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continuació es pot, si es vol, llegir la"reproducció que l'Inspector Ble.

t

~eu de la vida i mort de samuel Darsà.

Hi haurà coses que a tots plegats

se'nblarà que res ténen a veure amb els dos fets anteriors, però els procedi~
ts policiacs s6n encara un misteri perlmolta gent. una d'aquestes coses són
s Dares de Semuel, però ltlnspector Bleriot sosté que els pares,

perqu~

alguna

gada es pugui parlar dels fills, són gairebé indispensables.
oltes, de les coses que recopilà l'Inspector en la seva primera sortida en
_ camp literari, són copia literal o extractes dels diaris i notes del
uel narsb-. J}'-oHles l i fo,en
( .

"'"

proporcion8~'-zelósAdministrador

lnateix
de

co-

d"

us,èI:
"!.v a l gune s,

-~or de les

for'en, com a bon Inspectór de policia, deduides per l' organi t-

planes que segèuixen , "

&1

r- ~.di'~ ~
pj~V

En els arxius de la vella parròquia de M; hi figura, en data 3 d'abril del le
bateig de Samuel Darsà Goruna.

L'anà a

legitimar

al

Jutjat

afirmant

er el seu pare, Jaulne Darsà
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Ulonell. La mare es dèia Antonia Gorlilla Dril.

arella Darsà s'estab11 als afores de

M•••

fent miracles damunt unes terres

el riu que ningú no vo11a. Els primers anys foren du~~/. Alçaren una peti~abana

feta de fustes i llaunes,i treballant d'abans a després-del sol conver-

posant-hi he~tòlitres de suor, aquelles terres abandonades de vora el riu
petita horta. Temps després, eren propietaris d'un galliner en estat acun gos i una vaca. La senyora Darsà anava, quan la vaca començà a produir,
al poble cada dia. l la familia començà a prosperar. Aviat, la sees convert1 en una hortolana més de les que anaven cada lr1at1 a mererdura al mercat de

...

un

any de progrés permeté adquirir a la familia

fou rebut amb abrassades i petons i fins plors i tot
legria, pel matrimoni Darsà. l l'horta s'engrand1, el galliner s'allargà, al
_11 li regalaren una arada nova i li posaren un piearol al front, i ensenyaa la vaca els secrets de la maternitat. L'epissodi feu passar a Jaume Darsà
':'.'-=1"'58:

dtt'('J"s hores a l'estable sense menjar ni dormir. Quan tot

s 'hagué acabat,

é a la seva muller:- Sembla que l'he tingut jo!. l passà una setmana al llit.
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--acada anà endavant i, en el c6rrer del temps, Jaume Darsà hagué de fer llit
vegades. Fins que es veg"é sis vaques a l'estable i totes en plena pre
res més al m6n que multiplicar aquell estable. Això es conen la seva obsessió. Moltes vegades es despertava a la nit després d'un
itat format per cues, banyes i mamelles, baixava a l'estable com si

~~

una dona jove, contemplava una estona les vaques i se'n tornava al llit
i reposat.

Començà a córrer mercats i, en poc temps, es convertí en un ~

aquers amb més vaques de la comarca, aue 'es una de les coses essencials
ot vaquer que s'estimi. l

ja només visqué per comprar i vendre. Agafà la fe-

iels diners -que és una de les més perilloses de totes les febres- i,
ell/es convertí en un gran mercat. No tenia temps p~r res més que per pensar
.grandir les seves propietats de vora el riu i per veure més vaques a l'esde les cose~ que tènía i de les que podía tenir era la seva
r voluptat i, l'acte de l'inventari, que el feia cada dia, no l'hagués canpeF res d'aquest món. Era per ell tan emocionant com descobrir un nou pla_ per un astrònom, guanyar una batalla de compromís per un general o estrenar
~imer

vestit llarg per una noieta de quinze anys. Ni el resultat d'unes elec-

39

, ni l ' .tcabament d'una p;uerra, ni una nit de noces es podien colnparar alüb
sa que sentía Jaume Darsà al comptar les vaques que tenía. l sempre les
va més d'~ma vegada per veure si n'hi trobava alguna de més ...
_ ~m dia, aqueli dia de totes les històries, es presentà un foraster a casa
trimoni Darsà. Trucà a la rort~ un cap-al-tard, blanc de pols i vermell
claror del sol que se (n/anava. Portava una gran barba negra, un mocador
al cap-d'avall d'un bastó i la caixa d'un Violí. Demanà feina. N'hi doi es quedà. A les nits, pleg~~t del treball, el foraster tocava el violí
gran pallera voltat per la. gent de Jatune Darsà que l'escoltaven silencioi admirats aseseguts damun~ les bales d'userda fresca i olorosa. Jaume Dargran taula de la cuina, vora la llar, davant un grapat de papers.
senyora Darsà escoltava el concert del llit estant, amb la finestra oberta.

la n'havia sentida poca de

~úsica, i

aquell violí li aturava el pensament i

venir un pessigolleig a l'esquena que tI1ai no havia experimentat. l el
aquell violí, estones i estones després d'haver-se acabat el concel·t.
pre, a tothora. Esperava la vinguda de la nit, tremolosa com tma criatura
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.::>

va a festejJ.r per primera vegada. l Jaume Darsà anava fent sumes i restes

~b la mateixa cara d'il.luminat que la senyora Darsà feia escoltant les no_3

del violi del foraster. l una nit la senyora Darsà s'atrev.! a escoltar el

_~cert de més 1frop que de la seva cambra. L/~scoltà de dalt la pallera, amada entre les paques d'herba nova. Escoltava ull-tancada, pressentint

Quan

l violinista anava a executar una filigrana de compromís. La tocada" s'acabà
ella tenia tant la música dintre seu que passà la nit sense adonar-se'n en el
~ refllgi de les paques d'herba nova,

guardant les notes escoltades que no se

volien noure d~l moll del pensament. l Jaume Darsà quan la son el vencé, pu-

i a la cambra matrimonial. Pujava les escales amb vaques i hortes i camps i
alls i mercats al cap. Trobà el llit so~itari i

ja li selnblà que hi falta-

_ alguna cosa, però en el moment que mirava el buit Que el llit tenia en el
::oc on acostumava a dormir la seva mulle~ tenia al pensament els vedells que
- divendres portaria a mercat i 'allò el distragué. Aprofitant l'absència de
senyora Darsà, baixà a la cuina, aplegà els papers que havia deixat damunt
taula i es ficà al llit amb ells.
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fins al cap de tres dies que s'adonà que la seva muller semblava que
a casa.
"e, mireu si la trobeu ••. Es dia de mercat, avui, i
balladors que tenia més

a~rop.

-digu~

l se'n anà Carretera enllà capitanejant

-ita caravana de carros de verd i de
robada? -preguntà,

jo tinc feina

~

vedells.

ja entrada la tarda al tornar de mercat, que havia

fugida de la senyora Darsà 1part, un bell mercat.
ilenci aculli la seva pregunta.

No, no l'havien trobada. Feia tres dies

senyora Darsà era fora de casa. Els mateixos que feia que no se sabia reS
linista de la barba. S'havia de suposa~, s'anà aclarint, que l'anada del
~ una cosa potser entesa perque se'ls veié pels camins de vora el mas un

de dia, agafats pel braç. Algú digué que aq ell dia, el de la marxa, seno d'un violi que venia d~ la Font del Xipré. Que s'hi acostà i
~e la barba que tocava aprop de la Font i

vegé l'ho~-

que la senyora Darsà escoltava

all1b els ulls closos, un somriure als llavis i les iúans al pit .•• Quan
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'~e Darsà hagué escoltat totes les coses que la gent li contà, digué: -Ja

-o semblava a mi que feia algun dia que no sentí a el violi •.• l

nà al corral a E~. recomptar les vaques.
-, de vaca no se'n han emportada cap- se li sentí dir quan tancà la porta de
stable.

_assaren uns mesos. Fou quan la setmana de la Gran Tempesta que els més vell$
-ra en parlen~ L'antiga casa de fustes i llaunes era llavors un dels masos
ben plantats de la comarca i la feracitat del sòl que el voltava havia dOM
lloc a què la gent

conegués el mas i les seves terres prolífiaues per "El

veritat, els

cah~s

que voltaven la casa de Jalline Darsà eren els

de la contrada. D'allà en sortien les userdes més estimades, els
,-és envejats, les més dolces remolatxes, els raves lnés sol.licitats, ~}"",,"...,:::,,-

- _. r ' SS!

2 er; les verdL1res de més anomenada ••• De la banda del riu, que

la terra se~pre humida, hi havia el dacsar, ufanós com les plantes
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amb les canyes altíssimes i brillants, d; un verd profon, sòlid,
avia l'horta que hauría donat enveja

la vora del llit del r
'"'\Jjvl))ü

-eixos moros que

~onaïYè

valenciana. Era una

sclatant com una noia de vint anys, plena de viandes que semblava que
- :en a la pell, i era voltada d'una col.lecció de fruiters.de casa bona,
_2.1•• entats,

\Jue pagaven amb escreix el poc esforç d'haver-los portat al

••• esseguers esvelts, de fruita

acarminada i avellutada, pomeres pròdi-

amples i grasses que semblaven dir, de tan plenes de fruita blanc-verda
_~_lant:"Teniu,

no patiu per pomesl

tan amics dels homes,

tf

;

nisprers, amb aquell verd seriós i

oue no creixen perque se;ls pugui agafar el seu

it groc Sel\Se necessitat de pujar branques amunt dalt d'una escala; no_8

que passaven molts pams de tots els altres arbres del fruiterar i

ien dir sovint,

s~o

que els homes no ho entenien, als petits

p~rers

que
de

Joan:"-Si enlloc de nous, a mi m'haguéssin fet fer peres com a vosaltres,
l'alçada que tinc faria peres corn pallers!; i
i

encara pruners, elegants i

el perfum dels llimoners, orgullosos d'haver sentit dir als

els grecs ja feien,

de les llimones, les primeres llimonades que el

Mediter~ania vegé ••• ;i tarongers,

oue sabien que llur única missió

d34

_er les taronges més bones del món i que recollien la llw1, el color i
.lcre del pais; i cirerers alüb aquell matrimoni esplende'rós de verd i ver..• Per mig el fruiterar, vetes de terra amb les viandes més delicades:
lams orella-drets, silenciosos i pacifics; escaroles arrissades alnb el
-lanc com una abad~sa; fasolinars contents d'estar al món en l'època del
~e''lps

i de les fegtes majors i perque els homes, per fer-l4.s l'estada
con s frU ¡el'¡
able els hi b;jiW;, a cap edat, aquella mena d'envelats amb canyes •.• Pe""8

de morro i banya de bou; tomateres atab fruita rosada brillant i plena

~nques d'angelets d'un oli de

Rubens ••.

ue passava davant les terres de Jaume Darsà dèia que el nom de "EI

...is"

no podia haver estat més ben aplicat. Era una terra pròdiga que mai
pregar, que sdn les que convenen a la gent que les treballa i a les

-o. Qualsevol cosa que caigués al sòl es transformava al cap de poc en

'~ia orgànica i~ de~g~deS' ~~stible. Existeixen alguns testimonis

~~ren

que una gran

pa~ls pollastres

que tenia Jaume Darsà s'havien c

! t d'ous a polls sense lloca ni incovadora pel sol fet d'haver deixat,

-lina, l'ou a terra. D'altres, diuen, que vegeren com una pila d'estelles
, convertint a poc a poc en una petfuta pineda. Uns,

és atrevits, conten

cosa poc extraordinària trobar Q~a aproximació de formatge en el lloc
int de munyir s'havia deixat una mica de llet al sòl ...

l

uesta parra? - sentieu dir abans de la tragèdia a un dels entrants d' IIE

I

el lloc on es reventà un bocoi de vi, ara fa molts mesos,
~ traslladaven del celler del mas al carro que l'hav1a de portar a M•••

ntava, per fi, per no fer-ijo massa extens, entre altres, la història de

_1 • . Ilartell era un mul de tota la vida. Jaume Darsà 1 'havia adquirit a can_es bales de ferratge, de Pere Mateu, negociant de bestiar, que s'hav1a
,- del m.ul pensant que s'anava a morir d'un moment a l'altre ja que feia,
_ el negociant, molts i molts anys que l'havia comprat a uns gitanos qlIe
ien d'un moment a l'altre el fatal desenllaç i se l'havien venut a preu
_~dures,

que les portava noves. Segons sembla, els gitanos que vengueren

a Pere Mateu, pagaren per
p

~~rtell

dues criatures a Lluis Perramon, mar-

robes a qui mancaven dos exemplars per arribar a tenir tretze boques a

. 0Uan es portà a cap l'oper;ció, la senyora de Lluis Perramon l'acabava
are del descendent número onze i el doctor que l'assist1 hav1a dit ~l
que vos hi heu posat el coll cada vegada, però, alnic, d'ara en-

236

er més esforços que feu la vostra senyora no hi podrà pas

cooper~r

a

-uos nous títols de paternitat • •• 11
Perramon tenia una il.lusió, en aquest món: tenir tretze criatures a

i
~,~?

faré ja, en aquesta vida- se li sentia dir-, si no puc tenir tretze cria-

On es pot trobar emoció que iguali a la de saber que si no treballes hi
-retze menors d'edat que passaran gana?
uan acabava de pronunciar

aquestes paraules, que passaren els gitanos,

gitanos qUe vengué ren lIMartell// a Pere Mateu. Passaven" bruns i blincadonant escolta a uns carros tirats per burres blanques i peludes insena la gana, a les garrotades i als camins. Alguns portaven una flor a
_la, una cigarreta apagada als llavis i un taller, ambulant i m1nim, d'araigues, a la mà. Seguien després les senyores, descalces i brutes, alortant enfilalls de petits molins de vent fets de canya i paper multico• altres, seguides de tantes criatures com molins de vent portaven les pri•

• La caravana seguia mostrant el misteri d'on van a parar els gitanets de
•
"
,
?? (/ t'e h
anys. Unicament es vela,
aixo Sl, un nuvol de ,~~~~ que no arribaven
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. la quantitat de rebrolls, dels dels nadons que vivien de miracle d'unes

e vida que semblava extrany que en poguéssin extreure res, fins els que
en i venia de dal t a baix la caravana," era inmensa, inacabable i incom. :e. El régitnent infantil anava vnicament uniformat una meitat. El que por.talons no portava cauisa i vice-versa. Se'n veien alguns ainb grans alnesense botons que els el¡Ji'1laricanaven del coll als turmells.

Uns viatjaven

les anques maternals on s'hi manteníen en virtut d'alguna llei
lilibri que només "deuen conèixer els gitanos. D'altres sortíen llurs canegres i pelats de dintre uns mocadors, penjats com nius d'orenetes a
"':la.

de gitanes que manteníen, malgrat el pes del niu·, lUla verticali ta t
Uns altres corrien completament nusos i, tots els que pod1en, calIlinant
salts i contents d'estar al" món •

. daU'ant aquella desfilada de poca roba que Lluis Perramon se sentí cor-

3

el pare?- demanà.

_ill meu -li contestà una de les gitanes -no sabem qui és la mare i voleu
qui és el pare?!
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erralnon mig contà la seva història als exemplars que tenia nlés aprop i

voleu de dos?

~.e

•

• ••

he dit que si jo no puc arribar a veure tretze criatures a

taul~.pocs

vosaltres poc us vindrà de dos. Demaneu •••
_~ ~.•••

.

I

,

si ens els trobessin els treballs que tindrlem per dir de on han sor-

-:3 dirien que els hem robat.
roba?-feu Lluis Perramon mostrant la botiga •
.~

On voleu que vagi un gitano mudat!

ja està, per les dues criatures us dóna martell.
artell?

1 ••• Clavell!-cridà la gitana que havia l~ntingut la conversa amb el boti-

ostà un dels gitanos. Hi hagué una petita conversa en llenguatge privat
~--e'els

dos descendents d'algun lloc de la India on avui diuen que no hi ha
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que Clavell digué:
- veure el mul?
s despr~s Lluis Perramon compareixia amb el mul agafat per la brida.
ell es plantà davant la bèstia, la contemplà una estona,. li passà la mà
__ s anques, li palpà les potes, li examinà la dentadura, li feu fer un pe-rot i finalment, digu~:
ina mida els voleu?

t ésser, que ja comencin a caminar •••
germà!
--nes més tard Lluis Perramon entrava a casa seva amb lm gitanet semi vestit
mà, i Martell seguia sense protesta aparent la caravana bruna que e s perdia

.

~era enllà erunig d'un núvol de pols i
~assaven

,

entre els crits d'inacabables gitanets

,

pel mon com un vol d ocells.

-~is Perramon havia adquirit Martell a Pere Brinon, un francès establert al

s'havia desfet del mul als tres dies de tenir-lo. Havia intentat fer-lo
!r de vehicle per una part del seu viatge de noces i no se'n sort!. ~~rtell
~va

de sortir de casa Roman Aldric on havia rodat, pel cap baix, set anys

ltant d'un pou,enganxat
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a una sínia, i quan Pere Brinon i muller hi munta-

plats per familiars i convit en general, camí de l'estaci6 de P ••• ,
il inicià una volta al mig del cam!

que els familiars i convit en general

grans picaments de mans creient que es tractava d'una volta d'ho. d'allà no passà. Acostumat a voltar durant mesos i any~ a la primera vol-

i una segona, una tercera a ~'aquesta, una quarta a la tercera, una quin-~ quarta ••• Pere Brino~

é5 clar, era el seu dia de noces i trigà una mica

-ar-se. Per altra part els familiars i convit en general tampoc deien res
pensaven, i deien, que els viatges de noces tothom els fa a la seva ma~

la volta 73, una bona part del convit en general deixà el lloc desitjant
abable lluna de mel als nuvis. A la volta 103

~ós viatge els pares de la núvia,

Qn~tament

presenciàven

l'agutzil -que era un afeccionat a les

~~iques- i dos veíns. Els pocs familiars restants, dormíen.

La núvia no

-~~nçà a marejar fins a la volta 111. Quan la baixaran d'a' cavall exclamà,

lanca i trasbalsada: "-Ja feia d~fs que la mare em dèia que els primers mo.
....d I
..Lel matrimoni, eren, per una dona,de moltj!passar ••• Jo, la veritat, mai
pensat quedar tan atropellada •••
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baixa de la núvia Pere Brinon pre~ué decissions. Un viatge de noces sen~
ell no el compren1a i decid1 descavalcar. l fou llavors que passà Lluis
_. i la compra de

~hrtell

fou un dels millors negocis que havia fet durant

vida 'd'home d'afers.
de Pere Brinon, Martell h~via pertangut a Mr. Thomason, originari d'A~

propietari d'un circ. El circ de Mr. Thomason el formaven: Una dona
un lleó, un domador, Diana, una serp, tres músics i M.artell. Quan li
per què tenía Martell entre l'elenc, sostenia que el seu era l'únic
ón que tenia ~m mul per fera, i axiò era veritat. En aquell temps Marfera veritable. Era molt lúés fàcil, pel domador, un suec anomenat

~ssar dues hores tancat a la gàbia amb el lleó,

que cinc minuts amb Iv1ar-

_ls trets d'Un enorme revòlver, que imposaven respecte a l'antic rei de la
~o feien altra cosa que exasperar al famós mul.

La única cosa que el po-

-o era un bri de garrofa. Llavors Martell s'agenollava, caminava amb tres
"", ...b dues potes, escrivia, reia, comptava fins a dotze ••. Una nit passà un
drames que ha passat en tots els circs d'anomenada. Iv1r Thomason sort1
al mig la pista i anuncià el programa: Ja h~n vist, senyores i senyors

84'

que porta Madame

Am~lia,

exposades totes dues a la porta del circ per

entendre que aquest és un circ de coses extraordinàries. l ara veuran
la ballarina egipcia, descendent d'un dels mnenofis ballw1t la dança de
dels Anells amb una boa

aut~ntica.

La boa més llarga qUe mai s'hagi vist
,/1
'rc, actuant aquesta nit pef¡vostès •.• I sort! Diana, coberta amb un nmntell.

_ i

- r rosat ple de pedres brillants, descalça i morena. Feu tres reverències,
antellà i !llostrà al respectaple el seu còs menut, bru i destapat. El res:e aplaudí. Dos, dels tres músics del circ entraren a la pista portant una
2.ixa. La deixaren rapidament al mig la rodona i l'orquestra, ja awb tots e
lements començà a llençar notes i notes damunt l'auditori. Diana, amb 'gra~

giravolts, ~'acostà a la caixa i l'obrí. Una serp sempre ha tingut la virespantar una mica a la gent que no n'ha vistes nmi gaires i la concurrènl circ de hW. Thomason no fou

p~s

una excepció. De.la caixa començà a sor-

rp i més serp balancejant-se a compàs d'unes notes orient~ls que sòrtíen
seguint els giravolts gràcils que trenava la humanitat equi-

..:'egida I ! - comentà una veu desconeguda al veure la llargada del reptil.
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- embasardits aprofitaren aquella intervenció per destapar la seva por
intent de rialla. Tot d'una, la serp descri~i una ràpida circumferència
part superior del seu còs i prengué contacte amb Diana. La gent s'aguanrespir. Alguns espectadors, dels que es trobaven més aprop a les portes
_ ~_da, desapareguéren dissimuladall1ent. Mr. IJ:homason reclamà silenci, 'davant
__ es agudes d'uns quants xiscles de senyora. l/Si la serp- digué- que encara
-ota fora, és destorbada i

sent altre soroll que els de l'orquestra, la

-e Diana corre el més greus dels perills i, junt amb la d'ella, la de tots.
l/

silenci, respectable públic ..•

!os que la bufetada podria repre3entar un daltabaix!- se senti a mitja
'rrec d'una de les parts d'una parella que ocupaya un seient on 1: llmn
_~ava,

amb la complicitat de la sombra d'un dels pals del circ, una penom-

-icia a fer exclamar la

f~se.

de la serp ressegui el coll de la ballarina i, suaument, tota la serp
'~aixa es transportà,

de la manera que pogué, damunt el còs de la descen-

i'un dels Amenofis. Ben aviat

la noia desaparegué entre una pila d'espi-

erdes i grogues que giravoltaven en el lloc on pOQues estones abans hi ha__ ballarina.
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ballarina o sobra serp •.• -comentà amb l'alè un senyor de primera fila.
no calia haver-la fet sortir amb tan poca roba a la noia-contestà al
personatge calb, vermell de cara i cap que al sortir la ballarina la
avidíssilnarnent amb unes ulleres de llarga vista.
~

en tant, Diana, per dernostrar que ella també prenia part a l ' espectacle}
elcom entre els espiraUs de la serpassa. Blanquejà un braç per on la

-a que es devia trobar alguna de les cames i un genoll feu l'apirició per
·oria del respectable hauria jurat que un ésser 'humà, per notable que fos
-scendència, havia de tenir el coll. Se sentí un cop de bombo fulminant
, d'espaordir la gent, i aquella serp ilimitada començà un veritable curs
!'ia demostrada que deixà tothom corprès. Diana s'arribà a veure .... ballant
ens espais lliures Que deixà el número 888 formidàblement executat per
a quilomètrica. Al 888 seguiren aJr~ quantitats, corves de tota mena,
, figures diverses, el nom, gairebé complert) de

IVa'.

Thotnasson i, com a

Diana aprofitant una clariana d'anelles feu unes passes cOla'si vol-

.

la serp. Aquesta la deixà fer, segura del paper que tenía assignat,
repent un xiscle esp;arrifós i, apoiant-se alilb la punta de la cua, execu-
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incouprensible pirueta quedan(convertida en un llaç que llençà al coll
tornant-la entre els seus dominis. El bOlabo tornà a intervenir sorollol ' orque stra inicià un nou compàs i Diana sortí a saludar sOiurient mentre
s'anava desplegant ..• Mr. Thomason donà perlids per aplaudir i hlentre 1'0w~aorenca primer i

càlida a hlida que la por anava passant als espectadors

lloc, s'originà el primer contratewps de la nit: La serp s'havia fet una
sa estreta i no es podia desfer. El personal del circ, estirant de tots
csà vint minuts per desfer aquella solidíssima baga. El segon contra
-

~U quan s'intentà tornar la serp a la caixa. No hi cabia. Per ldés es for-

feren els interessats no reeixiren. Selüpre sobrava serp. La gent estava
No sabia q1..lè fer,

si protestar o aplaudir. Fins oue l\tr. Thoi:lason

al mig la pista, aclarí la situaci6: -Senyores i senyors -digu~-: No es
1e cap truc. Tinc l'honor de comunicar-lis Que la nostra serp creix gai-

~ diari. Cada setmana ens veieln obligats a engrandir-li la caixa.
de la setillana entrant ja treballarem amb dues ballarines perque hi haper totes dues!

.

-ercer contratemps fou l'entrada, alterant l'ordre del programa, de lllartell
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ara veuran, senyores i senyors, la segona fera de la nit: Un lleó autèn-

i

~orta devorats,

o atropellats en alt:!ssim grau, set domadors. Que ningú

ingui por. Les reixes que volten la pista son a prova de lleons! L'únic
entirà l'alè salvatge de la fera d' ap~p serà el senyor Olaf, l'únic
'or de lleons suec que viu ...
aquell moment entrà dins les reixes el senyor Olaf vestit de capità gene~

b un fuet a la mà in un revolver a la cintura.

Mr. Thom~son sort:! de la

i donà senyal a l'orquestra de rompre el foc. S'apagaren uns llums i uni-~~~.... t

el centre de la gàbia restà il.luminat. Després d'uns compassos, el mú-

e torn deixà el fiscorn i anà a obrir el r~m:!fer de més anomenada que es
ix. De sopte, un soroll espantós '.
~ cavall sicilià dins la gàbia.

. Thomsson/ quella-obert

.~r.

senti. Una forma negrosa feu una entra-

l es sent:!:

Ma4:tell enlloc del lleó!!. Salvi' s qui pugi!

óentada es desorientà. Unes dones, com sempre, començaren a xisclar. La
...

8S

mirà ansiosament les portes de sortida'i s'inicià un moviment de masses

_uella direcció.

.

r. Thomason actuà com tot bon director de circ oue t~

--sciència del seu cOlJ1ès: - Música!

~úsica! I

No hioc

ha cap perill, senyors!
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os músics que es trobaven en actiu,per estar

dalt d'una plataforma a re-

--r alçada del sòl, a la que s'havia de pujar amb l'ajuda d'una petita escanrovaren de fer inexpugnable la seva posició hissant l'escala plataforn1a

barre~~ren~

.t, i immediata:ment les notes d'un pas doble,es
crits 4-fe,.;¡ b- ~ M ~ 4/tZ" ~,{)I~~.u
-~~--~R~i~8~c~1~ems d'una part de lrespectable. Mr. Thomason anava p~ovant tota mena
~ h../ ~ ~ 4(./ ~-.¡t~.~.
~òfmules per t~rnar ~ gent al.sevs llocs. Aixi que.sent'i el pas doble,
- - ~ ~ ~ n JA./~~~~
.Jegà totes les b~t~ries ad~e~irc, per~ ~~llò no feu. a.ltra cosa ~u$3_ esverar
/I/U)

~ ~ . -¡ ~,ItM../~ ~ ~

:~q~~¡m~~,e;tti~¡:;~qUevol{a
.myar les s~t~~:J.Id;e ~

k e ~ D1f!_~ cOl1lPl~n~c,

'~~;t;5ir.!P-m~1JÏ)i5:J.¿tt~~i"JlDf! el pes
. 'l;¡;;nt que

es'l~'Vi:it.n~~1)ir
~~uell monstre

'h.aVia~a

ins la

~a.

:. explicar

~se'n

el circ i inten-

·nadissim públic! Facin el favor de mirar a

convenceran

Algú cregué. Però un
rer.

Tho¿son~ ~il.luminar
de pit.

un mul,
__ pista

l\1r.

que

percenta tge seguía elnpenyent per arri bar al ca-
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no es mouen, se'ls

JA.

:'Lportant sector pm

t.::naran"~

~=::d'

es.

~

1

~ A...---~~

--.~dir- re.ct~~rtn~~n~t~dinerS!

riuà~rnà
~posar en ~~~"'it....',o iment. El daltabaix era~~l11l11i~~~
Ú~
~/'

·-

~eeteu les se!J..y~res gr% ides ,-digué algú.

~ enYestat
pentes

-'

don~a

proclamat per la veu desconeguda, una de les que

per arribar a una de les portes de sortida.

11

Jo tinc de

senyors ! "ana~nt entre sospirs i cops de colze.

_~~son intentà un darrer ~ç:-Si no s'aturen deixo anar la serpl
~:::.ò parà la gent.

-".I\'lúsica!!"
- cridà
-

·~nyar la contesa.

el monsieur veient que estava a punt

l l'orquestra tingué una idea genial: començà a execu-

.ols primers compassos d' !'El Mercat persa Il. Instants després h¡r. Thomason
guanyat la batalla. Els ulls de tota la concurrència estaven fits a la
de llwn on havia tingut lloc, durant l'aldarull relatat, quelcom insosOlaf estava enfilat a la part més alta de la reixa i Martell feia
ena de piruetes baixant i p~jant dels estris en els quals havia d'actuar

,

eo.
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_ ¿"~re Tholnason veié que el respectable s 'havia calina t, es tornà a sentir
-=-->rpntador d'elements de circ de primera categoria i:- Ha passat el perill·,
ians-digué.Ténen l'honor de presenciar els treballs de la més formidables
feres dels nostres dies. No hi ha lleons que li passin la mà per la ca!lternplin sro, el pànic autèntic que sent Olaf, el gran Olaf qui, amb
-::'eons, si vol, hi menja

~

hi dorm!

_espectable dedicà una ovació al domador Olaf •
•

~fa!

Garrofa!! anava cridant Olaf arrapat a les reixes.

rtell, al sentir OCR els dos mots, s'aturà, disposat a fer, pressentint
dl/ò
arició del fruit del garrofer, ~~ que Olaf li digués. Però el pobre Olaf,
havia sorti t preparat per treballar al:lb Martell, no passà de repetir
--egada més fo.rt: Garrofa 1 Garrofa! I Garrofa!!!
ell esperà una estona. ~ai l'havia fet esperar tant, Olaf. Fins que la
..
.
_ cue portava a dins es desperta.
Envestl, l ' utlllatge
del lleo, a. cops de

. l'esmicolà en un no-res.
'
na f era o no es
una fera?-pregunta.. Mr. Thomason. l home de negoci al fi,

~ribada una bona oportunitat d'augmentar els ingresos que havia fet aquella
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la guixeta, i continuà:-El dOllador Olaf pot deixar en l'indigència muller
criatures •.• Cap companyia el vol assegurar .•. Qui tindrà
19ui

don~r

tan mal cor que

res per evitar aquest posible drama?

