl$S som r1,e8. Es, t.racta- de

franc i

V($tè

Q~"8

cobrin una

or.

- NOIlést'alta.rial

ra, 1 de, que t.reballin
r

C18'l.S

• l ei per altra

•• ~i ~i'el govern,

camoe. de les e
a aèrie d' 1moo.&to

ï 1u:ol-en tL

n e stud1ati1It•••-

ribe.rà mai 6r1e1
.ron0.9'te.

eanvnr Trull -t'ou ,apro-vada.

~a

8

mitja apro-

'"' Trull "~ua
ció hi ba~ s,-í1!tWl dubte i itl flenyO'!:

1 ner

8

obtenir el quorum. Però: el 1;.1np.

'~er a &11

:rar algun
lò no era

a8 DOU.

Cada sindicat d:et"enaà els

S.8US

drets, 1 Etl pata passà

t.m

temDs dins

1 nou ordre. Però &1 s1JldiOiJ.:isme era ma eqsa nova i a la gent l i
costà adso'ta-r-se. 1.a R4n't treb811.ava, al, pew, oob:rava poc. l els

'treballaven deien que no :r.ien èomptes -:_ eegt1ia el Fla Trulli els que te.ien 'trebal1el" deien i.amBtei.xa cosa. Era dif'ic11 ~.r

tendre ela dos sindicats. La gent no en 881)i8 encara dl entendre' $ •
• .....,. uals oue ~80 comen"à t'ou P9pe't Fuster.
, (HB '8"r aixeeà

a1au que l i

un lli-r,:

pi ca't i con'testà al.

l

- Faci-se' l vostè, el lli tl

Aim,

que sembla 'tan; senzill, t'ou l.'esc» d'ml canvi. La nova s'es-

camPà i el,8 senyors PalaIS d'aqt1íell temps sent.iren una pila de res-

postes seuiblants a la de Pepet. Fust,er.
- S1 vol pomes, culli-se-lesl

- se

].a

trébaUi vostè, la tarral

- A n'aquest preu, en vengui vostè d'esp

Allò 'Portà

CU8.

De

al

primer. els rics

lta g.mt la qual

'tar
' ..
ro
una v

segons ella els havifih cont.estat maJ.ammt,

,da, 1m f\mc1,2

nar1 públic man,it"'està:
- Si .en v()l agafar més, agafi' ls vostè I

nou i conv1n3Jé ren que

,s rics e 8 desorientaren.
'8i els pobres

.s' agaf'e ss1n Js

mou:ent qne' fJSsé1"ric tos

coses d'aquella manara podria veni r un
DeflOC:f..

1

-Sl ens hem de for les cassa., e18 llits i mtmyir-nos l,es va:¡u8s, de

què ens servirà 6ss. ries?
"'b.,

pensat aquests pobres?!

- Oh.. 1 encara no ho saben tot, encara no b&s&1lt n tot.

que a la nostra comarca

s~t

gent a robar al esmt ral?

ben aJ..8 rics per a donar d:iDers al pobres.

Ja ho sab81
Diuen que ro-

Nosaltres, de fa tetI¡l.,.,

que a J.'hora de passa-r comptes diem,: tant i tmlt, menys tant i tmt

a'.. ens rol:8ran al cant

~al ••• Què me'n

diuen d'alà?

s,'han d'eliminar pob:rea. N'hi ha uta&au.

- Jo,a cada reunió he propósat. que es t'es tma guerra, o dues •••
- l si :ros veritat Que els paguem: poc, als pobres?

rò ilO sigui aid., hanslt no

8ig~.

E1imin

~loa

Qui

:t'arà poua ,elav

l1m:1De:r-l&8- • l si els 4!tl1min

,rea, lleny

c

'ter

1

l

cobrar ras!

i perQuè cobJain poc ui perquè haR:in
li

no t.ind:r

ma

a Ulta, què?
1 tot, si mai
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nov~

s'ha de t'er 'Oap

guerra,. qui 1

farà? p&rquè suposo que rics amb

rics no ena en farem pas mai e

d1.c Jo---;.,.

- Dones, mir.1n, saben què els dic?

:U8 e~.

ne cessi"

la pobre••

ÓC Dartidari de vagar-los més.
- Que ha

v~t

a menys, senyor llerl!?

- Què vol) que la seva senyera no
enyora no

8' hi

~1 tan

dada ap!Jj sn t eJ. s j oma ls ?

t'1Qu1!

i t'os jo so,l que m'hi 1'iquéc,. ••
-

J.UfI[}

1:<.

seva s'hi fica t.othomJ

nent diari
hi haurien

dirà mal
l' Atlimti
ri os. Com? E1s-

ha

Si. no hi

11

to
!

Petse!' quan es

,la vo cac:1 '

l'Atlàn'tida tambi hi hagué'
di 9 no

la g91t

s a rics? No

in~re8sen

si

ric••• Però an

obres que arribsr.en a

'obtéo el fi.

volgueren _
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gnir la e8!'rera prenent. diners e.ls que en tAtniSl •• Si

·eren

vistoS' i sovint

prenien poc 8,

• Si en p

WlPrft son

ho eret

vatoe 1 feien empre.onar' al s al.tr I)S- L' set

t.ant.d

D8rs a la

. l és el que

portà mol"tes diecU&si

1;

Rodà dei"'·

- Jo tinc Una oo171s:ta. Ca1pro una cosa a t.res 1 la venc a cinc. Ro
tot.hom 1 ningú no diu

una m::b

nera, a

Q l le

~8

-

- Tamooc

ctl.~a

no

tO'JSlI

a la botigAI
i ja no

u dite:re-. l fou mal vi

t de mal viat.

~ou

ho

, agaf'en.

els que robo 8 1.a gent. qu. Ve· a

cas :ea q l"

~1

• l si un ò.fa :robo d'una altr

d'or. n'hi b:m

i j

cap al dlMr _

El

:rau el senyor RoM. La

_

- No 'D8W':lX1, Grane]:'l, home, quant vol?

Granell. demanava i. el senyor Rodà, e
t.Jl88

68

t.ot el

q

Rodà

set1y{)r

nan era botiguer,

,11 no podia pagE\1", el

1 en colrava ainc. T ei G
t>t~:tr1mon1

'or

de Granell.

eon-..r'ti. en tro.

ls ciut.aòBn

,

riCd, i m:

:n

no deixà peti.r infinits G-raneUs, ni a soc1e'tAWI,

ViS'to8, del pafs.

a governadors:, ni a m1ni8t .n:r.,•.•..•
al a'Ovem?

[s·a q'll

- tu! es

- ml senyor P.ot!lI!
- Ah!

amb 81

~'I.a.

~

Jdía, arribat (m m6ment, parl

.:>1 senym-·

.

damUBt la 'taula

t.all

"V.1oC.iL1

,

que passen t n:1

11agu8

vn non govern

. qt

NaoJ.d:
~

,

vegi aon hane.ciono.u..

un oanv1 de go

qt8 no arrlfglarie. tct. que és el que diu cada

p

:rei t'uman't i

..~ é que es tcen1

is arribat 1& co

IN)

f!.O

és ue!"Q t~ hi li

peterregla'r•

Q

1.,

davant.

I

'a.dlairació gen

1140-

18

v

To

aJmt"à el

enaeu-

n t de din8l"8 tremolà.

l'

nviant t'eliei't

mini

golJGrna

~a

•

prea6, dei

I

....

l aque.,

,l"o bà

~J: senyor Rodà 8OT't.1s

n atu

o 'leu

Això

1El 1

qOU

ro.
tll

d:

y,

a~re1

de la

... presó, ja n'és :tom! -

Ini3-1<:'

8

enrt.tra tornar

:rin
a t

e1s

~8

enyor

l

donar .

diari

l elé

~

..1.

d'una guerra

:odà

din~:r

~ja

no t

.a-qna'!~t

11

Ib

l'hon~

ls

n

SO~S.

els diners

S' 811sociarèD i

,

..... a

l

per anar a

.

I

;!,{lr,

to"t.

,r1

us rrabent

un abric t

ifg,~-

o es de"

ciat~

A-M'lAQ"l

q\~,

no valien, i li

nous del genyO'r'

respectat

r

I

que \Sls que fiD s llavors corrien ptl pa.!.

wv..L1.l~

, oonprar

no pararen

del cena. Ja ho dien, ellal

18 din er.s ho

Ire m'hO"

i contestà.

~odà, i

ne-I'A del senyor

l

costà

p tesons t pe-

h

,i e

-

ls diy'oct.ors

a la gent.

o el. voli

o j

j

de la prêsó amb

en

com sempre qU& ha d'

P'

.a-

1e nI) })f:gués passat. •

.1

q

de

10 aOT'tir.

que eón els èlúe ra11 -

-

,

h els dmers del senyor Rodà ~1

tava tan acootnnrat

l'

ortir mai

ses no muCI9D d'avu1 a dèmà, i el. pa:L&

La m81era d"stIt

ig que t.ot.h

o ha d,

tvvm'\

d'

s7h

.!"onAS

g

"'81"

oli" j

msnentals.

la 'Vidaam.b els d:In ers

U80-

•

veneu

CIU at:r-e

can

aLls que ens tis pagaran
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embala d:J.ners que els hi deiAcw'au.
- ~s que oada vegada ve 'Clé s gent. a demanar diner., ...;.
,

.io. vols

~-er

~es

dels dit:ers a

caixes? HGn óe circULar.

comDrin CanallS, ai voltn diner..".

- Es que si donem canons a tothom, sen.vcr •••
bad

et penses q

tret.s dEJ :forat,

A

no allargnen

tin~,

diners?

Call on

Don

i a tot...a els

rr¡

d~

que

au

ne ..l·s que vensn als al-

m

C8nons (lI

tres.

Cf.19

ncara que

més, el vend

no:

enten senyo

l dir no ten:!J" pa'!'at S,

,r's1'"eel1

- r

$1 vin

dia. que aquests canons aU:

C1

aptmtesain

nosa1tMa?

Tot. e età cAlcuJ.at.. sem·
-

:~s

que jo vo lia di r t

,

tindr,

) i ai.

mes can
llO

,t. res plegat So

ls

q

dis ens sp t

canona de casa mate-1xa?
-

carai! on va a pa:T'ar, c:I-GT\vnl"

O

tesam i ¡rou,

V~rool!

'n podria pp.-rlar. Ara, si f'essi.

apuntar ......

_m~-~S

i

tr~)bal:u. t

t

qt8

per endavant!
de moda

- Jo només 'ho àe1.a oorquè si j

rr.a és da qui Ja

...

n,si

D<.moo,

hi

t, a dir

lla

dir que la te-

ls canon

q~

de qui els :fa•••
po

ren, en por-taren de co

ls. Que eobrave..
•
l

cc

"'An'V'lll

dinttr8.

volg!Jé,ren eob1"8r
~

totJlom treballi i que 'toth

.

,....1"'"

ls d' aquí. A Bell-'

,

l tenor Masde C8t1ins

'1 que els que en e d>raven

cobr.f.

·nor lilasde
qt

VI

,ls etl S'lt.a.

dei

'sn les f.atès de l'aniversari

éle la ciutat. .. Aatua la compecny1'
cob-

Una 'lïéDpora1

ins.

A

l'bare de

]. ciutadà acomodador cobrav,

igual que el.L.
- Am:J.

). tenor-.

o

1.1oearé la gent. i l'acomodador
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cantarà La Tosca!
La declaracIó de~ tenor

decam iDa -rou t.fobada Datunü. , però l'

g-

quillbri dels jornals no pet.-dé cap punt, a Bell-llati ja que a m1tJ
ària, la nit d'aquelles det!laracioDSJll tenor

:reu

un gall t'enemen

que reaultà carfss1m pel que cobrava, la gett xiulà, el tenor deixà
, d'acabar el ciutadà acomodador el

La Toscs a mú= cantar! .1a ti

«lel.e operer i de

1a

q

:t aenti'!'-l-o

òria 1 ,. set òpqr98 en tre elles Ja del s;;nll del

ral

.v~:n",1..u:;u

1

ue ell, se

obrava

;aw4,lJti •

licaral c.ontra el jornal únio en el e

es

Lea co

me-

i

costà

iu el sabre,

- Si .sou ae-rvit,aqui

v

~&nera1

'neque el soldat

bataJ.J.a i::

pI
so~dAt

Bal

r. Acnbeu la b&-

talla vos.
!iS

En canvi

sl cobr,

ent
p8l'Ò

~o:

entre

b1ant a 3.

sota

o oerdent-

ui-

rtér 1 el mano-

ui

J.' edi:tic1 sna-

cosa t'ou que l'edi:tici .s'aeabà,

s"acabà, no

v11,a l' exol.otà. hi feu diners

ai

r.

obre T'era hi t6 'el mUlo!' e

81

oti" e Ters i l'

~l

• Sor1il tro edit'ic:1

• L'arquit.ec'te reia

Torre de P
va

i~a1

eu1ta-eorrent

igua1. L'

avia en mig de pl

b

i

na:ren

cc

t.ete Pl8Ila.

t.o!'t

gen~al

elf'r 'S'apujà el sou del

oc e s renegà del .sou 1dn1c er. el cas dal contribuent, Damàs quan
el ministre de.:!. ran
n~~s

pJ.e~ per~ cobrava igual que &1 dit (Dn~ibuent,.

re 'teià les cort. ri buc i

i el pobl.e en pes djgué que era el

.

milior ministre que havia tin
eanvi es trobà no:

J.t mes que ~'i!l

que el doct.o-J'
oper~dor

l'ermer Montal.et,. Quan aQUest digué aJ. t'aOOs

que co'tr aria el

ix jornal Que ~11. el doctor )fora al.1a ~à el. bi s'tur!
~

- Si només

,
'0,

no es

d'obrir.,•• -. va d

•

d

on

A

l

8

I!ontalat.

tot. I:

~89

i t.xo 80S dine rB'J

Aaostumada la gent qne en ten! a a po

tot,

'n posà a la :filla del batlle' Pon,.
- N'i trenta ni quarant.a, què s'ba Pensat vo8tè!

- SÓn c8l1'~oU!lranta., s enyol"&ta.
- IJoca-vergona!

os cents quaranta.
,v8.rg<myit. I
cant.8!

L'honor no té preu.: 1To
o

tej

ja.

OS'

•

s ••.
~\'l"o

li

active.

b 1

diJe ra.

cose

temus. la gm t en vaElls !'Bt>tes. Quan es

li

seol:

s, no

1

nC!A1:~en

R

icer

rapte:r e

¡naven deman

Els
m,

omena&:. ja se'n parlà.

àim r

oria. S'establi

u' els raotd:;.t

er

.In scrtil"io,
7ero tm die el
n

r

lm

i

cent oo¡;sel·'

.

18 meitat. despr

t"orat~

·era mol.t.

i

ren

ogu.ren

llee.. No s·,

l

nien. Ara, a1 les volien d.on
'ira

!~

,

de resoegnir
.. auxili

baVi

0 ••

1

,rana 1 de-

""ltlssima de diners, 1

collir el rés cat. Ela di
collir. El. proble

aen t rap-

to ma.va a casa cc

Dovernador

.ri.

aren un rescat

11

e~&

¡nien

ci:utadà i:

l'a> tat. La

se"

•

.ptors, amb 1.' excusa de que tot

Agafa.ran

,... r.uuaa.

ai x! cal

'~J.J. 1

na. d'asc:

11.

,

, .... feu Classa cas, però

coma.:pQ.uea

, ho

raot.or

enllà.

,blets i viles. No n'hi
•

Oi9S,

s1.,

1;..-

olt però no en podien
ar el governador

~

aquest.,a n'O 600 donzelJe,s,. !li m
~01"en

! -digutaran

issaris.

1

convenQu'ts ver ]! inr.te!liós acte de Mestre Vidal,

tomaren ela diners i 'tomaren les eiEtnt ncn.t-nade2h Amb raptors aix!
,bua
~

9:'llst

'tJ"actar-hi.

sort.ir

rao to rs. Be

RUan~V4n

bé- la vida

i cada ve-

, lil1n1stres i president.a de

alt..

tes-. El à,el rei. A Modell
rei que ei bé
• Es t'eu

via. endevinad!:\aap

qnan

~a

gant. no

de

D

voli,

q

B

- Ja

iu

bé t no n' h

d~est.renar

ofici:

-oJ.terta, d&Cl'-8'tsnt.:

no

poble os pensà qua haVl.

tot.a

'C8D de no o

t

YO~

- Si no vOlen
U

f'SlDó~ al

'Comen~

l rei ideal 1 s'intentà :t'er-li

rei

resen ta.
i

t4a~Ul1.J

!lÒ

Que
11
.

cst 1 - va dir al

'Oo~s8in
~

goV9m

quan

dinerct'.
8)_

poble l i h

por-

t et'è(!'tiu.

,

,..in
•

q

00

a

e:rid'
1~8

li-

,

1tVi9C

l "11". l el rei

llm.i:tà ~ ca~ulr conill
1

ro
t. l

,

lb t'ura i a dir
Ò a l~hor,

l Cèrt si el
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mateu rei e9 l'osà d'acord amb els rnpto

1 '!"apt.a~ de debó al rel

nearen a demanar.
~ls

A la fi
-

ns

,..

un t.emns que el

per a t.ên1:r un a llis"ta

podien fer t ot- o si els rB!'t.o
pJ.et.a des d'un petit contribuent

h~ia

Qhi

quedBV8 les cm, r1buc1oDS

SJ. q~

e'

(Ja¡)

resposta. Rebaixar

• Silenci.

rnotom posaren plmt :rina.t..

què tem? Us 01 donarem bé de preu.
l"è ftT\ 1f'\i:S"~

t'ou:

- ·1lzedeu-vos-elJ.

d

,

làntide 1"

, a l'

. ri;ner,

v."'"'

_

te

te..

ls combatent 8
d

lluita'

i G·a poal davS1t.

o"r

,

_

Cllto.i LAlD' '&'.],,'1]0

R,

,ca

qualS un comDc.tent. tirava tma cano-

rroramen 1', a

-

l

un etl

havia viat 1 que el. tiroia quilòmetres 1

,

or

ll.Gn,ava tD1a bomba des de deu mil

a aui 'havia tocat, i a qui no. l que qui

u se los
bt

_.ui sap a on i les paaea fent discursos. Si
de seguir ,1'exsmplo deJ.o de daJ.t lògicament

h~u~.

baix t,a,3bé l

haurien de :rel' laa gi...'O,:rras t'en t diseuraos.

serien més

Q119

els Que a la mzerra tea D l'o-

:teien a

bl1gad6 de 'tira:r-hi bombes. Al' Atl3n11 da 1

manes,

es 'Yivi-en, :podien dir tot. guerrejant,

J.o .t'eien

].a

~la

ccmb

guerra, 1 malparlar da los ciutats sn fJIl1gu

la t'8mil1e. dels

gtlVê~lUJ

'Yeraàriea.
l'exemple a cops d'esp

p!'tmera línia. en

~18

't., perquè

,

ibrortir-

cont.raris i be

rei.s tai

•

se-

_

solda
l'

,

1. donaven

.. veure llurs reia cc:

:ple 1 es 'batien can 11

..

i s passaren de wuent.

TempS 8. VEfD1r
V<"l-,a

ven

1

:t'ein

e~s

poca

que eeq>re

'tan llunv CarI p·odi.en i

hi (iuyien

geo~afiQ.

a massa gen t els que

el re.1al_ ideal
Ib la

és aquell

~~'b:1 ren tr

qlle no ereia augment.à i

eren

u

q

II

0"1
tret'

g

.. t

,e-~~~~

.t'un <:i

:aniSe1'T'~ '.

-!

ris, i

t 'lOS no crei.a s'hi t.rob

ob1e

Al -rer-

_ Hi h

gen

eo1l"

al"

,

i d :fputats. l

com ho 11n Vi-en

-n'tre la

1 qual el

, tot.P.J.i.tat. del e.no, ,=,18 paiaos
cresqu.ren 1, .:rec

~a1

sS9nyat. P

t1v

hi

~

Els reie IrtJ..mt.a,

aD81'".

que quan e8

o creue'u

~",'

aavi.a i d' ..U~ de lla-

la que

DO

voli a pngar qu

,t demalava d ~ ro.

senyor t . ht:lll acabRt.. ela quartos.

- Tots?

- no

t'er ni. la pr1

en

@1erra que- es presen'ti.

- !fo ."'-

- 3ns la :far,

njar•••
,

ui

i"

é

l'1oaalt

ue ens l'

de sempre..

.i no

• l les armes 80n e

ls soldat

erra"{
~-.J:'_

la perd:r

i hau.

~c

t-re dia qu

- l un

e,

-,nclrtml J

ls hi

re hi havia Estats Que mat

'tenien prou i

9S

:t'ei

coet.s de-1a pet.fts, tma bona pa1"t. u&ls 1'8.18 de :tl"ont.ere

ro

atretes deci.diren aliar-se, esborrant els e'ts i
lla. '7 decl ....·

ria com si

algun

eceaix amb

U14.8

que altre

,.~talSlWol

que es f i

• Pero

b tert,a a

'tr~

igual,

o hi pensessin

tat

'tUr.

pels boces. Hi b~é qui

l'tJ"'1i CO
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,:ra pae!ti

d

ri

fet

'O et'"' ;)

~

tot. 1 els dess1dent
u"Se

un P.'ran

tani r~ junt 1:»,
l"Post

Cont:!.nm1:l, els

~o

oersons:ti~e

~ete8

assoei ~ adduin t que üqu -

sapa:rat~.
t.(~~~¡;

eietat8

qu

que

ba-

unit1! b

q

al eeu tem

grandiosos gen erals podi_.

con:t.r:.

mes n méB) gm.mYar-~a. Degol1a-

001 seu pm..s i m.gué-ren que

0'1.9

degcllaóorn

havien ee:t8t els aliats 1 ai.xò P01'"'tà ¡ma nova gueITa, la. guerra
nê~al.

IS

~e

l en~ra. Que. estímaci'n. Gràda, jo no ~1gui partidari de con-

tot.s són 19ua:ts, perquè

G

!"'re treu de le circule,ció,

tots a:tlò que
l~ ca.l que

.

es con pensaven els lit.la;nt$ que t'eren aque.l1a guerm , i e18 que
no la feren. Els q us vol:!. '!m guerra en tingueren a desdi r, se n'atiparen, pogue-!"en dir" en veritat.: "t\1xÒ éa uns guerra.l l ' La .mmt

que hadar vingut al oón per

r-\ ~eI'

aqt9 lla

:A'

gt.~rra

i

11. i més eeses haguéssin tingut per a deixar-hi. Tin-

ren tota J:u

la raó els Que àe-ien Que la 1!U$l"'ra s'havia :re't p

r gent. Si dura
:11a
d.·

tmP.

atl~a.dor,

mica. més no queda ningú.. Un di a, quan l
el Reneral RIme t'ell une senyal, a terra 1
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, aqm no pass:aran! Si passen és
El general de l'altre coatat., el

'.'

~U e

haurem

M<r t .'to

!

insral I~egw-, di

s

us ba-

tallons:
de passar! Si no

,8

que ens hauran mer t a t O'

.a èsser essencial perquè el. món 88~a &x:Lsti

perquè U1S per a ps.ssar-1a i .els al:tnt8 pe-rquè
l'eD

Del

matant 1 matant com si no tinguéssin res _s

la passessin ,.,
11

:t'er. l a

rnjd a

que anav.a morint gen"t,l'heroiame dels dos generals, que no moriren,

anaVa creixent 1 creixent. Quanta més gent mataren i se'ls mor!
bons generals :t'oren consid.rate. l l'm i l'al_ no :t'eien res _s
qU8 demanar nous ciutadslls per a matar i morir a la t'anosa ratlla.

th dia el.8 dos generals t'eren aquest bi,abe:

-

~cara

queda gen 't?

- Dels _.\wwi altres?
- No, dels nostres.
- 1-10 massa, però encara en quede"
-

DODCS

que.la portin, que la t'e.1na és aqui!

ningú podia pensar que ma bataUa durés tant ni que el. homes t'ossin de ten bon matar. uns g8nerals que m·at'ss1n tants homea
de l'alt.re costat i que matar-los els costAs tants morts del seu, de

costat, per :t'or,a haurien d'ésser

1m8

genera1assos inigualabJe s.

1 m6n restà astorat; d" aquella ms.tan9a, 1 es convingué que era un
.al'tissirn mèrit que dos hom. sols n' hsguéssinestat e1'8 autora. Ma-

.

tar un homeé& pecat lIlortal.Matsr-ne milions é. ma acció di.gn,.a de
premi nacional. Aquella dos generala, quan la guerra s'acabà, reberen tota mena d'bonors, t1nguéren monuments arreu, se'la donà el
titol d'heroi s perpetus 1 t'oren posats

~cm

a paradigma a totes lea

esc.oles de guerra. Les ba11C8s <!e la batalla c!e la ratlla t'oren 10comptab~8,

però quedà salvat l'honor. L'boner no sap res de bai-

xes. Quan'tes m's n'hi he, mée honor. l si

811

aQuella batalla a'h

~94

gués mort 1io'thom, qu. ja hi va fts1'.ar a pUllt~ ·s'haurl.a cort.

tothom,

pero l'honor s'hauria .salvat-. A1x! raonaven se
t.ar0stes at.lants.
Al costat d'això, al costat dels dos hero!ss1me generals Blanc i
Ne2're, t.al1m el eaa del pnerai-

t~orague8.