_~a recorrent les fileres de bancs mostrant al respectable el seu flalrBnt
de copa tombat al revés. llGràcies" se li sentia dir de tant en tant. Mr.
on confiava amb la fermesa de les barres de la gàbia i que la por del seu
r el L1antindria allunyat del perill fins 'que ell hagués pogut fer una llui~ta ••• Les coses, però, no passaren tal com ell les havia pensades. Es tom-

a la pista a~sentir
u,e quelcom metàl.lic havia topat da manera violen-

UU~

tra la reixa

• Fou a temps per veure el segon salt de Martell

_~ribà a pocs pams de les cames d'Olaf fent tremolar, al tocar de ferradu~

barrots, tota la gàbia.

4~omason,

oue no puc anar més amuntl- xisclà Olaf.

:forç Olaf, qUeteabO! rtR

fP."ro

l""!:l'" "r,U: .. Jr

ent, al veure que el perifl per Olaf anava creixent, es sentía ben dispoi

el barret de Mr. Thomason s'omplenava de bo de bo. l hmrtell seguia salcostant-se a cada bot, més a les cames d'Olaf. El dOlnador de lleons havía
la veu i

la única COsa que intentava fer era posar-se tan lluny com po-
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de les formidables dents del mul. Aconsegui la part més alta del reixat
ral i, per un prodigi de tensi6 muscular pogué mantenir-se completament
itzontal, en planxa perfecta/al caire de la reixa. La gent aplaudia el doa rabiar.

~

us mogueu, Olaf, ara. Tan sols ~ hlinuts més i ••.
pogué acabar. Martell, al veure que el domador s'havia instal.lat en alIa linia de resistència

inexpugnable als atacs aèris, posà en joc la se-

derosa artillería.Jta primera envestida contra la gàbia, la g~deiXà

damunt~~ .d~ 'l9¡H3~

__ er gàbia. Una de les peces laterals caigué

. U/'

)( a.J;-,. ~ ~~/f,MtL. ~ ~ ~ dL/

::::-~h-Hd'~~rte---1-7e1~r. Un dels números de Martell,

lH.

quan tenia garrofa aprop

iure. Al veure els resultats de la seva envestida contra el ferro, hBrtell

à a riure sorollosament. El pànic tornà a representar un primer paper

. . '" (. n

el respectable.lifL J ~7

~

J. O~ J 11 J
~.
J

- -a I-digué per la força de la costum vir. TholSason. Al acabar la darrera
~. regué entre una onada de pÚblic. L'espectacle provocà una nova rialla

rtell. l segui envestint la gàbia amb més fe i més entusiasme cada vegarestà unicament en peu el troç de reixa habitada circillilstancialOlaf. l començà, entre els crits de la rent que fugia i es des1l1aiava,
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-ac al seu darrer objectiu. A la te~cera envestida la darrera reixa de la
ja tenia una inclinació perillosa. Els holnes, devegades, porten a cap
AS

que ning/Ú no compta que les hi pugin portar. Els exemplars que les hi

en obtênen, generalment, el titol d'heroi~ i devegades els pobles llurs
nerpetuen en bronzes i,i~rbres en places i passeig públics. l Olaf portà
__p el seu acte heròic que la humanitat, ingrata, ha deixat sense registrar
_es seves hist~ries. A Olaf no se li podia exigir, vista la seva posici6,
_t;?:'a.

cosa que un desmai, o dos, o un atac cardiac, i, en canvi, el domador de

:holnJ.son, que feia estones havia

'erdut la paraula, quan Martell es prepa-

. er emprendre l 'a tac def ini tiu, llençà, s ense saber Co1n, per~ el llençà,
amb un espinguet desconegut en l'escala dels sons hmnans:
:'ofa!! t- digué. El crit sobrepujà l'aldarull de la gent esperitada i

enfo-

. , l'aturà uns ¡noments primer i la salvà després. Quantes baixes...ll'haguéscasionat si no hagués est~t aquell crit?
Pere Brinon.

La petita pausa fou el" noment

A ell, els llletges l'havien privat de fumar i d'ençà de la prohi

__ ó la única cosa <1ue li feia passar una mica les ganes de fumar era posarna estona a la boca, quan es sentia temptat de demanar una cigarreta al
que tenia.més aprop, un tro~ de garrofa. Aquella nit en portava unes
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tes tires que consumI en part quan el nerviosisme de la serp. N'hi queda-

oca, però no pogué deixar sense contesta la crida del pobre i gran Olaf.
l.. vegé avançar per damunt anques i esquenes primer i

entrar dintre el re-

-e de la tragèdia de sprés. S'interpo sà entre 1Ylartell i Olaf amb un troç de
_.ofa a la lrtà. S'inicià un silenci gairebé general interromput tan sols, de
- en tant, pels gemecs dels espectadors amb massa gent al damunt.
_!enci ... Calleu •.. !- deia algun afortunat que ocupava una posiciQ accepta-

en els seients elevats.
u instantani. Al veure la garrofa, la fera perdé el seu aire agressiu i
enollà, humil, als peus de Pere Brinon. Els que estàven en estat de poder~er,

aplaudiren sorollosament. l Pere Brinon envalentonant-se, s'acostà més

~~t. ell. l martell caminà amb t~s,
.1

d'Olaf a la pista, comptà

dU~ fin~n~~ pota. Escrivl

f~~

dot

'Ec.:!. .lm

aquest moment Olaf baixà

del seu malparat observatori on havia deixat la veu. Mai més n:ln~

sentI enraonar.

~ant, Pere Brinon, cavaller en Martell, es passejava a trot airós per la pisel circ de Mr. ~Phomason entre els crits d'entusiasme de la gentada enardida
epitjada. Una comissió d'espectadors acordà regalar el mul a Pere Brinon

de

rova.

j'

re¿.0!Jel),elhehT:'

2 -; . atie. L'agraciat acceptà Ma.rtell i, abans de deixar el circ,

ità unes monedes dins el barret de copa de Mr. Thomason que sortia d'en'-a pila de roba de tota mena que els que tenien més pressa en fugir duels estats d'alarraa anteriors s'hav~en deixat, de grat,i sense voler, en111 Y'-: ~k() Vh d ~ tJJ h.- J
els bancs de fusta del circ .. d3 li: o t !
iiiW&: o ¡
.~, amb mig bigoti i una
ue sembla va emma tllevada a algú que hagués guanyat algun primer preiili en
cncurs de roglllosos,
"'cies, senyor ••• !

~

e d: baix ~ petita
_ de sexes.
'!'.

a les Fires i

Thomason havia

de Santa C••I.. Martell formava part d'una colla de muls que portà a lnernegociant aragonès.
seus elements) a
- .. no

Llavors) el propietari del circ;t només co;nptava/ en tre

~a do~ ~~~l~e~~ a dir que

,e~a \pr9u I}e¡'r-U~jiY coln. ~qlleell

~ ttvf, e, ~ r~., -~ tM.eV'
plaça on tenIa lloc la fira

~eva atenció ~RXx

volía fer. l 'Mr. Thomason arribà
- 'YV~
e bestiar sense que res extraordinari cridés

ni la dels concurrents. La fira transcurría placidíssi~a-
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La gent comprava cavalls, venia burres, parlava del- temps ..• Fou una gran
.esa per l'amo de Martell allò ~le en aquell
que ell dèia a un probable comprador parla
s noble

COi<!

nt, en aquell prec1s mode Martell,

el sòn, amic 1ntim de lè3/fnainada, treballa per deu i passa

sense menjar •••
-ell portà a cap la
__ ~t dainunt la gentada,
;¿-

Després d'un renill formidable, es llençà
en~tint

auantes parades trobà al seu pas, esverant

-~~

sa, mules i cavalls i ;rr.ganitzant la fira més complicada que mai ningú no
ist. Allà corri~tothom: homes, bèsties, autoritats •.• 1 quan el propieta_..artell excl.mnava sense sortir de l'astorament que la gesta del mul li ha!'Cd_li t:

incomprensible com treure una rifa,

que'les dones tinguin senyo

_baixin ~tribucions~ ~

~.AM/

~o~ason,

~ ¿(L/~

~~ctadQr de la ~e

- "'''+:a, aqJH3sta és la f.era ('rv~e a

~

. '.

,

rer-la 8eva oa~

:J;( úl/convenía!
é1H

uàrdies que passaven prop d& hr, Tb..e-LJ.a~ém--EJ11an f84a les ante~'iorB dec-ta=cregueren que ell era el promotor de l'aldarull i se l'emportaren pres.
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vostà Déu i·ajuda s~tir de la presó. per demostrar la seva personalitat,
_u.é de portar el lleó al dipòsit municipal d'arrestats i donar una represeni6 privada davant les autoritats.
en pocs cavalls i derivats poguére~~r recuperats pe~eus propietaris,
la captura de Martell, que hav~portat el pànic p~ carrers i places de la
laci6, fou quelcom

otze guàrdies, el~s de Bombers, un equip de me-

cals i el domador

trajo de g~~gala prenguéren part en la contesa.

/"

fi, després

a lluita que durà tres hores. L'Ajuntament

Santa C./.acordà que aquell mul no podia estar enlloc més que reclòs en una
_sa deteres, se n'incautà/i el vengué a it1r. Thomason que deixà jurament per
rit que ~~rtell no apareixeria en públic que no fos entre reixes.
Santa C••• , els vells encara parlen d'aquella fira com de l'any oue les
\

U#:i~r~a~~~~~.
Doncs bé, el darrer propietari de Martell fou Jaume Darsà. l un dia Martell,
~çat

de viure, es

~ de maig i

va-YG.Lgl1e r

-

l1or:ir. ¡vIori a les quatre de la tarda d'un dissap-

el menescal certificà que havia mort, t o ~ de vell. L'en-
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aren vora el riu, un

~n

lloc que

Ja1~pG n~rsà

. en poca co _:a s l'hi podia fel' deGut

l.

no tenia cultivat perque

crei~

la proximitat del llit de la corrent

ran desnivell del sòl. l fou Martell, mul extraordinari en vida, qui,
, tingué a càrrec, al morir-se tres

~l do de pit en el camp

les der ,ostracions de la fero.ci tat de
. l l'anomenada

fou que, segons afirmen testinonis

_ars, al cap de
1 l'havia

l aquest simil

p~o~es

de~ar

c:.ue I.Iartell havia pres contacte arJb la

~it

per anys i panys, es desenterrà i visqué

orí per segona vegada i, enterrat en el mateix lloc, tornà
Paradis a le s po que s hores del seu nou ent errament.

~u.an

b.

t~ra

díe_s_ mé~

cor~1pa.rèixer

e s morí per terce-

llavors ja en presència d \lna comissió prov~,Lv""
far:ló s mul al
~terranent fo~

"o q,ue se

vi-

};lobles de la CO.larco..

un ac

os pot dir 0ue ca~ més mul dJ'aquest Dón.
tingué, acompanyant-lo al seu (Jarrer estatge) 11' acom-

.

--rrtT~ment..---trtfé tinc::ué ell.Presidien el seguici les autorituts cOJlJ.arcals, hi ha-

la Ilor i nata de la ~agesía, notaris, tres orfeons, comissions de forces
S .••

Jels pobles de la rodalia nOElés es quedaren a casa els malalts, els
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-sa vells i les senyores roassa gràvèks. Li donaren tel'l"o. en el raat€li:::: lloc
enteTraments ante"iors, i la gentada, ant els ulls molt oberts, esperà.
silenci

scèpti-

impressionant regnà durant 1illS r.1Í1TLi.ts. Algú., aquella

ue es troba pertot ar.teu, reia "Je_" sota el nas
-eure que les estones passaven i no res alterava la
l reposaven les despulles dues vegades
ls que feien brometa davant queLcom
errament dJun mul, abandonaren el

immo~ à.e

,

l=artell. Ningú,

era,

com és presenciar el tercer

ire de lJeventu~l succés.

Fins

s s/allargaren, els ulls s'~iren en proporcions notables, i la Ge~ feu
xist!" general inposanVsilenci.
_rer un mosso delP

Ja no es tracta

/una ba

a que feia

dis. lUlav~, po ssibl em ent, a e sdevenir:'seo e ue lcom Que ho

- ien testirnomar centenars de persones de totes e

s, sexe i posició ... La

cue.Aro br ia le s despu.lle s de J:,larte 11, s 'havia remogut!· Era cert, pe r quant
ent repetia:
Mireu!
-u en aquell moment que IJaplec sofri alguna baixa. Una de les coses a aue
ent té dret en aQuest món és a tenir por i algÚ"

alguns, en ti~léren i
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de

-~~ren dissimuladanent per mig

l~horta ...

I

o~d~

vegada es

...."ure millor el petit r'lo~l1t de terres de la tomba de Eartel1 . .A.ls pri:cans de sorra Que

El%

rel"og~eren. s!'gil.{ un mo~~eral de v&j,vé

otzenes de boques oh&rtes Eartell

abà ar!lb

la terrf! que 'oor

sense fer massa

al damunt i e s

.~

~

a~rarad~s.

pas lleuger

estalvi~noves morts

a Lartell que .ç~
l

Or11"".p--rr::n.

eH

LU.L

:s feu necessaaltre lloc,

/'

_ de/les terres de Jawne ~a~~)altra riba del riu)on encara hi reIa tranquilitat d'aquell que sap que té, definitivament, la feina

~
.. _rlàvem, abans de la història -de l.:artell, de la Setmana de la Gran
a

~rimer~ d~5

LJ:Iam--

d'abril del 18 •. El dia 3 el sol no sortí o,

~, no sortí pas per tothon/a~nenys pels ciutadans de la con8rca on
7a

El Paradis.

Abans de l'alba la gent es revolcava .inquieta pels

scoltaren infinits: nAi, no se pas què tinc!"
--inquietut d homes i dones fou igualment compartida pels aniL~ls de cle-

es i estables. BIs cavalls renillaven extranyement, els

-'una

L~nera

gosso~
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lladraven

desconeguda, Vaques i bous deien coses mai no sentides; les ove-

__es belaven amb veu abaritonada i els galls, els pocs éssers que en aauella
~a

solen cantar per anunciar la vinguda del dia, aquella matinada no se'n

e:lt{ cap. Eren els "línies que dormien ... l cOLlençà a bufar un vent nou, ferés_oc, ~~, esverat, que andva d'un cant6 a l'altre a velocitats espantoses i
iTIlant esfereidorament.

Eren ja les

~G

del nati i al cel hi

reenav~

una

_~sca autèntica, total. lIolta gent que s'havia llevat perque al llit no s'hi

dfa ò.on.:ir, consultaven els rellotges: o
·~ò si són les set! l tan fosc ... c;enfu la mateixa hora? Si,si, les set. On

ficat el sol?.Pelò

si aquest soxQl

1ue se sent és de vent?&!

com si el vent, Denat per mans invisibles, esperés aquelles paraules, re0'0

là la seva intensitat acapdrant l'atenci6 de tota una co~~rca. Caigué dael bé de o:Jéu del Paro.dis, que el dia abans donava goig de mirar, corn si
__ s terres de JaULqe Darsà ~ossiñ el seu més ~ortal enemic. ~'horta, els camps
ferratge,el à.acsar, el blat, el fru.it'3rar, tot quedà com Sli

un equip <1e

eteris hi haR1iés cel.lebrat el se . :' ball anual i s 'hagués revolcnt a cad
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ta, a cada brot, a cada espiga) a cada pam de terreny

cue

tingués una herba

iva. l COJ..ençaren a solcar l'espai coses insospitades: Tartanes, teulats,
omeres, xeI:leneies ... El fruiterar del Paradis desaparegué en tres minuts.I
~ou aques·t~a

desaparició que motivà aCluella incomprensible lllu ja a.e taronges

ue s'experimentà Sant ~amón,situat a 45{~ilòmetres del Paradis, on la ven~ada

no passà d\:ma traLluntanada discreta.

Alguns matiners de Torre B.••

~esenciàren el fenòmen des de les altures de

X. Contaren que centenars de

.LfronGers, en perfecta formêició..) venian vo l<..nt segl..ünt la dirocció ò_el riu.
1 arribar a uns

~en~ars d~

metres de sànt TIamón, els tarongers, sense aue

ls espectadors poguéssin ena_evinar-ne la causa, es vegeren rodar arrèmoliadament, envestint-se sorollosa.lent els uns contra els altres.
- ... fou llavors-deien els testimnnis d'aquell vol ènversemblant-que comenren a caure taronges en direcció a sant Jamon i en quantitats
~ins

a les 11 no hi

.
hagué,

al cel, una mica de claror. l

prodigioses •
fou, en ve-

~ita~una mala cosa per la gent del Paradís, perque poguéren adonar-se del

desastre que havia fet la ventada.

Ja tenien, els astorats ciutadans, pels
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extraordina.ris qL\.e poblaven el cal i pels soroll de tota mena

aue

l'altre, la impressió que n'estava passant una de grossq,
del portal del Paradís ,sota la claror vacil.lant d'aquell
e pesombre,

l'esp~ctacle

que tenien al

da~t,

quedaren afectats en tan-

,anera Que quatre exclamaren a la vegada:
~i

del món! ~s la fi del món!! l ara vindrà el foc ... !

stable, el millor i més <gran i ben proveit estable de la contrada, no
. Una successió de bufaruts, cadascun més fort que l'anterior, havien
cat :i, s~Jhavien end:ut cel amunt la porta primer, el teulat després
parets més tard.

Les l1rimere~ va'lues 'lue sortiren no t:r;igaren ni dos mi-

a despegar del sòl i foren emportades cap amunt com si es tractés de fuse~ues.

l;Iai la llet, i això que la gent feia ja temps que es queixava,

pujat tan amunt. Jaume Darsà contemplava la tragèdia voltat de la sevQ
ue, tremolosa i esverada esperava, donada ja a contemplar disbarats, aue
essin coses més extraordinàries a cada moment. Darrera les va'lues, emprenen violentment el vol vers regions per ells desconegudes, els bous de la

danmnt els nuvis, l'orador i la

concurrènci~.

- vent no trobà cap més ~nimal ni planta per emportar-se, envestí les
-el Farad{s. Fou en aquell moment que Jaume Darsà exclamà patèticament:
_c;..rem totsl Es la única manera de trob¡;¡r les vaquesI
i finestres foren arrabassades i s'enfilaren sardanejant vers les al- gran portal for~sà a volar com un pardal. r foren emportats
els camins dels rH~ i les colomes missatgeres, els esverats ciuta_aradis.
-------ida, Hargarida, espéra'm!!- cridava el senyor Pons a la seva muller, ca-

•

li

--

;~

-'=ues setmanes. r, per no perdre el contacte amb la petita eS1uadretu
e figurava la seva nmller ell mateix es donà ales per(lue el vent no el
terra ... Lls pocs que restaven no tenien pit per mirar com eren enporitius per aquella ventada de prOl)orcions inimaginables, r.:olts· es
. . . e s mans davant els ulls intentant fer-se la il.lusió que tot plegat no
cosa que un pesombre de nit 'de .nal temps ... Però .els crits del senyor
to car, afortunadament pe:...~ ells en care;:, de peus a terra: "Eargariéta, espér6'm!

r· els crits s'a ven sentit cada vegada de més en-

l~e

Iu trap:èó.ia arribà al seu. Qu.art acte i
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deixà res

ués a terra llevat del pobre Jawne Darsà i aquella primera cabana feta
-es i llaunes cue es conservava com a record del teops passat vora l'era.

~

de la pluja 'de taronges a ,sant nt.\mon i de la de vaqu.e
istrà un pluja h

a Lliri-Blanc. I, a Lliri-Blanc

Sant :1arnón

"'--11 O•.• ,, el fenònen tingués lloc en mig d'u-11. temps calm6s\Ldol Ç , prima-

::ls aeròlits humans anaren perdent velocitat a mida que s'acostcl.ren a
---::'.J:.-..::>lanc i la najoria dels aterratges foren d'una suavitat. insospitada.
"nergonya! -a.igué de terra estant en posició comprometedora la germana de
_2e a un dels vaquers del

~aradis

que l'acabava de convertir en un porta-

incidental aob unes cames magnífiques.
la :flaça!

eu a la plaça, que hi cauen dones!!

.

--~.L""staven els ciutadans al ésser preguntats per la ~a d'aquelles curses en

_-",-"vcié a la Plaça

de Joaquin lII'è.

- el domicili de Joan ~.'taura, a l'hora de la pluja hllL'1ana, passava

quest

jo d.ic prou!
aura, dona, si jo ...
. Ja se el que e 1:'1 diràs. Allò mateix de cada vegada .. :aue això era abans ...

noà que et vares casar no has vist altra dona que jo ... FiJ~sant! Si, far'n. J..J ~ue
") , t"
. 1a ge
_ ~'aune, pornograIlc
e mes que JO
T.'I

ana del mestre, a veure! Què

Sl

et juro que no te comparacio.

'u vals cent vegades més .•. Jo .. Jo si mol-

adeli3 m'eribolico .'•. m'embolicava, era per convéncer-me que com

tu no

n'hi

,

mes ...
uin cinisme, Senyor!!

Infame!

_..-:-.........,e?
infame!
, no ho esperava, la veritat.
"'...le h6.s tingut mai cap queixa de

~11Í?

Es

q~e

t 'he donat mai ni aix{ -feu

'-'-~rant una petita part 6_el seu menovell esquerre -, ni aix{ per pensar malat? Per què téns la porta de la teva habitaci6 sempre ta~cada? Es ~ue la tan-

jo. 10. meva? Entra-hi, EJa.l home. entra-hi! Parsant ..• infame!
.. ..;.~ ., calma't, amor meu. No la vull mLcar jo la teva habitació. Ni (~u.e sabos
ha algÚ la miraria jo la t eva ha 1Jttació, ja veus si n'és de gran la conque tinc amb tu ... Jo •..
~

aquell instant, un magn~fic esternut se senti a l'interior de la cambra
"ella Laura. Els dos. protagonistes del diàled anterior miraren a la porta
~

cambra primer, i rnÚtuaoent als ulls llurs després. seguí una pausa.
estat un esternut, això?
,

jo ...

~u

no ho has estat, segur! però a mi em sembla haver sentit quelcom aqul

_ exclamà Joan llaure senyalant amb el dit índex estirat l~habitació de la
uller.
si hi hagués hagut algun dubte i com a resposta

le s paraules anterio:y

n esternut, clar, claríssim, feu la seva entrada en aquest m6n.
ha alg1Í!! - bramà el marit.
'" esser .
,
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·JO •••
ment 1. a
_a, J
oan· .•

uesta. porta!

luè et figures, Joan?!
"esta porta!!! Ah, la santa! - digué Joan Eaura inicant un somriure apa_ue s'escandilitzava per que a mi m'havia escapat, sense sabel~ com, de
:na senyora a casa!
'J

O•• bra ..• a ..• ques .•• ta ..• porta!!!- acabà recalcant

i dccentuant fort:fssimament la darrera a.

co~n tinc els nervis ... P(tser s{. ,que Bob s'ha re fredat ..• Laura! !! Aouest
.
~-:.pl
-_.~'"I !! :Bob no pot tombaL' ~lló 4,g cÓJ.r! U

tiVal1ent,~g~~

Q11Ïr,

re~al de

l'oncle capellà de Laura, nCdbav

~_!"e sorollosament al sòl.
. . d'
? , ,
l ara, que lUS. ara ...

. ..
es. ~es. l ara, a callar! A callar, dic!! M'agradarà saber cuines son
e s pre ferènc ie s !

:.ira feu el caní del sil16 de cuir.
sortir?! - se li escapà a Joan j;>:aura.fia no podia estar més quiet t
ol{a contemplar aviat el secret de la porta tancada.
on~cstà algÚ de l'altre costat de porta.

-,::isclà :'aurú. •
. ; :Job!-rClJegà vntre c1ents Joan ¡.ClUra. l es preci:;?ítà, TI.lriós,

a la porta

bra de la seva mu.ller.
_~, ara tún:,:ues ... -mig (ligué T,aura veient l'assalt del seu. ma:tit al pany
:i~ta

.
la :)orta s'obrí i sortí un home er:'lbolicat amb unfllençor/.

_esa davant aquella aparició deixà uns moments muts a marit i muller. pou
-el l:onçol çui trencà el silenci.

-

... jo vinc clol .Parad{ s .. ./-.t?t-~ ela q~3/ 1-u

ciu em

...-~.

? J,.'
k
e4..
e/y:J~ t / . )

rl/.·. 'fe..>

d'e..

~ihtc/f- ~ Sd¡?

2 és aque st llençol?! -b:ttlelejà Joan :.aura.

-·~~~t

.JJ SCiJI'afi ~ ~

C().f'e.Q

vI

.

jo ho sento més ~ue vostè perque m'hi podia anar la pell ...

.

no és fora de casa, sent?!':Ue Qui és aquest llençol?!
o. Però cregQi que si tan sols hagu_és trobat unes calces ..• El vent D'ha
:soba, i aqui dins només:i

,

, '.

.

/

-

$$ Al,;hJ. havla de senyora ...

... im aviat. ,.¿uantes vegades heu e stat. a 1 'hab itació de la meva
·~steu això.

~uaaantes

:'1esI

l us aviso que roc del Sometent!

vegades, he dit, i ho he dit, em penso, ben clar, heu estat a

itació de la meva dona!
us juro que~guesta ha estat la primera. Però la culpa no ha pas estat me/

si ja ho Ge. Es d'ella, d'ella!!!

...

és, ella?-digué l'enllençolat.
a dona, aquesta •..
ue hi ha fo:astersI-gemegà l

selJ;yora T:aura.

Z¿

ue sbC un marit ofès i aquestes ooses, les dones, no hi dónen mai la im__ ~ncia tue t(~en! l vos, doneu-me aquest llençol ... No, no, per el~
--~~cupeu,

ja us hi ha vist

ab~s

no us

sense!

_se?
ue voleu fe'-me creure Que heu ofès un marit, vestit?!
-or, uqui, em penso,hi ha algun mal 'entès. Jo he entrà·'-

la cambra de

~~
¿P~""L/~'"

senyora corn hau.ria pOGut ontrar a la
,eT!. pres, a mi l

VOGtpu--.

encara hi

1 Paradis .......hir

i no em preocupa allà on ereu ahir a mig dia. Es anit passada ~ue em preo
On

~!e~! ~ ~ ~

va!
.?! :Jg

l/S

¡er

el71-- v¡ve~

}1

-r"7Jfr)cP

i/l' 3 ----JrT: ~

~

aig ésser el primer sorprès CJ.u:m vaig veur,e les, primeres vaques ... Al soral dofora i sentir la ventada ho vair; trobar la cosa nés natural del món.
$:;

va escapar ningú, senyors, ningú. Tarongers, xais, val~ues, ,teulats,c1o-

~ ...
.. a difícil un acabament en aquella escena. Joan l::alJ..ra no sabi<.l si el boig
ell, D.agut al disgust, o l 'home del llençol. La senyora Eaura començav
enir dubtes sobre la seva memòria.~.I fou llavors que se sentí al carrer
la gent pas~a corrents cridant:" A la pJ.bça
'en <.lones!

cauen dones! A la plbç8

2

mOl'1ent! -è.i[)'·ué Joan :,"D.12.ra, Això ho vull aclal~ir jo mate ix./I os disposà
. ixar l'escala corrents. Es revineué, però, al

al veure e ue

.......ixava a la seva muller sola amb aquell home que

la seva cam-

- en circumstàncies ben especials. l
altre moment!-digué agafant la seva muller per la màr.Tu
l'emportà rondinant escales avall.

-Jo, la meva dona la defensaré amb les dents! Deixeu-me anarI-xisclava
sesperat el senyor Pons. D'cnçà

,

~

ue un bufarut l'arrabassa del Parad1s poques

-ones després d'ahver-se enlairat la seva muller, oue no tenia repòs. Per
iru.etes que feu, la seva esquadreta no havia aconseguit acostar-se a la de
seva muller a prou distància porque un dels seus :"L1argarida, espèra'm!fJ
. arribés inteligiblement pel mig dels xisclets esgarriats i espaventables
aquella ventada
~xar-lo

ue semblava haver recollit tot el vent a.el mÓn en pes per

anar sobre les terres del

~aradis

i mudar-lo de lloc. l això aue

_1 feu tot allò imaginable perque la ventada l'acostés a la seva muller. Ha~a llenpat tot el last que considerà el privava d'evolucionar més agilment.

II
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à al buit les dues sabates, el rellotge, l'americana ••• I no aconseguí acostara senyora Pons. l Ningué la nit. Quin patir, llavors, el del senyor Pons que
muller no la podia ni veure. Quan els formidables xiulets del vent cesuns segons, se sentíen els planyívols gemecs d'aquells: "Margarida, Margarida,
_~'m".

De vegades quelcom passava aprop seu i al preguntar adelerat"-Margarida,

?", li contestava el renill d'un cavallo la veu fonda d'una vaca fent salts
s pel cel immens.

Una de les vegades, però, sentí un pessigolleig arran de

a. Era una cabellera de senyora. Allargà els braços exclamant:
-garida, Margarida, ets tu?

,

com una gola de llop i el senyor Pòns feu tot el que pogue per conl

,

que la humanitat que port8Ya a coll era la seva muller. Lesfircumstancies,
altra part/feien molt difícils cap examen a fons ••• A més a més, aparentment la
~=~ra

que el senyor Pons portava als braços, pobreta, s'havia desmaiat, caU$a

a qual el senyor Pons no don~ massa importància a no tenir resposta a les se.reguntes. Fins ho trobava natural que la seva petita muller hagués perdut la
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i quelcom m~s després dels epissadis passats i dels que estaven pa.ssant. l

l'acompanyava en aquell fanthstic viatge nocturn, no feia altra co-

~;~es

ell li deia arran d'orella/~2

IL

~

com:"Per que has trigat tant, Margarida" i

por, vida meva, tot acabarà bé, ja ho veuràs", que acostar-se tant com
a l'home que l'amor li donava forces per sentir-se optimista piruetejgr.t,a
_ de la ventada més terrible que els homes recordaven,a un parell de centenars
es. d'alçada,

a velocitats de vertigen.