Ell era

lm enamo~t

de ~

!1licta i per a nortar sabre f'eu tota mena de sanrift1ñs. Els
lon.s de t.inent. li ·costaren unes v1n;res que la t'amilia talia a

n.-

llaterrs t vora la Serra de l'Hsme, per 6sBer més exactes. Dela-d

capità se'n t'eu la casa pa1.ra1.. La (k)mandàn<:f.s t'ou el preu de le
Joies de gala de la f'anilia) i el generalat. 11 costà la senyora, qu
ra de molt bon

mi~.

oragues, que ara em toca a mi! - l i dei a

amb cara de penal

tpuller quan l' 80 a ren a C8:!'car•
.., La

,s

pàt.ria, Uargari·da, exigeix lIolt.s sacrificis. El teu, que tsnW

.~

meu, s'ho val perquè serà la primf!r'8 vegala q'llt t.:.indrem general

a la t'anU:le!
- '>i t'bo mires a:lx1, és clar•••
Però

e' eadeVin$l1'

Que' el polr e general Mo1:'Sgu. :teu tots aquell

crlfiC8 de f'rane. ja que durant tma centúri.a l' ~tlàntidn passà

sen

e· guerr&a. El p.ob1e, de tota mmHJra, agra! la gé8t.ade Moragues, 1
una V89%:da mort. de veU i serí8e que bagu6e pogut. est~nar e~

,

11 t'étt un monument al peu del qual. a'bi pod1,a

ragues

~

]~~ s

Sal) 1'8 t

IIAl General 140--

no perdé mai eap b&ta1la't, •

.

No éa ,.es de l'Bltre món, però ai consignem els grens8conte1:u-

ments, els acort.e1xeoent.s de gran història, 'tamb6 és . Just consignar
els de DIllentendre, d'acont8ixemS'1t.s. Es el C88 d'troa guerra interior, una de lea que de t.ant. en tant es t'eien per 8 eJlPerar-ne una
de debó. Molt.a gent., j,a no la feu 8qWt11a guerra. Ciutadans de cada
costat. és t.robaren al ps1s ve! 1 es miraren la guerra de lluny, que
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manera

tm

,l'ant que s'aCGOe8 ner a veUr8 a

:t'er-la,

quin del

h8V1en d" anar &i

o hi acabà

acabis en t.aules.

gum.'r

ja que a la guerra ha de guanyar un o altre,

u].98

per,"

tlants l' acabamm t. no hauria d' haver

got. puix Derè1e!"8Il

rre8 solen è8ser

guanyar. lAta gue-

~1i

ibJ.8V

,

comb1nao:ió de :t'bctors 1 diu

desdir.

al:t'aeto

ell hi htNi

.

qu

cron~

aUants en di-

Cl'"onl

guer811 la guerra misteriosa d'aquel1.a gtarr8.- Segons conten, uns an'
1 els alt11&S deien que j a hi hauria temps. l :t'eren tard.

re "ore

-:.I¡

ten!r raó, 1 ja que hal guan:vat"la

val. Els, guanyadors de la guerra del miateri deien:

-

·rt gll81T8'j alt. 1 ela qUè han

t.re

llà,

no

fugit

:fronteres en-

quedar muses dels altres... l si en queden els

de

anirem nrstant..

•
tar, pero:

n9aren a

olta

lt.s encara. Eren

8

dels que en

,
pens8v,

• Què

:t'11m?

- Parlem-ne. En q'

dius?

iD

Ui!
,

-

I

¡punta- t ho. Si no els h

IJ.aVO'l"¡

u

e

'et t'eina en

e••• Tot

- n.ome,

.mt. Yo

'heu
amb

això

No.

,urem t.reb6l1at de Owan c.

nostJ1R!

per se!. per on anava. lIo n'hi ha prou

i

Ja ho veureu, ja ho veU' eu ••• Temps al tenpa.

q:

¡n'ti aquelJ.a gue1"ra. Però de guerres,

No l'entengué

de don.,

Vca.

cabat 'tot&' 1 en qteden tants

,1;1

L'o:fiei de rei,

, Gràcia, n'hi ha d8' tot.

te

.e n., t'in;

1·' A tlàn'tida•

, no ~ u massa :tàcU. El cm-rec s'liana de

guanyar peT" mèrits 1 conservar-lo igualment en
la oon1dnu1ta't del càrrec.

Q)Ul

ac

:tamillea regrunta

nnetéss1D
88

retmíren 1. aoo1"-
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daren que la institució passés de

pl

res a :t'ills. l hi passà. l sor-

tir-.n reis de tota rrtena. Els primers taren re1a de, bastó 1 espasa.
V1nguéren els, que ,guanyaren imperis, i els que els perderen. r v1ngtleren els que pel tron a'ho
i

jug~ren

tot, 1 ela que deixaren cept1'8

corona per una senyora. El govern no la volgué per re1D.a a n'
uella

- A

~a

s~ora,

vostra

i 1)1 rei va di r:

~dat.

ho trobo

n8tur~

Q.ue una senyora no us digui re8.

Jo encara m'b1veig en cor. Pusint-ho bé.

EDti, estimada Gràcia, a l'Atlè:tnida hi

b~ué

1 ~menar. Fins que un temps la reina :t'allà. o

reis per a triar

:t'allà el rei, però

no -h1 /bsgué hereu.AJ.lò era nou. Fins llavore els !'e1s a més a m'e
d'ésser els méa '\8 lents, els més jUst.08 i els més rica, eren t8Di>
ls mA s prelf:f'1cs 1 deixaven semp:nt la deseendèn ci a assegurada

amb

escreix.
- Altra vegada, Rentor•• r-ja bo Vetls!
- No t'amoinins, reina. Val més que en sobrin. Es a base de tenir
criatures

Q.U&

deixem la descend4tn cia assegurada.

Doncs, COOl d,eia, un dia :t'allà ~'hereu. Millor dit, ea veu ql.'8 qui

t,:Llà

~ou

det'1nitivanent. eJ. rei perquè ea canvia. de :reina una pila

de vegades i com ai canvi no s'la gués :t'et.
- Ja ssp com van ,aquestes coses, el rei? - coment.àun primer ministre.
La questió és que entre murmuracions pa1at.inu i

el temps

~ava

pas.sant i arribà

.

tm

canvis de reiD

moment que 'e1. pobre monarca si

bé diotava lleis genials i decretava impostos d.isoret!ss1ma, era impossible deixar reines, per maques que t'oesin,. en est.at de bona es-

peran,s. rel rei mor! de vell.
- l ara què J ... eed1gué a palau.

IODoa que s' ha de t'er un rei nou,

lf17
gent volia rei, i s' havia de ter quelcom 1 depress8 perquè

1;\

es deia que· pelpa! ., s'havien ja viat els primers republicans. Comen9aren les consultes.

- si,

jo de diners en tinc ibol ta, però recodrdet1-vos que

8

lAs

Franqueses en degollarer¡ un de rei •.
- ITo tota h8ll de mo:rir degollats els reis, home!

- S1 em degoll$:sa1n a ~ se'l;·la., per mi, com ai

eB

degollés8in to ta,

eJ.s reis.
gent de diners no t'ou massa solució.

Ü\.

- No, no, la gent e·s pensaria que els diners .18' he :t'et. :fent de n i
.i

jo els

dine~8

ja t'a molt. temps qua ela tinc

~.ts.

Tothom t."I'Obava una excusa o altra per' a detugir l'alt1ssim càrrec.
-

Th)

cap manera! A la meva dona només. li

:raJ.t.arla que la t'essin reinallrl

....- pt1l.Baren a1.t;res estama:rt••
- Es que jo sóc repl.1b11cà, senyors!
- ••• 1

- DeixarIa itarmàc1a per anar

3.

:t'er de r'ei1

1:

ara %

- ••• ?

- Què se.ln t'aria d'un rei petre•••
l

no

em creuria n5.ng(l.

bé calia "trobar un re i tanmate.1x.

- Anem-lo a cercar

fi

:tora.

- N1'l ae-,eiem ele primera. ! ja sabeu què ve. passar a Marenà. En portaren un de t'ora 1 a mig

.

"

~er

els va pI_aro;

l no hi bagué &1tra solució, davant la poca af'ecció que els consultats demostra.n per a portar corona, que posar
, . el reiaJ. càrrec
ooncur. públic. S'exigia bon estat. de salu't, eoneixemtm8 d'estr_
'tègia,

have~

estat monàrquic almenys els deu darrers anys, no haver

astat a :La presó per delictes comun s, oratòria, t1à esquerra i €tsser
més avist ben vist per lea aenyores. El sou estaria d'acord amb lea
t.itut.s1 s'aniria re'tocan't a u:dda que el ,ntgnat an-és f'ent sense
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masses t.rontollam9nts. A més a

ma à' antmc1aven

primes per guerres

guanyades, per augments de contri.buc10B, etc. etc.• De totes maleNS
perquè els sol.licit.ants no veiéssin la cosa massa de bon fer, hi

bavia una clàusula ttinal en la qual el ttU'tur rei havia de àemostrar
.1 seu esperit de sacrifi al ballant la
en passeja1'-S8 descal9

nan sa del Foc que cmsiat:!a

damun 't brases em e888 •••

'De molts, restaren dos eandidats. Ambdós Testaren empatats

en

els exerci'Cia que exigia la corona. Prim9:r oa pensà en :rel" dos rei
que e18 mèT'it.s d'ilIs pretend'ent..s eren els mateixoa, però s'aMni

ls possibles p170blemea de 18 d.-scendènde J i s'anà a 1a prova del
.sacrit'ie1. Dos :t'oes s'esoeren. Un dels candidats,

des~9,

hi pua

lleugerament. L'altre 'fa el mat.eix amb iguals bems resultats. L'em-

pat seguia.
,

- ~~és 'foe! - diu ~1 pri~er' pn:ttend-ent.

!és focl - ordena el segon.
Ul cremà més que l'alt re. No tothom crema igual, e s veu. l Nar
I

tingu' re!" escaldat, però tingué re:t. El p:roi1D&r discurs de la coro-

na acabà aix!:
- ••• l; IT8!"a torna a tenir rei. l mai deixarà de teni1'-ne ment.re es

co-rnpt.i amb .úbdit.s disposats, si les circumstàncies ho demanEn, a

guanyar-se el càrrec per mereixements propis. Com· heu vist no és
cosa senzilla, però" si ésser rei no porté'8 els seus mal-de-caps, i
en e 1 meu cas, de peu s,
, quin valor titX1 ria la monaqu!a? I
Aquell home fou un bon rei i. governà sempre a gust de la ma.iori.ao
l quan l i d1gnéren que 11 cercav&D reina, digu':
- .Ta veieu jo, quins sacri'firois he

~et

per arribar a la reialesa.

cosa demano, porteU-n1t una rems amb els davants ben
'08S0., •••
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REVOLUCIO
la com s'havien de

:1. govern, que per- això hi era,

~er

1es coses

per anar bé. l hi havia gent, que le8 hi :reia les coses ccm deia el

vem, 1 d'altra que 18., tela al :revés. Es veu que sempftJ hi ha h
gut gent que no hi ha estat d' a.cord amb allò que diu el govem. Per
a1~a

l)Q.rt, .18 govarns ja bo aabl

ua ten

contraopinsnts o !:IBI opir.umts. T el

tolerén. Dev9P.'adea aquests ele-

són do molta ut.i11'tat al s Rove

aan't-1es doa èons de 'Cara a veure,

.ci. per aiXò

que algun oop

i a1.guDes llei s e s :ran pen-

acoionaran els descontent••

'00

que poden passar.

.].,8

Perquè si tot.bom digués que si en tòtum sobrarien 1eg1cu,CNU

;(ormaf,or:1:a, burots, advocats 1 p-rs·sone,

1 el

s això ho wnen ol't

1a que no.

~,

un autèntic

Bom1B "
vol~ué

.. cont.ra-corrent,. No

a-l':Lcaro

.cat> p ntgun....

conte8tar mai

rodÓs. Fou l.~i~vent,or, j

Arri~

,US8gt1i

stud:l. ,e;!.

',
r un roèio
Jten"'.I."aLiL

q~

uel1

e tant - ,

enera1

t.endraedat d·

teu vega +,òu

IpS

f1l~mà,

a l'èsoo

S't1'8. Tot -era eaa8n9ar.

dic ela

j~

Ib uns que l

in ja n',hi haVia

iU.

9~t

W8DlSd

ot

t

la 111Q6 1 que

ls

Ell estudi

rò t1nguen't J

1 t.res Jugaven t n
CX>Doeot

a

,01

quan el

11 oreanmtann l]8!" aUlI no deia la ll10ó can el

Ut,

b~

hi anavè poc Bavin t i era
._ :raII0

,m

eD compte.

i no, i hi haVia un ciutadà que 8eomre

la maJor

ir.

a d:l. r hi haur!

coses del govem uns deien qt.1e sí,' altre8 1

A Pet1Yo:fo rtà,

. . ., -

's

re-

t

cia 1

la

prop1.tat~

era el

nÚ1IBro

tancat.

u r,
públic.

ntribuo16 i, moltes

Ve-

200
r con "t'ra J.a

m~

que tot era de tota 1

massa d'acoro

,

o

r

ib 11

rt.ia al carrer vesti to
no pag,

dona. Soatant

les boti

teories àe Bom1a , passava

to

gt:lla e

•

allò era perjtxU.c1al per a la salut, reapon1"a:

l quan se l i deia que

nr.ue maMin ela al tres!" .¡>usà un temps f'ent disoursos picats centr
bat.lles, ItOve

rei

e, contra l'ordre establert i,

bre-

l ouan algÚ 11 deia que auè s'havi

la mateixa: "Rebent,ar..:.ho totl"

.cionar:!.

e de moment era l'únic revolucionari ofici al

.. Ca•

r. Cad a vegada, pe rò, que

de Penyuf'orta el goV-8:rn li'n d

arribava a

algtm perGona.tge d' anomen

ona

eVitar

mb

«l

, que era

valorava prou i

..