Devegades l'embat del vent parava

tants i, homes, senyores, animals i plantes, quedaven suspesos un~ommlts
ire i començava un descens placidíssim i, quan aquest anava prenent velocivent, que es veu que s'havia aturat per agafar alè, s'ho tornava a emportar
: amunt com si es tractés d'un vol d'estels ••• I va venir l'alba. El senyor
iatjava amb els ulls clucs, respirant la presència de la benamada càrrega que
i

disposat a no deixar-la anar per res del món. 15

uns crits estridents

__.':'5aren a mi rar.'
això m'has de fer als quinze dies de casats?'
argarida, et juro que ha estat el ventf

Jo estava convençut que et portava a
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el vent ja s'havia tornat a emportar a la seva muller per entre mig de bapeungles, fruiters i vestigis del Paradís. l Ramon pens, per esforços que
o podia apartar-se aquella senyora, que ell

h~:~res

per la seva muller, del

seu. Repel.l{a amb tota la seva força la humanitat que l'acompanyava i el
a hi tornava. Fou una lluita heroica, titànica, que mai ningú hagués cregut
_odia é.sser portada cap en aquelles circumstàncies i per un home que feia quinles que s'havia casat. Els esforços que feia per la seva independência eren
lnterpretats per la seva muller quan el vent la portava a poca distància del
~enyor

Pons, perque:

al home, mal home~- gemegawa ella tapant-se la cara passant com un llampec
el seu mari t.
p,eroica i desigual lluita entre el vent i el pobre senyor Pons no parà fins que
l'aterrat~

a Lliri-Blanc. El senyor Pons corria com boig cercant la

uller de casa en casa per tot el .poble.
-~-=es

tardes, senyor. No ha pas caigut cap senyora a casa seva?- repetia a cada
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que un farmacèutic del carrer del Sol li digué que havia vist caure quelcom
xiscles a 1 'hort de casa el seu veí. l resul tà, després, que el veí del far--=~utic

,

no volia entregar la senyora que li havia caigut a l'hort per res del món.

sta senyora ha caigut a casa i és meva! -cridava el veí del farmacèutic •
. hagué un aldarull de mil dimonis. Els dos homes tenien un bra~e la senyora
s cadascun, i, mentre. el senyor Pons estirava en direcció al carrer, cridant
--ant de peus a

t~rra,

el veí del farmacèutic, per la seva banda, no afluixava

rits i cops de peus que sentís, intentant no deixar apartar la senyora Pons
ls seus dominis. Eren dos homes tan fisicament iguals que, pam que guanyava el
-~or

...

Pons amb un cop de coll extraordinari, pam que recuperava poc després el

. del farmacèutic amb un altre cop de coll exactament extraodrinari com el dpl
contrincant.
~enyora

Durà molta estona aquell inútil forcejar amb avident perill per

en litigi, fins que 8l veure els dos estiradors que el temps passava i

la única cosa que aconseguíen era allargar perillosament els braços de la sea Pons, decidiren emplear un nou sistema per quedar-se amb ella: +ops de puny.

C,C-

senyor Pòns posava en la contesa tota la força, braó i fe que hi posaría q

5-

:~-~asat

que es trobés en el seu lloc. El veí del farmacèutic, per la seva ban-

s batía amb el coratge d'un home solter que li cau una senyora del cel a l'hor
se li volen emportar. Es bescanviaven uns cops formidables. Tan aviat anava

A

erra l'un com l'altre. Es feien el mateix mal i les mateixes ferides. l fou
jant segona baralla, al veure l'estat llastimós dels dos enemics que la sePons exclamà:
Senyor que no me'n quedarà cap!;
necessari que tots els veins disponibles acudissin al lloc del succés per
~r

la famosa batalla. l va ésser llavors, voltat de gent que l'aguantava, que

senyor Pons va dir:
la meva senyora la defensaré amb les dents. Deixeu-me anar.
eure, on és la senyora?-demanà un dels conciliadors.
~a
!5

senyora P~ns havia desaparegut.No se'n sabé mai més res. Uns dies més tard

veíns del carrer del Sol notaren que l~ farmàcia del poble no s'obría. Els

-rers que vegéren el farmacèutic, diuen que el trobaren a l'estació agafant,
una senyora que caminava aguantant-se els braçosl, el trent de tres quarts de

Parad1s el vent no hi deix& gairebé res.

l diem gairebé res, perqué incom-

siblement hi quedà, com ja sabem, la petita 1

primi~va

casa de fustes 1 llau-

i Jaume Darsà. Per més esforços que aquest feu, la ventada no se l'emportà.
a cop de vent que sentía acostar-se, sortía d'aquella barraca i fins i tot es
aire perque aquest se l'emportés cap a les regions on s'havia emportat tots
seus bens, mobles i immobles. Tot fou en va. No li valgué ni pujar damunt l'a·-~llat

~

teulat i llençar-se a l'espai amb els

br~os

extesos i els ulls al cel. A

intent es trobava a terra més o menys mal parat. Pt,và de descalçar les frà-

. parets de

fu~ta

de la petita casa i esperà, il.lusionat, a l'interior. En

;s normal, un vent aprenent de tramuntana podia haver-se emportat la constrncció
51 es tractés d'una

~·lla

seca, però amb aquella ventada monstruosa, la caseta

riu ni trontollkJFins que aquell hurack tingué un final. Fou al cap-al-
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del quart dia d'haver començat. I, al desvarieig anterior de la naturalesa,
calma total, absoluta. Si alguna planta hagués quedat al Paradis no se
vist bellugar una
comen~ava
~An

~lla.

El cel era net com un ull de peix. l blau.A po-

a envermellir. Uns núvols allargassats damunt de les muntanyes ri-

amb el gris de les crestes i el rosa del cel. Uns ocells passaven, xisclant

.. anyament al veure la desolació que planava damunt les hortes i camps del Parai corrien a-escampar la trista nova pel cel.

aume Darsà seia, a terra, al davant la porta del primer edifici que construí
s enllà a cops de martell. Feia quatre dies que no menjava. De tant en tant se
,

,..1.

t ....

~,

_ sentia dir.:"Tantes vaques ••• tants diners ••• " l no se sap peLJ4.ue, en el moment
el tornem a trobar, recordava la primera fusta que havia clavat en aquella pe_:.a cabana. El martell es desvià uns milimetres i, el cop df!stinat al clau,. anà
parar a l'index de la seva mà

'\

esquerr~."Aquest

martell és massa gros" havia dit

seva muller."No en tenim cap més, Antòn1a" havia respost ell. l la idea d'An--la li començà a monopolitzar el cervell. Malgrat.intentés pensar en altres co-

280

-.' les vaques que havia tingut, en les que hauria pogut tenir, a on deurien
a parar ••• Per més esforços que fes, però, a mig pensar, el nom i la hude la seva muller se li ensenyoritzaven del pensament. Fins com quan volía
_~ar

els xiulets de la ventada, d'aquella ventada, aquells escampàven allarga-

-lo paorosa. i llargament el nom de la seva mUller."An=tooo-ni=aaaa.!~reproduíen
_ esverat magí de Jaume Darsà els embats furibonds dels cop de vent. Es tapava
ls amb les mans," i amb els ulls tapats era pitjor ja que
~

la imatge de la se-

Darsà apareixia llavors més ben dibuixada que mai. l si obria els ulls i mia misèria de terra escaldada i garbellada que voltava el Paradis, la veia pa.s-se per les terro sses on abans s'alçava l' hor"ta ufano.sa, o per l'anti c terreny

-ftixia el dacsar magnífic ••• I Jaume Darsà es demanava com ho havía de fer per
WL-~yar d'ell la visió de la seva muller que s'anava) acostant cada vegada

més i més

-n ell sèia amb el cap entre les mans.
, si és talment ella mateixa, senyor!- exclamà el malaurat una de les vegades que
en direcció al riu vers el camí que vorejava l'acabament dels terrenys
quella vegada la visió no desaparegué quan Jaume Darsà apartà la vista del ca-
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'horta per posar-la entre les runes de l'estable. Al tornar a mirar el ca-

vi~ió

era més

~rop

i s'acostava i s'acostava.

Jau~e

Darsà era la primera

que veia visions i es meravellà que s'acostessin tant a la realitat. Llavors

.. ··-ià que ell passava setmanes

i

setmanes sense adonar-se de la presência de la

quan la tenia a casa. l que quan li marxà a aprendre de tocar el violí
asses coses al cap per pensar amb aquella fugida ••• I Antònia seguía avançant
---~ant,

pel camí de l'horta."Té.-pensà Jaume Darsà-"si no fos aquest ventre jura-

e és la meva dona.~.de debó". l la visió seguí acostant-se, fins que arribà
re passes de Jaume Darsà. Llavors s'aturà i llençh un gran sospir. Aquell so
nou descobriment per l'amo del Paradís en el camp experimental de les visións
.•• -sentí clarísaimament.
e Darsà s'alçà d'un bot. Contempl~ l'aparició uns segons fins que no, es pogué
de dir:
re ••• ets tu o no ets tu?
Antonia Goruna.
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ets la meva dona de deb6 o ets la seva sombra que ve a acabar-me d'atrope-

jo.
siguis, no aDusis de mi ••• Mira:

Tot això que veus era el Paradís. No hi ha-

terra més ufana snta la capa del sol ••• Mira-ho ara ••• Per quina culpa meva m'ha
at tot aixo a mi?

Es que el meu pecat va ésser no veure altra cosa en aquest

que vaques i diners? M'ho pots dir tu, tot això, siguis qui siguis?

~~ume, jo no em veig pas en cor d'enganyar-te xXX una altra vegada. Sóc la teva

manera, que allò que

jo em pensava que m'ho pensava que erps tu, ets tu de de-

A veure, Antonia, llavors tot això que veig destruit, acabat, perdut ••• el
nou, les vaques, l'estable, les gallines, tot això és que jo m'ho faig o veriement el vent s'ho va emportar?
em pensava que m'equivocava quan venia cap aquí ••• Sí, Jaume el vent se'l va emel Paradís.
tinc les ideees una mica confosos, ara. Son moltes

&.

~

vaques

~ t~és

perdudes
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:Iat, em tocava l'ària de la nit que vaig sortir de casa i em convertía
Li plavia turmentar-me. Em repetia que haYia
q~an

aban~onat

~

la

el marit, la

jo, desesperada, deia que me'n anava, agafava el violí i tocava

ella ~ria i llavors no em sentía en cor de deixar-lo. Ell ho sabia, estava sede l'influix decissiu que aquelles notes tenien ,damunt meu i li era un plaer
~tiritzar-me
~s

i sempre, quan agafava la porta. per anar-me'n, el violí em tornava

seus peus més esclava que mai ••• I aixO durant dies, setmanes, mesos. Un dia
dir-me que havia decidit marxar a l'Argentina. Per endavant jo ja sabia que si
deia que em quedava em faria dir que el seguiría i no vaig dir res. Fou un ve-

"table calvari fins que es negaren ••• Cada dia em deia que no veuria mai més el
u marit, el Paradís, la meva terra ••• era terrible haver d'acabar abraçada a les
--ves cames donant-li gràcies per les seves notes que em donàven una vida nova.Sí,
,

arxàrem. Al pujar al vapor, li caigué la caixa del violí a l'aigua. Jo vaig ex_ rlmentar dues sensacions alhora: Úna pena immensa de pensar que mai mes sentiría
:a cançó de la nit de la

m~va

fugida, i una joia nova de veure ·que el poder que

enía ell damunt meu s'esteva negant. S'hi vegé molt poca estona la caixa del

~í

surant damunt l'aigua ••• Pierre, ell es deia

Pie~re -ha~a

~5

nascut deia, a

ça,de pare polac i mare marsellesa-, es llençà com un llamp, de la palanca
a l'aigua.Però Pterre era tan mal nadador com bon violinista
a de les coses que presenciàrem des del

vaixe~l

fou que al caure a la mar do-

un formidable eop de cap a la caixa del violí. Desapareguéren tots dos dessota
s aigues brutes del moll per uns moments. Se sentiren uns crits

re~tits

de"Ho-

a l'aigua. Home a l'aigua" •. Uns mariners s'abocaren a la barana del vapor i un
vavides fou precipitat a la mar al lloc mateix on p1 erre i el violí s'acabaven
enfonsar. Al mateix temps que tothom, seguint la baixada del salvavid.es, f'spea el "xaf" que faria al tocar a l'aigua, sorgí, una semifusa de temps abans,
cap de Pierre en el lloc precís on devia caure el

sa~vides ••• Aquest

arribh a

_ aigua sense provocar ni un esquitx ••• Algú, al veure la fi que havia fet Pierre,
-:gué: -"1 d'això en diuen sal vavi'des?"
sume Darsà escoltava míran.t qui sap a on. La veu de la seva muller li recorda•

temps passats. Era la mateixa veu de quan agafant el primer cistell d'enciams
~ls primers que culliren al Paradís, li digué:"Jaum p

,

ja en sabré de vendre?"
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volia sentir parlar, malgrat sentir la història de la seva fugida, per torencara que fos amb el pensament, a reviure aquells temps

primerS~qu~naren

imer mercat i compraren el primer cavall ••• I Antònia seguí, entre sospirs, la
peti ta història.
terra. Era la prime ra vegada que em trohava sola fora de casa, i
llunyf. No tènia diners, no tenia amics, no tenia marit, no tenia violinista •••
sentia espantada com una criatura que ha fet un mal fet molt gros i de por no
:a tornar a casa ••• Quan em preguntàven qui era, d'on venía, on anava, no sabia

contestar. La primera vegada que vaig dir que era una dona casada i que havia
_xat el marit per un home que tocava el violí XIimxJ.BKXKxxBXxÍKxK i que un saldies va matar el violinista se'm

.,

p~saren

a riure ••• Vaig passar uns dies sense

..lar. Dormia on podía, demanava cari tat pels carrers ••• Vaig ajuntar-IIe amb unes
II

.'

:les que captaven a les portes de les esglésies •••Em feien entregar tot quant re~~íal cada
_~ers.

vespre, a un senyor amb ulleres que sempre t~"bava que li portàvem pocs

A les que

~enien

criatures de pocs mesos les obligava a ensenyar les cria-

es mig nues, a estossegar repetidament i a demanar pels seus pobres fillets. A
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a preguntar-me si en

teni~

cap de criatura. Li vaig dir que no però que aviat

la disposar d'una. Llavors va mirar-me per damunt les ulleres. Jo era incapaç
íT'.

~6nsar

-~e.

res que no fos tenir més por de la que tenía. "Es poca cosa, això"va

Feu unes quantes passes amb les mans al darrera l'americana.Jo el seguía

la mirada esperant d'un moment a l'altre quelcom que augmentés, encara, la
por que, tenía.S'aturà i em mirà llargament."Així no vas enlloc-continuà. Cal
es vegi més que has de tenir una criatura"N.L'endemà jo 80rtía amb l'equip de
olaires portant damunt el ventre tota la roba no aprofitable que es va trobar

:a casa. Ja molta

~nt

digué, al veure'm passar camí de l'església:"També tin-

barra de donar una medalla a"l pare-". Aquella nit vaig ésser la que vaig pormés dine r....s al senyor de lesrlle res. Va dir que allò era un èxit i l'endemà
obligar-me a duplicar, al meny,s, el volum del succedani .Aquell dia la gent ja
-turava a contemplar-me bocà-badada. Jo no podia arribar a caminar. Vaig sentir

ú que deia:"Pobra dona, li hauran d'ajudar a portar". El dia que feia quatre
de fer-me un vestit especial per portar tota la roba que em posaren al
unt. l fou aquell dia que dos senyors es pararen davant meu. Un d'ells digué

-la, és aquesta, doctor

,.
~~

.~enat doctor ~ va mirar-me

una bona estona i em digué:

molt aquí, senyora?
alçar les espatlles per tota resposta.
ada?
~..

si amb el cap.

~ marit, és normal?- seguí el company del doctor
'aquell penja-robes

extraordinar~Em diguéren

ue tot allò passés guanyaria molts més diners

~t sense apartar els
que si volia anar amb ells
que allà. Em pregaren tant

dlguent-me que jo era un fenòmen, que pertanyia a la ciència, que èls mietges del món si hi fossin .a temps estudiarien el meu cas i que el m,eu veniguraría a tots els tractats d'obstetricia que es farien de llavors endavant,
aig seguir-los. Quina altra cosa podia fer jo si entre la gana i les coses
~3ades

ja no era tota d'aquestt món? Em portaren a una casa luxosíssima, em dei•

a una cambra voltada de senyores vestides de blanc i em digué ren que em reíen. Jo escoltava perque si sense donar-se-me'n res d'una cosa com de l'altr~
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at potser que allò que s'anava a esdevenir em lliuraría de que aquell senyor
les ulleres m'obligués a posar-me més roba al damunt. Em portaren una tassa
let calenta, cosa que ~eia mesos no provava i el gust del líquid em tornà
memòria el Pa~adís, les vaques, l'horta, tu ••• i aquell violí. Al veure que
anava a parar allà mat,e ix vaig f'er per la meva part to'ts els possibles per
pensar en res.
començar~

entrar gent. Tot era

~nt

mudada i, molta, portaven vestits blancs

als que els d'aquelles senyores que vaig trobar a l'entrar. Entrà també el doc

Cuixart acompanyat d'un senyor calb, amb ulleres fosques al qual tothom es
,

. -aya.

- ..í la teniu,

doctor~

un home de sort, ~ -digué el senyor ca1bT". Han vist, mai res com això?gí mirant-se la gent que havia entrat amb ell,:. Us felicito Cuixart,' això serà
propaganda formidable per la vostra Clínica~•• I dirigint-se a mi, em digué:
ostè es troba bé, senyora?
,

/(,D'f)

.r,¿"J .k,,;

~ig limit~;la alçar Íes espatlles.
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faig càrrec, me'n faig càrrec. Jo en el seu lloc no sabria pas .què pensar-

a volem portar als raigs X.
portaren a una nova habitació plena de mkquines estranyes. Em feren entrar
d'una que tenia un vidre glaçat per porta.
és servida - em digué algú obrint-me, perque hi passés, aquella porta
~~re.

Vaig entrar-hi i no podien tancar. Sempre quedava ventre al defora. A

vaig entrar. Vaig sentir rondinar quelcom, la llum s'apagà i vaig tancar
ls esperant a veure què passaria. Sentia anar i venir de gent i remor de veus
~

tant meu. l que algú deia:
ablement és un cas extraordinari ••• Si l'aparell va bé no se pas què redimo-

. porta aquesta dona al vent rel • A veure, potser m'ho miro malament jo,•• què
vostè?

.

.

hi ha d'haver algú que s'ha equivocat •••Es que no li veig ni el ventre, jo'
e

el favor de mira.r) doctor Perxés?
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veu ni el ventre ••• Escoltin, que no 1 'han feta. despulla.r
senyora?
....í el llum, em treguéren d'aquella mena d's.rms.ri, i roba •••

.

al al menys que de gràvida. ho està'

Però on hem arribat, senyors'. Avui ja.

goc i a.mb tot.

me. L'anomenada. de la'clínica no ha de sofrir per res. Vostè retrata a. la
vestida, sense raigs de cap mena i pot tenir per segur que tothom jura.rà
tracta d'un cas extraordi.nari •••
rataren vestida amb la. roba que portava. abans del descobrimernt i un dels
~c=s

digué abans de marxar:"Tant per tant que sigui extraordinari de deb6 ••• poés ro ba al damunt •••
aren uns diners i em van dir que ja me'n podia anar. Vaig sortir al carrer

ament. Pluinejava. Tenia fretL Dessota a una gran tenda, a la terrassa d'un
tocava. un violí. Els gemecs de l'instrument em portaren al costat
seqse que jo hi pogués fer res. Era una cosa més forta que jo. Quan el

de taula en taula mostrant un plat de llauna als ciutadans

cafè,

vaig anar seguint i vaig deixar en el seu plat tots els diners que m'havíen
a casa el doctor Cuixart. Va mirar-me amb ulls molt oberts."Son de
~'~ntar-me.

deb~

va

Li vaig contestar que eren tots els que tenía. Ens férem amics. Va

e que volia anar a fer temporada a X, aprop d'on jo havia viscut. Allò em
J:;.: :'"JCà a la memòria que podia tornar al Paradís. Amb aquell pensament el vaig se~uan

el sentia tocar, però, la meva decissi6 s'afeblía i li pregava retar-

_'anada a X. Per mi ja no hi
.,

havi~de

nou, altre m6n que les quatre cordes

?folí i un arquet movent-s'hi pel damunt. El vell es deia Antoni Ponjoan i
- 'edat de dotze anys que voltava el país tocant el violí. Coneixia tots els poi es recordava de quan

h~ia

recaptat a cadascun d'ells cada vegada que hi

anat. Deia que si no pogués tocar es moriria, i va tocar qui sap les vega-

'd~

s~

~er mi tota sola quan anant d'un poble a l'altre feiem nit ~ un pont oJíes

- s d'un oliverar.Els dies que no menjàvem gaire era quan tocava més

bé~i

quan

_ les notes em feien volar cap a m6ns fins llavors desconeguts.L'acandiment ens
coses admirahles:"Ah, si jo pogués morir-me tocant el violi" deia el vell
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jo contestava:"Ah, si em pogués morir escotant-lo" ••• Fou una bicicle-

del drama. Anàvem per la carretera i acabàvem de sortir de X i els dos
~àvem

amb il.lusió el concert particula~ ja que per haTer fet molts pocs di~
sopàrem i el programa s'endevinava que seria ple de tendreses. Pensant
goig que ens esP'J rava no érem d'aquestt món. Tots dos sentíem ja per endavant

~ant

que fruiriem dintre poc ••• I vin~é l'atac. Un biciclista -més t~d ...
ciutv~wvrque feia més de ~ que tocava el timbre i cridava- envestí Antoni

-I

e a ple i ell, bic! el eta i violí rodaren una bella estona per la carretera.
jo hi vaig arribar el biciclista renegava furiosament i AntoniJ contemplava
eseper sobrehumà el violi, sense cordes i migpartit, a la cuneta ••• Mitja hora

rés moria abraçat al violí sense que ni' jo ni ningú poguéssim fer dir-li una
paraula. Al d'onar el cop
-.;'.';.3ca

d~

cap final, però, exclamà amb veu afinadíssima:

la clau de SOl!.
6n, desaparegut el meu segon violinista, va semblar-me una cosa immensa,

~nemiga.

bu~

L'emoci6 de la mort d'Antoni, però, va fer-me adonar del meu estat •

.. _rta:ra una criatura que era del meu marit i la meva obligació era 8!!Dar-li a

ortar. Com he arribat fins aquí, encara no ho sê. Però per
ill hegués donat la volta al m6n.

el teu

l, ara ••• ja soc aquí. Si no t'hagués tro-

a.t en el lloc que et trobo pensaria que qui sap on havia anat a parar, però
uesta casa és la que férem tots dos ara fa molts mesos i ••• tot això-digué seyalant les restes del Paradís- és gairebé de la manera que ho trobàrem quan
cara no tenien cap vaca •••
Sí l' escol tà o no l'escoltà Ja.ume Darsà a la seva dona és una cosa de molt
al dir. Per les paraules que digué, però, hem de suposar que almenys les darre-

~les le1;;u.sent1r,

s

volaren

~/ IJ

pere.:-

~h4 ~ ~!

vaque s /Me.!.n· val

EI"l!FB

a:r •1

ja se que si el Paradis encara fos el Paradís tu no m'hauries pas trobat
~altar,
T

però ••• ai, Jaume!

aume Darsà es mirà la seva muller.Antònia hawia iniciat un desvaneixement,i

- temps que es deixava anar dolçamen't a terra) excla.mava:
-&1,

Jaume que aviat serem tres •••
és em faltava aixòf- feu Jaume Darsà.
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.....ells, ni t, en la pe ti ta cabana bas tida temps enllà amb fus tes i llaunes, el
. Samuel Darsà sortí de les tenebres a la llum i faltà ben poc, ben poc, perautènticament dessota una col. Si aquella ventada n'hagués deixada
~a

en peu rai •• "--

D.......

-44/

'~

~~

~~I

endavant,

a transcriure, honestament, una

la que ell considera més interessant, de tot quan deixà escrit Samuel Darsà.
a veritable pena que a la Comissaría es perdéssin alguns fragments de les medel vell milionari, però no hi ha més remei que acceptar les coses de la
que vénen i suplir, amb la imaginació, alIO que no es trobà escrit en els
del malalt desaparegut.. l

~ixO

fou el que portà a cap l'Inspector Bleriot

er alguna cosa era Inspector de Policía.
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Per una d'aquelles coses especials

del capítol de secrets de la Naturale-

s homes no podran entendre mai, jo, sense tenir-hi cap culpa, guardo records
encara no era del tot jo i pel temps que en tenia. Sembla que no es pot
pàrò és tota la veritat. Si mai.. algú llegeix aquestes planes en pot dubAllà ell. Jo, tot aix~ho escric per~mi i quan no s'escriu pels demés es diu
veritat. Ho torno a dir: Em recordo de coses de quan encara ningú no
ía vist. El meu primer record formal és el so d'un violí.Això, apart la imcientífica que el fet per si sol té, deixa l'honor del meu pare en molt
pstat perque és la constatació de que quan la meva mare va deiEar el Paradís
eguir uns curSO$ de música jo ja existía. l recordo que aquella dolça fressa
~~.='T8dava

-~"''''at.

molt, tant, que quan no la

Una vegada em vaig despertar

s~ntía

passava les hores aborrert i mal-

pr~entint

que havía de passar quelcom. Vaig

tar i el violí se sentía de molt lluny. En el temps que aix~ succeía la úni"'~sa que em feia donar compte que no dormía eren els sorolls,

ja que era inú-
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al desperter-me volgués obrir els ulls. Tan fosc veia el petit món que em

e/s

..

s~ia ~ ~oberts

com tancaw. Vaig donar-me compte que em portaven

c a l'altre. Pels petits sotracs que sentia, vaig saber que em feien baixar
S'obrí una porta i el violí se sentía cada vegada més fort. l aquella
m feia l'home més feliç del món. Ah, no' poder expressar a crits el meu enPerò el cridar era, per mi, en aquelles hores, un misteri tan gran al menys
aminar. ~ue bé tocà el violí aquell- dia! ~uan la músi~a parava a mi em ve. ~s enormes gane s de plorar i feia. tot el poc que jo podía per dir al violí
.ués a tocar. Es veu que els meus esforços i els meus anhels repercutíen en
itat de la que em

gua~ava

perque vaig sentir que deia:"Més". l el violí

to~

tocar un segll1it de notes amables. Jo escoltava aquelles no1tes que per mi vetènticament d'un al tre món, com si

T'I necessités

s'hi adjuntava el que m'arribava a través

-

d~

per viure/i al meu goig par-

la coautora dels meus dies que

en gr~ia a la meva situació especial, tota la inten$itat. Una veu nojo mai no h~ia sentit, va dir en un descans:"Si vens amb mi~ixò ho sen-

1

ha res, per ara, tan bonic com escoltar un violí
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toc~t

una alsina una nit de lluna plena ••• " Pel petit moviment d'elevació i dese vaig experi ment ar en aque 11 mome r.J.t, he sabut, més tard, que e s tractà d'un
- de la meva mare. "Tocariem aquesta ••• "seguí la veu nova. l el violí desgranà
que jo vaig trobar més bonica que cap. Amb totes les meves poques i
ent no iniciades forces/vaig intentar dir a la meva mare que allò s'havía
sentir, que era una

veritab~

llàstima que no cregués a la veu nova i

estaría molt trist si no podia tornar a sentir aquella cançó bonica en tanta
Ella va dubtar una mica. Erem tres que fèiem tot quant podíem per con~~~~-la:

la veu nova, el violí i jo."Però jo no puc ••• jo no puc deixar a casa, al
•
rit ••• Es clar que no té, ell, més que negocis al cap, però ••• ". "Sap 'tocar
teu marit?"- insistí la veq nova. "No, això no;". "A més, pér l'art
fet i es faran sacrifieis molt més importants que deixar un marit". No seguí
ntesta a n'aquella veritat com un temple, al menys jo

~c'~ent

n~

la vaig sentir. Jo

preveia que si no hi posava el coll els concerts s'acabarien. Degut a la
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condició i a la meva edat no se'm poden fer gaire càrrecs si no pensava al-

_vs coses. l vaig posar a contribució per l'art, tota la meva influència en fer
que :sí a la meva mare.

A mesura de jo desi tjar-ho, per aquest miracle de

sllat de sensacions entre mare i fill i vice-versa, vaig sentir, a la fi, a11 si esperat. Ah, si jo en Aquell temps hagués sabut picar de
~

mans~.

Vaig és-

jo, veritablement, qui amb el meu amor extraordinari i anterior a la meva
al formació anatòmica vaig originar aquell "sí" a la meva ma~ No ho podría

~

dir. Més tard vaig saber que aquell sí havia volgut dir passar uns quants
s fora de casa acompanyant els dos violinistes que es creuaren pel camí de
'q~t/¡1
va mare i meu./~ viatje d' 1
te el podria contar gairebé tot a
és de les converses que sentí i per les coses que més tard he sabut allò que

.1

::en dir. Devegades jo em despertava immensament trist. Es que la meva mare ho
~:a7a.

Ella pensava., en aquells moments, en tornar a casa. Jo suposo que de la

_!xa manera que les seves sensacions venien a mi, les meves passaven a ella.No
virtut de quina llei física o psíquica, però hi anaven. Quan jo sentía la
e l'howe del violí dir-li:"Si te'n vas no em sentiràs tocar mai més"

em
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Ie==.ertía en el seu aliat, i ella no marxava. Potser el tracte

~ue

em donaren

jo ja em movía, cridava i portava sabates, fou degut a que algú va saber que
~~a

el culpable de tot.

Un~egada

violins. l jo a la meva manera

vaig passar una llarga temporada sense sen-

protes~ava

tot el dia diguent que el meu era

dels móns i que per haver de passar hores i hores en la mateixa posició
que un mal violí m'alegrés aquelles estones no valia pas la pena d'haver-hi
al món. Fins que em va sorprendre alegrament, un dia, sentir aquelles noanyorades. No era el mateix violí, ho vaig conèixrr totseguit, però era
tanmateix. El món t'f)rnava a ésser bell, la vida tornava a somriure'm. Em

à la gana

qu~

havia perdut i vaig tornar a ésser un noi feliç. La felicitat,

de poca durada. Quan ja
r, un dia, que

ha~a

m'ha~a

tornat a costumar als concerts, vaig co-

passat quelcom gros i' els concerts s'acabaren definiti-

.