Bom_,

revo1.uc1onari per

. vi s1t

'1stre foraster,

de b~yinguda1 el govern es descui1 à d'agar'

es Dels a

Bomba. L' bo:

l

dia que e8 reb'

•

p

,8

n derebttltar tot

'h,

O81.a,

eapi'tal, com que

volucionari honest.,

.8

.

ra que no

:ona1

'1

c16.
'heu agat'a1;,?

Dese, Que no

~

c10narie aml) 1e9 pnt8S8S a l'hora de plegar 8

s, home ••• els f'

.

sa. Passa •••

D"han onlidat. Di

rti

Aquell

Te

vi

q

.~

luiol,

com.1'l
l'

\~t

,.

de la pr

presti

qui

t

i

.. :r,.eturés a la recerca

, dispo8à

-

f'etso Va cre

,

reguanyar-lo amb

e8crei~

"t-r

revolucionari 1so-

poques e

dr1a f'.r i es llen-

• Va ve

t'évoluc:i.v.ll;u".J. que to

ib els c.omptes

prossè.lfts. l

d'aquell

ses

I

11

que n

'.1

no a'

osa."tS a e!'elrlP.r-ho

,

t

l"('",sr

In

t

tot.

l--",",~ò què hem de t'el"

rovo1.uo1v.
la révoluc16?
ho tot!

:ben tar- ho to t •••
'....L.l.:ll'l- ho

'tot.!
V¡~l"?

a
l

m1a revolució com cal., és clar. S'h

'9

'i no se"':l sabia.. 1 can que un

ir en
11:'unes

cO~(JS

i d'aliiras t altres,' tothom la

:fell a le,

,

cursos 1 pinta

que Dom'te passés

ati-oant
o~uc1ó

que dir, qu,

1,.

al

paretAi, i que tro-

momem-t, no trobà altr

'e16 qo

bé n'era, d'ft revoluuionar:l.
rèyoluc!,

...iU.

I

no

lliga:1W1

.. .t:;s '1:ltr8n ..,

1 'el pobl'8 Bomba, que dtirant els pr!
S8r.'JGD't

la pau dels 1nfmits àoat·

di'.d

l

i'tS qUJ

1a

~t

betrtat pro

'1"'av1

r

- Don

què

;1.:0170"

1

i:ir

~,

abast. Ell -orau

que j

ien d

Q

,

bentaCl

i

,

a a-re.itJ.ar....

de- 'tomar

fer'?l

21 contestava sovInt.

a bàt.re' 8 can:t.r,

voJ.um.onS-'rls independents, i no

'n

orU •••
- Tot. és

t.ots! -

nJa•

.,;trant. a la botiga. da Jo

Però

- La

revolm ió'!

~l ae~n

ir a Una

bctimt@r es 'teu im:z:r:.dia'tamoot revoluciona't'i. 1 8Dà a p
tercera:~,botig8

qU!n pl"l)J)iet¿r1 al

WU1"&

eOO'l anava la revo-

lució l'.anàs ter a la quarts•• " tins que tota els botiguers en e <nver-

revolucionAr18
,ta.

no

i

t

.. E~-\ un v~satar1'

llat
J:rui'terars

9

clonar! que coneixia Flora
i

&""8

,via

é1J,

9-voluct Ó

1"-

voluc1ó de

..

al! Ja

i

qUI

ra

•
~&r

demanà ai ut.

1 &Jue

't.

volu-

co

ns ell

t

comitè

r ..""

8QUesta?

l gernUél Floreat
q

th

'ho sabia acab

fet ..
YQ1.uci6

na ~es

1:.1"8b~ l.t\

a no

S~l~.l.

•

i,

ID

p~A:Nm

¡US

no

'V

h6Q'~en

,

treball st.

1noondiciona1-

.. EtJt,1gu6ren a pun t

la-
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- Tot 68 dé tots, diuen?

Això ho digu6ren al mate ix 'temps Pere Torreta 1 Damià Fanal. l

canviaren

s .enyore...

Això s6n revolucions!
r
-

•
8.0

.•

s'ha acabat1

nOSa,

,

què

acabata

ortides. Ja n1hi 1B prou! Hi ha la revoluci6, ara, 1 jo

IA

,

'1 l~ o et. eupI'iuüré a tu o supl'im1:ra ela teus viait

oc .'
~a

l'evolució ho puote

1;,

jo.

revolue1onària que 't;.u. Si

u- •• si Jo '

- f'ant.aleu;, P
·0

les du.

Crespis t.enia. l,oc aquesta

meJt.re

l

clar,

:teia visites era precis8met'l't perquè n'ers de revolucionàril .-•• Però

,1 tu també n"eta, no èt preOeUl)ia, . t'a1'8m la :revolució a <EaaJ

-.- ..

,v:üls èl fiia

la Sel1Y01'8. Ma.davall Qui parla-, .encara cue amb la

~

",~i

1101;. Bel' no. ho sapa, quo ha "ingut la revoJ.tlc:16

per a n:rtñ'ar

CalM

revolue:J.6.

-1

I

uporto que- tingui
aouest

Ea q

~•.
"'t' .......

pe'

...

bo
,

,

-

que hi havia t'-lna ara, que pera1xò

,

es quedéssin igual no en caldria cep

les

QU~

-

,i

li 'tillPn11

nits, que ho
rr

.a.

m.ón qu

.txant, fruit

l"Ò

Fins am he, dit. tnol'tes

rt. Qua en

.. '.
aQuesta casa

- Es de la !'evolució.

oue l i tingui.

to revolucionària 1

anti qui vulgui I Jo

t que

i a

.'..

luyor Pallanc t!lsteix,

- ••• l

alai..x1

iU

w..ta

l

tom

•
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- Doncs

"!'

a pendre-rne-la, .Jo la tar' perquè no me l

pre~ui.1

- D:lneral

- Oh dinera, diners ••• Quanta, veuràs? I
- Tota .. Ee la
~,qu1.

-

revoJ.uaf.61

els ten s,

rò are aótcom vosaltres i t"aré la revolució per

tomar-ne a 'ttmir. l &ix! no 8nsentend:remma1.
~,

-

doncs, que&rtA'n algm, que de revolucionaris ja som prousl.

Bomba, al veure que aquella revolució anava per mal cani! qta no

era la aue ell pensava que havIa d'ésser, s'ho jugà tot, i portà a cap
una nova revolució que passà a la història com la :revolució de les
revolucions. l ja :fou

tul

mai acabar. Els ciutadans ttngut com a més

pacifics, com el senyor Madrenes que no havia trencat, mai cap plat n1
cap 0118 e's desbordà 1 ho trencà tot. l se' l veié pels carrera aqueUa
dies nous ab una dona a caàa

bra~

al crit de "Visca la revoluci6 I rr

Veient que convilatat1s can el senyor Madrenes tamb6 es veien en cor
de
i

,

~e'1'

la revolució, els cont.rarevolucionari s

ja no hi hagué aturador. S'bavi

torna~10

88

llenqaren al carrer

rdut,1'equil1bri i costaria molt

a trobar. Si les no_s eren que guanylMtD ela revolucion

ris, la gent se'n t'eia, i s1 eren de- que qui guanyaven eren

trarevolucionaris, taDb'.

&J.&

con-

El. senyor Brugadell un dia, se sent! re-

volucionari i es trencà ell mateix els v:ldrea de casa seVa davant.
i'

i

els

aplaud1~ ,s

dels eavalotadors.

L'endemà guanyaven els altIeS :[

el senyor Brugadell obligava a posar-li els vidres als revoluo1on
1'1s del dia abans ••• No es t'eu net 8J:l tanta de manera, que :tina el
propi Bomba hagué de pasea1'
'o-

p
que

~ott,

eres apressadamEl'1 t. Al. :t6ns n'esti-

content. ja que pogué tornar a ésser revolucionari des de t'ora,

's

allà on se n'és _s, 1 en :t'ou a la seva manera sense ningú
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que li :t'es revol.uci01l8 autònomes.

Ell, no obstant, des (fe l'en1

recomanava qtB de talt en tant se'n :res alguna de revolcuió, que molt
seng que un dia o 1 J al treno se n' emeV1nés algma•.••
Fou C6rtipà8 qui '9Iltrà en joe aro la bSndera de la llibertat.

.. controlada
'
... L11bert.at, pe--ro
- deia parlant al poble-. La llibertat,
COtll

J.à paeiènala té

un 1imit..

Si es> passa d'aquest 11m! t j a no 6s lli-

bertat. Llibertat, però posant elè peus

p~ans. LJ.1bertat

per a segons

qui ï per a segona qu~ •• L1.ibe1"tat de gramàtica, però llibertat senae diccionari aeoret.I.J.ibtrtat

~e

crft.i '08, però sense crlt.1ear els

que mat1eD, que som nosal.tre•• L1!ber~at de cSlta~, seg(S1. quines e8D.
90ns es canUn. Ll,1bertst dEt prot.eet.a, men1r 8 •.•• pro. st.! a casa.
IJibertBt de treball, mentl"&s es :t'acin deu

bore8.Llibe~t•••

- Visca :b1 1J.ibertatl - cridà la gent.
l resultà qtJ!t Cart.ipàs guanyà.. l resuJ.tà t.amb6 que quan Cartipàs

:t'ou al poder, molta gent declarà que ell·a ja feia temps que era cartipaa:t1st8. t1nó que no

8S

podia dir.

- Tu 'tanb6?

- Fill, em :faran passar la

cal're~ra

pe r davant la

t onda•• o

l 'tu?
- 1la1 haria venut lea pt res c aD ara I

p pero, Maurici •••

,

- Atb la revolcuió, miUor di't, amb ma di lea revolucions, .em 1\1g!

la èlona. Aquesta me l'hSll tornada, 1 jo sense la dona s6c home e. l'aiQ
gua. Qui volies, Que

~e.?

- Veus, de tu no ho

bagu~s dit llai.

, jo sempre sóc dels que guanyen. Es tm sistema que no

~alla,

ja t.1 ho dir6, jo.
- Torrent!
• 1\11 Torren t, ni ranan'08. l para esment el què

diua perquè et puc

2C6

dentmciarl
'aI'8

Magdalena••• ,1

En lloc de, cSir que no em va escapar de dir que sí,. Què hi veJa' fer.
- H

lsprer•••

t

- )Cist'••• La ~on81¡na. ara é8 :r1'car-nos en mig d" elJ.s a veure' e1 el
tomb_. M'h8ll donat

lm

bon càrrec 1, s1 no els tombem, dom 8 em qu..

èJaré anb el càrrec •••
La revolucj/
aoadèm~

ara oap

nel.v'ocavulari b

rò/haVi

naria. E1s

'ha vist en eoí\

i per

:u,re el,

10-

pensat;, que lea c

jl8Usa.ren

~

poeuen

'un' ,moment a l'altre
dels paners de Is docu. e

parl.ar Mnt re 'la 3.1ei,

tm mot, de et:

, que son ,guia per a escriure i
;t preCSS1HI1 t, en

aquell pals,

i,•••
PO¡.ITIql
- 1:ï;s que

e!.,

- 136, pe

,

,

..

'ra qu

no.

queaem1

oineu,. senyor 'Basten•• Es po-lltica. Ja en sentireu a parlar. :

"'" l'10 U

istre Clavell 1"a

t1'8'S

nits que no dorm. La senyora Clavell 11

diu:
_ rwrò CJ.avel1, 'homa, això js ma8sa, no ho am.umtaràa. Pel' inin1StJ'B
que un

Bi~i ha

de dOrmir, dormir al 'llit. vull dir.
;

_ Ja m' egr8dariaveure' t al meu 110c, 1 anb les eleccions a tocar.

r ae nuni8tre, Clavell, si t'ho hSll'1es d'

Jll_

garar aiXÍ I
_

(.llU

m.'n ''feia 6sS8r, qui me'n 'feia ésser•••Me'n van :rer, que no

el. mateix. l ara,

té, les elecoions que ho poden tirar tot en orria.

- Ai, Diu meu, que hao t'et coe••' que no Pó)diJeS, fer eSB8nt ministre?
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- Ela ministres no fem res que no ho aprobi el conseU.
- Donsc que
-

.lliS

8' espavit11

el c011sel1.

que jo en t'ormo part,.

- Doncs que 's el consell que ha t'et coses que no <levi 8 t'er?
- Tot s'ha :t'et pel b6 del pais.

clar, home•••Jo

mo~tes

vegadea t.'lu:l 88J;1t1t parlar de ponta, de

carretere••••
-

.l'lO

em 'Oar¡~.

(18

carreteres,

B8~1al

n'h81 f"etes?
8

CJ.a-r

ai I

que

- Potser 1M n'hal t'etes

muse., anb l'at'any de treballar pel

pa1~.

- ;rvo. El que 'pa.sa és que can que no hi havia prous diners per a tot,
8

carI"8teres serviren per
e~ar•••Si

que s'havia de

8

ret'orpr la guàrdia nacion

guanyem no passarà rea, però si perdem••• ai

1 perdem!
-

oJO

no bi ert. anc rIJ9 en això que en aieu pol!.tica, però sempre t'h

mt1t

8

dit' que les ele f:ciOll'S 1.es ~e1eu per a guanyar-l.....

:t però devegades la gent

8' erra••• :r

$1 perdem sort1ra. tot.

-Però qu1J ha de.orUr, Clavell?
- La (Bea de J.(88 MUMt.
! ~1.

lm ministre no pot 'tenir una easa••• !

- La de ViltmoVQ.

- O dues••• Què .s pensa la
ib

el càJ:trec?

- ~rt.1rà el Barri

nt, que un ministre hi ba de' perdre d!-

.
la C-ennaD s't, que encare s'ha de fer i ja s'h

cobrat.•••
'P!A

sol cob.rar per endavant, ara, Clavel1. 110 ho vegis tan negre.
,

. '

~

- sers un desast..re , sera un desaatre ••• Sortira l' at'er del Poble Nou
que es van donar diners ala constructora perquè ·ett
que hi

••

l del l'tonopoU del Vi .

~es

a lea terra.

2

jl de les cases Barates, que tanN n'és, i el Castellfulllt que en-

cara •• una al tora

re~da,

i les barques noves de •••

- 0l,1, carai, C1ave111

- Si, 86n

C08e8

de la pql1't1ca•••

L'escena de casa el., m1nistr, Clave-U tenia lloc a casa de molts mi..
, 88gons sembla Cl
ni9tre8. La p'J"8oeupac1o, era grosea perque
. avell e

..

rat anb a1t.ras ministres era un m1nistm modest1ss:tm.
- l'To es preocupin, hOt!1$S, no

9S

del govem

preooupin - de'ia êl e

\

als ministrèS reunits en .auió d'urgincf.a. no s'ha

tenir tanta por

tà disposaaa a

de 18's elece1om. Primer, la gent de diners diu que
pagat'- i a -comprar vote si es

~a

re cesaa-ri.

- 0, mentre cobri 1 voti per nosaltres, rail
-

i'(O

~eu

córrer

COS&S

a1x:t

Çl

els rics no

voto.

COtDDraran

Veurà, é8 que això d'un vot un trlD:to, 68 molt p4FiU6a.

- s1, però nosaltres no podem pas dir que uns v.ot1n
- R!s que no podem acceptar que el vot del.

doc~'r

i els alt:nt8 no.

Taberncr

t4..n~

l

atena :torca que el del beneit del barri que. cal.9a un t:ren'ta-quat.19

curt.

- Veurà, ni t.otel pa:f.eés el doctor

Tabern.~

ni' tot el paf.. cal,a

trenta-Quatre' curt. Pot.r doctor. 1 beneita nlve·llm.. NOtE és per
aqllf per on pot. p~t.ar la cosa. Són els que ni a6n aa~s ni beneit

qU8 em p:ret?etÇ)en. sl tenen seny ena votaren a nosaltres.
-

l si van par a ells?

- No ha1 $l'Orv.trnat
- Vel1r

- A1n

uacw..

, com les h

No en ssbrien.

"':t'er aquestes eleccions,·

Ib

jocs de

UDUD

guanyare'lU.

onestes?

- Aix1 podem

pet~8.

no. VeU!'8'n, qui compt.a e18 vots?
- Té ra6, sen;yor Ui ret.. Ja en parlareL1 de qui l.s guanyarà aquest

~

I

20"

eleccions!
totes mf.llerea,
- l,què

hi hmeleccions s'ha de parlar al poble.

l.í dir*D al poble?
vota a r108a1'b" 98 hi haurà llibertat, àemocrà-

Home ••• ! Que si

oia, s'abaixaran l.&s subsistències, es t'arà la setman a de quarent
hores •••'

- Això,

exac~

d1~

't-, ho han

ja els altrGs.. A qui ha de votar, el

poblAt?

- Tothom ho lla de di r., això. Es que voleu guany.. tJ1'es elecc10n

dient elmntrar11

,1 bt ei{ conaellt r

pareu e

d1r-bC. l ja' que ve el

tracta de Ja maner

P~segtler

éa,

\.al ~dol'"

- rroer

bon dir _
de deixar ec

t e1 pinYOl•••

ce~

òe 11

l

quarwta horesJ que pensi a posar" I

8

les àlt11l

coses que .a prometin. Reellqueu-11 b61

• l nerv16s d'escol-

hi anà de barroer el consell

tar l' Sl)laudi.n t final. ponà el

u rin .. a fer l
a tonia le8 man8 un

a de méa de quarant.a ho

,berta com si • sper6s a

unt. ntstà smb els b

.'..
prar

t1CIl

:1;

a n'aquell '

l

di

d

nil' cur
pel.

de

,

'hl€Ueren da com-

rt1tde :tranc.

pila de vots que h

I

SU

ora, sobretot

l' hora d' escolli r

mi~. 110

ns t'ie u

,tUSSS

ls

QU.

abans del

guen le8 ungles i es paases-n nerviosament. Qual menyl

ho penseu us sort.ir31 amb tm

-c:t~i

trencat. o us diran les coses

al 're-

vé•• Ja en una altra ocasió el eon.ller Presseguer, en ple delir!
oratori, al mateix 'temps que per

:furiós eop èL

fortar el qui deia donava un

.tU1't la taula, va demanar e

gat de

bemols,

Uf) .8 votis pele éJ:t.re8. Es na descuidar un '"no", a.quella vega1a.e
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m, pe" evitar que el

eus orado 1"8 s' érressin o digué.siD

coses que no havien de d:t;¡.-,

ecid! donar-11s alB discurs

~4~ts,

per curts que fossin. JUs ordaors moderm potser es sen1:il.ran o:tesoa,
i- &ran. aue

éa· una mam. 8

:fe.C1 fe,. amb'

de- C()'n:t"1anp de' qui

,van-,:,

8011'8

pere al' At.làntida un temps ,. n0lDè8
bp~r,

ela :ta :ter els

:reien dis cu

:v
de dir

coses

"\

tot

01

..

'ha d' acm:rar pels, ce.'bel1& er>

t del bln'i 11 ài

ue la

s1,
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• El pap. . es po-
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'fei

,'n~l:f.

mo1-
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ón cars. Perxò ara ningú .01 anren..:.

es, es trob&ren que qua1s&...ulga a1IDació er,
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Jdre tot pasaarrt. :No

nova i l' havien de r

I

&

com ara que els es-

en la mar d'històries a mà, que és experiència de

gles,

re .com es reaolgu¿ren cassos aembJ.ante anya en-

i

l1à. Perxò ara

8
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r de l"àe1l.
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~1gui de:.

ret'orm1etee, so-

,ws'C8rl:Lst

nt qu
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d1-

tot això o en aigui a la seva mS'1era. El poble

atlant ho tingué d'apreniire tot.. T1ngu6 d'aprendre de creure i de
de 'mEt1. lli~r

, coses

Ja q lo»

tan ~ata1 és no sal» 1'lIlzarc

no saber ·crenre. Es trigà temps a lligar
n

ba. ner

CIl(>8

.1 encara no ed lliga-

a 'tothom. Hi bazué molts desenRS1YS, molt

mo~tes R'8D48

dtensam.r-ho tot a rodar, però calia no
s que hi

hag~.

Es el cas del farmacèutic l!untan;ya, el

¡¡ovella.. t.aabé -coneguda per

pn. r

~"onteta. La

as8imi~ar pessi-

pèr arribar a ben terme.
qUe s'establi alPont-

gent, que arribà a matar el

'farmacèutic MuntaD:va abane no t.lttobè les hex:be'a que curaven eUloc
d' emmatzm a\" I
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ual de fi

sta - deia o un el
•

't que se l i q~ixava de

212
- HqU!

no

h

,b8l11

- A on?

nació,

- Al ~o,"
-

l'estat ..•

H~ •••
dic~

o hi. callam,

Aq

11_ d'&2ar a for

cercar el te!'reny
DV8.SSfJ'Jl'S

_

t..JI"

RI1:.<a

m-,r-,

tat de
ot
pU9.Ul

~

nel

qll&
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t.~p11:J<'

castat
Am1tj
- Ciutuu~

1

rn 0818:

Cost

~
'.

tl'9.U!'8 del mapa. Tots contra Terranova r
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P8ma!".

ta gent Que cobra de l'estat.. Després anb :els nostres d1D1 ra l'

tat 'fa

ca~tere1J,
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un que
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que t!rgui trenta VEQues pagui

ml
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ifbora do

fll
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• ¡"ou en aqltell temp. qut 1&

t1ca accn se:l~à que 81 treball er
'to
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T com qt1t
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.. :r molt~a stan t es f'eu aaueeta
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1d.ó d
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Oliva,
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om vol
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~
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can-
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tar a veu ..
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ir, i l'cposicié és èl millor barò-

OVém

'tió
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ta con tra

Jiienest~raUa1

Dollt.ica~

Si guan:vem tin
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-: l si pe rèJem '1
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-
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"11a, 18 mulJ.er porta 1.a mare aJ. bl"8.9.

Joan Cistérna s'ha casat.
lA marea dol
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Al.to I (1,asor1 Jo si,
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'oli t.i ea. f

a:tetdt molt l!!lportent,
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- D
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a ma'r8t però
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r ....

Pèrò si no tenim e.rmeal - coDê8taren a Gal~.

u vendrem!
•••
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Gala en Quedarem sense?

Però si venem 2m
,

- '.in tornarem a COlnDrar amb els diners qte farem venent,..le-a. Ea una

qU98't16 po1.1'tíca, aquesta. O no hoent.eneu1
,
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si pe,rdia .
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lo~
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r
mb l' o!'crrs de- que passe,ssin com.
I. a ca

tViva s'hi

anav

inste.~.J.arau

Plol t mal

, cosa

t)l.

ciu~dans-
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'D eir'.

que t'e,fa anys qu

a*Jl139 paia pmp1 q1te tamb6 era \Im cosa de mol-t mal

t!l

bla els nous inquil,.:tins as Palatina tenien uns

ai~.

que j

ta

111. 1iavien estat 1 t.amhé hi havvm fet vida ela
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1"a.gi,tat-a.. La t>Olit,:lua no eabia eco gi:rax--se en
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j

n'hi vosà

q

p~,..'

b
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;.lfiS
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món obri.
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.:f.t a Pa1.at.in..."

de nert.ct aneu adduint
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haviA tingu.t avi€ m:ya enllà.

,..ics. La

ellQ~ ~

reivi.ndicado1'& qu

t!'ete, havi

:t

a
pa1

8~ que baV1a suo-

ingut ov1s

dbm9 aue no bo Dodia p

t>o~iti_ea

.1 '-88 mnb oJ.1i paiaos gr.lll<'I :t ricat. i

uin

q

li! millor poli. ti.ca or-a no toear-lea.deixar-le
!'a1"-l.es 'Oodi3

cllcs. l
I ea

arr...

DOsà

'Po'l:~ar

'!'lasQUr~

a emb.olica int'Jl'D

f~l uJa

aetA

ara" .. _nti

teT....

os i paisos mude.!'en de fronteres,

vegactea!"

l1o~

, qu

la politica <1els fets coc..UIlats.

de !nadà." aquesta pol1tica.

·M.J'TA.rs. d'idiomes 1 harroénm àe

'tal e

Ü8

noms de

~lLhr IlVisql»Sn diat1D~8

una p11-

no podia seguir d'aquells manera allò. Cada aoe per

tree s'l1.avia de pagar-

c(')nt.r1bu~:f.ons a

Hisende& que :f'e1611 ela rebut

119nRUat~e8d1t'e'rents.