• Llavors vingué un llarg caminar i fou debades

que jo esperés un dia i un

día la reanudació d'aquells concerts de violí que tan fondament havíen de
.,.. -...:'" ... marcats durant anys i anys dintre meu.

Aquell caminar s'acabà un dia i
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sentir una nova veu que em recordava la d'algú que ja havía sentit feia molt

--5.

Era la veu del meu pare. Se que la meva mare va

. les coses que li

h~ien

succeit, però jo

es~ava

~star

unf>ella estona con-

tant trist, sabent com sabía,

l meu pare no sabia tocar el violí, que de tota aquella escena només recordo
,..nal, a càrrec del me'n pare dient: "Només em faltava això". Després vinguéren
corredisses. Algú nou anava i venia al voltant meu. Més tard vaig saber que
_actava d'una llevadora. Els primers moments de sentir-la una esre rança

va

E::!aar-me: "Sabria tocar el violi?". No, no el va tocar. Bên a.vriat vaig donar-me
_te que feien preparatius per treure'm del lloc on feia tant temps

e~ t~bava•

. Ània, vostè m'ha d'ajurlar", deia la llevadora. Amb mi no s'hi comptava per
• Vaig revoltar-me. Vaig fer tot quant vaig poder per eonservar les meves posil vingué una gran lluita. Es van sortir amb la seva,

si~

a l'últim. No se

ts eren contra una criatura ••• "Jaume, serà un noi" deia la meva mare de la ma~

que podia. "I què en faré ara, d'un noi, i tan patit ••• Es una noia que vull,
noiat _exclam! el meu pare. "Doncs serà una noia, Jaume ••• " Amb allò jo no hi
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fer res. Abaus de venir al m6n ja tenía el meu pare, per una pila de

esJmal disposat envers la meva pobra persona. Potser era per això també, per
donar un disgust a n'el meu pare.ltotjust arribat/que em resistía a sortir •••
aig fer l'entrada en el nou m6n que m'esperava. Una estona després:"Es un
". "Un noi?". "Un noi ••• " Això ho vaig sentir a tres veus. Recordo que la meprimera sensaci6 fou de fre~ Em posaren quelcom als ulls que va amoinar-me
:-sap~lo

i seguidament vaig enlluernar-me ••• Sortfa d'un m6n de tenebres i co-

ixia per primera vegada. la llum. El meu m6n nou era infinitament més espai6s
l'anterior. S'havía Ir'abat tenir-ne un per mi tot
rmes d'entornar-me'n a n'el meu petit,

t~i

501 ••• 1

tenia unes ganes

i recomfortant claustre, però

gú em tenia agafat i no em deixava moure. Jo em trobava cansadíssim i espantat.
!ssaren alguns moments de silenci."Què en faran ara, de mi?" anava
embasardit.

Com~nçare~ a

pr~untant

embolicar-me tot jo. Em posaren quelcom a(cap. Jo no

la fer altra cosa que mirar i deixar que fessin de mi allò que volguéssin.
~a

mirarem com està de pubDns" digué algú)i em donaren la primera bufetada de

meva vida. ~.
,
'
~U1na rabia
va entrar-me c~ntra la gent del nou mon.
Vaig protestar

expiació per les seves classes de solfeig. Quan algú, fos qui

pa~-

posava tot seguit els braços al cap en actitut defensiva contra el
a--~~

de cops que suposa.va em cauurien damunt. El meu únic redbs era el vell Toastor de bous que teníem llavors al Paradís. Ah, que bé estava al seu cos-

~luny

dels de casa i dels cops. sortíem de bell 'matí emb el gran ramat de bous

als prats, a una hora de camí del Paradís, voltats d'arbres blams aldecoratius. Tomàs coixejava, portava un gran bastó cargolat i la pipa
ran que jo havia vist. l milions d'arrugues a la cara. Les vegades que jo
!a meravellat que n'hi cabéssin tantes. Els bous el coneixien com si fos de
Tenía un nom per cadascun:tMarrà~, "Valent", ~Tacat", "AI~calde"•••

coeva ma-re que
s

~9

ant-lo a la cua del seu cavall li prometé, i complí, que l'arrossegaría per
part de les sorreres del desert si no li dèia on era la dona que cercaA la promesa, l'home callà, però al cap d'una estona de fe~ a tomballons. el
Tomàs feia ben assegut damunt son cavall blanc, deixà anar un "Alà és gran"
nà les senyes que Tomàs volía. "Que constin-va dir l'arrossegat-"que és la
rera cosa que dic". l no en va dir mai més cap.
~n

tant, l'antic protector de Tomàs, quan l'escamot de guerrers fou fora, reco-

gué el país en carca d'ajut. Home molt influent, arribà a formar un veritable
_otentíssim exèrcit. Quedà molt poca gent que no prengués les armes per acabar
dèien "diables de la sorra". l es trobaren. L'encontre tin.. lloc a tres hores de galop de on la bella aJ'gelina tenía el seu tron de maria.Durant hores i hores els genets galoparen els uns con$tra els altres, i els
dels homes i ele trets de centenars de fusells

tr~ncaren

i

foradaren la

ardenta de les sorreres. La va1entía dels dos beligerants era la mateixa
no s'endevinava vençut ni vencedor. A n'el bo de la lluita, el terrible

simoum

D ....

,

...

~r
~~quel.Le s

mi,

contÇtlle s dels

811YS

'q~

~~es

tan plens ékl
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de la. vida de Tomàs foren

ue de la vida no cone ixia més que cops sense tassa, la co'sa

:losa de la meva pobra infantesa.

,

,

es mera,-

I

Els seus relats em sedulen en tanta de ma-

a i era tan viu el contrast entre el tracte aue em donavtl. el vell "astor i
.ue rebia de la, per mi, resta del m6n, que per primera vegada es va forjar
~tre el meu pensament la idea de deixar el Paradis i anar-me'n carni de les

<.. les

terres desc,rites .per Tomàs. Líarxar de casa s'anà convertint a poc a poc
¡VM/~~,..." Vt-I~
:hI Ul8"Ja 5bs~·. "Potser allà no peguen" pensava r ~ t . l per refor-

~ aquella meva obsessió, Tomòs m'anava contant coses i coses dels llocs que

..-ia conegut.

dèia aue si al Canadà hi hagués anat més jove o hi hagués

~t tenir mitja dotzena de fpills/mig món s'hauria vist obligat a parlar

ells.

ro parlà per primera vegada de les seves batalles per l'or. N'hi ha-

_a tant, llavors, em dèia) que hi havia treballs per gastar-lo i, si ho feies,
. quatr~ dies tornaves a fer eJ'; que havies gastat i més i tot.

.

Però Tomàs

es pogué establir com hauria volgut a les terres nordenques. Hi arribà vell
les senyores començaren a dir-81i "mon père" cosa que ell, a fi de comptes,
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_obà Que era la millor cosa que li podien dir. Al principi d'ell arribar a
'aquell m6n "per estrenar", com li plavia dir-ne, la vida era tan poc complida com vostès es puguin pensar. El bons temps,

\
\
H'1 arrl. b\a
era,
passa.

ent

pertot arreu i ben avia~ la ~ de èl.iners/ es divid{ bona part del pais.
_ soroll de les serres metàl.liques omplenaven la en altre temps ~uietut per~~ent dels boscos, i els rails anàven extenguent cada dia més aquells seus

_aços, que amb el pas dels anys han estat els més llargs del m6n. l la gent
s boscos, intentant escapar per un temps la

presència dels homes de ciu-

~ i de les seves coses, emigraren més al Nord en cerca de la tranquilitat

.'¡nig d'aquelles divisions d'arbres que tocaven el cel amb els dits. Tomàs,
...an ja ho tenia tot a punt per marxar, es senti repetid.ament aquell "mon
e" i no gosà ésser de la colla. Eren vint-i-quatre els que marxaven i, d'a-

.

sts, sis matrimonis anb un total de vuit criatures i éteus parelles de sos. De les sispenyores dels matrimonis n'hi }1.-av ien dues de gràvides i l'ex. . / h av la
I
d e ca, .1nar
.
lCl0
a Lla

a lenta. Tomàs no s'hi

vgé on cor. L'abraça-

tots, i ell els vegé partir, entre adéus, per un caminet vorejat de flors

__t-li::::

escolt~

òJ16

un oor d;ooolls au,e res no sabíen do gàbies ni de donar el

stí a les persones per les rambles de les ciutats.
l Tomàs envelli rapidament. S'arrossegà durant L,esos pels magatzems de les
o=-..acions oferint la seva esquena poderosa per portar pesos d'un lloc a l'al_e. Fins que tingué tractes ar:lb un subjecte anomenat l.¡lr. Tom que proveía de
--gues als desesperats, que sempre n'hi han ~ pertot arreu~ ~ t

~,;:..

... _.

~

_ sobr

.(r

ja no pogué pensar, llavors, en reunir-

'" amb aquella ex::::edició de matrimonis feliços que partiren en cerca

~anqUi}~tat) Li

fou assignat anar a

re~~1~~~/uns

de la

paquets que arribaven, de

~~s, pel ~t riu de les afores de la~t;t. Els portadors eren subjectes
mal aspecte, amb poca carn al damunt i menys escrúpols que carn. Als volts de les onze se sentía un xiulet, imitació perfecte del cant del nmssol
les neus, que es repetia tres vegades. Era la senyal. Tomàs sabia que la
rea s'acostava i ell sortIa d'e~tre uns amag&tdlls de joncs de la riba, res~nia

I

la senyal i portava la càrrega de la barca a una casa perduda entre ro-

-issers on peT an.i r-hi no eren pas bons car:.ins allò que hi so brava.
I
·
l_a por t a a llJ..ngu,
.
~
I
_o po d J..a
o brJ..r
que no sentJ..s
uns trucs espeèials" Si

Allà
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_portava de la barca. Per e~v ~;iía7-"S"e-r a dins la caseta hi havia un pau
_atil/tl.e terra amb la boca dissimulada per unes pellS( i a Tomàs li donaren

fuse;). Les coses seguiren sense canviar durant una temporada. !.lai s'acostà
la caseta ningú. de co mprom{s i la porta no e s t iIlR'u.é d'obrir a ninzu aue no
a qui sa~~ els cops que s'havien de donar per a sol. licitar l'entrada. l
"ia es presentà el mateix Ijr. Tom acompanyat de sis o set individus als
t..ls Tomàs mai no havia vist. "-Tu ets un vell complidor"- va dir-li Mr. Tom-,

~'ara

endavant faràs un treball més

interessant'~

Uns

cavall~

esperaven al

a. En portaven un per Tomàs. Aauella rrerxa nocturna. que els que acompa..... en a Lr. Tom crèien que l'haurien d'aturar una pila de vegades per causa
~omàs

fou, per aquest, com una mena de comprimit per rebaixar anys a la

t. Feia temps que no havia fet una bona cavalgada i la cursa nocturna feu
efecte s del conprimit. Arribaren després à.e molta estona de cavalcar, a
uran casa de camp voltada d'espessos boscos. Tomàs observà que no seguiren
carni quan travessaren el bosc. Li era igual, però. ZIl n'havia passades
•

-digué- passeu".
-'autor de la convidada s'estava dret al peu d'una porta que Tomàs no havía
'st al entrar. Representava una tfenta-cinquena d'anys, anava amb sabatilles,
-La de seda i portava els cabells, molt negres i brillants, curosament pentinats.
- seu rostre era blanc, blanquíssim, apte per a qualsevol anunci contant les ex.lêncies d'una crema de les que fan miracles amb la ca.ra de les senyores. Era
--s pams més baix que Tomàs, i esperava els nou-vinguts mirant-se'ls somrient i
vnt-se passar d'una mà a l'altra una mena d'estilet d'argent de fulla afiladís~:~a.

El seu aspecte era. totalma-nt femení i quan tornà

a parlar

di~nt:

-uan volgueu, senyors ft la seva veu era tan ben timbrada i tan amable que Tomàs
"btà que aquell home fos l'" Amo". Ell esperava un centenar de quilos amb barba;

-~s metres d'alçada, un rostre curtit pels vents i els freds i una veu a to amb
físic del posseidor d'aquells atributs. Tomàs fou el primer d'entrar a l'ha'-'itació on se'ls convidava a passar. l fou intensament observat per l'home del
somriure que li digué, donant-li un petit cop a la cara amb aquell estilet;
Els valents sempre van al davant".

a nova habitació era ben al revés de les anteriors. Hi havía de tot. Una llar
--.cesa al fons. Un gran taula ministre al mig, plena de papers i revistes. Caps
~
_ animals dissecats plantats a les parets. Un gran sofà i sis ~~de cuir.
a armadura amb dues grans espases creuades dpssota. Dues pistoles daurades
--sades una a cada costat d'un quadre d'un senyor vestit de general carregat de
-""eus i medalles. Uns cortinatges sumptuosos cobrien portes i finestres, i una
-ran col.lecció de pells d'ós: blanques, grises, negres ••• escampades pel sòl.Da.rera la gran taula hi havía una petita biblioteca, i, al mig l'habitació, una
·auleta de centre amb un gran ram de flors. l un perfum, un perfum intens que
_omàs endevinà que no era el de les flors i que li pessigollejava el pensament
-olent recordar amb què el feia pensar aquell perfum que ell hauría jurat que
~ía
: l''

sentit altres vegades. l maldava per fer

mem~ria

de on l'havía sentit,quan

Amo" tornà a parlar.

illiams no serà en aquesta reunió i Turton tampoc ••• "
_ornàs observà una mena d'esverament entre els seus companys de cavalcada

l' "Amo" parlava •
. Ara bé, per això sol no us hauría cridat. Tinc notícies que els nostres esti·s amics policíes es volen posar de bo de bo amb nosaltres i ens volen privar
egoci. Mai han estat bons negociants, però què hi farem. Ells volen acabar
el nogoci i nosaltres el volem continuar ••• perque suposo que el volem cantina? Doncs bé, tu, Mr; Tom, per començar faràs obres al teu establiment •••
_~ga

més dones, que no facin res, és igual, però que tothom cregui que tu no fas
cosa que cuidar-te de l'establiment ••• Aquí téns diners •••

na bella col.lecci6 de bitllets fou posada a l'aba$tde Mr. Tom, que la reco__ í amb por.

no en téns prous?" -li fou dit.
"Amo" ••• -barbotejà Tom.
'agrada que em diguis

~Amo",

tu, tan gros, tan enorme, que amb un sol cop d'a-

manasses teves podríes aixafar-me com jo aixafo una formiga ••• Per què no
fas, Tom? ••
veu que era una pregunta que ja havia fet altres vegades i que Mr. Tom mai no
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contestat perque 1'"Amo"continuà com si no hagués fet cap pregunta:
.• "Doncs quan hauràs reformat l'establiment, recorda una cosa: amabilitat amb
")

policia ••• amabilitat amb la pOlicía. Si obtingués fer-te entrar aquests quatre
ts dintre el cap d'una manera permanent, tindríem molt de guanyat. Vindrà un
,"(

JU

cap. Demà passat

~

arriba.~~

Mr. Simmonds. Es un capità, aquesta vegada. Es

cu que s'han cançat d'aquells sergentassos que ens enviaven fins ara, vermells
.:

cara, seriosissims i que tot ho volíen arreglar a canonades. Doncs bé, pels

EDtecedents que tinc, Mr. Simmonds és allò que nosaltres en diem un os. Però és
os especial, amics meus. Es d'aquells que la fa i la calla i et posa una cor.~ al coll i tu encara et creus que és el millor amic que téns. Cal, doncs, en-

lluernar aquest home. S'ha de pensar que el veritable perill és el teu establi-

nt. Tu per ferto dubtar li faràs tota mena
és es pensarà que és de tu de
/

q~i

mi.

de regals.

~uants

més ni facis

s'ha de malfiar. Provocaràs que te s'hagi de
-

_er algun registre;-tens homes que d'armar una escandalera rai, si en sabep;:,i
~ue no trobin més que a~una partida de prohibits. MRXj*BERÈaxx~XKiKRtx l això
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vint vegades, fins que es pensi que la seva presència i els seus sistemes
acabat amb el "negoci".
~evuTgs CO~

~6

ent.rar algú a casa teva, de IÜt, a pal tar te

licor, per exemple, procurant qye la policia el vegi

u, has de donar la sensació que no et mous

~de
c~sa.teva

_.s que se t'avisi. Ja rebràs noves de quan ens

entr~F-••

ni de dies ni de nits,
" t:L ,)M... .

de veure .i. a -en. Si tot ai-

o fessis bé, només la meitat, no hauríem de tenir por del capità Simmonds. l
- de parlar, ni parlar" de supressi0ns, ho enteneM bé?

Ens en portaríen ja, dos

cadascun que se'n suprimís.
a no es mirà més a Mr; Tom. D'una cigarrera, probablement d'or, en,tregué una
tabac olorós.'I continuà dirigint-se als demés: "I, per vosaltres,
cosa; Parleu de tot, que bé n'hi ha de coses per parlar en aquest
--, llevat d'allò que feu. Williams i Turton se n'havien descuidat d'això •••

.

es faran, fins a nou avís, exactament a 14 milles més riu amunt
on es feien fins ara. Us seran donats detalls del lloc precís. l rio

exigeixo

s que dues coses: que vigileu i que calleu. A mi, encara que algun dia, per la

_
_&

que fos,

-·eu~vos-ho
~~ats

digu~ssiu
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quelcom als homes de Simmonds, no em passaria res. Aixb

al magí, si podeu. Ho tinc tot previst i hi sortirem guanyant tots

si feu les coses bé ••• Sense comentaris: la setmana passada les

e~tregues

:baren a l'estaci6 número 3 amb notable retard ••• Carrière i Percy, vosaltres
entre els que es retardaren ••• ni un mot, ara. Calleu. No és més que un avís.
u, ara. Roberts us donarà diners, ordres noves i armament nou ••• s'han acabat
estes pistolasses que

~uan

disparen se senten de deu hores lluny ••• Bones tar-

s ••• Un moment: vos no marxeu, vell. Hem de parlar -digué dirigint-se a Tomàs.
uan restaren sols, l'" Amo" digué:
_inc bones referències de vos ••• Res, ni una paraula. La gent que compleix m'a.ada. D'ara endavant us quedareu amb mi. Hi ha coses que la gent jove, més jove
_ e vos, vaja, no las poden fer massa temps sense acabar originant disbarats. Per
uesta casa hi passa quelcom

m~s

que el contingut de les caixes que guardaveu

os. No sabeu que és?
-Dones!-contestà Tomàs.
'agrada la penetraci6 i l'aplom. La gent està més aviat nerviosa quan parla

dins ••• l com ho sabeu

aix~
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que heu dit?

-' no sou vos, el que aneu perfumat •••
cididament ••• us quedareu amb mi. Podeu dir-me

John~

s4r John, ai volêü. Si,

s, però ara unicament és una. Us agO'ada aquest perfum'? Si tinguéssiu els
s anys, més us •agradaria qui el
porta ••• Aquesta, però, no seguirà el camí de
t
3

altres.

Aquesta la vull

pe~ ~i,

per/mi tot sol. Ella es resis,teix, però caurà

com ho han fet tantes •••Doncs us necessito aquí per cuidar-me-la,
Em respondreu d'ella amb la vostra vida. l tingueu present una cosa: Aque&'
ona ho és tot per mi, sentiu, tot ••• Sabeu què vol dir això?

no se'n parla més. La podreu veure totseguit. Pot entrar i sortir de to-

habitacions de la casa. Al

defora,nom~s

acompanyada, i

~s

tan

~rmosa,

-:1, que tinc por dels que la guarden. Si jo em trobés en el seu lloc, 'que en
~~ía

de temps que aquesta dona ser!a fora de casa ••• Perxò us he cercat i perxò

l que sigueu vos qui es cuidi d'ella, enteneu, vell? l si la perdés ••• no vull
. pensar allê que succeiría a qui en tingués la culpa ••• -. Se sentí un timbre

326
lluny i Sir John, digué anant-se'n:"-Torno totseguit".
_ marxà. Tomàs restà sol. La seva primera

fe~na

~uan

fou gratar-se el cap.

en-

1 al servei del Mr, Tom, ho feu en un estat que tant li feia una cosa com l'al-

• Es veia vell, sol, abandonat, sense il.lusions ••• Feia allb que li dèien sen~er

,

massa cabal si era una cosa com l'altra. Devegades sentía's quelcom al dins

- dins que li parlava de revifallaments i cops de coll, perb deixava passar
lla veu interior sense fer-ne més cas que de veure el vol d'un oeell o la cai~a

d.' una

full~.

Feia tant temps que ell havía deixat d'ésser ell ••• 'Fou, però,
sentí al entrar a l'habitaci6 de Sir John que li desvetllà quel-'

adormit dintre seu, quelcom que res, durant mesos i

meso~

havía pogut desvet-

l es tornà a preguntar i a preguntar on l'hawia sentit ell, aquell per-

. sí, l'havía sentit anys i anys enllà, pero a on? A on?

Un fregadís de
I

~ba

feu tombar el cap en direcci6 a la porta contràr~a a la que Sir John havía
:-tit feia una estona( Una dona en 'sortí i, Tomàs, al veure-la, exclamà:
de Déu -; l obrí el pam de boca més gros de la seva vida. Res d'aquest m6n
haurien fet apartar la vista d'aquella dona que es dirigía a la

~an

taula de l'''Amo''. Tomàs era incapaç de parlar, de moure un dit, de respi-

ar ••• No podia fer
_~

altra cosa que mirar, mirar tant com podía i provar d'obrir

boca cada vegada més. Era impossible allò que veia. Ell s'havía

-011, fabulosament vell i havía d'haver perdut

~~

~

~K

d'haver fet

tant temps una infinita quan-

-:tat de seny ••• Però era ella, la veia, la tenia aprop •••
La dona que s'acostava a la !~ula, hi arribà' i hi deix~ al damunt, amb cara
i'enfadada una petita capya,

~x

i digué:

"'s inútil, ni amb la droga que emboge'ig seré mai d'ell. Ja li pots dir.
Fins que tornà a ésser fora, Tomàs no pogué tancar la boca i sentir que el cor:~ bategava. Si arriba a trigar una mica més i Tomàs hagués viscut, hagués vis- I
~ut

de miracle. Perque la que acabava de dir aquelles paraules era la bella Suit\, la per qui ell trencà les lleis de l'hostage a Argèlia i la mateixa per
qui lluità contra els homes i el gran Vent del Desert ••• Si', era ella, li ha-

ía sentit la veu, aquella veu, la 'seva veu ••• I els records

acudiren atropella-

dament al cervell de Tomàs. l li semblà que feia dos díes quan ell se l'empor-ava, proa al Desert, amb aquell cavall blanc que li donà part de la seva fama,
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ella li digué:"Senyor, per valent que sigueu, l'estómac d'una noia de vint
,

s és una cosa delicada". Bon Déu. l aquell perfum, aquell perfum' Ara sabía
l'havía sentit. La primera vegada, a l'entrar a n'aquella cambra que li havíen
Sulamit~

omanant de no entrar quan el pare de
~

li donà hostatge' al seu palau.

filla del seu anfitrió estava, quan ell entrà, aplicant-se amb els seus dits

:Iicats una petita dosis d'aquell perfum penetrant i viu i inoblidable. Ho rerdava ben bé, ara. Su1amith estava davant el mirall, amb la cabellera desfeta
",-:le la voltava d'un teixit brillant de color d' òr nou, i al sentir la. porta prené Tomàs per son pare (el pare d'ella). l li digué gentilment "bones tardes".Tos cregué que la salutació anava per ell i fou durant un minut l'home més feliç

~el

món. Fou, una criada negra que portava
nas, la que feu adonar de l'error a

Senyora, el

vostr~

m1~ u~

braçalets i una gran anella

Su1amit~.

pare no és el vostre pare ••• -dígué •

.

uines coses de dir, Blanca, tu també".
Senyora, llavors tindreu dos pares ••• -respongué Blanca.
Su1ami tlc¡ es tombà i vegé Tomàs. De primer antuvi no sabé què fer. Després ( és
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xisclà, que és allò que solen fer totes les senyores en moments de comproi en moments que no ho són. Tomàs no dèia res. Trobava que era una m~avella
s el que fes.
rò que no ho sabieu que en aquesta cambra no hi podieu entrar? -digué a la fi,
t enfadada la noia i després d'hawer xisclat quatre vegades.
=: m'hagués pensat que la prohibició era una cosa com vos, no hauría pas esperat

t a entrar-hi.
_~rò

si fins i tot podíeu hawer-me

trob~

amb poca roba ••• o sense •••

- ..ns motius per haver avançat, de saber_los, la meva viSt ta.
-rerò si el meu pare us matarà.
-I vos?
o? Ai, jo ••• jo ••• a-mi s'han descuidat de dir-me què havía de fer si entrava
.-gú que no havía d'entrar.Ells e{pensaven

q~e

no entraria mai ningú.

- .. s havien di t mai que tenieu el~ ulls més blaus del món?
~i, no ••• jo ••• A mi m'ho havia potser de dir algú però el meu pare m'hawia d'avi-

'.... r abans •••
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el cabell més hermós •••
- .... 0 •••

_T

la cara més divina •••

-Senyor, jo amb això no hi comptava.
les dents més blanques, i els llavis més vermells, i el pit més sospirador,
: el còs més enamorarire •••
-1 aquestes sabates, no us agraden, senyor?
Tomàs s'aturà uns segons. Blanca sortí lleugeríssima d'entre cortines.
ogué comprendfe que havía dit alguna cosa que no devía haver dit perqué digué
w-sprés d'un petit xiscle:
~i,

Blanca, que potser aix~ no ho havía d'haver dit.

l es llençà en direcció per on havía sortit la criada. El seu rostre bru, on
-rillaven dos ulls blaus i dos llavis vermells, era emmarcat per'la cabellera
~

oga que flotava damunt la seva bata verda al sortir en seguime~t de la negra.
\

:Blanca' •
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o'-digué Tomàs. l li barrà el pas.
-El meu pare s'enfadarà molt, us farà matar ••• Em guarda per un príncep que ha
., venir aviat •••
-No. Ni el teu pare, ni el teu princep podran fer-me dess1stir de fer-me jo
,

ix l'altíssim honor

d'empor~tar-te-se'M amb

mi •••

-A on? -xisclà Sulamith. l cridà per dues vegades - Blanca, Blanca'
-Al Desert!
,
-Amb la calor que hi fa?
--Al Desert, on l'amor t~ les seves lletres divines. On l'aire guarda el so d'un
es anys i anys i segles i segles. Al DesertI a tenir-te per mi tot sol lluny
:'els homes i el m6n ••• Només jo, tu i el cel i la sorra i quatre palmeres cap-tard ••• Que després em trobin, m'agafin i vingui la mort. l quèl
-Blanca, afànya't que em penso que no podré cridar 'gaire més •••
Fou quan volaren formant un sol' grup, air6s i ribet~jat pel carmí del sol
ue es ponía, amb aquell cavall blanc que valía munjanyes d'or, que Sulamith li
iigué:"-Senyòr, per valent que sigueu l'est~mac d'una noia de vint anys és una
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sa delicada".
-5

atraparen quan encara no havíen baixat d'a cavall. Tomàs s'entretingué mi-

....t-se les variacions dels llavis de Sulamith' al riure i al plorar, i quan ella
- besava, aneu a saber si de por, de goig, d'amor, espantada o de fred, vegé,
- alçar els ulls, que estava ocupant el centre d'un cercle de pols que s'anava
~trenyent
-~h,

cada vegada més.

no tindrem temps de conèixer l'amor al Desert lluny dels homes, però per
I

ntenars i centenars d'anys que visqui et portaré, oh, Sulamith, al moll del
:~nsament

_

~un

i al mig del meu esperit que no mor mai 7

bes llarg, llarguíssim i

aprofitat~que

••

l seguí, a n'aquestes parau-,

el cercle s'anava estrenyent cada

egada més •..
-Potser

ben demanat, el meu pare ••• -gemegà la bella.

-No. Sé la sort del que trenca les lleis de l'hospitalitat. O la mort o el que
s pitjor: Sol al mig la

s~rra •••

·imo i t'estimaré sempre •••

t tan hermosa que ets, Sulamith, i tant que t'es
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- arribaren els perseguidors.
-:are -inicià entre plors la bella Sulamith- m'havia perdut •••

.

-~l perdut
- és elIt-bruelà son Pare dirigint-se a Tomàs.

esprés vingué el desarmament i el deixap-lo sol en mig les sorreres, cosa que
'~gué

lloc sense que ni un sol mot sortís dels llavis de Tomàs. Quan Sulamith

s~igué

segura entre els braços de son pare, Tomàs digué a n'aquest:

a noia us la podeu endur, però el meu amor per ella és el mateix 'de quan me
enduia jo, i recordeu-ho bé, no hi ha pas prou sorra al Desert per rer-me'l
lidar. Adeu, Sulami th. Els besos teus m'acompanyaran sempre més., •• Si no fossieu
-ants contra un sol, nos us l'haguéssiu pas enduta •••
El sol ja era molt baix i en mig del núvol de pols de l'escamot que rugía amb
_8

seva preciosa càrrega, Tomàs encara vegé una llarga estona l'or nou dels cabeJkj
t

SuIami th •••
Tota-aquesta història encomanà a Tomàs
~e

l'habitació de Sir John. Amb tot aixO

l'a~ició

i desaparició d'aquella donà

Tomàs ja hi estava d'acord perque ho
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viscut i ho recordava, llavors, com si acabés de passar, perO ••• Era aquest
~~

que no veia clar. Era Sulami th, aquella que feia una estona havia entrat i

~tit?

Era impossible. Allà hi havía d'haver una gran equivocació per part d'ell
-

_er part d'ella, però l'equivocació havia d'existir. Saber qui s'havía

~
jHlU;"I'''.L

fou la gran feina immediata- de Tomàs. Potser ell s'havia adormit durant anys
ys i ara s'acabava de despertar ••• Es mirà les mans, plenes d'arrugues. De nou
~poderà

d'ell la sensació que-hi havia en tot plegat un gran, enorme, mal entès.
d'aclarir i ho aclariria. Experimentava aquella mica de tremolor

I

sentía sempre abans de portar a cap alguna d'aquelles gestes que el feren fai temut. Estava disposat a jugar fort com en e11

~

millors temps de la seva

_imoniada vida;
,-'~nyora

~entí

-digué -. Vol fer el favor de tornar a sortir'?

aquell mateix soroll

de

roba fina i, si, senyors, Sulamith aparegué de nou t

ant els ulls astorats de Tomàs. El 'mateix cabell, la mateixa cara bruna, els lh,
_5,

les den ts •••

-Per Deu, o per Alà, digui alguna cosaf -implorà Tomàs.

-La primera vegada

m'ha~a

descuidat de dir bona nit, és veritat.

-La mateixa veu, la mateixa veu ••• Però, és possible, ets tu?
~er

-

.

té Alà per fer aquestes ·coses?

~uina
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mena de po-

-Es clar que sóc jo -contestà extranyada Sulami th.
-Ets ben bé Sulamith, la filla d'Abd-el-Kadir, la que vaig portar a través del
jesert una tarda, ara fa molts anys •••
-Tu ••• Vos sou Tomàs ••• el més valent dels homes que vencé a ells i al Gran Vent
er l'amor de la bella Sulamith •••
l Tomàs caigué de genolls.
Sulamith el feu alçar dolçament i:
-En nom d'aquella que heu anomenat i que m'ha contat la vostra història tantes
egades •••
l el besà com ho faría un pètal de rosa si s'hi dediqués, als llavis.
-Però ••• així •••

-Alà

és gran

-res~Ulamith. l

:a filla que feia

Ggt~~e

contà la seva

hist~ria a Tomàs~lla

era

de la bella Sul'amith que una tarda robà Tomàs. La se-

111
-.

va mare n'estava molt orgullosa d'aquella sortida al Desert. Sabé
per' ella, contra els homes i contra el vent, i més tard la seva renúncia
contemplar amb el sen pare l'escena de la finestra al palau d'Abu Bakr, i en-

·-a augmem.tà el seu apreci i la seva veneració per l'home que per primera vega~Ú/~
li parlà d'amor. Però ella ja era llavors tota per Abu Bakr i no pogué fer alcosa que reservar per Tomàs, cada día, el segon dels seus pensaments. El ma·moni amb Abu Bakr

,

~

~ ~
~~
e vegades i totes

Alà el bene1

Lcr

~e

·ren benediccions femenines. l moltes nits Sulamith contava la història del seu
ent raptor a les seves filles. Quan

f~ren

més grans els digué que si 'marxaven "

- vora d'ella i Alà volgués, anant pel món, que trobéssin a Tomàs, els deixava
/

_ seu mes fervent desig que era donar-li en nom seu/9n el trobessin, ,el seu mibes. l Sulamith digué a Tomàs que quan totes les demés germanes dormíen, la
a mare se l'emportava a la seva cambra i li dèia que li plauría molt que fos
ella, que també es deia Sulamith, qui portés el seu bes a Tomàs •••
guerra passaren i Abu Bakr deixà el seu palau de l'interior i s'estaa Ar ge1. A Gulami th li. plavia la mar en gran manera i anava a veure-la sempre

t

~nmpanyada

.~Ti bà
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de dos vells i fidels criats de son pare. Un dia, un blanc yatch

a Argel i atracà be.n a la vora d'on Sulami th mi rava la maniobra. Baixa-

--n uns personatges, destacant, d'entre ells, un senyor
-ans. A Sulamith li caigué el xal al passar

da~t

abillat amb sedes i tur-

aquell senyor tan mudat i en

precís moment en que Abu Bakr anava a recollir la seva filla., El senyor mudat
~ecollí

el xal de Sulamith i n'hi feu graciosament entrega. Es trobà amb els

lIs d'Abu Bakr. Seguiren unes presentacions. El nom era

~rínceps
enía

d'alguna regió

c~

de~'India.

pompós, era fill d'uns

l el pare de Sulamith li pregà de visitar-los.

filles i bé calía pensar en maridar=les. Totes

s~empolainaren d'a- "

lò més quan l'endemà el príncep vingué a visitar-nos. l de totes, fou amb la
petita Sulamitb amb qui es quedà. La demanà al seu pare en matrimoni i aquest
a hi cedí. La seva mare plorà moltes nits. Quedà decidit que les noces seríen
dintre dos mesos. l un dia el príncep demanà permís a Abu Bakr per emportar-se
Sulamith a fer un petit passeig amb' el seu yatch. Podía, digué, fer-la acompanya}
per algún servent si ho creia convenient, és clar. Al pare de Sul.amith insinuarli allò era c om f er- 1·1 dOlr que no. Un cotxK molt bonic s'emportà Sulamith

un

t

'ell matí de casa seva.
~ortir,

Les seves germanes l'acomiadaren rient i

Al

Sulamith veié la seva mare sortint el cap, encara bellíssim, d'un petit

_inestr6, i elles dues es miraren plorant ••• El vaixell sortí i mai més no tornà
a Alger.

'
)Iíhi havia

~ I-ella-8a-

d~~'yatcfl.
'a.-~

moltes de noies joves com Sulamith

é la ~t o ne les eslJe! B:V~. Se les emportàven ~ a l'altre costat de la
~ar ~xiX.XJ

~fer res

~

a setmanes i setmanes de navegaci6 de llur país, sense ningú

ríen per fer la

per elles i amb l'ajut de quelcom diabòlic: les
volunta~

ranys

q~

drogues~ a~

i caure en el més innoble dels paquan la seva

trist

~.

Arribaren a les costes americanes on desembarcaren de nits. Moltes ja

desapareguéren al arribar a la platja on hi havía uns cotxes esperant. A Sulamith se l'emportà el que l'havia demanada a son pare en matrimoni. Viatjaren dia
i nit no fent mai

p~rada

sro e~

llocs despoblats fins que arribaren en aquella

t

sa de Sir John,en mig del bosc, ~ a qui se l'havia--empartada de easa Abu
• Després seguí una lluita di~ria. Les altres caiguéren quan saberen on es
~dZ---

--obaven i feren tot quan Sir John volgué. Per véncer SUlamiyh Sir John ho havía
ovat tot: joies, precs, amenasses ••• Li havíen barrejat drogues amb el menjar 1
- lamith havía organitzat una petita
~es

de la fam ••• i encara conservava totes

lletres del seu nom •••

~uan

~re

v~ga

la filla d'aquella que Tomàs havia estimat tant acabà el seu relat,e1 ros-

del vell devía fer por de debó perqué Sulamith se'l mirava tota tremolosa.
¡,

-No, tu no seràs de Sir John'- gemegà Tomàs;
-Us matarà sl tot just es pensa que voleu intentar res contra d'e11- exclamà Su:'amith esverada.
-Fins ara, fins fa poc, una criatura m'hagués pogut fer anar i venir al seu an({;t/fre-

r V/c'

¡",.

f~

ull ••• Ara ••• ara, -8.ulawU;.ft, ara ll~i taré per tu, i amb ~ al pensament; n.o ~i
"a pa+rou poder al m6n per aturar-me ••• _

~

Un pla es forjà ràpidament en el cervell dp,

_..
To~às.

J./

•• -

..

Ah, si ell hagués tingut uns

t

~ys menys! Hauría lluitat fins que no' hagués quedat ningú de l'escamot
~r.
.
hn. A n'ell l'hagués guardat/1íltim i li hagués ana.t llevant la vida a poc a

_ c .••Hagués donat la vida. que li r;»ava per ~ fer en aquell moment ••• Pe, calía treure Sulamith de les grapes

~~. No

sabia com ho faría però no

lía ni assimilar un sol dubte. Sería una fugida formidable i aquesta vegada no
:ratraparíen. Ningú no podría atrapar-los. Però com ho faría, com? Es'mirà Sula"th i aquell bé de Déu que tenía al davant li encomanà una tal decissió que no
s pogué estar de dir:
-No seràs de Sir John, SUlami~ Recorda que soc jo qui t'ho diu ••• Ara ves i des..