!n

toTa ho

daqw.ei
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'Podem l'
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o
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tent.rional. i Atlàntida iferidiona1. En l'ml els diner ..,
és c~ i

tot,bo

vel

I~

'8119

entendrem millor. El.s diners s'ho

, alt.ra , 68 clar, també a'ha cíle, menjar,. però ela diner

n tot.
n

s. Diguent

e9:en '1:0 't. No cal di.r quantes

re els dim r8, ho

s

1 primer. Per

tant com
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mm"'i :!J"

fi

aenY-GJ'I88, i

fl.lt""a, d

,rd 'co

modi1.'1 car ni.ngú. T

en J.! altre

a 1'Atlànt1da no

iXÒ, :rin

•

clar~

l Sud
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olem-
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dels diccionaris. La.

ua s 'havi a t ret el mot.
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clarat o:rio1al,
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aYen

nt. de rea, d

en tC'ta dos móns, en un que no hi havie raceion
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~

segon s què na 1 en

tiA

cada 'Punt e:ordinal)editorial:s que no :teren cas de

s1, la

l

~ugrra

:fou treta dels d1cc1onaque l

i
mag s."nav:ten f'le t.i1"AX' a l"a:i

tot,. l 'tantes

8!"L'BS
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.. cnt!! els del

ja no
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. , m'lES i altxe

" armaVe"il fills dalt de

que 'tenien dinera

p~
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CO's

,

ecion

l

a :fer-les, co

ue molt

que la 'hi stò ri.n

gons què. poden riu19 6ls Que

cosa,

",t als qUi

reoetei~ .••

ien t'ab r! csr 18

Gn:1ar!"9ra qu

I.J:'Q,
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ara. En

ntima& G-rà.c1a., e

t.au

8!'-

1

tat.s

~a-

"da o alir e, ela que les
&

~r.

llavoro,

,m qv.e
,t..

def'ranc,
on el

fr

J.es h =wia t'ete.

1'-

vo1uion}

~ov.ern~

1

'a'ta,

a era la única

1,

nsar 081s arobillElta, i hi havia 81a

ta les :rerian oo,..vt r orre:c'ttJneDt,
armge,. G1'sn in

l

':>,

..

..,J....

t.
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ao1t.e-
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des, en temps d& l"8trat,ar planetes d'a prOPJ de P~m18 N'obel de l
~-~

q

q'

fi

i

'A

-t

hi lla Prl

s Nobe1 d'altres act·iv1tat

vo:t43n eobrar s'lla de canViar de passapor1¡,o.., en tempa

olta] A

t>r1R:fna

rebut

-I petroli

~a1.lide8

ro encenam aUUloue-s,

:l"tt&macim31s

'eix

d1 excu sa

Jf:'\rmm.

<Jrofata
1

l¡.~v:!.en
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CCllt'l~e..Ylt.

El-

l quan el Cont1-

d

'.m~

aU
:r(ll,

d'n(M!" estat la ,seva obligació,

J'e8 sev~ t.e.r.rn-s ....

,

no digué E;tl-

arribat, rd_ d0 bon 'tro

t
i~

T.lonet.a-r1

A l'Atlàntia8 no
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t.
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deUct~

eiena d'independàné)fa, raptes,
o ssm ut eom àoaba.rè..

de

o
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S DARRERES P

'havia Jurat que la guerra era lnmora1,tm desast.re per a mo1t.s,

1

pocs, i manà molt temps la gen"t de mgocl••• Ma1-

D8P:oc1 per

lm

,nomenaaa que ea donà a la guerra, però, }Tord i
guien :t'ent armes.

La ~nt deixà molts ot'icia i 88 dedlcà a t'er a~

sabéssin :t'er re

la molt pocs ñu'ta<1an

mament..

SUI

8.

(mica ent.reteniment.s tolerats a la aaf,nadE. eren les jogulnes arm1t'ormes. Els regals entre prome,s08,
l'ell,

aniversaris i postes de 11c:u.-es,

G.L·U2f . . .

el seu n11 estre'
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loes 11

gues.
- tm CS'1ól - responia el t'111 de la senyora Cost

'enn

ud i v:l.ceverso.

'arm81 ,

ot

el

en 1-
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•

la :t'abricació d'armea no
in~

apies de c

, 8Cl:JUu~

ci on

costat..

no 8' aca'baWl d

a t'd'tre costat, 1

creure que
, arrib~

le8 i es cregué que els espies

o que ela governs :reien passar du-

cob

ranti hores i horea davant els espies el matelx armamen 1;. S'encomanà
l'e8P1onat~e

a senyores especia1mett. entrenades per l'ot'lcl, de be-

ntnndent.
~ •• i
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.
t. d'armanent. a cada coatat que no era rar
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!'tot arreu en

-

, les :t',

Ib

rvir o no le8 t'em servir, lea annes? - es deia un
1_1

le
-
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avance'w.

esconet,eal

1
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s que aqui f,

terial ,de guerra t'ins els 8stròn
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Allaoen t'an :t'in

•

les l.levaaores•••

n' hi podríem comprar.
o

VO]sb

venare.

'
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t'tir

lm

tanteig.

I ••• ?

, la

~niea

menera que vendrien seria colr 8I1't amb ano.s.
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la Que
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~
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o podem P

No, no hi havia sortida., ,I amb la por que. els altres t1nsn»8Sin

ibdós 'territoris .egu1.en armant,.,se 1 armant-ae88n. treVa ni repòs.

"

i . i ens batèsalma la fi, què passaria?
':'"

no guanyaria n1 1"un ni

WlI8

1'aJ.t.L-~.

dariem empatats,
voleu
di r •••
,
.
- l sJ.

~'ss1m

actuar le8 done. en aetes de 8&boteig?

t, Ja s'ha provat. Ens hal tomat. totes en estat •••
- Però" dimoni, quins punts t'lacs tinen aquesta gent?
- Els mateixos que nosalt.res•••

l t'ou Mart! Deamó"ns qui posà el dita la llaga Etl

• armes ocupàvèn p1ace8, armaria 1

ure que el
ci

rn

•

2
- l si f'essip1 'tot una ~1 - proposà.

- Par1em-l08,-n'h1.
se'n parlà. i ,els altres diguer

\lGWuS

vien neDat la mateixa cosa. •• S1, .

pa!

d'

i 'els atlants se'n s

Ull

lla h

q:

l1atrob

• El,

,tie8 lJe't1ts paisos n

caaas01:ll1

df.:t'.~1e8 de

oni, :La pintura, els deu1;e....

els atlanta. es

par~

cartera, d'entendre el rnatr1la h'esca i

~eren ~.cJerala!

.'tdoa eJ.ements dels diverso8

ana~,

a la pnuKJ ••••

Cada 1ieq>orada governavEIl l'Es"

e~tats

t'ederats i &ixi, per tom, po-

. dien governar tma mica tot•• Amb algunes eXeet>cions. aue

8eJl1DI'8

n'hi

ha, la geD·t 8' adapatà 1 aplaud1 el nou si st81118 1 un dia l'Estat par-

là de tirar 1es·art18s al' aiguCle
-

què 18 s voJ.em, jai

8.1"

17

- !.Als llen cem totes?
a1gum., però otieialmSDt., a l'aim:laJ

, tote:e••• Am8mJem-

tomà progressista 1 trobà que el
si no hi havi a eeti-progress1ste.,$,ra \JOa gnm cosa. th

pro~s,

teblp8,

el

n'ta OeSS1e1ents .renDoa, mel. v1s'toe 1 mal avingut ..

pre 1'bav1en 110at

.~ p~gr'8.. AJ.J.ò

8

de què blasmaven era Que el J)ro-

.s..

IV

clar.

l

Fins q18 Emest Vidreres, savi t'amós, va deèlarar:
- Jo, senyors"

ja no .6 què

.

1nvente~

I

L1avors l' ormt1l e8 po.sà· dins cada atlant i cadascun ere16 que v ~

lia per

va fi-, la ~ mala t'i,

(lo••

,

'Pre

n~ara

que

p~

1

,

qUal

ningú hi pen-

ti.da progressava a més no poder•••• AJgú en t1ngúe

,va i quan l'
de

V1ngu'

au. 1'linmí pogué

tina\J6 •••

l Dol1ast:re

Dur

.. 1.

.zp~icar

Quins eren ela
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- Ara plal

.. vols dir?
~

aquest pollastre sempre ve quaD hal de p _sar

C0888.

Cada ve-

da que l'hem vist, de.astre darftra de,sutr••••pnmt!' lf. pedreg8de

que ena ho pedregà tot, deapr6. la malal't:1a de lea '\8 qu88, la ~i
da de 18 noia- .. Ea un pollastre de mal &Y8reny... Si ni lea ga1Jjn.

el poden v-aura. •• I, ara, què

pa8aarà~ arA I

- Po'tser res, home, potser ens

l'lO

P,eu.-n quan ens' passencoS8a que

et 'Oollast..-.clJ •

controla'b, autàrt'1.4, distint
~a
-

1'\10

podrà cant

altres. Ja ho

'18it

no e

ex

- Jo. en. parla1'8G1!

tret AYJ

Marxa

:t:re t'eu

8

1,

,

it siguisr

a1.linea a prop,

.ra que tothom •• pensa que no

- •.• l a mi

"' que

potser ha arribat la Doe:1,ra. Fa massa tAmps qu.e no passa rea. l h
tingut cont1dènc:laa que hi ha gen t disposada a tot a Costa Blanca
i al canp de Mortanyà. Els pescadors quan no agst."en pe1x són de bon

dominar, i él G!inp quSD no plou, can ara que. 8embla que le. pluges
t"ae1n vaga general, 00_ que

nos~'tres

tenen aturador. QtJà et 8embla, Gabr181?
hem perdut. v1lr ac161

semblaqti8 h . oblidat, no
Ep! Gabriel, què dius? Qu

"

-Eh? Ah, sí, ela pescadors ••• Què volen, els pescaèlors?
- Carai, Gabriel, això é. presidir tm.a reunió de sabotejadora?

Ja hen oblidat lea de
naves t.emPS

(2a

~u,

16 de Vilat:reda i qe Malleu que

DO

do-

parlar a Jl1ng(¡••• Què et paSsa? Q~ t'has peasat? Pe-

rò Gabriel què tens que no contestes?

- si, a1 ••• a C&n:t';reu, però penso•• .No puc: passar àe lluitar contr

lm

pensament. que no

,

ou del

u, 'ssbc'toja1ir98, pe rò t"a di ea i ni ta qw

a SJ.'t'reS

ell

serem gtdre

temps

e

'm'•.

é8~es.

• Li hem p;r()Qj

que ve •••

l

- tio

8

pena G que ni jo ni Vo-

El, Rovernador n

- 1ma h

rou ho

de dentmcies, de governadors. ni

d!r"'v

"

lxò ea

...

t.raidor!a!

vot.. No sabria p

,

: el company

'Dut

s. la

burges1

xat •••

- O

ma clon

ot

iDau el ql:Jà vo

,

i l

ni les dones dea burgeeoaJ La por que tinc

i,

xpli

qlalCOI

er...

venir i que no hi
bliMea1a. l avui"

- Veu?

guanya~

en cara sóc presideIt.,

a temps ja

B1Ó. Si hi

...

r ni vo

u. l'Te em feu

que l'

'tim dial

P8ssa'tiJ

- si••• ?

..
...

-

·ol. dir

uest 1'81''',. '• • el tro

q

t1u1k.

~CtQ•

8 oue els diner.?
,1.
- NoI

,I, si•••però no sé què ""D.

ot però no l i diu res un ben balen,?

- sl,

pe~ò

aYUi, no.

- Yl!lrò vostè creu que hi

JiIIXXJl

la cass creixi, Que la aai'

balli

m'•....

- Si •••

ha

tma cosa millor que

lm

ben balan9?

'h_i d'engran'd:1l', que la gent tm-
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- Altre

COP

aoueat

8i

d'estar t>8r casa? No és un ai d'un bon ba1an9,
spretat una mica

&qUa.'......

si,

1 no

a oreUa la ,gent aeabar1

Ib' un a:b:!:1oni

anéSII

t ..• Potser

sa amb la

dient-te que t:Nb

- Però

Crc:tèaea, no
·1 baJ.an"

si

és la' tDlica

P-erò,

,

GAnV,

.

au.

gan8,ral •••

no 1" 8D-r0Y1, l

1.'

el to""

cci.oni.stea ••• l demà 'l'hem di

cosa 'l,u. at>laud&1

mill,

,1 balan,

Que no ho s

l' apro\1!.· ció d
iri,

diners. avui.

pa!'li

ner

nou! No fer cas d'

~.lQ.l.au.-,

de.l

q

,.u, s

'or Cro

,OS,

o

•

que em roe.ega

dit.

l

• QnelOQID que

iU:
no hi valdr

ha quelecm

r

l'aprov;1n

em toquin

l a Uf) Yu1Jtu1n ••• Si,

i
tl

el ••nvn'l' Ma.Q'\r'lnvÀ q'

• greu

...-.

l i sabrà

de t8Stsj ar, aVUi.

- 110 ho

1a••• Al principi mai en tenen prou 1

- No,

Iria, després Ja canenoen

diuen qta
No-, però no m'hi ve1

,

8

~8r

el

D

uvawa...LHuu ••

In -cor-, avu1. 1t'8S't8j aNm demà.

•••

-

-

-

-

Nomia :tal tari a I

-

'''0,

118, n

ques'tió de diters,

ra que

In

~alten.
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- Fins ner a t'&s1iej sr? "

itx6

•

~

que jo no sé

-

";8

-

un8

-r

j-ar sem '. t'est.ejar. O hi ha una dona, aqu11

dona,. no..

- Doncs, duu'

,

- N,

- .1-1

ixè.

hr.sra per

-

'J"1'ttrJ

preooupe 1 no

- No •••
'&11( Yet1 11'

q'

i:xa:r--t'ho

sen

8'Dctane,nt- què

unJ-ho ......ro t'ho

l"hi ag

es.

Quel-

Camèli••

t'i

011

vr:mèlla....

No, jo em quedo •
.~ vols dir,

quedo?

- Don es vull di.r

Br
-

tic d'humo

Qt

r

1

•

.To .nUA no

R9ttilia1is

d'hum~

hem

rò é. a cap el:s Braus que
no hi v.f. nc,
- l

De r

'8t

avui, mira, a case. no no

881;&8 &Ua1.,

pe-

d'anar,

die!

això m'he cCllDPra1. un veflti 1'. nou11 Que nò saps qui hi .

¡ls Braus'? Uo . t diu

1"',&&

..

el doctor Mata? l el tiscaJ.. Cavall? l

1-es nois s del governador,•• ".
-

.:.'01:.

el que vuIguia, t-1'ar.cela, però no em sento d'

..

,1 hl.lllOr· è1e'la altres dies aquest••• No he

or. No és el

l'e:r.cte qu

'ha de nasS8r alguna. No sé eom d1r-t'ho.

- l què fJn t'aig jo, del ve std. t.1
- Ai, M8J"'Cèla, ei és pel vestit "ta'l veuran igu

vingui. Tindràs

~l

q~

Jo n

_u_'t'·'l el

mateiXèx1t.. l si en Y(¡la tenir

ves't1tJ •••No ést1c

••'. l ai hi

yo1s anar hi v

.

ho t'as vuit
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-

que ara.

~s

t'et.,

cosa

.·.,.1'

jornal.

d'horas..

n!)U

-

al

dia, com ai

hONS

~àc:ll,

2Ua:rden

• l

l;te

t'&ci11aaima. A la casa no hi ha ningú 1

Del"' 198

que porta la senyora n'hal de tenir

parelJ. d' ho-!'9s... ,.Mira: dotze claus. Mol.t

RIIt_

,

l',

,

.~obar

•

?I

t ...

com dir-t'ho.T1nc Im presstmt
egaf'1n?

T

, un dia o altre en, agat'en,

- ....1

,

ro

tra por.

.'a.
no t'aris res de bo aquflsta nit. El nostre ot'!ci 6.
al58'901.. S'bi ha de tenir vocao1ó••• Jo avui" ai ro
t 'torta" si t'os banque,r donari a dinera de m68 i

oi

~os

denti-eta ses;nJr Que arran caria quei.xaJ.s

buu;:s....

o ho entenc. -mt eonSib a collir-, a. collir" sents? Et. porto tma eoa t'eta .. aue no en passen cada dia, i ••,.
To m'amoiniD,
-

Wl1R

.,,? l

pot

ara et. venen els remordiments? I

de cent canr>anyes admi.rables, que si la policia t1np
ysr«onya

r.J.lc:ttarla, ei t'as endarrera?

A

quin m6n aOllI Que se'n

1'1, ho comprendria, però un hane com tu, que ho ha robat 'tot?!

-

ira, Passarel'1., no

t.reuriem re-s de 6i 'SOut.! r. Bobasol avul1

o

I

a aenune1

, roba tranquil.

robaria b6

o, aVUi •••

- nO

,

ho

~

UC C1oroir•••

n

ue nG

ih1r,

t

·1 •••

Doncs

t'hi en

dorm tUl

,

'MiI-g"

demà.

te!

DLirt

- Ai, Bn'r"rÀJ:t
-

,rris.. Si avui no d

vi

i ..• Són ner-

i:xa· m domtir

dorm1 ...-,
•

1 ho SÓll sen

no

pn.sar un

.:n s1 ena n'hagués

1;

Jla'VÍ.ià

•

, c:l11al
,

o d

••- .J

-

tr{'lbo ec

'tu~n

V81.g

,nir la pe t.i. t.a •••

ré jo!

,~!"a

cc

ate:iY.is.

Ot

"ro

passarà

.

uan vaig tenir 1B. peti

t1e e,

, &rràs.

haver-

s

Creu-

'ns

en

aJ.~a.

que ens vln-

ns podria pass

:ntòn1C1i.

'temporada r

-

ha v:f.nmlt 1

onten t

que n'

- SA.,

raona ....

-

ires di

~s

s.
passar•••
b~'

bé t i

d

di,..
,

o ho

J'h1

•

'h1.

T.!'O D 8...

1

o tl'h1 trob

ho
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que tothom hi ha dit la se

ve!"sari de la

Ro

tes de l' ani-

la retm1ó de les

tmit'1cació, i vostè s'ha passat el temos amb la mir

da perduda, com si no hi :foa ••• ge clar que potser són coses de l'estra-

tègi

.

,

1, i jo sóc un home civil

ne:

8J.XO,

UB

, en m:1J.i-

no hi pen

tar. Jo .••
i:t-i, ministre, Jo no sóc home de dues cares. lli militar,

té

militar, n

to

tm8

à.

_

de c

l anant d

hagués dit el qu'
nssva, la
,
,
ral, es qu
veu
- ?el"o,
ra

Aro

80~S

,

Ull

bon

obretota:t va arma.t, i a la reunió

J,JQ.I.&»Q

jo no sóc jo,
s'h~uaü

~~

i

a reunió

sV8J.ot.at.

perill ••••

li diré. si preveig un peri!......

,onà!"quics1

per equ1.

- No, n

- Els anarQuistes?
- No, no, no ttS lm perill com els altres. No

n'

quin perill é8, però

és un perill.
mobili~ar?

- q'ba de

- Hinistre no m'ho :raci dir perquè no 'sabria eOiTi dir-ho •••Es un narill
,
desconeR:ut i contra el quaJ. el
no hi
bilit"''''~,ura

ció que hi

VQ~U..L • • •

- ,--neral

a vagadb que l i sento

dir que una mobilit- a -

eió no f4Qrv
.. T no
ql

iufat,re ,. no sa:rvirà.. I1stibU!' n segur. Estic p

..

na haur

es a 1:

"e

b~tre

contra q\Blcom que l

canonades no hi ténen

•

i ql

n

- ..• ~i, me'n vaig.
- Aquest cop penso qu

,

:ra

vi

ant

torn. No ho

8v •• ,.
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, jan' estic tip jo, de via.tges_ Amb qui el t'as, aquesta vegada?
Amb algtm viatjant, si

'8 un

viatge tan l1argJ

- No és el que et penses, Pat.riei, aquest.
- "B:s que cada vegada que bas mat'X8t he pensat malament i ho be endevinat sempre!
- Pas el dia de la ¡"esta Major de

HOS.

- 1ï!e igual, tamb' hi vaig pen sar de malament. l

si no ho vaig endevi-

nar la culpa no va pas ésser meva •
- Mai t'bo havies agat'at ain, Patrici.
- Rs que encara vols que pagui el 'beure als teus companys de viatge!
- -!ai

'8

mal t'et convidar els amies •• _

- 31s meus, d'amics, els convido a gust. Ara, s1 tinc de convidar els
teus, ja em diràs!
- Patrici, home •••
s que ve

lm

moment que la paciència per a tenir una dema guapa tam-

bit s'acaba.

- Aquest

'8

un viatge di:t"erent dels altres. El t'a:1g sola. Tinc por i

no la wll tenir al costat t.,u.

·

- Por? De què, de qui?
- Por de no

8'

què. Por d'una cosa que mai m'havia pensat tenir. Por de

què s'acabi tot ••• Patrici, no vull que em vegis plorar, que tant t'at'ecta•••Adéu.
- (-tue te'n vas sense roba,. i aniràs molt poc lluny!
- Això no e s pot menj sr!
- Ai, Romen!, no m' amoinie •••

- Què vol dir, no m'amoinis ... ~s
sembla que

s~hi

qu~ la

cuina de essa ja t'a dies que

cuini peTquè vinguin sogres mal vistes a repàs!

ira, cuina tu.
arò, però què és això?! Al damuht, enca:r'a que cuini jol

emps en-
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darrera 1lauraveu més dret ••• Aquests ministres joves us ban donat moltes ales! Que cuini jo! Només em faltaria cuinar a n'aquesta casa.•••
- TIo he dit per a dir-ho, Roman!, que cuine.ssis tu. Es que jo fa di ea

que veig eoses estranyes.
1& cuina?

- U

- Per'tiot.. Jo no sé si les bas
1~8

vi8te~

mai 'tu, questes' C088S, però jo

veig a taula, rentant, al llit, a la cu1na....

-li..ls altres llocs, no ho sé, però a la cuina segur que n"bi veua de

,tI'8nyes. Mira que ho menjo tot., jo, però de ta, ma dies s'h
d'ésser molt valent per a menjar 1e8 coses que'coua!
o hi puc fer més. No sé què tinc. ~s com si esperé~ algú, queleom
que s'acosta, quelcom que no sé dir què és. Jo, pobra de mi •••

- Bé, no s'arregla amb plors cuinar malament. Cridarem al metge •••
- l què en treurem de cidar el metge si no sabr' què di:r-li.
-

cridar, dientre. O cridar6 jo, Remi e , crida""

AlgÚ hem de

jo!

No se'n sorti, a crits, Roman!, i la senyora Roman! :t'ugi escales
!Unt plol"ant a llàgrima Viva•••
ctor?

- Com està això,
- Mal.ane nt !

Vol dir?
-

d101t

.. Però
Al

malamen t!

què li ba trobat,
lalt,

l"

•

al malalt?

.'

- Res?

l que eatà malamtmt., no és 91 malalt. Es, em penso, quel..com que no
hi haurà metges ni medicines que hi valguin.
- Pe:r-ò què? 'tl'la epidèmia nova,

o ho 8lt, no h
Ea el quart malalt

tUl CC'\p

• Hi ha ttent qu

d'Estat •••

reveu coses que no sap explicar.

ue vi sito avui i li be trob

la mateixa :t'ebre qu,
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als deu d'a'bans d.'ah1r i als set de la setmml8 passada. l cap, cap, té·
res que la, justit'iqui aquest.a t'ebre,. l tots han dit el mateix, que no

E

els t'eia mal res i que hi havia queloom, no sabien què, que els teni
p"ocupats ••• l miretl, que ja en caDen,o a estar Jo, de pntocupat.
- Doncs, miri, posi. pe r dos I
- Només tinc dos pr1cedents en el meu arxiu mèdio. Eren malalts de por.
Que tenien por, vaja. La por els en:rebrà.
- La por?

- sl.

lli era el comandant Pau, que tenia betalla a prop, i l'81t18 el

noi Prunés, la setmma abans de casar-se. Però aquells sabien de què la
tenien la por. Aquests d'ara no ho saben,
l no hi ha cura?
- Si no passa la cosa a la qual tenen por, en tindran tota la vida.

- De què t:lndran por? - anaVa dient per ell tot sol el doctor Camal. al.

baixar les escales del malalt Cebrià-, gent tan distinta com el carni9ser Cruanyes, que totes li ponen, el

ap;

C8~eter

Nansa, que no h'hi pon ,

la senyora Arbúci es que navega amb tot el barri dels pescadors, i

la pobra

And~leta,

que no ha navegat mai ... _Quina relació pot teni r la

por del jutge Andreu, amb la del condemnat Mistela? l pe·r què ténen la
mateixa por el mestre Pa1omeres, de tanta anomenada ensenyantcosea,
prim, poca-cosa, sempre tapat, i la gran dB Can Pompeu que també ensenya coses i &empre de stapad al De què tindran por? De què tindran po rl

.

Fou, si, s'ha provat, un de81livell d'una gran platat'onna interior la
que originà, amb la complicitat de la mar, la gairebé esbo'rrada del ma,

, de l'Atlàntida._

,

Ara, estimada GràCia, 8S pot predir un terratrèmol,

l' 8'TWUPció d'un volcà i el ps~ d'un cicló ... no se sap per què als ciclona
se'ls bateja amb nom de dona-, com ea prediu una moda, un.a puja de preua
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canvi de govern o la Volta a França en bicicleta. IJ.avors, els ca-

1m

taclismes t'iaics es produien sem e qae ningú s'hi pogués tornar. pot,.
ser si el desitjà

algÚ

aquell ae8~fm19t1t i que el so:fris ge~ detemi-

nada, però no s'hi :rou a temp8 1 els propis desitjadors

es veieren

embo1ioets en la gran tragèdia.
~ra

el dia de

la celebració de l'aniversari de la Retmit'icació. Es

volgué ter tma commemoració mai no vista, i

t'e que ho t'ou ....

t9 de Tarrlt el

ndeu b§ lea dones! .;. :t'oren un dels darrel"
ql» portava la direcció en eap dels t'est&igs

ran

nc.UJ.UU<::U.::t.