J:¡.~~'" \~fiF

d'~VUi, j~ V,etl;aré el teu son. -'~~_~,
~~~~~~·it /.,L.M~~~TN :E~ ~

ans_a. Des

I

l Tomàsl~~~Po~~vom~lança de Sir John. Aquest
_1 permet!; ~ortir amb Uulamith a passejar a cavall pels voltants de la casassa.
t

dia feu cridar Tomàs i li digué que estaría una setmana fora.
-Us deixo a Su1amith-1i digué.- Per mi, ja ho sabeu, ella ho és tot, quan més
s resisteix més ganes tinc d'ella -. l mentres dèia

aix~

jugava nerviosament

341
b aquell estilet d'mgent que era la seva arma preferida. De cop, girant-se a To~s,li

digué amb veu tremolosa:

que,
-I recordeu que jo tracto els traidors aixi -. l llençà l'estri/com un llamp es
:avà a la porta a mig pam del coll de Tomàs.- Una mica més i ••• ara he tirat a
isar •
•omàs dubtà uns segons. Tenía unes ganes boges de llençar-se damunt aquell home
er-ne bocins a poc a poc. Però i,després? El que hagués pogut passar a ell no
_ preocupava gens, però i Sulamith?

Aquell darrer pensament li donà una calma

un domini d'ell mateix que ell en fou el primer sorprès. Es tombà calmosament,
-~ancà, l'e~let
-,'0,

quan convé

de la porta i:
~o

m'equivoco pi d'un cabell - digué. l llençà l'estri que, xiu-

t, es clavà a menys de mitja polzada del" front de Sir John. l calmosament afegí:
-~ixò,

i és clar, més i tot, passaría a qui vingués per Sulamith quan vos fossieu t

::-a.

Sir John el mirà esgrogueït:
-:>éu, vell. Mai havía vist una cosa tan ràpida.
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.1

Sir John marxà, segur de que deixava la noia en bones mans. l cada dia Tomàs
-Artía a cavalcar ,amb Sulamith."-Cal que t'acostumis al cavall per fer una llarga
rsa". l durant tres dies, cada vegada el passeig era més llarg. Portaven, a casprtida, queviures que amagaven a un encreuament de camins a una 'hora de trot
la casa. A Tomàs li hauría
~it

pl~gut

sortir en mig de trets i llençant aquell seu

de guerra del desert, però calía vetllar perque no passés res a Sulamith.Ah,

m l~ costà seguir el pla que s'havía fo~jat~ Com li demanava el seu ~sperit, ja
l tot igual a quan era l'animador

de~esert, a desempallegar-se per la violèn-

ia dels guardadors de la casa de Sir John! Calía, però, guardar-se els nervis i
:-enar els dictats de la seva sang que bullía corn quan ho feia sota el sol de les
rreres, i actuar d'acord amb el seny)que tenía qui sap els treballs per imposart

damunt altres vísceres de Tomàs. El día que feia tres de la marxa de Sir John,
Tomàs anuncià a un dels criats que l'endem~, de bell mat~ sortirien a
amb Sulamith. Ningú feu cabal de veure'ls marxar armats.
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-Serà la cursa més gloriosa de la meva vida, Sulamith -digué Tomàs a la noia al
ixar la casassa tot just nat el dia. -Probablement fins que arribi Sir John no
prendran la nostra recerca, i,

~nb

quatre dies, amb quatre dies, Sulamith, ni

ls ni ningú podran donar-nos alcanç.
Deixaren ben poc repòs als cavalls aquell primer dia. Sulamith resistí bé la
ursa, i allò que de Tomàs li havia contat la seva mare ~HRmk

~ojtame~ 1mpres

en

l~Ya meR~ ~ se~a

havIa q~t tan

imagiRas 1 ó infantil ho havía multi-

plicat tant pels camins de la fantasía, que estava del tot convençuda que aquell
ome feia miracles i que llavors n'estava fent un amb ella. No sentía gens de por
ans ben al contrari/i el seu esplèndit estat d'ànim es traduía cantant a mitja
veu, tot cavalcant, una de les belles cançons del desert que feia viure a Tomàs
en el millor dels móns.
A mitja tarda un torrent impetuós els barr~ el pas. "-Cal passar-lo ~digué.
Tomàs. "-Amb vos no tine por -cont&stà, valenta, Sulamith.

Però calía ésser

molt destre a cavall per allò que Tomàs creia una cosa senzilla i el de Sulamith

t

damunt unes roques cobertes d'aigua, caigué. A Sulamith no li passà alcosa que un petit ensurt que provocà un xiscle minúscul. El cavall quedà amb
mà del davant contusionada i com que Tomàs no vorgué perdre temps deixà
tia en llibertat i continuà la cursa amb Sulamith als braços.

la

Llavors la co-

guda semblava la d'anys endarrera i a Tomàs moltes vegades li semblà, al sen~~

el contacte de la seva preciosa càrrega, que els anys no havien passat i que
cursa era la mateixa. com eren els mateixos els cabells de color d'or nou que

~

. vent, amb la correguda, li escampava pel rostre ••• com era la mateixa aquella
i aquell riure ••• i Tomàs demanava a crits amb l'esperit que es 'presentés algú
ue li volgués prendre aquell tresor viu, fet argelina de vint anys i ulls blaus
~e

portava als braços •••

s'aturaren al peu d'un bosc d'arbres altíssims i espessos -cedres-o Descavalcai avançaren a peu portant Tomàs el cavall de la brida. Fosquejava. A una mitja
ra de caminar trobaren un cla.r en el bosc. Acamparen i Tomàs encengué un gran
c. Sulamith cantava. A Tomàs el cor no li cabía al pit ni que l'hagués tingut

~
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vegades més ample. l li demanà, quan li hagué fet un llit de branques ten-

\
_5

i oloroses i embolicat unes mantes, que li parlés de quan la seva mare li dèia

5es d'ell. l Sulamith parlà i parlà d'aquella seva mare meravellosa que ho era
_~s

al marxar, quan li dèia adéu entre llàgrimes mentres els demés reien ••• ! par-

·~a

com si l'aventura que estaven vivint fos la cosa més

n~tural

del m6n. Tenía

- ella tota sola, al davant, a l'heroi en persona dels contes de la seva mare i
ò li donava una confiança cega en la seva sort.••• A quines regions anà, al sen-

el pensament de Tomàs'

Mai havía sentit la felicitat en tanta de manera

'rop seu com la sentía llavors. Fins que pregà a Sulamith que s'adormís que l'en-

à els esperava una nova

i

llarga cavalgada. Ell es disposà a vetllar vora el foc

b un fusell damunt els genolls, fumant. Lluità per no adormir-se, però el cansat l'anà vencent

a poc

a poc i s'adormí. Tingué un pesombre angoix6s. Centenars

omes desconeguts_el perseguíen i li costava cosa de no dir desfer-se dels seus
rseguidors. Portaven cavalls lleugeríssims que s'acostaven més i més cada vegada
era en va tot quan ell feia per fer c6rrer el seu fam6s cavall blanc. Quan estàpunt d'agafar-lo, s'allunya~en de nou.per tornar-se a acostar altre cop, i,

~.
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xò, una i deu i cent vegades. Intentava servir-se de les seves armes i no po-la. l portava les dues Sulamiths a la gropa del seu cavall, i cavalcant al seu
stat hi havíen Abd-el Kadir i Abu Bakr que li anaven dient a grans crits que
··s·seus perseguidors l'atraparien i que ell era un covard i que escamparien el

~~u fracàs entre els seus antics amics de les sorreres ••• La cursa durava i dura-

,

a i mai podía allunyar-se prou d'aquells enemics que mofant-se
'

-

d'ell li donaven

I

na i altra vegada aventa'tge quan el teníen a la vora. Fins que una vegada que
_rribaren més aprop d'ell que les altres, les dues Sulamits se li penjaren al
011 dient-li entre plO!P, que no se les deixés prendre. Era fortíssim aquell araç, segurament originat per la por i no li permetía servir-se del seu armament
ni guiar les passes del seu cavall blanc; "Tomàs'

.

•

Tomàs'.

Tomàs'. repetíen les

ues dones sense parar ••• Fins que es despertà, i passà uns moments que cregué
ue el pesombre continuava o que no s'havia adormit i que tot allò havía passat
•

f

perque els crits de~Tomàs( Tomàs! Tomàs/no havien cessat i els abraços de les
dues Sulamiths tampoc. Amb un esforç intentà despertar-se del tot ••• Sulamith, . una,

t

"ntentava fer-lo despertar

~apidament
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cridant-lo i movent-lo agafant-li les es-

_atlles.
-Tomàs, Tomàs, desperteu-vos ••• Tomàs!
-Sulamith, però •••

-He sentit passes'. Hi ha algú que camina ¡bro p •••
La primera mirada de Tomàs fou a les seves mans i un sospir d'alivi li tornà
:a calma que

ha~a

estat a punt de perdre. Conservava

es~retament

agafada ¡'arma

amb la qual s'adormí la nit abans. S'alçà ràpidament, donà una arma a Sulamith

.

i li digué: "-Es precís. No tinguis por. Si veus entrar algú al clar i és algú

j'ells, dispara. Jo torno totseguit. De on ha vingut el soroll?
-De cap on vam deixar el cavall anit •••
Segons després Tomàs arribava al cedre on lligà el cavall la nit abans. El caall havia desaparegut. l Tomàs cregué que aquella lluita que havía desitjat tant.
anava a començar. l sentí que reculava, cinc, deu, vint anys ••• Era el mateix de
quan estremía el desert llençant el seu crit de guerra ••• El cavall no podia ha-
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ver-se desfet'sol ja que recordà

haver-se assegurat, abans de deixar-lo, que

això no podía passar. Escoltà. El soroll d'un cavall corrint a tot galop pel
bosc es deixà sentir. Es llençà en direcció d'on sentía els cascs de la bèstia,
fins que s'atruà sense alè; El pensament de que havía deixat Sulamith sola
verà. Abans de marxar al seu petit campament, mirà per darrera vegada vers on
desapareixíen entre els arbres les peungles del cavall i vegé l'empremta
humans KEXX

damunt l'herba en direcció contraria

a les d'aquell. Tomàs pensà

que únicament es tractava d'algun lladregot de cavalls. Els degué veure arribar
amàgat al bosc, i quan s'adormiren s'acostà al cavall saltant entre les branques d'un arbre a l'altre. Tornà on Sulamith l'esperava angoixosa i la calmà
diguent-li allb que havía pensat. Es carregà a coll tot allò més indispaasable
i emprenguéren la marxa a peu, agafats de la mà. Digué a Sulamith que res havía de témer enmig la

I

v/) q)d

~

i que ben aviat arribaríen a algun lloc poblat i

estaríen segurs del tot. caminaret tót el dia. Acamparen a la nit, vora un

~

-iu que

pas~a

lleuger i content a uns

ci~cents

metres del bosc.

encen-

é una foguera vora una gran pedra i es disposà a passar la nit vetllant. Sulai th estava cançada i s'adormí ben aviat, i ell es 'posà entre la foguera i ella
ie manera que el petit envalum que la noia feia restava dissimulat amb la sombra
:el còs' de Tomàs.Els primers quarts, el soroll d'ales d'ocells nocturns, el pas,
al llunyJentre el bosc, d'algun caçaire de nits li aturava el respir i li fèia

Dstrényer més fort'l'arma que portava damunt els genolls.

S'an~

acostumant, però,

als sorolls de la nit i ac'abà pensant que de debó l' épissodi de la nit alB. ns no
_ou altra cosa que l'acte d'un ciutadà que anava a peu i se'n cançà al veure que
enía un cavall a l'abast de la mà. No caigué aquesta vegada en la temptació del
dormir. Vetllà, orgullós de la seva voluntat} i arribà a desitjar que la nit fos
dues vegades més llarga per provar que es podía mantenir despert. Clarejà. Despertà Sulamith, esmorzaren i emprenguéren de nou la caminada seguint la riba amb
'intenció de trobar un lloc de. fàcil pas. A mida que anàven caminant, un soroll
creixFnt, com un tro llunyà primer, i com un tro 1prop més tard,

an~

dominant

l'alegre cantar del riu. "-Es deu acostar un salt d'aigua ~digué Tomàs-. -Si és

I

així, el riu s'estrenyarà i el podrem passar sense dificultat.

al salt

suposat per Tomàs. El riu es llençava, impetuós, recollint tota l'aigua que por-I
tava, per entre roques de totes formes, atravessant un canó de Joca viva on el
soroll era ensordidor, fins al salt final, uns vint-i-cinc metres mes enllà, on
l'aigua queia, voltada d'una gran cortina

líquida en airosa cascada. Després

tornava a córrer pla i lleuger com aquell que no ha fet res.
"-Haurem de cercar el pas més avall ••• Mira, allà baix; una cabana, dues, tresi Tomàs senyalava, al lluny,

a la riba dreta, oposada a la que ells seguíen i

on ja l'aigua lliscava calmosa. Havien arribat al peu del salt i l'espectacle
era meravellós. Una boirina amb milers d'arcs de Sant Martí feia de tàlem al salt
el riu que es llençava espada.t avall com si tingués por de fer tard. La boirina
es posava a les roques 1 als arbres propers donant a tot plegat un to. brillant
i net. El cel era blau, d'un blau intens i,

.

al lluny, per mig el polsim de l'a1-

gua es veia, al pla, el fum d'una de les cabanes que pujava cel amunt en vertical perfecta.

- s dos contemplaren una bella estona l'espectacle de l'aigua
=alt constant
~onguéssin
~stona,

~/Ir~~ .~ra~~,v

fent

fins que Tomàs digué que sería millor que

la volta al canó per cercar un lloc per poder baixar bé. "-I amb poca

Sulamith, arribarem a

~es

cabanes ••• Fins, no em puc estar de dir-t'ho, em

-ap greu de poder-hi arribar sense que passi res ••• Jo tenía

uña il.lusió i era

. e Sir John mai més tornés a fer-te por •••

Desferen el camí fet i al sortir del canó per anar de nou al bosc que pujava en
;erldent suau, un xiscle de Sulamith feu aturar Tomàs. Un grup de sis gerets aca-

•

ava de sortir del bosc i s'aturava a la sorra fina de la riba del riu, la mateia que ells havien seguit. Eren com a cosa d'un quilòmetre de la parella. Dels sis
n

descavalcà un, seguí una estona per la sorra fins que s'ajupí i feu senyal als

= tres cincde seguir-lo. No hi havía dubte que havien trobat les seves petjades.
:a lluita, aquella lluita que volía Tomàs, anava a començar dintre poc. Quan Su:amfith feu el descobriment no havíén encara so~tit de les roques del començament
-el can6. Ebtre ells i els seus perseguidors el riu feia una petita corva per traessar la qual, aquells desapreixíen uns moments, pocs, de la vista dels

persegui~

s
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S'haurien d'aprofitar aquells instants per sortir d'entre les roques in enfonsar-se al bosc ••• Després, després vindría allò que Tomàs volía i dolía; una

ll~

+a, una bona lluita per Sulamith. La noia comprengué allò que pensava Tomàs i
el mirà una bella estona abans d'emprendre la cursa que ell li digué de fer.
-Per 8ulamith, anys enllà -digué el vell- vaig sortir vencedor dels homes i el
}ran Vent. Per Sulamith, avui, tornaré a ¡luitar i véncer •••
Vegéren sortir els sis genets quan ells es trobàven als primers arbres del bosc
ben amagats darrera unes roques. Hi havía un gran llit de sorra, sense res que
~l

desdibuixés, entre el seu amagatall i els homes que els seguíen. A pocs me-

res darrera seu xisclava l'aigua rebotent-se per l'estimball a salts mortals.Toàs somreia i tremolava lleugerament amb el fusell a les mans.
~en

~fe~à.

Aparegué-

tres dels sis homes a cavall. l Tomàs esperà. VolIa tenir-los tots enmig el

lit de sorra on cap roca podía servir-Ils d'amagatall •••Eren tots sis a mig ca-

í del seu improvisat fortí quan ~l primer tret sortí de l'arma de Tomàs. Rodalà
~n cavall seguit del seu cavaller. Aprofitant la confusió que el dispar produí,
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:sparà ràpidament de nou la seva arma una, dues, tres vegadé~.~t L'enemic sofrí
, r

~es

baixes més i els tres que restaren abandonaren a tot córrer el petit camp de

:~talla.

Tomàs besava l'arma i estrenyía una mà de Sulamith. "-Cal marxar sense

crdre temps, ara, Sulamith. Baixarem per la pendent del costat del salt, passaArn a l'altra riba i en un no-res arribarem a les casetes ••• No hi ha cap perill

: marxtm totseguit. Ells encara trigaran una estona a decidir-se •••
Sortiren de l'amagatall i en ràpida correguda baixaren la pend(pt on a pocs me-res l'aigua feia tot allò que podía perque els homes es paressin a comtemplar-la.
,
_ arribaren a.la"sorra de l'acabament del salt, on el riu ja tornava a correr
·~nse

que la gran caiguda li hagués deixat senyals visibles.

-Alà és gran' -exclamà Sulamith. Entre unes mates, a la riba, hi havía una bar~~eta.

l eren sols a pocs metres del motiu de l'alabança celestial, quan

se sen-

el primer tret d'entre els arbres propers. Els tres perseguidors endevinaren
pla dels perseguits i es disposaven a

.

tallar-~s

el camí de fugida. Al primer

-ret en seguí un altre i un altre. Petits sortidors de sorra sardanejaven, amb

joia per part de Tomàs, al voltant d'ell. Es veu que els que

no vo-

:íen ferir Sulamith.
-A la

barca~

-digué a la noia-. -Jo vinc totseguit.

l mentre Sulamith gràcil i lleugera

es disposava a cumplir l'ordre del vell

::uitador, aquest disparà rabiosament en direcció d'on entre els arbres sorgíen
s nuvolets de fum descobrint d'on tiraven els homes de Sir John.
Gairebé estigué content quan el plom d'una bala li atravessà la cama dreta. Ara
=ra ell que es trobava sense abric a mercè de les bales dels seus seguidors. Li
ra igual sabent que no tiraven a-Sulamith. Es trobava en un estat de tensió so~ehumà.
~

No sentia

ni el cansament ni el dolor. Sulamith havía en tant arribat

la barca i l'esperava, amb uns ulls extraordinàriament oberts. Veia

aquell ho-

llegendari en el seu element, saltant amb una elasticitat increíble d'un lloc
l'altre per tal de no donar temps als seus enemics a afinar llur puntería; l'es
-ales passaven, xisclant com serpents, per damunt el cap de la noia fins que aquef;
a llençà un xiscle estrident. Tomàs havía llençat el seu fusell i reStava extès

erra immòbil, amb els braços en creu. Anà per saltar de la barca i la veu del
l l'aturl:"-No et moguis ••·.no tinc res. Vinc totseguit. Vull que creguin que
..an tocat més del que ho han fet. Silenci"
cessà el foc que sortía d'entre els arbres. Dos homes sortiren i avançaren apre&
dament en direcció del vell caigut. Estones més tard Sulamith contemplà el miraQuan els dos homes
la barca,

Tom~s

es dirigien amb rostre encès i esbufegant en direcció

s'alçà increíblement depressa i, més depressa encara, disparà

r dues vegades contra els dos homes. Caiguéren de boca-terrosa gairebé sense un
,emec. "-Alà és gran i ••• - no pogué acabar l'acció de gràcies. Un tret sortí d'en~e

els arbres i una gran taca de sang emvermellí el pit del vell. Tomàs es tam-

-alejà, deixà caure l'arma i feu, com si estés begut, unes passes en direcció al
sc. Se sentiren nous trets, i Sulamith vegé el seu heroi portar-se

le¡ma~s

en

:iversos llocs del còs i caure de genolls. l un home avançar corrents per la sorra
:e la riba. Era Sir John. Encara s'alçà Tomàs i arribà unes passes abans que Sir
ohn a la barca de Sulamith. Posà la força que li restava a l'empenta i llençà

t:
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la barca a la corrent diguent amb veu fosca i tremolosa: "-Porta aquest bes a

Sulamith". l li envià el bes amb la mà plena de sang. "-Alà és gran'" exclamà
Sulamith. "Si, Alà ~s gran, però no deixis el timó, Sulamith •••
La intenció de Sir John devía ésser dir "Vell maleit" perque començà
-Vell ma •••
uan Tomàs es llençà damunt d'ell. Tingué temps de dir, però: "Es que no et fan
res, les bales?". A Tomàs només l'animava un pensament: Que aquell home no pogués
privar la fugida de Sulamith. S'aferrà a

n'~questa

idea i feu el sord a tota al-

ra cosa, als cops que rebía, a la sang que brollav~ de les seves ~feri
des, i tingué temps encara de pensar que per matar-lo havíen necessitat foradaro de pertot

arreu~ •• S'afarà

a Sir John i

~i

pensà morir, es promete que ni mort

\

deixaría anar aquell home ••• I pensà encara que Sulamith del mig del riu.veuría la
seva darrera lluita per ella ••• Fins que notà que una gran sambra

li anava enfos-

•

uint els ulls. Uns puntets blancs picaven l'ullet de tant en tant per mig
~or.

l sentí un gran soroll quan aparegueren aquells puntets blancs. L¡avors sen-
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veu de Sulamith, ~ l , que l'animava, i la veu del Simoum cantant

en honor seu. Respirà el vent calent del desert, vegé marxar l'escamot de
aquell seu escamot d'anys enllà que l'anava a cercar per enterrar-lo
?eu de l'Oasi de les Cent palmeres,

~rt,

al

cregué que la seva hora havía

rribat, feu un darrer esforç llençant el.seu crit de guerra del desert tan fort

".v
om

Po~i,

abans de

caure en el gran buit que sentía enfonsar-se s'abraçà més

_uriosament al còs que sentí a calent i crispat dessota d'ell •.• La seva darrera im~ressió

fou que sentía unes veus conegudes aprop que el cridaven repetidament pel

:eu nom.
Quan tornà a la vida de debó, després de quatre dies de febre tan alta com gran
seva vida, la primera impressió fou que se n'havía anat al cel i tenía un
·Yl.gel a cada costat.
-Gràcies a Déu "-digué un dels

àngel~.

-Però res d'enraonar, Tomàs. Teníu ara el

CÚ/~

s ple de sargits i heu tingut ~ febre q ~ ~••• Pièrre, Tomàs
ha despertat.l.Sulamith, ha.s tingut raó, aquest

home. no es pot mérir com els
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Una estona després Tomas ~rR-que es trobava a la cabana de Pierre Benot~,
antics companys del Nord que marxaren selves enllà per cercar-hi la
ranquixQtat i que ell no es veié en cor d'acompanyar perque tots. hi partiren
,parellats. Pièrre i un seu company havien sortit a caçar, sentiren els trets i
lloc de la batalla arribant-hi a la darrera part quan Sulamith era
portada riu avall per la. corrent ï quan Tomàs
~erra del Desert estrenyía més l'abraç
~ .Tobt:l i

llençant el seu famós crit de

~ que feia a Sir John. Dels h~s

d"~I mate~••

és més gran que no em pensava -digué Tomàs quan Pièrre acabà la seva narra-

passà unes setmanes entre els seus amics i quan es pogué valdre per ell
eix se n'acomiadà un matí d'abril i, amb Sulamith/ernprenguéren el camí glo-

.

s ,de portar la noia al seu palau d'Alger; Tota la gent escollida del Desert
palau d'Abu Bakr a saludar al vell lluitador i a fer-li ofrena dels mi-
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llors presents

~lee SjPPS

Sorreres. Abu Bakr 11 pregà d'acceptar el títol de

germà seu i autoritzà a 8ulamith, esposa seva, perqué besés a Tomàs les vegades
que volgués. Abd-al-Ka.dir, vell ja també com Tomàs, posà en joc tota la seva gran
influència perque el nom de Tomàs fos inscrit en el llibre d'or dels que per la
gràcia d'Alà havíen fet coses per parlar-se'n més dp cent anys ••• Passaren uns
díes que ja no se sabía què més fer en honor del rescatador de la bella 8ulamith. El nomenaren fill adoptiu de cada casa noble i membre honorari de cada
tribu que valía una

mi~a

la pena ••• Però el Desert ja no era el de quan Tomàs

hi escriví les seves brillantíssimes planes; la geDtJper anar d'un lloc
¿{/~~

havía deixat cavalls i camells i ho feia ~ ~ liampants i rapidíssims
v"e..I');d~5 l1)et.JI\¡c.s
...... Ictlr, les senyores

,

~on

sortíen soles"de nits, fumaven i provaven quina anava pel
, ' , .
amb menys roba al damunt ••• El Mon de Sorra, amb aquells anys, hav1a fet, se-

ons Tomàs, o un gran pas endavant o un gran salt endarrera, i, un bon día, s'a-

.

comiadà d1germans, pares adoptius i demés i digué que se'n anava a fer una volta
per veure què hi havía passat durant el temps que ell n'havía estat fora.
fou quan es cançà de veure disbarats pertot arreu que un día arribà al Paradís

i s'hi llogà de pastor per acabar tranquilament i sense mal-d~-caps

ja

llarga vida."

~th4/~~
Tot això és gne pspt de la vida de Tomàs, que em contava en aquell temps que
ben poques persones s'acostaven

a

mi si no era per plantofejar-me. Quin bé em

feia la diària contalla de Tomàs en aquells díes que tot el món conegut, llevat d'ell, em pegava. l de totes les seves coses, dues em quedaren més impreses que les al tres al meu pobre pensament,. aquestes: la mar, i aquell bell paIs
del Nord ••• Em portaren a casa uns oncles. El meu pare/quan em vingué a cercar
el primer dels oncles que em tocarIa córrer,li va dir que si no em pegàven pas
ben poca cosa em faríen de mi. El van creure amb una exactitut i una fe extraordinàries. Que cops vaig rebre en aquell temps. L'època d'or de tots. els infants
del món ha estat desconeguda per mi. No he sabut res ni de sortides ni de jocs
amb altres nois de la meva edat. Passava els dies sense que ningú em sentís cap
paraula. Els eops, si en vaig rebre tants, Mare de Déu, acabaren per adormir-me
els sentits. l ma.i ningú va sentir-me plorar quan emJl pegàven.

Era la meva ven-

L
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jança : no plorar per cops que rebés. El meu pas ~er l'escola fou una txa«ètlia
auU:-utléà. El: raestl'e arribà- a

ma] menar-se

les !Ba]:,}. de tagt pegar !B~ •• A caea

d'un dels oncles em feren pastor. Portava el ramat dalt d'unes muntanyes i, un
bell dia, el fins llavors més herm6s de la meva vida, vaig veure, brillant al
lluny entre muntanyes, la mar. Que gran va semblar-me! Pensava - i això encara
ho penso avui- que si la mar volgués, pobrp.s de tots nosaltres. Vaig viure uns
díes literalment tocant la felicitat amb les mans ••• Però l'oncle trobava que
els xais no s'engreixaven prou i em donà la més gran pallissa que recordo. Vaig
fugir i vaig retornar a casa, que em reberen a bufes perque ho havia fet ••• Però
jo ja havia trobat en aquest , m6n, quelcom que, malgrat els cops em feia la vida agradable: la mar. La somniava com la meva

lliberador~

i

les ganes d'anar-

men'hi eren més i més fortes cada vegada. La pressentía solcada de camins merat

vellosos que menaven a paissos llunyans, En'tre ells, aquell Nord meravellós de
Tomàs on potser podrí a vi2Ure-hi sense que la gent matés les hores pegant-me •••
l vaig sortir de casa, cara a la mar dels meus somnis. Ah, com em batía el cor
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anava a.costant-m 'hi! Quan vaig arri bar-hi, un vaixell hi lliscava aicaminés damunt els núvols. De sobte, obrí, miraculosament, una caixa
veles blanques i avançà més lleuger, emproant un camí que sols ell sabia d'aell horitzó tan ample, tan clar, tan prometedor. Un núvol, com una vela més, es
sà a fer curses amb el vaixell i els dos s'anaren tornant més petits cada vega-

~ida

que s'allunyaven l'un pel camí de la mar i l'altre pel camí del cel. A-

ella visió em quedà temps i més temps intensament gravada dintre meu i em donà
a sensació de llibertat com mai més he experimentat anant pel món. Tenía quinze

era ben fàcil anar d'un lloc a l'altre encara que es tractés d'anar a
costat de la mar. Salpàrem de bon matí, poc després de l'alba. El vaixall
a tremolar tot i tres cops de sirena em donàren tres ensurts seguits. Enhavía alg~n llum encès a la ciutat quan deixàrem port. Hi restàven altres
lxells, petits móns que marxaríen com el que em portava a mi portant gent caegada d'il.lusions per les rutes de l'aigua, camí de terres noves ••• La ciutat

t

,

4
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l vam arribar al món de l'Altre costat de la mar. Era aquell, en veritat, per
un nou món autèntic

perq~

feia ja molts dies que hi era i encara ningú no

havia pegat. Que lluny de casa vaig ha~er d'anar perque això s'esdevingués!
Van donar-me trebll' en una gran serradora, vora un riu. La meva feina consistía
transportar, amb l'ajut de dos enormes cavalls, uns grans socs

d~

del riu,

canal d'aquest, fins a la serradora. Cantava tot el dia i era, ho puc ben bé
r, el més feliç dels homes. A les nits, somiava amb els .paísos de les contalles
~

Tomàs i, perque no di r-ho si ja. hem quelat que quan s'escriu per un mateix es

. u la veri tat, en tenir un violinista per mi tot sol. En aque 11 temps aqt.e sta era
~

meva dèria; L'altra, la dels diners, vindria més tard. Ja n'anirem parlant si
nim salut i temps'//Un dia uns companys de travessía i de treball em diguéren
e se n'anaven a les hisendes de l'interior. Em van dir que a
•

Amèrica no s'hi

per passa.r-se la vida treballant en un mateix lloc i fent sempre la mateixa
El seguir-los depenía de mi tot sol i va fer-me tanta il.lusi6 que fos jo

t
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uin bé em feia viure tinguent l'aigua-aproPe Que vegades, contemplant-la, beneía

qui l'havía posada al món. Fins que l'ànsia de marXar em començà de'nou a pessiollejar, tot tendrament primer i més fort després. l vaig començar un nou viure •
. assava rarament pocs dies en el mateixos llocs. El tracte amb caçadors i rodamons
om jo va ensinisttrar-me en les coses del bosc que encara jo no sabía. Cada dia
m portava una experiència nova; coneixía, pel

so~ll

que feia a les fulles seques

e la jungla al trepitjar-les, per lleugerament que ho fes, quina mena d'ésser

trepitjador. imitava, al cap de poc temps, tots els cants dels animals dels
que seguía. Si en aquell temps hi hagués hagut oposicions pel títol d'anar
júngla, ben segur que, xXxk± per poca justicia que hagués fet el tribunal,
obtingut una de les millors classificacions. l tan content em feia un dia
enervant, com un mig diluvi als quals tan affeccionat era el país. !XxXx
Iim%mxm~Bx~KaKmImi~xdBIDxaxmlmsmmmxeEmxm~mmmBmjmxM~KmKfuxmtm

Tenía vint

any~

quan vaig aventurar-me pel Brasil

imm~ns.

l pel camí del pare

.

"els rius vaig arribar a Minas Geraes on m'esperava la Gran Follía: l'or. No m'aellía tenir tractes continuats amb els caminants que escadusserament trobava i '

L
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feia unes grans tortes per evitar els llocs habitats. Acostumat a la vida a l'ai

re lliure, no comprenía gaire que en paisos com aquell la gent s'avingués a viure dintre cases i sempre al mateix lloc.
Era un mes de març que vaig arribar a les aigues del Jequitinhonha. El ~
día era hermós, l'equilibri de llum perfecte.
esperés un llibre de

~isbarat~.

Re~

feia pressentir que allà m'hi

Les aigues del riu, amb l'aspecte d'un vidre de

preu acabat de rentar, corrien i corríen com si tinguéssin por de fer tard, per
entre una muralla de verd. Els arbres d'una i altra riba es miraven tot el día
per ve,ure,

cap-al~tard/quins havíen

crescut més després de tot un dia de sol i

de tenir els peus en remull. Jo anava seguint per una veta de sorra fina les
aigues del deliciós Jequitinhonha. Tot a cop, el riu es desviava cap a la dreta deixant per regal dels ulls del món la corva més delicada que us pugueu imaginar, i, després d'aquell curs de geometría,lliscava suau i seriós com una criatura mudada al sortir de casa seva, orgullosa de portar un vestit nou. Vaig
ajaure'm a contemplar la meravella que tenía al davant, a l'ombra de la societat
d'arbres més alts del món. Estava content i vaig cantar. A la poca estona vaig

t.

~scar

seguint el procediment après dels indígena del Paraguai que
f

t simplement, per si ·algú de vostès vol provar-ho, en posar un tros de xarxa
tre les pedres on el riu va una mica més depressa. l m'estava, més tard, mig
·-·ormi t pensant coses agradables, quan una gran rialla va fer-me obrir els ulls.
-_u seràs el que farà tres cents divuit.- digué algú.
A quatre passes d'on jo m'estava, un vell amb la mínima quantitat de roba al
-amunt i amb la màxima quantitat d'ossos que un home, per vell que sigui, pot para ~o¿'y-e
-ar &\~, em mirvava amb dos ulls que semblava estrany que no li caiguéssin
les conques. l m'apuntava amb l'arma de foc més extraordinària, degut a la sea llargadajque jo mai havía vist.
a, ja, ja, ja!
~

Ja, ja, ja, ja./No m'ha sentit, . no m'ha sentit/anava repetint
.

vell i llençant tot diguent aixb la rialla més esquerdada que jo i que ningú
vostès creg

que hàgim sentit mai. De sobte, es posà enormement seriós i di-

,

e:

-:'ho tornaré a repetir: Tu seràs el que farà tres cents divuit. Mira: -I senyaa mig la corrent un lloc que l'aigua hi brodava una mica d'escuma i que a mi

t _

semblat que eren unes roques a flor d'aigua. l seguí:-Veu6
mig del riu que l'aigua hi rebot i que tu et penses

~ue

hi ha

son pedres? Son 317

-.ps!
l tornà a riure. Llargament. Escandalosament. Però tornà a dir, sense deixar
encanonar-me amb aquell seu fusell de dimensions absurdes:
~on

317 caps. Ni un menys. Ja ho

sa~ia

que em seguieu perque voleu el meu or,

rò tu serhs el que farà 318 ••• Tots han mort, fins ara, els que han gosat venir
:ns aquí i tots t~nen el cap en remull al riu, i no pararé fins que tingui tot
:

r~u

~~

ple de caps, ho sents? l quan la gent ho sàpiga agafarà por i no gosarà ve-

i' tot, .tot, enteng~ tot l'or serà meu. Tot l'or del Jequitinhonha, tot ••• Ja,
I

.
. •••
I J a, Ja,
.
.
. •••
/ J a, Ja,
.
.
. / l ara t e '1 vu11 ensenyar a b ans d e
Ja,
Ja
Ja,
Ja
Ja,
Ja.
sar-te el cap en remull, te'l vull ensenyar~ •• Aix~ca't ••• I deixa l'arma ....
Em

feu passar davant seu i em posà el can6 d'aquella gran escopeta a l'esquena.

_utre caminàvem, el vell s-emblava que anés a Fests

M~.jor.

Cantava amb veu aguda

a estranya canç6 d'indis i blancs, de la raça immortal dels Bororos, de lluites

morts a Bello Horizonte i a OUro Preto i a Juiz de Flora •••
Jo soc un vell Bororo,
els altres tots son morts.
La jungla era'poc ampla
pels homes del meu rei.
Així acabava aquella estranya cançó. l aquesta darrera estrofa la repetí no
les vegades. Perxò la vaig aprendre.
Jo anava pensant la manera de lliurar-me d'aquell 'vell especial que no obstant
seva alegria per la meva captura i les ganes de c~ntar que tenía no ~partava
i un moment el canó de la seva arma de la meva esquena. L'aventura es presenta~a
~a

~_e

mica d!sagradable, sobretot si el vell feia, de mi, tot allò que m'havía dit
en volfa fer. 8i es distregué1un moment ••• anava pensant jo. Tan

s~ls

si en

:oc de cantar ballés ••• I que com que bé em calia fer alguna cosa, vaig posar-me
~antar

t .

amb ell:
Jo soc un vell Bororo,
els altres tots son morts.
La jungla era por ampla
pels homes del meu rei.

aig sentir que desapareixía la pressió de la seva arma a la meva esquena i,

diatament,el vell, saltant com un posseit es posà a fer tota mena
eu davant. Jo, llavors 'tenía ben poca experiència de la vida però una de les
3es que vaig pensar quan vaig veure el comportamenrt d'aquell meu company de
fou de que aquell vell si no erA boig era de debó quelcom més pitjor. l
ell pensament va aturar-me el que tenía d'aprofitar l'ocasió que em brindaven
caps-girells del "vell Bororo" per desfer-me'd'ell. I vaig esperar una estona
veure com acabava aquell

~~

atac d'alegría. Acabà de saltar i

e~osà

ridar:
és un vell Bororo! També és un vell Boraro (

Som els dos únics ,u,4uedem

,

_ tot el mon. Aquestes salves seran en honor teu. l ja el teu cap no serà el que .e
-!"à "318~
l disparà fins a set vegades aquella

e
llarguíssima arma de foc.

-Jo ja ho dèia que no podía ésser que ens haguéssin mort a tots. Ho veus? Encara
tu i jo. Tu i jo contra tots. Contra tots, sents? •• I ara ells, ells, els
son dels nostres, vénen. Si; jo ho ~. He vist el seu campament i he sentit
parlaven del meu or ••• però no se l'empo~n i menys ara que som dos Bororos -

t .
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i començà a saltar i ballar de bell nou al meu voltant, excitadíssim. Sem-

estrany que aquell petit monument d'ossos seguís sense protestar l'esbojasessió del seu propietari. Fins que es deixà anar, cansadíssim, a la sorra.
/

-Soc vell - em digué mirant-me amb ulls carregats de pena. -I no se perque no
'he mort ja. Ja se que passo de l'edat, però no em moro. La culpa no és meva •••
can~at, molt can~at. Qu~ em canso deixo d'ésser un Bororo i em conver-

pixo en un home com els altr~s, vell, fabulosament vell ••• Si t'hagués mort haua un dels pocs Bororos que quedaven ••• Jo em pensava, al veure'~que eres

La seva veu s'anava afeblint a poc a poc i, veient-lo llavors, costava de creure
mateix vell que .unes estones abans m'havia anunciat que jo sería el que
l em va entrar una gran llàstima per ell. Li vaig acostar la meva can- t.
implora plena de licor als llavis. Va beure una bona

es~ona

i

-Carai -va dir acabantffLa beguda el refé. S'aix€cà lleugeríssim i es posà a
caminar donant-me una mà.

caminàrem uns tres-cents metres seguint la corva que
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el riu en aquell Il0c.Enfilàrem un petit afluent del Jequitinhonha i ens en~-sàrem dins la jungla seguint aquell petit proveidor del riu. A la po,ea estdma

,

~·"inàvem

dessota una veritable foradada de verdor. El sol era completament des-

per tot aquell terreny que trepitjàvem, humit i ple de molsa i plantes
~_e

res no sabíen

~ues

de senyores brunes ni raigs ultravioletes. Les branques i so-

dels arbres per mig de les quals el ·rec passava, s'entreteixíen

de tal ma-

i amb tanta abundor que ni la claror que hi havía pel paratge per on em porel vell, era honrada del tot. l llevat del sorollet de l'aigua al c6rrer
~n

pendent apenes perceptible, la quietut era absoluta, total i molla. Devegades

rrels enormíssims i recargolats anaven d'un costat a l'altre del rec i la seva

i

m'ag~ava

alhora. No vaig

pens~r

en deixar el i i

vell i fugir ja que sen-

el seu ajut no hauría pas pogut sortir, n'estava segur, d'aquell laberinte
e branques, arrels i soques

~ense

fi. Un soroll més pronunciat

d'aigua, a mida

~ue
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anàvem entafurant-nos en aquella catedral de troncs, em feu pressentir que

n nou rec invisible anava a portar la seva aigua· al que nosaltres seguíem. Ben
viat nous recs foren trobats en plena feina d'organitzar l'humitat del lloc. l
,-,1 vell m'anava menant per entre aquell sa.rgit de reguerols fent-me seguir ara

un costat, adès a l'altre. Devegades la foscor era total i, a intermitències
uelcom xipollejava dins l'aigua. Entre altres coses jo pensava que aquell vell
em reseC/Vava deixar-me en algun lloc, en el més de mal sortir, d'aquell combinat de troncs, branques arrels i foscor. No obstant, la cffininada seguía. A la fi
no vaig poguer-me estar de dir:·
-Voleu dir que no ens hem perdut?
Per tota resposta em donà una estreta «I
posà a caminar una mica

m~s

a la mà que em duia agafada. l es

derressa. Caminàrem molta estona encara. Una vegada

l'assemblea de tr'oncs i branques eren tan acostades que la sensació d'haver-nos
perdut em feu dir:
-Ara?
-Es el camí dels Bororos ••• Dessota nostre hi han les serpasses més llargues

t .
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el món però ténen prohibit fer res als Bororos •••
l la caminada seguía i seguía i el vell sempre trobava un forat enmig aquella
bogería de bosc per on continuar la seva marxa. A poc a poc la foradada s'anà
il.luminant més i més fins que el sol ja es podia atrevir a ficar-se per mig les
branques.
-Es el eamí de la

~r

-digué el vell amb l'alè. No hi ha ningú que el passi i

~íltf

no la senti.
l arribàrem a un
ell va aturar-se

c~r
mva

del bosc

d'uns~de metres

quadrats d'extensi6. El

demanar-me amb la mirada què em semblava de tot allò. Era

,

eritablement un lloc ben agraciat per l'encarregat de fer coses boniqwes al mon.

~i havia,

al fons, una petita elevaci6 de la que en saltava

un~torrent

er entre unes roques que el despentinaven sorollosament.' Al peu del sal t es for- t.
ava un petit llac i l'aigua corría, al final d'aquest, vers el bosc, calmosa i
eta. l, miréssis on miréssis, una muralla de verd feia d'horitzó a la mirada.
-Allà és a casa - i el vell senyalà una cabana de fusta vora els primers arres de la muralla.- l d'aquest salt -afegí mostrant el torrent- en baixa l'or

~
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cofes ••• I tot és m~y, nQstre, dels BorOrQ5 •••

...

El tornava a posseir a poc a poc, aquella excitació de quan va parlar-me per
imera vegada.
-Vull que el vegis. Hi ha grans d'or com ous de gallina •••
l
~IS

es posà a córrer en direcció a la cabana fent tota mena de salts i movent
braços vio1entment en totes direccions, i xisclant.

Quan vaig arribar a la cabana el vell estava. tombat de mans dramunt una taula
~eta

amb troncs d'arbre, bufant extraordinàriament. Em mirà llastimosament i em

- ~ gué :
-3m canso, em canso ••• Avui m'he excitat massa i feia tres dies que vigilava, i
er vigilar com cal no he menj at ni dormit com feien els Bororoe del bon temps •••

10

- després el Camí de la Per ••• L'he fet moltes vegades, però sempre que l'he passat.
:a basarda m'ha posat no se quants anys al damunt ••• I ells s'acosten, ja t'ho he
Oit, s'acosten. l entre ells hi

h~

un renegat que es vengué

p

als blancs per ••• per

_na senyora. l sap aquestt lloc ••• o el sabía, igual que jo. Hi

srrib!rem tots

dos, ja fa anys ••• Ens hi menà l'Oncle de Tots. Ens digué que els blancs es toràven folls, aquella

tempora~a/pel

metall groc i que nosaltres, amb el que tro/

bariem aquí faríem, dels blancs, tot allò que vOlguéssim. Jo se que els blancs
el ce-rquen aquest torrent. Rentàven les aigues del Jequitinhonha molt lluny d'aquí i juraven que l'or que portava el riu devia trobar-se en algun lloc, aigues
amunt, en proporcions enormes ••• I pujaren riu amunt ••• però el Taruca el passaren
de llarg, entre altres coses, perque teníen por de la jungla •••
Enraonava amb menys veu cada vegada i vaig proposar-li que descansés. Li vaig
oferir la cantimplora. Begué una mica i va dir-me que si volía podia enraonar
disset díes seguits. Vaig pensar que contradir-lo sería pitjor i va continuar
el seu relat.
-En aquell temps els homes anant. darrera l'or feren de tot. Bastiren ciutats
ue es despoblaren en pocs dies,mataren; mériren, robaren, mentiren, jugaren •••
..h, els blancs

d'~quells

díes! Passaven mesos treballant nits i dies vora les so-

res auríferes, feien una fortuna i la perdíen en una nit a uha taula de joc

mD

entre juraments, pianos baladrers i s~nyores pintades ••• Com que era en un temps
ue tothom en trobava poc o molt, d'or, no feien massa cas els blancs, que jo
. ell ••• ell és l'altre, el renegat, Tiporé, el que es va vendre per una senyora ••
~o

feien massa cas, dèia, de que jo i Tiporé portessim de tant en tant

una bos-

seta de metall groc a Ouro Preto, l'antiga capital de Mines Geraes. Ja ens pre,

untàven, devegades, de on el treiem aquell or. "Del riu"- responiem nosaltres.
ells jo sabien que no hi havía res a fer quan un Bororo no volía dir més de
dues para¡...t:les •••
l la bogeria del Jequitinhonha
passà.
.
, Carrí la veu que en altres llocs hi ha- .
ía mé~ or i la gent fugí, Enlfollida, cap a noves regions,i, amb ells, emigraren
_obles i cu~ats com si es tractés de barraques de fira. I Tiporé i jo seguírem
emmagatzemant or i més or per fer, un dia, la llei als blancs que exterminaren
gairebé tots els Bororos. Tiporé anava de tant en tant a lesh9iutats, i, un día ••

.

h, aquell dia Tiporé deixà d'ésser un Bororo. Tornà amb
as~va

~~

~ brillan~i

estones i estones amb la mirada fita en un mateix lloc. Els seus viatges
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30vintejaren més i més i vaig descobrir que s'emportava

or. El vaig seguir. L'or

estinat a venjar els Boraros anava a parar a la pitrera d'una blanca. Es clar que
~-·uella

senyora valia, al menys, per quatre, però i la missió que en donà als dos

_'Oncle de Tots?

Les darreres paraules que vaig sentir que aquella senyora dèia a

_iporé, foren: "Si no en portes més, no hi ha res a fer. l recorda que m'has proès que em portaries a veure el teu tresor.tt
L'endemà començàrem amb Tiporé una lluita que durà tres dies. Mentre ens anàvem
egant jo li recordava la promesa feta a l'Oncle de Tots i ell, amtre cop de puny
_ cop de punyem deia que valía mes una cama d'aquella senyora que tots els oncles
el món. A tombaTIbns arrivàrem al tresor i em vaig trobar a les mans l'arena d'or
gS

gran del Jequitinhonha. l vaig pegar tan

fo~t

/

com vaig poder amb no se quants
5

"ners a les mans. "L'or també serveix per coses aiRí" li vaig dir donant-li un
,
rmidable cop d'arena al front ••• No, Tiporé, que jo ja sabía que faría tot quant
uella senyora volgués, no portaría els blancs al tresor dels Bororos. Vaig esque es refés una mica i, amb un saquet ple de sorra li vaig aplicar la llei
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281 dels Bororos. Mai més es recordaría d'on era el nostre tresor. Vaig estar
quatre dies menant-lo pel Bamí de la Por i el vaig qeixar a l'altre costat de
la foradada que vam passar amb tu. Després vaig saber que vivía a X. on deia a
tothom que tenia un tresor al Jequitinhonha. Al principi el seguí algú però mai
va

~

trobar el c·amí que

a~

enllh ens mostrh l'Oncle de Tots. Fins que el

deixàren per foll. Però aquella senyora del començament deia que no ho era de
•

foll. Ella sabia que Tiporé li havia portat or moltes vegades i convencé als
blancs de seguir Tiporé les vegades que fos necessari •••Fracassaren

g~ però

darrerament ella mateixa prengué part en

l'expedició~

mol~~

animant Tipo-

ré, i les senyores, devegades fan miracles. l mai havía arribat Tiporé tan aprop
d'aquí d'ençà de l'expulsió.
d'ells, saps?

Perx~

quan

t'he vist a tu pensava que, ja eres un

Moltes vegades he cregut que ja veníen i he disparat en la direc-

/

ció que em semblava sentir-los. Pprto disparats 317 trets. En podia haver mort
un cada vegada, no et sembla? Podía haver fet això i després llençar els ossos
al riu ••• I, ara, has arribat a temps perque s'acosten. Ho se. Tu coneixes la

5
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ran Darita, no?
Vaig fer que sí amb el cap •

•

-Doncs la Gran Da[ta ve cada nit i em diu que ells s'acosten, que el tresor dels
30roro'S està en perill ••• Potser demà aquest rêcó de pau serà un camp de batalla
_ue farà por ••• potser fins i tot abans de demà ho serà un camp de batalla que fa~à

por ••• Sents?

/

Ja venen.

Per més que vaig escoltar no vaig sentir res. El vell, que havía fins llavors
_arlat normalment, ja hawía començat a donar
;0

tin~ués

mostr~s

de nerviosisme, i, abans que

temps de dir res sortí apréssadament al defora, armat amb aquell fu-

-ell extraordinari i al cap de pocs segons un tret va alterar la quietut del lloc
Un de menys" vaig sentir que xisclava el vell.
3

-Un de menys-_va repetir entrant· a la cabana.- El que fa 318.
l ja calmat, seguí diguent-me: -Fou la Gran Darita que m'avisà de la teva arriada. Em digué que et coneixería al cantar la Cançó del Vell Bororo. l, ara, vina
Em menà a la part més fonda de la cabana, davant una porta tapada amb una te-

)
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-a brutíssima d'un color incatalogable. Alçà la cortina i feu:

•

-.ira la nostra venjança. Què no farem fer als blancs amb tot aiEÒ!
Darrera la cortina no es veia ·altra cosa que una foscor impenetrable i vaig
nsar que tota la història de l'or no era més que una fantasía que s'havía fet
;~an

al malaltis magí del pobre vell.

-ira, Carirà, mira ••• perque tu ets Carirà. Jo soc 8ol966. Mira, Carirà •••
aig confessar que no veia res.
-.:..spéra' t, Carirà ••• m'he oblidat la llum ••• Espéra't i prepara't a mirar una cosa
~~e

mai ningú no ha vist •••
ornà a la poca. estona amb una espelma de grassa, i allò que vaig veure a la

va llum

em produí la mateixa especial sensació del segon violí que vaig sen:;

:r. Un calfred set.m· passejava pertot el cos i a dintre meu quelcom em deia que
ella visió era una cosa que feia témps que jo esperava ••• La cortina tapava
-a porta que donava a una foradada oberta a la pendent on la cabana es recolza~.

Devia tenir uns vuit metres de llarg per tres d'ampla i d'alta. 8'hi baixava

)!
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er quatre

~~graons

i, tot el sòl del lloc, en una alçada impossible de calcular,

era plena d'arenes i 'pols d'or. Amb la claror de l'espelma se'n alçaren mil re~lex&s

brillants i sòlids.

~uina

impressi6 va fer-me la primera vegada de veure

JrJ Aquells reflexes mJentraren ànima endins i no feia altra cosa que mirar i
irar encantat i seduit per aquella meravella que tenía al davant. Per allò ••• per
allò si que valía la pena parar la meva cursa ••

!

-Es el treball de trenta anys, Carirà. Es la deixa de l'Oncle de Tots. Es el tre-!
sor dels Bororos -anava

di~ent

el vell. Però jo no tenía témps per escoltar-lo,

omés mirava, mirava intensament procurant obrir els ulls tan com podía.
-~ira

-digué

~l

vell. l deixant l'espelma damunt un esgra6 es llençà de caps al
I

·resor, repetint:"Mira, mira Carirà". l

començ~

a agafar grapats de metall i

llen~

>

~ar-los

¡ .

per l'aire.

-Has vist mai or com aquest? l com aquest? -xisclava prenent grapats d'arenes i
ostant-los a la llum de
.~

.

l'espelma.-~ui

'ò qU1..
'?
n
'? D'19ues, C'...
'?
~u1..
arlra, qU1.
t alX,

és que s'atrevirà a resistir-nos' amb
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l començà a riure, fort, com quan m'havia trobat al matí, revolcant-se sense
parar per damunt aquella reserva d'or/amb més furia cada vegada. Fins que bleixant desesperadament i, sense alè gairebé} xiuxejàj

,
-Em canso, em canso ••• sÓc vell, sÓc el més vell del mon •••
e

Jo seguía, insensible a les seves queixes, mirant el tresor del qual no en podía apartar la mirada per mes que, passada una

~larga

estona, maldés per fer-ho.

Però si allò era el final de la cursa, què en faría jo, d'aquell or'? On el por-

....

taríal Com en sortiría d'aquell laberint del Jequitinhonha? l si n'arribés a sor-,
tir, com hi tornaría?
l mentre estava pensant aiEò el vell s'alçà corrents, sortí al defora i al cap
de poca estona un tret ferí la nit, seguit d'un:"Un altre de menys". Això es re- :
petí diverses vegades i quan es feu de día, Sorocó m'anuncià que portaya 337
baixes fetes. Aquell dia m'acompanyà al'lloc on trobava l'or •. L'or era ,a la so-

.

rra del llit del riu, a les roques, pertot arreu. El vell començà a treballar
amb un pic amb una fúria desesperada i dient coses incoherents. S'anà excitant
més i més cada vegada fins que, llençant el pic intentà arrabassar l'or de les
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es amb les ungles primer i amb les dents després.
Carirà, no tenir tantes mans com peus te un cent-c~es ••• -digué amb la boca
a de pedres.-Prova-ho, prova-ho tu, Carirà •••
~ig

dubtar uns moments. Sabia que si tocava aquell or quedaría presoner d'ell

re més. N'estava segur, i, amb tot, vaig ajudar al vell ••• La primera arena
vaig tocar em semblà una cosa viva, palpitant ••• ! m'entrà, tumultuosa, la fede l'or ••• Vaig trebaJlar tot el dia sense pensar en menjar ni en descansar,
per una sola idea: arrancar arenes daura~es sense parar ••• Ah la passió que
diners hawia tingut el pare com s'havia apoderat totalment de mi ••• Ca~-al
quan plegàrem, portava les mans plenes de sang. Havia acabat fent com el
arrancant l'or amb el'S dits ••• La sensació era més directa i podía dir, sensE
•

ir que portava or a la sang.

uella nit Sorocó s'empenyà en que l'acompanyés en el revolcameht damunt l'or

.

a foradada. Ho vaig fer, i mai havía vist una home tan feliç com ell. Tot de
:, Sorocó aturà les seves tombarelles i em digué enfonsant les

seves ungles

s

\
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eu braç:
arita.
és'?
.,/

-s aquí, ho se, la sento ••• Ara, calla i espèra 'm.
- sortí cobert de pols groga~ pels cabells, per la barba, damunt les seves poes, mínimes i estripades robes ••• A passar davant la llum/l'or que portava al
'.

unt brillà com si es tractés del pas d'un,

Sant tret dels al tars de la més ri-I

- catedral del món.
/

aig sentir que enraonava a l'habitació del costat. Davia dirigir-se a algú
:!"que deia:
m'ho pensava.

Aquesta nit?

Aquí hi ha

Carirà ••• No tinguis por, no se'n

.ortaran ni un gram •••
_.1 sentir parlar de Carirà, que el vell m' havia di t que era jo, vaig sor tir de
foradada i vaig mirar alçant la cortina, a l'interior de la

caban~.

Sorocó

._avia transfigurat; semblava que havía aeabat de perdre la poca carns que por-

s
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"

damunt els seús ossos infinits i desgavellats. S'estava al mig la barraca,

~va

-eno~l~t

~na,

amb els braços exteso5 i mirava amb ulls

perillosamen~

oberts. A la ca-

però, ni hi havia ningú més que ell. l Sorocó seguía parlant amb el mateix

: d'infinit respecte d'una estona abans:
n'estava segur ••• Ara? Ara deuen ésser les nou.

No tinguis por, no tinguis

-r .•• La senyora ' acompanya a Tiporé? Tant se val, no se l'emportaran, no se l'em_~rtaran••• No,

de Carirà pots fiapte'n, és un vell B9roro com jo i aquesta senyorl

que sigui no el podrà' convéncer •••
3stigué uns moments sense dir res. Immòii1, amb e~s braços en creu i aquells
·~s

tan i

ta~

oberts, donava la impressió

que la vida l'havia abandonat. Jo

el veia ni respirar. Anava a acostar-m'hi al cap d'una bella estona de contem- r-me'l, quan s'alçà barroerament i començà a saltar d'un lloc a l'altre' de la _
:hana. Finalment em

di~lé:

em, Carirà. Ara sí que vénen. Tiporé' ha trobat el camí de l'or.
rò ••• -vaig intentar fer.

s
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:st ••• Un Bororo, una de les coses que no pot fer és discutir le¡brdres de la
s..n Dari ta.

esenterrà, d'entre un piló de sacs i fustes, un fusell molt semblant al que li
::..ía vist portar ?- n'ell i donant-me'l, em digué:

- -, Carirà, amb aquest fusell no s'erra mai el blanc. La bella Marimé hi matà la
n Serp de les Quatre Llacunes 'i d'ençà de llavors que ell apunta pel que tira.
ncle de Tots hi feu la guerra dels Trenta-quatre Anys. Recorda-t'en, només li
~ta
.~a

el parlar. Anem. Ens cal tornar a fer el Camí de la Por, però aquesta ve-

nosaltres serem els que trencarem el seu silenci embogidor •••

l es posà a córrer en direcció a la jungla, rec avall. Tenía treballs a seguir•

de tan lleugers com es movíen els seus ossos esperitats. l ens perdérem per
:g aquell trenca-colls d'arbres i arrels i recs i branques del Camí de la por.

-sents? -exclamà Sorocó aturant-se al cap d'una hora d'avançar entre tenebres.
Jo no sentía altra cosa que el sorollet d'incomptables recs d'aigua que anaven
_ veníen per mig aquella jungla major d'edat, però vaig dir que si.

s

~~igué
~~dés
.7.
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molt content de la meva resposta i va dir-me que d'allavors endavant

silenci fins que ell m'avisés. Una gran quietut omplenava el paratge. De

en tant se sentia u ~ ~ e z . ~ qUel~.oF:-e~ a ~ o queia

~ en ~ ge~or i !In~ cosa molt s~mblarrt a
~~~4~/J~ ~(~~/~
re els recs del sbl.

:'?!? =~~:j::e
ranq~s

enllà;

m~.

goses entraven

s:::s : : : : : :
~eD

de ,

s::::.O::~:::n

.:~::.

ben

'a1gUa~eClaraci6 ~ue

~eu el vell de les 2~rpasses/-e:-:::fde la Po~mençà a ob~ssionar-me
l:.

tou que no t;pígaría a'fer~~~

cada

::-apareix

dins

dos ÚWlCS Bororos

servei. El temps s'aturava per

r. Quelcom,

-=er el vent, xiulava paorosament damunt e

_ Sorocó llençà un gran xiscle que feu

t

extremi~

verd de

qu~evía

~~

s

l~oradada ••• F;ns

tota la jungla. Mai més he obli-

- aquell xiscle ni crec que l'hagués oblidat ningú que l'hagués sentit. S~mblava·
-~any

que un crit tan estrident, fort i continuat, hagués pogut sortir d'aquella
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:nça col.lecci6 d'ossos propietat del vell. l

da~rera

el xiscle, que contestà-

n els mils ressons de la jungla, cridà amb un seguit de mi bemols:

-~ra.t

Ara son aqui,

Carar~!

Foc, foc,

focfJJ
.' .

l es posà a disparar la seva arma sense interrupci6 i sense deixar de cridar.
no s~ on, sorgí una muni6 de cri ts i xiscles de tota, mena. Els ress6 dels trets
~a

espant6s, i allà cridava tothom que tingués veu per fer-ho.A mi arribà un mo-

gnt que em sembla que fins els arbres cridàven. Em fou impossible restar sense
er res i, per intentar guanyar la basarda que s'anava ensenyorint de mi, vaig po.ar-me a disparar el meu fusell amb tant o més furia que Soroc6. A l'esclat de ¡~
um dels dispars veia com el vell

~tava

d'un lloc a l'altre repetint a cada tret

n de menys! Tira Carirà que la bella Marimé apunta per tu. Ah, la gran batalla
els dos únics Bororos contra els blancs, ha començat."

és ~da
.).r
.

.

qJle maj,

~es fantasma~

l llençà la seva rialla,

~que feu riure tot el bosc al ressonar per entre aquell-n;ar .

.

•• IHwegaà~ s, queleom JiI1apl ee-table em paSe:3T8. pel eOf!~ fl~
.-<7#

:ro-

la~.,on
segUl.a
./UA..... ~
.

:nt .de ] '..&Bpeteo dels tI e ts.- l. per guanyar la por que tenfa a
/~./

s
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isparant tan depressa com podía.

Puc ben bé assegurar que esveràrem tot un m6n

e tenía la missi6 de fer por als homes. De la jungla en fugí tot·allò que tenía
~mes,
~i

ales i escates per fer-ho. Els arbres, és veritat, no es moguéren, però

sap què en pensaven dels dos Bororos que s'havíen atrevit a trencar la calma

~êular

d'aquells dominis de la quietut perpètua.

D'algun lloc, tenebres enllà, sorgiren uns dispars que no eren el ress6 dels
stres. Les bales xisclaven entre els arbres esqueixant branques al damunt i al
stat nostre. l els tiradors desconeguts també cridàven al disparar. Llavors l'ex:.tació del meu company de batalla es multiplicà per nou. l es posà a cantar:
Jo soc un vell Bororo,
els altres tots son morts.
La jungla era poc ampla
pels homes del meu rei.
Duieu la meva bala,
Princesa Marimé.
Si tens sang de Bororo,
la mort no et farà por.
1ins que els crits i els dispars que venien d'algun lloc de la jungla es feren
s i més impressionants. El cor de bèsties, que s'endevinavan corrint espervera-

s
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iorament pertot arreu, s'ajuntà als crits i a la xiscladissa de les bales i l'al-

iarull arribà a fer-se tan important, almenys per mi, que la basarda que vaig senmeves
+ir acabà en poc minuts amb les/ ja excessivament posades a prova qualitats bèl.
_iques. A tot això, fassin el favor d'afegir-hi una violent càiguda dintre

un

iels infinits recs que anaven i veníen enmig d'aquella foscor sense restriccions
: la pèrdua, amb la caiguda., del fusell quina puntería anava a càrrec de la bella
arirné, i trobaran perfectament explkabre l'expressió que vaig deixar anar
:.at:lt

~ ~donant
a
ut
~
JH¡A;~

1ft

l~

; l:1'lisib±or i que no fou altra que aques-

-a:

-Sorocó, ja.t'arreglaràs!
Em sería impossible, fins i tot ara que ja fa tants anys d'a.quella nit paorosa,
3aber les hores, o els díes, que vaig passar corrint per dpixar aquella societat
~nònima d'elements productors de ~ por i

órrer fins que només em fou possible
~ue

ana~

010

seus dCFiy~s. Unicament se que vaig.

més endavant amb el pensament. Recordo

abans de perdre la consciència del tot, durant breus estones, em vinguéren

s
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a la memòria, com si em passés per davant d.els ulls una petita cinta cinematogràfica, els moments més capdals
de la meva vida: el primer violí que vaig sen,
tir, les pallisses més importants que havía rebut, les contalles de Tomàs, la
fugida de casa, el descobriment de la mar, el viatge a Amèrica, la impressió del
primer or .••
~uan

vaig obrir els ulls, una mica de claror es filtrava per mig la volta ver-

da de la jungla. La tranquil. li tat era total. Va.ig fer una peti ta excursió per
veure si podía desentrellar on m'havía portat l'esbojarrada cursa que vaig em~

prendre al desertar del petit exèrcit Bororo. Segu~la direcció de la llum i
,
vaig arribar a ·una clariana del bosc per la que hi corría, acompanyat de flors,
l'

un reguerol gentil. Va.ig rentar-me amb' aigua fresca i allò va aclarir-me una mica el cap.

~uè

hauría passat? On sería Sorocó?

~uina COSR

Bororos'? Anava tinguent aquests pensalT)ent, i al tres,
veure al

~avant

~s

pensaríen de mi, els

clar, quan, allò que vaig·

meu al sortir d'un giravmlt que feia el rec, va dèixar-me tot

-'

sorprès.

)

A cosa de mig quilòmetre hi havía la cabana del vell Bororo. 8i, eren

s

ri ts humans els que se

sentíen~
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Llavors què li hauría esdevingut al vell'? Vaig

acostar-me a la barraca pel costat del magatzem de l'or. Hi havía, efectivament,
gent que cridava. Pel nombre de veus que sentí a, vaig calcular que es tractava
'unes sis o vuit p'ersones.
-Res -deia una veu forta-, o aquesta senyora compleix el pacte o l'únic que sortiré d'aquí seré jo. l ja em diran què en faran, senyors, dp tot aquest or si no
el poden portar al lloc d'on venim.
El que havía pronunciat aquelles paraules devía ésser, per allò que m'havía
ontat el vell, Tiporé.
-Però, home, tot es pot arreglar ••• Quan arribem a Bello Horizonte .••
-Res, he dit. Jo he complert la paraula donada, i qu~ està ara en si1tuació de
osar condicions s~c jo.
-Bé, senyor Carreira, què fem?
-Veu~à,

què fem, què fem ••• Heu de tenir en compte, senyor Irigoyen¡que aquesta

senyora és la meva/de senyora.
-Però és que no h~vist l'or que hi ha aquí, senyor Carreira?

s
)

-Es clar que l'he vist, però ••• carai!
na nova veu intervingué: ·
-Jo entenc que per obtenir aquest or bé s'ha de fer algun sacrifici, senyor Carreira.
-Doncs a mi no em dona la gana que la meva senyora es sacrifiqui amb ningú més
que amb un servidor de vostès. ~
-senyprs;o es compleix allò que va dir-me aquesta senyora o marxo sol.
-Bé, a veUíe si QO pGdem arreglarl no ens precipitem. vostè què hi diu, senyora Carreira:?
-Veurà, jo ••• si de mi ha de dependre el sortir d'aquí ••• i ~~b aquest or •••
-Senyor Carreira, home, tot depèn de vostè ••• Jo li prometo que tot quedarà
s

ontre nosaltres. Vingui, home,

torn~e'l

a mirar aquest or •••

I

-Jo el meu con~enttiment no el donaré mai.
-Però, Manuel. l si és veritat que'no podrem sortir més d'aqui?

-No.

-Doncs jo protesto.
-I jo.
-Es que és

abs~rd,

senyor Carreira, completament absurd, i jo sóc dels que no

estic disposat a no tornar més a casa.
-Es que si convé el farem decidir per la for.ça, senyor
-Quan un Carreira diu que no, mor, si convé,

carreita,J~

di~e no.

-Doncs jo dic prou.
-Què vol dir amb aquestt prou, senyor Portela?
-Vull dir que ja n'hi ha.prou. Si es tractés de quatre pesos, senyor Carreira,

.

marina mercant, ~és ho~.itals, més divises, més indústria, més comerç ••• representa que els funcionaris públics cobrin cada mes, ••• Sap què vol dir que els funcionaris públics cobrin cada mes, senyor Carreira? Quan fa que no ha cobrat, vostè?

~
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-Tretze mesos.
-Tretze mesos i, com

vost~,

centenars d'empleats de l'Estat poden donar la ma-

:'xa resposta. No és vergonyÓs saber que un

ritf,

funcionari del Ministeri d'Hi-

propi
~rtar

la comptabilitat de tres o

és cap secret que una part
la senyora del Ministre de
l Ministre de

Transpo~ •• Es

vestir decorosament?
mercat central és por compte
n'és cap la tenda de bicicletes
tots plegats, saber que els funcioes vegin obligats, per menjar cada

se
__ 5

un sou, i no ~c sobre-~ouJ~erque el de sota no existeix, fora
¿ 1YVU--- Alt-t~ MJ~ ,

h07~0h~r:b~al±±1'f-?--1!l!l:'fleH:lqf\iA;~
...~:III~;.len.:/~~~hi '~,fu¡¡:-:'?:r~ue ""'t~ .:".~t' diarils

s.rrer, 1-fl1 n ~ u e Y~~l us en ram Iques pal t:tetlI~ •• E
la

~ficial d'Estadística

passa la llet, senyors,

pel
cap

e n ~del

situació així, és estrany qua els generals es venguin condecoracions,

_
)
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.........uçs i armaments? No saben que el sopar del dia de la Independència a l' Hotel
encara es deu?· PM""" ne podeI -h3 pagar, 18:
\

COlnrnelfiOrac 16

s' ha til1gm- de fer
t~,-

/J

qu±Tlquenl enlloc de fer-la atIUMfftCnt. <I ()ltluest any es pogué! gracies a haver
iejat l'edifici amb canons amb l'excusa d'unes maniobres interiors ••• "O servin...
inar, o faig foc" digué al director de l'Hotel el comandant de la divisió d'ar~uè

eria que encerclà
~reira?

Per què creieu que

~\
nal, sr.no perque
_~n

la col.lecció de feres del Parc Nalleons i elefants i cebres i girafes es mo-

d'inànició? Hi

ent

us sembla, senyor

més país que com el nostre no hagi

&ix~cat

de segle,? S' ha a.donat maj de les nostres carreteres?

stres trens, senyor Carreira, què me'n diu, dels nostres trens?
••Y0r:-

un sol mo-

Carrej ra que d'ençà que l'aiguat ce va empot

~an d~ reunir a estones

or~Vefitat.

stra bandera
Festa de

tal

l els

S~

el

el Congrés, el~ats

que la Gasa no fl:lHeiena, al saló ae ball Cfêl Ministreque tampoc' sabieu. que. er:sdOS creuers aue

anàre~a ~junt

amb totes les

arlxHant la

~uadres del Contin~t el

la~ ens els deixà per dos d~s una potència e~an~er~f

l

dia de
com

_~estes

mil, senyor Carreira •••
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re~redats

foren cap jugada política els

_70

del Ministre d'Estat d'aqueEtt hi-

rn passat! ai no es poden comprar rabasses per les estufes de cap oficina pu:ica! Ha

transita~ mai de nits, senyor Carreira? Heu vist cremar cap llum, to-

es les deu?

Per què

e~resident té

quinze criatures? Per estalviar a l'Estat

er de pagar el premi al ciutadà que tingués més fills del país. El pretendent
~s

qualificat en tenia catorze. Davant el drama de no tenir fons pel premi, el

-~sident digué:"Doneu-me

nou

mes~s de ~i

_walviar aquests diners a l'Estat.

0

0

0"

xqm&taxdinRnsn

estic disposat a

l, totes aquestes calami tats i moltes que

per al t, oes poden eliminar, senyor Carreira. oUna paraula, una sala paraula

~so

ostè pot fer que el nostre país sigui novament respectat, escoltat i temut.
~ ~ ~ l ~ r Carreira

'"~ens

marxen, l'Exèrcit pot adquirir armes, la Marina, vaixKlls,

~ ... ~.
-No.
-~a

i els mestres cobren, els Ministres cobren, els

dit no, senyor Carreira?

~
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-Si.
-Si"?
-Sí~~

he dit que no.

-Però ni davant la s~.vació del país? Però, és que, a més a més es tracta de que
saltres poguem sortir d'aquí, i de quina manera!
-Així el món es donarà compte de com estimo a la meva senyora.
-Però això és

-I ho diré

~Urd,

seny~r

Carreira.

l vegades /lés: Aixè--és ~,bsald, això és absa1Cr;f~"ixò és absurd •••

-Ara sóc jo, senyors, que dic prou. Veu això, senyor

Carreir~?

-Si no vaig errat és un rev~lver.

..

-I veu, això •••
-Es la meva seny?ra.
-Doncs bé, senyor Carreira, o vostè exigeix, sent, exigeix, a la seva senyora
~~e

compleixi amb la pàtria o faig foc ara mateix contra la seva senyora.

-~enyor

Carmona, que jo estic ben disposada •••
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-Foc, senyor Carmona. Visca la meva dona!
-Senyor Carreira, a veure ••• Som vuit. Farem dues parts de l'or. Una a repar-

-:r

per vuit i l'altra per vostè sol. Què diu, ara?

-No.
-Senyor Carmona,
vol fer el favor-"'--de deixar-me aquest revòlver? •• Gràcies. Se.
/

ora Carreira; Vostè estima el seu marit?
-Si, senyor.
-Faria qualsevol sacrifici per ell?
-Si, senyor.
-Doncs jo li juro que mato el seu marit si vostè no compleix la paraula donada
-.l.

senyor Tiporé ••• Senyor Carreira, 'em sembla que el seu honor pot respirar tranI

~uil.

-Manuel, et prometo que per culpa meva no t'hauran pas de matar •••

!
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-stones més tard la veu de Tiporé deia:
-Senyors, el camí de retorn està assegurat.
LLavors tothom es precipità al magatzem de l'or. l començà una discussi6 que
~'agreujà

per moments.

.

-Hi ha temps, senyors, ara. Podem fer parts sense nerviosisme, amb calma ••• Adh~
;ot quedar algú de guàrdia i tornar amb medis de transport •.•
-Abans tregui 's aquestes arenes de la butxaca, senyor Irigoyen.
-Senyor Carmona, que jo ~ pJluc portar el mateix pes que vostè.
-Aquesta l'he vista primer jo.
-Vostè

e.s

ULl

I

-i:~B:dle--~ I}~ ~ .

-Aqui -n-' hi laiÜna altra.
-Vostè aparti's que aixe no és cosa de dones.

-Ep, de on ha tret aquest sac, vostè? Vam quedar que el primer viatge només
n portaríem un cadascun.
Suposo que aquell sac, que potser va sortir àe per mig les arenes d'or fou l'ee
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del drama que seguí. Tothom,es veu, el volía per ell per tal de poguer portar
~s or que els altres, i se sentí ~l primer tret de la tarda •
. I
-A1.

-Qui ha estat'?
l se sentí un segon tret.
-Ai, senyor Portela que s'ha equivocat. Havía estat el senyor Irigoyen qui ha:a disparat.
Jas nous dispars, gairebé consecutius, feren extremir la cabana.
-A l'infern senyor Irigoyen!
-~'est~

bé, per burro •..

-No-digué una de l~s poques veus que restaven-, no serà por vostès sols, matri~ni

Carreita, tot

aques~

or •••

-Ni per vostè sol, senyor Souza.
-Ja en parlarem •.•
se sentí el soroll de cops i gemecs i de cossos revolcant-se damunt aquell

405

eti t mar daurat.

•
-Es el coll, això, senyor Carreira?
-Si.

,

I.

.

-Doncs despedeixi's de tenir mai més escrupols •• • Pet • •--;al •••

grapat podrà pagar les mesades endarrerides dels rnestres ••• arnb

-Té

podrà reparar les carreteres •••

ues

comprar americanes als vigilants ••• Ai.
l

senyora Carreira començà a xisclar, desesperadament. l entre xiscle

aquí

aquest ••• cap més Ministre haurà d!acabar-se de guanyar. la vida to~ant

el

cornet~ •• Ai

~

•••

Els xiscles de la senyora Carreira se sentiren ja~ al defora la cabanar Vaig
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rtir del meu amagatall i vaig veure-la que fugia corrint en direcció a la jun~:a

amb un terror immens pintat al rostre. Tiporé la seguía a poques passes, som-

-lent.
-No, no, no ••• -anava xisclant la dissortada.-M'has tingut per una questió de
-~goci.

Ni de grat ni per força ho seré mai de teva. Renegat, traidor •••

En aquest moment, de no se on, de dins la terra o de l'aire, sorgí la figura
sauelètica de Sorocó. l s'interposà entre els dos. Tiporé restà com plantat al
1. l Sorocó llençà la seva famosa rialla esquerdada, més esquerdada que cap ve--da anterior.
-La Gran Darita m'ha tret d'entre els que no tornen, Tiporé, a temps de fer-te
--esent la derrera llei dels Bororos: La llei de la Mort. La llei de la Mort pels
.
. .
I
-raidors. Ja, ja, ja, ja! Ja, ja, ja, .ia, ja •• {Ja, Ja, Ja, Ja .• ~

Tiporé morí entre les rialles del vell. l 8orocó, després d'haver-lo deixat de
ca-terrosa perque no veiés, digué, mai més el cel,es dirigí a la cabana caminant
zit~zaguBs

com un embriac. El vaig seguir. Entrà a la cabana de genollons,

~

Q/1/tQs-

I

~~

egant-se, anà fins

~ l~ fo!adad~

de l'or. Alçà,

8
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costa d'infiñits gemecs, el

--ap que tapava l'entrada. Una forta sentor de pólvora
ella mena de Banc Nacional dels Bororos. Sorocó trobà
_ or.

e~à l'inter~or
~

homes

~

~~;:¿JJ

d'a-

damunt

-No se'n han emportat ni una arena ••• No se'n han emportat ni una arena ••• Gran
ita, el tresor dels Bororos espera; enter, la vinguda del teu enviat especial

.~r

caure, amb ell, damunt els homes de pell blanca ••• Tots, tots hi

han~

s, tots ••• i ••• Tiporé és el que ha fet 403 •••
l llençà, per darrer cop, aquella vegada amb un so especial, la seva rialla de
s grans solemnitats.
uan vaig acostar'm-hi el vaig trobar
~~t

ajegut al peu dp la porta de la foradada

tots els possibles, acabat i tot, perque

ning~

s'emportés el gran tresor dels

roros. Per la porta oberta se sentíen cada vegada més llunyans els xiscles de
- senyora Carreira que es perdíen a cada moment que passava més i més per mig
spessor

i~~bil i

yerda del Camí de la Por •••
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,

Vai

g passar

~ ~-/¿~~~
~~~.J.
un#~
f ~~ ~
.I~;f)~~ ......:vo
~¡v'7¿~T".L'
i_~~_~
.

"¡'"btM>t. L es vegad ';;
: I I
es ~.,.,-.,,-..--.
que vaig d e lxar
.
l a ~T-
c1tbatIa d e Sorocó

les que hi vaig retornar, no les podria pas dir~ Aquell or em produía dues sen~acions

ben oposades. D'una banda, m'atreia i em fascinava com només poden fer~

se'n càrrec aquells de ~ostès que s'han sentit atrets per una passió de volU~~
~

.

~~,:~;~,i, d'altra part, els disbarats dels quals havia estat cau~a ~en

-~~~~ti~

X'P"X1~U-URa
atalla

'~e

~,

" " -.... sia

~.

~••

l s'organitz;' dins meu una gran

per beligerants aquelles dues sensacions. El front era inesta1

i tan aviat semblava que la vi§tària es decidia per un costat com per l'al-

-re. l jo esperava, anguniós, el rewJ.l tat d'aquella interior i muda ·contesa ~
~. ~

~~L
3V

lesaltat

ans immo

~

arrjbava

maJ~nt

teRir tan

~

-----

la vora meva aquells

1 . D'un~~p~r~, sabia ~ue l'or era el culpable del
_.~

~~.",vjYrl-f

seu silenci etern. De l'altre, pensava que l'or devia ésser quelcom de possibili,
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ts insospitades quan els homes es jugaven i perdien la vida per la seva posse~sió.

l començà a prendre part en aquella meva batalla particular, la pregun-

--, la que s'havía de convertir, en famosa pregunta, del per què havía anat jo a
.~èrica.

Era per l'or?

~~r5 jg po4ia ~l9gar i

;asses tot el que el cercador més exigent

d~l

entoínar-me'ri. Tenía a quatre

bon tem~ podía Kxxgix desitjar.

Bé, ja tinc l'or" em dèia, "però ara què en faig'? On vaig amb aquest or ~p la
,aua eL ~ l.i./b.... PJf ~~ '.
'~l~~nse ~8mína?
O és que el sol fet de vfiure vora un tresor, de venir-lo
?ontemplar una estona cada dia ja justifica que passi d'aquesta manera els,

~ue em resten de vida?

S~ que sóc un dels homes amb més or del món, però si no

uc emportar-me'l, què en faig d'aquests quintars de metall groc? l si ho proves
l'emportar-me'l, qui és que em diria que no per agosarada que fos la cos'a que de-

, 2

ane s, am:b"""tla ue ~"

Aquesta darrera pregunta se m'aferrà al pensament i no

:a podía apartar cap altra ••• I, dominat per ella, em vaig

acostar,~~~~~~crh~

~ vencent la basarda que encomanaven aquells ~ personatges ~ al servei de
:'or vaig agafar unes arenes •••Ja les tenía ••• I, senyors, m'ho va semblar, degut
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meu estat especial originat pels dubtes que s'havíen ensenyorit de tot jo, o

va dir algú això'"Deixa'l, que ~s la mort"

Instintivament vaig mirar Soroc6.

els ulls oberts i els reflexes de l'or en fein sortir lluissors especials.
ig deixar les arenes i vaig sortir al defora corrents. Vaig viure lluny de la ba
aca de l'or per veure s~ apartat de l'efectiu dels Bororos)em feia decidir a no
nir més aquells dubtes que em mataven. Però una cosa

molt més forta que la me-

voluntat em portava cada dia, una estona o altra, a ia

feI~deàa ~

la barraca •

. . v~ la nec90fritst "'ñ""""anar":"hi es produla en plena nlt l la matéixa por de sar-m~Q~
"-

Eio'ls set morts, de

«

. seu "Adeu a la vida",
Sorocó.

t

fIO

eOHt~mplar

era--p.rou

allò per

p~....pri'l'al ·,ne

~tline:

oosa: ells he:víen "antat-,

d'efltra,' a contemplar el tresor

quan el desig de l'or era més fort, el capità general dels pensaments

osats sortía amb divisions motoritzades, desfeia Ri. les línies enemigues i em
eia a crits les
*

històr~

s negres de l'or, els mal-de-caps que porta, les vides

e lleva,que res pot contra el

.

~emp6,

la MOrt i la Vida, ni, devegades contra un

refredat ••• I tornaven els dubtes, inacabables, fabulDsos. ¡..a ni menjava ni

~.

Per què l'or havía de venir a llevar-me

aquell~

pau que

~~~.-v ;(,,'~~~~),
--1t1~l=ntvbi s

He S-'h-~ViA l'fIoS'lJ+=. ¡¡¡Rel

tlp.l

TnAIl
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l vaig fer un seg:¡;n intent.I

t~

I

nou, al tenir unes arenes a les mans, vaig sentir altra vegada, aquesta cla~íssimament:

"DElXA'L.

~'aquells ~ caiguts?
~ue

ES LA MORT". Vàlga'm Déu, però qui era que feia el mort
La meva pregunta feta amb veu desesperada de qui era

no s'havía mort del tot, va quedar sense resposta. D'una cosa estava segur

: era ~ue aquelles paraules que m'esveraren en tanta de manera no les havía di-es jo. Però qui ho havía fet, qui? Vaig sortir de la barraca, la vaig voltar
'tlJ&.~LJ&

'

\

~~~~

,

all

,'À~J)

r'-'-'

_apidament una, deu vegades, en totes direccions. NofiàvÍa ningú. Llavors
alg començar a d""tar de tot. de

1

jo era jo, de sfren arbres

guía el rlu 1 vpltava la cabana'/e sl era de debo

!ot

que se-

all1> que s'havía esdevin-

gut uns dies àbans ••• Fins que un matí que em trobava apartat de la Casa de la Mo
eda dels Bororos, una

co~a

sense importància, que té lloc centenars de milers

e vegades a centenars de milers de llocs cada dia, va fer-me decidir i em va
ornar la pau perduda. Aquell matí vaig seguir, sense saber ppr q~è, el -vol de

~~~-~/

t:!

dos ocells. Feia estona que, ~&eg1::tiHt S 8 , ~ . ! ~ ept:r:"l:le~e
aquell cel tan clar i sense fi. S'aturaren a les

brà~ques

n

d'un arbre jove, molt

~

Vr
rop d'on jo cotemplava
la seva

~ella.