Tot era bandera i gallardet, i gent amb CEJ'a de :t'es'ta. La mar, en calma;
gronxava suaument

'lm

estol de barques plenes de veles 'tr$t!loloses.

cel era d"un blau puríssim, nou, lluminós. Les dones, bell
com demana.va

Ta~

El

mud~des,

81 Gran, anaven sortint a balcons i t'inestres

tal

fen~

se els da.rrers retocs. {bes sortien rient, altres acabant-,se de posar nora on els semblava

que la gent hi miraria mite. D'tm mommt a

l'altra comen,aria la gran desfilada de l'Exèrcit Nacional. VolW1t&ri,
que des:t'ilaria sellse a1'l!lmlent, dEtst"i1aria després el govern, les soeietats colembò:t'i1es, els orl'e-onistes, é1s savis, la democràci a••• és
8

dir,

des~i1aria

tothom••• I, quan ningú

110

pensava en altra cosa que

en la Gran Festa, la terra còmenqà a tremolar, i l'aigua puJà platges
unt. uns soroils de cosa que es trenca ho emplenaren tot. La gent es
mirava e spaordida sense saber què :rere

Què passa••• Què és això?I
.
- ~n els altres!

ms l'oposici6 que tenia caDo

cal

Sempre ho havia dit que s'hi havia de pact8l" amb aquesta gentI
.:.1 tremolor del sòl es :t'eia m6a intens, la t~r.ra lt' obria, la mar no
deixava de pujar, las dones de xisclar••• La gent es perdia pels esquerds·
que es produien a la terra, els edificis s'es:rondrmn ••• Els pocs que
anaven restant es miraven Tarr6

e~

Ú'ran.
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- llois I - digué aqu&st-. A1JEÒ j a no són coses de l' QpojS!C!ó•••
are~ué

l d

dintre un e'8Ctuerd.

- Visea l'Atlàntidal - se li sentí a dir ja da terra endins.

Els sorolls eren embogidors, i l'ai'gua, silen ciosa, segura, can si
~e. temps que s'esperés anava pujant i

més pujant ••• Una de les senyo-

res, de les darreres que poguéren dir queleom, que s'havia passat ho'es empolainant-se encara tingué

teTT':>S

de dir:

l per f.dxò m" he mudat t, ant ••'•

-

L'At1ànt.ida tts negà, tal com diuen aJgunen autoritats. No s'hi pot
8

ja, ni a'hi pogué

~e'r'

res llavors. Temps després la mar la co-

tota, i nanés es poola veure, multiplicat per centenars de gua-

, allò qt

s veu en els Dalt'ragis de bon contmo: arlres,

polles, roba interior

Però no

llèu~ra,

va-

portes, esclops, llits •••

negà tothom a l'Atlàntida. Tampoc hi ha negades quimicamen

unts, e

sp per qlÈ es vegeren, d1~s després d'aquella ne-

s

T1.

xtraoY'dinària, unes barques per' mig la mar seguint camins segu,¡-.

r mans inoonegooes. Aquelles

m raues

portaven tripu-

....

e

:la

11esa, l'Amor, la Sort, la M(laica, la Por, la

Riauesa, la Pobresa, la Polftica, el Poder, l'Oposició, les Vagues Ge-

.

nerals, la Democràcia, els Nf9gree •••
ga de

les i1
que

~ormaoió

u la
g

inioial i tocaren a

i els gTeCS,

hi desemba.r

t~rres

distintes. Tocaren

Ib el temps, en t'eren, dels atlants

, deue i deesses; la gent d'armes inf'lu1, on baixa-

ren, d'Alexandre el Gran al gen er al Patton, la Poll ti ca dugué Maquiavel
i'berlain, la cambra dels Comuns, les D1ctadu
la Sort. no :t'eu cap llar,
Bellesa t
té!

•••

4~tS

i el Pactes Soeials;

temporada enlloc, parxò no la té tothom; la

va cara ••• els Negres,
aquells il.lust

, veua, han anat a c6¡) preu molt

rregaments pesaren en mil històries

que es podrien escriure, ja que amb el 't8mp

A~Nln

de l '

l'altre
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continent, i ja veus, estimada Gràcia, com han anat les coses en elnostre. Si la gent ha estat tocada

l

pe!" lb mà dels atlants hall sorgit

homes i done s de t'enomanis, però han estat pocs els escolli ta. Els

pobres

se~ixen

essent pob!"es amb més ganes que md de deixar

ne; els ries, que els

pobr~s

d'esse~

creuen que n'hi ha masses, de tant en

tant s'e.spa:nten com s'espantaven els rics de l'Atlàntida; el Pode...-,
mh1.a Que el

don~uin,

tbt.bom el vol 1 quan el té no el vol deixar,

nys CIe bon grat; els deixeblas de. Do, el Uús,iq han portat de
Bach a les sim:r<miques, IIOr.t'eó Català i

luble,

el&~1x

a ulls cluQS 1 pe!" aim hi han matrimonis endevinats

mtnt que treu quinieles

i

les havaneres; la Sort, vo-

de eatroze resultats sense saber res

dels

misteris futbol:!stics, i l'Amor, aquell Amor prim9!" de Lia i Rau, de
i R'.I"'ue, si bé es pOE a. a 1.1 abast de tothom l' h

entès molt poca gent., i d'altra com saps, estimada Gràcia/l'ha en-

..

al

r.v~s•••

l aqu:! tens la història de l'Atlàntida, la història d'homes 1 Gones
•

..

d'tUl cOlJtinent desaparegut que és el preu d'un refús d'anys enllà
quan j o vaig entendre
lm

paraigua. Tu

V~

~lafMnt

·e1 posat t.e'u

lm

dia de pluj a dessota

fugir de mi amb tota la raó, ara ho veig, però

jo t'he tingut semp'N al meu costat 1 tot quant de bo he fet ho he
t'et com si tu haguéssés d'ésser el premi del meu treball. No l'b

pogut tenir aquest premi, però

S8mp:r9 llit

treballa-t com si l'hagués

de tenir••• Si tot s'hagués acabat. parlant del drmà Plató i del
que vinguéren després, tot hagués anat bé. Jo hauria fet el t'et passant el temps a prq> teu :rent un discurs perpetu sobnt le8 00&88 de
,

la t'ilosofia i de les idees politiqnea que sempre la n donat i donen

tema, pero jo era tm il.lús amb un nas inacabable que per dissort
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meva anb els anys encara m'ha crescut més, unes ulleres amb vidres'
d'int'lació i una sabata que una
mirar

~s

geneI'aci~

entera se l'ha haguda de

d'lm cop. l tu ••• tu una noia de divuit anys,

tmb

tl!)

ra'Ve-

lla de noia de diwit anys qu e encara ql.l!t Plató t'ocupés ma mica

I

de pensamen·t, la l!fljoria el tenies pres esperant a qui n'har.ria d'ésser ano del tot,

éa~s

o no sabés com era Plató. Tant de bo l'hagi's

trobat.
Jo s6'c, interiorment, el mateix de quan estudiàvem a Barcelona, a
n'aquella Barcelona en la qual la gent es pod:!a passejar, si volia,
pel Passeig' de Gràcia; que els anarquistes s'a1''incaven la bar La
Pans 'a; el pintor Russinyol a la Ptmya1.ada ensenyant a la gEllt can
es t'a per alar a dormir tard; els vells veràa 1 ela jovenets de primera volada, a l'Eden, a veure senyores amb sabates; els catalanistes'
al Centre de Dependents; els emblmlquinadors, al Pla de l'Os; els
noctàmbuls de butxaca reduida a le 8 Rambles on es podien barrej sr
a hores petites amb el gremi que sortia dels teatres i els cat'ès-can
tants I 1 tots semblaven iguals; els lerrowdstes, a berenar a Montjuic, on despotricaven contra les monges que res sabien dels r«licals i del senyor Pich i Pon el qual sembla que no sabia res de res;
les vedettes de revista, a la Ple,a de Palau, on tenien entrada lliure, com a les exposicions de pintura; els tocats per la sol1'8 1 els
hendec8sil.labe, al carrer de Robador; els navegants, a les "GolondrinBS''', 1'ent la travessia del Port amb coll plan:xat i les butxaques

.

plenes de xulles; les minyones, a Colom, t'en tr-se retratar a pesset.a;
els 1'estejadors

8.

la Font del Gat, on la Marieta i

lm

soldat t'eren

parlar d'ells arreu de la geogl"8t'ia del pais••• La Barcelona dels vigilants que et donaven ma candela par a puj sr al pis si et retiraves a hores 11.1egals; del Liçau on la gent hi anava a escoltar, a
~

estrenar vestits i a tirar-hi bombBs,

qUim

no hi dorma; del senyo:rt

Gamoer, el qual pogu6 disposar d' 1m equip de casa que tots a' ente-
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n1~n

parlant com Aus1as March o J'osep Maria de Sagarra 1 Que per. ai-

xò ho guanyaven tot i qU6 el ubarraquer" de l'establiment deia que
la base dels èxits eren abunïanu plats de mongetes anb bot.11"&'Tes,1
qua sitlI1b1a que d""en9à que aquest contundent. acopi V1tam1nic :t'alla
i que . . parl.a mal8men't els ~ols són poca i i dolent 8.; •• la Barcelona

de la senyora

~quel,

que c,antsva tan bé lee seVes coses que encara

se'n parla; del. Paro, amb l"Avi al qual tiràvem trompa avall llonguets que valien e1n cènt:1mB; d~ le8 modist~A Qn. 'Per Santa Llúcia
enrlolaven places 1 carrers, 1 ht') 1".1«1 ctès dia,
-ros, quan se'n t.robaven méa de
'm&~a

t~a, i

~os

la Santa que

a les q 118ls jo, després de la

tmgèòi.'a amo-rOS8 no me'n vaig mirar mi més cap ••• del Poble Es-

panyol, on per· primera vagada la gent de ciutat hi veié but'ar i :t'er

olles; 11el ca;fè

Colom

l,

anb la te'~raasa més gran d'Esp~ya; del

Teatrè Espanyol, on les venedores d.l& UJ!tr-eats anplenaven de rialles

grasses teatre 1 volta'l't.s vei€llt l'aotor Santpere en CaJ.9otets llargs
del ca:rè 'del ma~ix nom, tan gran, que per a trobar-hi algÚ n~ceS8i
teves una guia; deJ. Paralel, magatze1n de revis1B s. oparetes i cases
de mal v:luN -per a uns i de bon vitre- per altres on soVint s;hi tro-

baven pa.rt d.e les f'ol!'c&s vives de t'ora que
......

anàVEm

a la capit.al en

ietge de n&gocia•• -.
Jo hi he Vingut perquè ja no sabia on cercar-te, i hem de parlar•••

Dones; mira, a mi m'ba eucceit el mateix••• Hi be vingut' per tu.
aqu1ii1 no et pens1.a •••

.

&s podia a&nttr sovint

8

n"aquests centres &Spec1als de

n~oc1 •••

de la Bsreelone que veia anar a Don Angel Guimerà al carrer de Pe-

tritxol sortint d'estrénar del Romea, en'tlJ'e aplwd1menta, i que veia
sense :t'er-ne m8S6a eas al poeta Verdaguer haV!l!D1í-Sè de guanY,&r la
Vida :t'ormànt. part del 'COJ'o general aJ.s enterrama. 8; de l' E1:Jtampla

conservador, 1 el Barri xinès anb bombetes vermelles'perquè la mnt

d6 nits no 8'equivoquis d'&~.-eala; d&l teno'r Don Hipèllt, que 8n-1ba-
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on volia i q'. ai mai t'eia un gall deia al.

~"c't,abl.:

"Delità to:r-

Deu que :tarem la pau!"; de ~'anarqu1sta Ferr.... que aqui $1 mataren

1 a :rora 11 t'eren lIonuments;dels Tres Tombs i Sant Medir, que la

ent :r.ia renaS908 de grana euita
caramEU8;
a una

pel"

a no

pe~rdNf s la

bataJ.la deJ.s

del Noi del Suc.,.ft7 que parlava tan b6 que :fttu dir qte

~ernac1ó

que volia di r que si; de la Monyos, tan popul8!' que

avui podria 4I1cap98J.ar qual'S8vulga 888001aC1ó p<>11t1ca anb garantf.es
d'èxit, que hi t'iguréa el ..ot popular al dava:rt o al darnra; del

orter zamora el qual t'eu parler' del pals ta11t o més qtJB D8n Isaac
8

sort.í.a ala "sants tt de lJCocolata•••Al <:Uns

del diDs hi tim tota la vida d'aquella Barcelona de qual teni
pocs anys, tan plena. de gent que n'era, i t'hi

t1n·~

a tu. Tu,. per

damunt de tQ't. r t31 aquesta història, que no es 8J.tra

C03

mena d'excusa ner a di1'-west.imada Gràcia de tan 't en 'tan't,

~

un

alt.I9 refús, jo seguim amb tu a cada. pebsam4m't fins !la la :ti de

tot, qtJB ser.à quan toll no hi

..

8igld~•••