~x?1J1.. ~

~~cursa.
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Un dels dos era, probablement, una

Ell, encetà tota mena de cançons cercant trobar-ne una que plagués a la

~eva ~
~omplaent,

companya. A les primeres notes, ella feia un xiscle especial i ell,
començava una tonada nova. Fins que l'encertà. Llavors executaren
)

:'obra a dúo. Era una glòria sentir-los. Acabat el concert, ell s'acostà satiset a la seva parella, es perderen uns segons entre les fullels sense deixar de
antar i en tornaren a sortir victoriosos llençant a tota veu una cançó nova que
eixà l'aire ple de mel de la bona. Ell acabà el cant amb un do de pit formida~le.

Ella, agraida per tot plegat, feu un vol petit i tornà oferint un magnífic

_ apetitós mosquit al seu heroi. Ell l'acceptà, cofoi i estarrufat, se'l menjà
nter, la regracià amb un tendre cop de bec i la convidà a fer un vol per l'aire
~~esc
~n

i net. Sortiren cantant. Era la felicitat. l ni l'un ni l'altra portaven

sol gram d'or al damunt.
Cinc minuts més tard, jo deixava els dominis de Sorocó sense tombar ni un sol

op el cap en direcció a la barraca que guardava el tresor i el darrer dels Bo:-oros.
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aqu~st

~~~;-~7~
GOY~Z~

-Veus'?
és el camí de
et po rt ari;'
a Cuiabà atravessant .el Clara
~ ~ ~
~~...vU1 ~.
~~ ~
·'Ara~~à. l ~xí arribaràs al Matto Grosso, i si ,s que et plau veure boscos i
¡~~
s nets dels cdmins dels homes, jo et juro que et faràs un bell tip de trobar-ne.

J".

estes paraules me les digué un vell barquer d'un dels infinits rius i recs que
-ren tot l'any tots sols'pel Brasil, po~tuguès i inacabale, al cap d'unes setmanes
aver deixat els dominis de Sorocó.

Ja tornava a ésser lliure i feliç. Els dub-

s, almenys llavors, havíen deixat de batallar i, captivat pel nou país que m'o~ía

de franc la seva bellesa immensa, vaig tornar a trobar la tranquil.litat. l

.

pens,ar que potser aquella tranquil.l i tat era el per què de la meva
a a Amèrica ••• però, que vegades hauría de trobar aquesta ditxosa conjunció ad~sativa.

No m'ho acabava de creure que l'objectiu del meu pas de la Mar Gran era
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havía aturat. I,
-Tan amics que érem -vaig sentir.
ig acostar-me vers on

s'havíen dit aquelles paraules. Al peu d'una arbre que

ntemplava l'escena immòbil i silenciós, hi havía un home ajegut. M'hi vaig acos-

-No cal que tornis, que ja em moro ••• -fam l'home que patía.
-No soc jo qui desitjo que us moriu.

~uè

us ha passat?

-No ets Grandel?
-No.
-~ui

ets?

-Ja en parlarem més endavant de qui so~. ~uè us passa? Esteu ferit?
-Em moro •
.-Però què us ha passat"?
-Graniftel.
-~ue

,
'
es
Grande 1 , una malaltla?

-No • • 'ha mort •••
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-Bé, pas encara •••
-No, però, mira'm al pit •••
- tenía un forat espantós d'on ja no en podía sortir més sang.
-Per~ •••
-Gran~el.

Erem com germans ••• I

~abant,

perque el que m'acabo soc jo, vam tro-

or •••
-Maleit or.
#

-Si, maleit, maleit or ••• I ara el te ell, perb no en disfrutarà perque s'està
rint com jo •••
-Però, bon Déu, per què tot

això~per

l'or?

-Jo també el vo1ía per mi, saps ••• Al trobar-lo ens vam enfollir tots dos i ja no
s vam recordar que erem els dos amics millors del món ••• No és un metall com els
-tres, foraster. La_terra el tenía colgat a dins ses entranyes per i1.luminar
: camí dels esperits que no poden'moure-se'n ••• I no volía que ningú el toqués •••
_ el primer que va trobar-lo, va sentir una veu que dèia ••• No el toquis ••• Es la
va veure qui era que deia aquests mots ••• Es una vella histOria que em

~ontaren

~ls

els pares, que l'aprengueren dels avis i aquests dels seus ••• Tot primer

homes el deixaren l'or, perque teníen por, però els homes, passant els anysj

~s creguéren de debó que ells eren els reis de la Terra i es riguéren d'aquella

_rimera veu ••• i robaren l,'or , i la mort

els seguí amb ell ••• pertor on era un

ra l'altra ••• Desvariejo, fo"'aster, però és veritat, és la mort. Per ell els hoes s'han convertit
en allò que són i ell ha presidit i presidirà els grans dis\
arats del món ••• EII ha fet matar germans amb germans, amics amb amics, pares
~~b

fills, cunyats amb cunyats ••• Te,n amics que erem amb Grandel, foras: er, i ja

o veus, per l'or, com hem acabat ••• Fuig-ne, foraster, fuig-ne si mai el tro·bes •••
: si ets a temps a veure Grandel viu, digues-li que Marota el perdona i prega-li
~ue

em perdoni ell a mi ••• Bone s tardes.

l es morí.
Vaig repetir dues o tres vegades el nom de Grandel i quan ho anava a fer per
~uarta

vegada, una veu atropellada feu:

-Ja no hi ets a temps, Marota ••• Jo em pensava que t'havia tocat més be;

-,
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-No sóc Marota -vaig contestar-però ell et perdona i et prega que el ~rd0nis

-Si, ara és hora ••• Tan amics que erem, i ara l'or serà per tut perque jo i Mata ens hem mort mdtuameDt per ell ••• Però mal profit et faci.
-No

Gran~el,

l'or no serà meu, no el vull ••• Jo només vull que dels dos almenys

.. visqui un.
-No t'acostis que, mai cap Grandel ha mort sense matar a qui tingui al davant.
-Però si us dic que jo no el vull l'or.
-Es igual, a casa tots hem mort matant. l aquest or •••
-Maleit or.
-Si, maleit i remaleit mil vOltes ••• perb no trobareu res que us faci sentir les
ses que us fa sentir ell ••• Ni l'amor, ni una bona taula, ni res ••• Per res del
n jo hauria mort a Marota ni ell a mi, per res, sents? L'or és diferent de tot,
tot i, per l'or Marota i jo ens hem mort 'ssent els millors amics que hi havíen
tot allò que vols, tot, tot •••

-Sí, però l'or no et treurà aquesta ferida del coll •••

l.

-Però sense ell no me l'hagués poguda fer •••
l cridà:
-Marota.I
-Ja no hi és -vaig respondre.
-Marota, espèra'm que vinc.!

ise~n/anà amb
~la ••• A

~'or

Marota pels camins que només coneixen aquells que moren a la jun-

terra, a la vora de Gram el, hi havía uns sarronets mig plens, i arenes

pels voltants. Algunes eren xopes de sang. La que sortí a del coll de Gran-

4el s'escampà pel sòl humit i anà a emvermellir unes arenes, les úniques que no
s veien tacades de la sang dels dos millors amics del món.
Per segona vegada em vaig apartar de l'or convençut que al fer-ho m'allibera-

.

a .de quelcom que maldava i maldava per fer-me fer el sord als dos drames que

fin~.

:lavors la seva proximitat m'havía fet presenciar. Quin sospir vaig fer al arribar
1e nou a la llum i caminar altra vegada seguint el camí dels

rius."No~

vaig pensar

no hi tornaré més a la foscor de la jungla". Aquella vegada, el riu fugía cap a

mar i la caminada bê valia la pena.

El meu segon contacte oficial amb la música, tingu' la virtut pe fer-me creure,
r uns díes, que la millor cosa potser era pensar que aquell meu viatge l'havía
près per viure en un món de semifuses i claus de sol •••
Es deia Peter, el petit violinista que vaig trobar una nit vora la mar. Venía
~.

recórrer els poblets de la costa, però feia dies que hi havia mal temps i la
t, que no podía sortir a pescar i'tenía poc pa a casa, li deia que no estava peJ.
=~çons.

_~n5
JS

l Peter

pass~

algun dia sense menjar. Ell ja hi estava acostumat a fer

dejunis de tant en tant i sempre deia que a darrera hora tot s'arreglaría.
que necessitava tan poc per no morir-se.

LR nit que vaig

trobar-l~Peter

se
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ntía més afeblit que en altres dejunis i feu, per combatre el seu malhaurat est, la única cosa que sabía fer: tocar el violí. Tocava agenollat, molt aprop de

.

aigua, quan el vaig trobar. La melodía Ara una cosa delicada i trencadíssa com
- seva petita vida que el llarg dejuni anava acabant. Quina impressió va fer-me
" fil de música del violí de Peter enmig la quietut d'aquella nit de lluna acompa~

per la veu greu i ressonanta de la mar encara mig enfurismada •••

Sempra m'ha agradat anar vora la mar. l aquell matí al veure-la de lluny,· m'atra-

·é com cada vegada. Aquella

velàbl~ca

que hi vaig veure anys enllà, quan encara

-a a casa, no s'ha mogut mai més del meu pensament. l sempre que m'he acostat al

n m6n blau hi he trobat una font inestroncable d'emocions, sempre m'ha semblat
e la mar feia miracles a cada moment. l aquella nit, quan vaig arribar-hi, vaig
bar la música del petit Peter. Primer no veia el petit executor, i la mar em
~ía

de feia tant temps meravellat, n'esperava sempre que la veia coses tan cap-

_.ants i
~

distin~tes

de tot, que de moment vaig creure que la melodía que escoltava

una cosa més de les miraculoses de la mar. Fou amb aquesta creença que vaig
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~~star-me

a poc a poc, respirant el plaer de sa.ber que la mar tenía un bon.día

:ns on les ona.des donaven

una~nacabable bona

nit\sonora al sorral. l llavors vaig

Peter tocant. La dolcesa de les notes feu oblidar-me del desengany que veure

~ure

e no era la mateixa mar qui les feia. Peter tocava agenollat, molt aprop de l'aia, i amb prou feines es veia el moviment del braç de l'arquet. Tenia el cap lleu-rament decantat damunt el violí, i els cabells, llargs i enlluentits per l'alè
la mar li queien àXMHKXXX per l'espatlla. Aquell so deliciós, tan estimat per
_,

S

t

anava apagant, apagant i, al mateix temps, s'anava sentint més potent cada

ada el roncar de les onades. Per un moment, vaig creure que la mar volía portar
"'ap una d'aquelles coses genials tan seves -horroroses, però genials- i .empor-se'n el petit violinista a dintre seu. A cada estona les onades s'allargassamés i més aprop de Peter, i cada c~p el so del violí d'aquest era més fi, més
~

••• Tenía por de contradir a la mar, qum, si s'enfollía, se'ns hauría empora m1 i a mig món darrera nostre, però l'embruix que aquella música
en mi fou més fort que la por a la mar i no vaig volguer veure-li vo-

etre aquell crim. Quan m'enduia Peter sorral enllà, desmaiat als meus braços, la
ar feia arribar, escumejant i revolcant-se furiosament, al lloc on pocs moments

.

~bans

tocava el petit violinista, l'onada que devía tenir la missió d'emportar-

3e'1 a dintre el gran sí blau.

l Peter fou, després de mesos i mesos d'anar sol pel món, el meu company de cainada. Va ésser, dels molts que vaig tenir després, el primer violinista que vaig
;osseir per mi tot sol.

La meva antiga passió pel violí es desbordà d'ençà que ha·

ía sentit aquell nocturn de Peter i em vaig convertir en un adorador del meu comny. Durant uns dies, el món, tot el món, era per mi aquell noiet de ~ anys, es-imatxat i brut, tocant el violí. Igual'que un altre violinista anys enllà a la
va mare, aquell em tenía a mi a la seva mercè. Hauría fet qualsevulga cosa que
hagués demanant mentres hagués tocat una mica cada dia per mi. VFJ. ésser en avIl temps que vaig comprendre ben bé. el per què la gent, per una cosa que no se
- mogui del pensament i del cor, que són els dos organs que més disbarats han
fer a homes i dones, robi, cremi, mati, enganyi, pequi fort, en fi ••• Els ca-

~icis

del petit Peter eren, de moment, de bon contentar. Portava tanta

en-

rrerida que els primers díes tot s'arreglava menjant. Però passà el temps. l

~e-

r, de tant en tant, anava a veure les seves amistats dels pobles de la costa. l
ada vegada foren més llargues les estades entre els seus amics. l jo necessitava
--nt la .seva música, que no em donava compte del poc atractiu que devía tenir per
.:.uell noiet de lJ anys' passar-se a la seva edat, les hores al costat meu tocant
: violi en llocs apartats. Ah, quina engúnia i quin neguit m'entraven quan veia
e els dies passaven i Peter no tornava. Ah:' com devía. patir la meva mare quan
: primer

violinis~a de

la seva histeria

a nit no vaig poder suportar més
a la

co~ta,

l'amenQ~ava en

no tocar

l'abs~ncia «~xxximxiKixtx

.

mé~er

ella.

de Peter i vaig bai-

a un dels poblets-on sabia que el meu petit amic solia anar. Hi

::.ig arri bar nit closa. D'un tros lluny sentí cri ts i cants i rialles i,- a l' acosr-m'hi més, el violí de Peter. Es yeu que la mar havia estat pròdiga i la gent
estava tan contenta que li ho pagava cantant i rient, i com que amb el bon temps
·:s homes s'havíen tornat bons també, aquella nit, enmig de les seves alegries to--om s'havía rec~rdat de Peter.
"

425

.

-Ara aquella, Peter. -li cridàven d'entre les barques després que el petit vlo-inista havía acabat una cançó. l ell, dret damunt uns estris de pesca, voltat per
__ s cares somrients i emmorenides de la gent de la maI¡ encetava. la can<F'demanada
-:,:le sorgía com encat).tada d'entre els seus di ts
-~nt

tan prims i ?3.gils. De pm. mer, la

escoltava a Peter silenciosament, més tard, però, a mida que el violinista

~'anava'enardint

i l'espinguet del violí es feia més viu i picant, l'entusiasme

e l'artista s'encomanava a la gentada que començava a seguir la cançó, a falset
- imer per acabar a pleha veu, vibrant i forta, seguint les follíes de l'arquet
Peter.
-Ara vina a tocar davant la nostra xarxa, que ems portaràs sortl Peter -, li
:rdaven. l després d'aquella, una ,nova veu li demanava la mateixa

cos~,

i una

ra i una altra ••• I Peter anava d'una colla a l'altra i cadascuna li donava
-:,~elcom i, moltes, diners ••• Diners. Diners ••• era diners que volía Peter i' per això

cada vegada menys estones al meu costat? Però de diners jo no en tenía •••
n' havia deixat muntanye s da.rrera meu, de diners. Però Déu meu, si eren a mesos
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esos de camí ••• I, ja un sol pensament va començar a moure's dintre meu: Trobar
--ers per donar a Peter. Però on cercar-los, on cercar-los, aquells diners? .••
_ endemà vaig fer elgra~eSCobriment que tant decissivament hauria d'influir
~

el curs dels anys que em quedàven per viure. Vaig descobrir que jo era posseir d'un sentit extra

ofi~ial,

incatalogable i únic, que em portava als llocs on

_ or esperava que algú l'anés a cercar. Amb el temps, vaig comprovar que la meva

~edisp~siciÓ per trobar or era una cosa que e~odía ben bé comparar a la del ti'-

:~~,

a la dè Gayarre pel do de pit, a la d'Alexandre per guanyar ba-

les i a la del Dant per fer la Divina Comèdia, per dir-ne només quatre. De tot
'xO me'n vaig adonar més tard, i després vaig veure clar, sense una ombra de dubJ

que allò que jo primer em pensava que era casualitat pura, no' era &tra cosa
la posts. en

--itat de
~rolls,

l'o~

TigOr~J"~~~quefunci~~=-laproamb la precissió

àe~olfaete da~t

un

per~,' ~'oída

amb els

el paladar amb els menjars i l'epidermis amb les punxades. Devegades a-

ell meu sentit especial em portava als llocs on hi havía or amb l'exatitut d'un
de precissió, o de dos.

,

-tic plenament convençut que quelcom dintre meu es rnovía a l'haver-hi or aprop,
la mateixa manera que la calor mou la serositat dels porus o la
"':'Jo¡

t:~~~-~~~~~
t

1R9Y

el

l3±~'<JHg..

~èpàY~

de aaei-

sentit a dir moltes -vegades: "Es un senyor que te un cor

ue jo no hi po~enir quelcom d'a~ metall que no~sament
Quelcom inexplicable, o explicable a mitges, com el sentit d'orientació
_ls coloms,el neixement d'una flor o una baixa de preus. La cosa certa és que jo
:-essentía la, existència de l'or, i, a més a més, si v'Olía -i desgraciadament mol-s vegades vaig volguer- el trobava.

Qui sap, senyors, els sentits que tots ple-

ats tenim que no en coneixem l'existència perqu~ al manifestar-se la seva actiitat hem atri buit la cosa a una simple casualitat. Els infinits esforços que ha-

~a de fer per no seguir a totes hores, la veu d'aquell sentit ~special meu./I és
e la crida de l'or xxf

a n'aquest • meu sentit fora de sèria

era imperiosa, irr&

::stible, perfecta. Obrava damunt meu sense escapatòria possible i em posava a

~minar, a caminar, seguint la crida, obeint aquella veu mésk més forta a mida
_~e

m'acostava a les existències disponibles. l no m'orientava ni amb l'oída, ni

>
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la vista ni amb l' olfaete •••Han festaj at mai? Aquella cosa que s'experimenta

~~an

~~ò

es pressent la vinguda de la dona estimada, és quelcom que s'assembla a n'a-

que s'apoderava de mi quan hi havía or aprope Heu desitjat mai quelcom que

s manca i sabeu que per fi ho aneu a obtenir, per exemple: han tingut mai el tac racionat?

Apuntin, si algú de vostès és un fumador de classe, aquella sensa-

ió que hom sent
~e

quan, després d'uns dies de no fumar, sabeu que esteu a punt

tornar a fumar altra vegada.

el~

R~es?

Apuntin el

començament

Hi(barrejin, ~ncara, una p~ de s~n~~~~ns dis~¿l;11M/ ~t«--~~
. ~
intes i totes a è.a~:.e~ap~~ ~.a--qble s'expel1tfietIt~lt quan el somni és de 'que
1A-/~(7~
-. gú -'V"a- rex agAfa 1" te i tu BO ets pots mOèlPo; la de veure pegar un gos indefens;
prim&rs simptgmes

honra~

;~a; la que sent un jugador abans de la jugada que pot ésser la seva;· la que deu

.

=enti r un ocell davant una serp; la que deuría encomanar un tro que no s'acabés
1;la de l'abstemi que pot tornar a beure •••~ fi. la total
"M-tivPl:

01"1

ellAnt

a

lIi1HL~-e.--4.el

vaixell Etue

a'efl;fofl6&j-o-

~8r

aeabar l-oer de-

del ciutadà que cau d'un

-errat, com més alt millor, al carrer. Es a dir, les de no haver-hi res a fer. La
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luntat no podía contra la crida de l'or. Hi havíad'anar. Era el cas de la pólora i el pistó, l'home i la d0na, Colom i Amèrica, Romeu i Julieta, el nas i les
leres, Londres i el Parlament ••• N~més m'havia de deixar portar. Jo no havía de
er res. Seguir i prou. La cosa començava amb una mena de fredor al clatell que
anava agafant tot jo fins que tenía l'or que m'encomava tot aixO, a les mans.
- totes aquestes impressions les havía experimentades, no sols amb l'or de vora
:~s

rius i les muntanyes, és a dir amb l'or rural, sino també amb l'of de les

iutats. Una prova? Un senzill anell, unes arrecades, si mnbdues coses no eren
~alses,

em produien un petit tremolor als nervis de la punta de l'espinada.

-Vol fer el favor d'obrir la boea senyor"? ••• Veu, no falla, unes dents d'or" Era
dia que

es~ava

intrigat en un teatre perque pressentí a l'or i no el veia.

r fou cercant la manera de

tD~bar

diners pel

pet~t

Peter que, primer sense do-

.ar-me'n compte i més tard ja convençut, vaig ~otar-me l'atracció que entre l'or
~

jo, o millor dit, entre" l'or i algunes vísceres meves existía. Vaig sortir de
T

~ell

matí, confirmant, la meva, que és en aquesta hora que s'han portat a

c~p

to-

-es les sortides de pes en la història del món, del meu redoç dels
oblets costers on vaig trobar feia uns dies 'al meu adorat violinista, i, quelcom

:>

an clar com si algú em· digués: "Cap a la dreta, sense vacil.lar" em va portar munanyes amunt. No sabia, en veritat, quina cosa havía de fer per trobar prous diers per retenir Peter. Si fos, almenys,

~rop

dels dominis de Soroc6 ••• però si

ai arribés a saber-hi t:o bar i a saber-ne sortir quan tornaría al co·stat de Pe-er ja no el coneixería. l junt amb l'afany de l'or, em voltava pel pensament el
rama de la foradada dels Bororos i la tra....-gèdia de Marota i Granmel. l l'odi que
temps va inspirar-me

I

el més cobejat dels metalls s'anh convertint en afanys

er trobar-lo ••• Potser Marota havía exagerat i era la febre que parlava per ell •••
_~c

assegurar, però, que llavors l'or només el volía per Peter. Tot pensant com

_imoni s'ho fan els homes per trobar les sorres aurífiques, vaig arribar a un peOt pla dalt una muntanya. D'enllà,. baixava, per la pendent suau i verda, un rec
. 'aigua· neta i cantadora. l vaig experimentar els primers formigons al Nord del
-aquis, que anaven creixent a mida que m'acostava a l'aigua. l un Kà&%xx&X estat
. excitació especial s'anava apoderant de tot jo, fins que, sense proposar-m'ho,

T

m vaig posar a córrer

adkl~adament.

La vibració

431
de les vèrtebres cervicals

... ra, . a mida que anava corrent en direcció a.l peti t torrent, al bescolll com una
ena de telèfon. Fins
~natomía

que tot plegat actuà tan

fortament damunt tota la meva

que, ja deixant-me portar del tot per allò que jo llavors creia que era

n instint, em vaig aturar com si algú que tingués molt ascendent damunt meu m'ho
agués manat. No vull dir que hagués sentit la veu donar-me l'ordre de parar-me,
_erò pels efectes és com si l'hagués sentida. l em vaig aturar •••
A les primeres arenés~ d'or qpe eF passaren per les mans cessà la vibr~ció d'a- ,

~uell

telèfon interior.

~ v1s::::::~fj mé~ aquella

fm.osa vibració

'havía fet exclamar inconsreientment:"Digui".
Per uns díes, pocs, vaig viure amb les dues coses que durant anys haw-íen d'és=er els Nords de la meva vida: la

mú~iea

i l'or. El vaig tenir, però, ben poc a

?eter. No feu gens de cas de l'or que li-vaig portar. Ell havía nascut per tocar
viola i prou i, pobre Peter, per tocar-lo vora la mar o en nits de festa enre els aplaudiments de la seva gent, o en nits de mal temps en les quals tocava,
:eia, per ell i per la mar. l a.quella nit que el vaig trobar tocant agenollat a

'-r
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platja, deixà dins d'ell una imprp,ssió ben fonda perque sovint s'escapava del

eu costat i anava a tocar tot sol, vora la mar. Jo devegades el seguía sense ell
~aber-ho

6
g

i l'escoltava estones i estones d'amagat d'ell, i la música del petit

iolinista em transportava al món de les seves notes, un món dolç, alat i crisal.lí on fins les penes eren de bon portar •••
-Peter, fill meu -vaig dir-li una nit -, per què vens a tocar tan aprop de l'aia'?

úè devía sentir aquella .animeta de l ' anys vora la mar, quan per tota contesta '

_:ençant-se a la sorra molla amb el cap entre les mans, es posà a plorar inconso_~blement?
,

Un pensament terrible em va assaltar: la mar havía enfollit Peter.

-'1 vaig endur i li vaig dir que el portaría a veure un món nou en el qual mai

no li faltaría res i podría tocar el violí davant gentades immenses ••• No va

-s

:rnar~me

resposta mai a cap de les coses que li vaig dir ••• El vaig deixar dor-

~~t

amb el violí aprop com sempre tehía, i vaig sortir disposat a portar tot
dur
r que trobés per ~~t~ a Peter a n'el món que li h~ía promès. l de nou puc

<~

fou per ell i

unicame~t

per ell que vaig anar a la recerca de noves arernes.

'-r
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s
e
Clar~java

quan

es~ava

de retorn amb una veritable fortuna a coll. Peter havía

-lgit de nou. Vaig cridar-lo repetidament. Ningú no va respondre'm. l se'm tornà
presentar aquell pensament que havia, tingut al veure'l plorar la nit abans. l
_essentint la fi del noi, vaig llençar-me corrents vers el camí de la gran platde les solituts de Peter.

l mentres anava corrent sentía com si algú

digu~s: "No 'hi arribaràs a temps. No hi arribarks a temps.~'or no pot ni evi-ar la pèrdua d'un noi de

11

anys".

Un vent fortísssim que venía d'enllà la mar

impedía de moure'm ta~ lleugerament com jo hauría volgut. No recordo haver po;at mai tanta força i tant empenyen res com en

v~ncer

aquell dia la fúria del

nt que dificultava la meva cursa ••• A poques passes d'on començava l'enorme so~al

vaig sentir encara les notes dolces del violí de Peter. La cursa, folla del

.

·ot, m'havía llevat la paraula i, el vent, encara, se m'endugu~ el gemec que em
~ortí

iol'

-

enll~c

.

del nom d'aquell noi extraordinari, darrera meu. La lluita amb la

enCla del vent va fer caure'm de genollons damunt la sorra, però devía avan-

4~4

çar i avançava de la manera que fos, de genollons i sense deixar de cridar a

5

Peter ••• i el nom

e

NN

em sortía més feble quan més coratge posava al llençar-lo.

Al arri bar damunt la corva que feia. la pla.tj a abans d'unir-se amb la mar, em
vingué a la cara un bufarut intens seguit d'un ruixim salobre, i, al mirar a
l'aigua vegí una onada més alta que les altres que s'anava acostant, acostant,
silenciosa 1- segura, . inflant-se més cada vegada. vaig aturar-me un segon només,

/

;.

per prendre

al~

i vaig cridar:

-Peter, Peter, fuig que ve l'onada./
perb amb el vent que venía de la mar i el soroll de l'aigua al desfer-se al
sorral, era impossible que el noiet em sentís. En canvi, jo sentíe, com si el
tingués al costat, el so del violí que no havía parat un moment de tolEar. l l' 0-,
nada s'anava acostant, acostant, prenent embranzida a cada segon que passava
per llençar-se inaturable damunt la presa que la mar havía escollit. El vent
posava una ratlla de boirina a tot el llarg de la seva crèsta que la desdibuixava tota fent-la encara més paorosa. l ella seguía c;.vançant, avançant, negro~

sa i callada, empesa per la, força monstruosa de mil

o~nes

més que l'empenyien.

'r
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"aig intentar córrer pler posar-me entre l'onada i Peter, però el vent em manteníl

6

clavat al llom de la platja, i els meus crits d8

e

I-

-Peter.I Peter, l'onada -1üig, Peter •.l/
s perdíen darrera meu vers on ningú no podía sentir-los •••
l Peter, agenollat de cara a la mar, com la nit que vaig trobar-lo per prime~a

vegada,seguía tocant, potser per ella ••• potser per algú molt estimat que

la

ar li guardava. l jo veia, impotent, com l'onada creixía i creixía i, al mateix
4'd:t~~//
emps,com s'empetitía la figureta~ meu adorat violinista .•• que seguía tocant ••.
- 'enorme massa d'aigúa, durant una fracció de segon,

~om

un gran

mt~tre

s'atur~

drèta davant Peter,

dominat per una melodía que l'encantés ••• Durà poquíssim, però,

el miraculós espectacle del petit violinista tocant agenollat davant l'enorme ona-

eu.

e tJ 1"'.$ d

a.; A~rés d'aquella breu suspensió ~ la seva~, es llençà;~biOS~.. --.!.
potent'nmunt la platja al temps que jo tancava els ulls per no veure el c!im- I
c:U.-- p~
.
.~ c . Per veure si-t,o t ~.z; més qUe Ull pesornbra;;r=--va:ig mlI ar<Ie nou . ~ ,
i

!ts( ,

a Ja war.
~n

~o~ra l.,

llit de roses blanques.

e±

1

Ol~,

la bromera de la gran onada semblava

iF

Més tard,
que

~.¡;;;;:;;~

m'havre Q,UfH~at

anava tirant a la

mar~~;: forca,

s

al damunt d.&l que havía portat pel peti t Pet~.•• - r - .

e

p...¿, ¿¿,~ L-41I/.

,"

Que díes va durar-me la impressi6 de la fi de peter! La meva ~nima, masella
pels
i

co~s

que havía rebut de menut, s'havía anat desvetllant en els darrers anys

els díes passats ·amb el pobre i valent Peter, que no tingue por de la mar, i

.

s'O'èTetot.. . l a sev:.a hella

IltOI

t, despertaren una pila de coses dintre meu. l per pri-

:ner cop vaig notar un gran buit en la meva vida. 1-.1 a no vaig

S8HtiI

més au aella

aleg.p-ia i aquella joia: ~b1e sen~ quan anav~ 111ure pel m~ l, desorienat, vaig

t~ar

a cercar la companyía dels

homes~Més
no
.4-

anava el meu esperit. Tot jo anhelava quelcom que

era allò la cosa que de-

e~a

.qu~
~~
desitjava~F~ que un dí~,

no havía trobat"

o sabía què era, però que bé havia d'existir si jo ho
~~~~~~~/~ ~'
esplendorosament, ho vaig troba.r. l aquella pregunta. que tantes vegadp-s m'havía

L

::r
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què de la meva cursa per un nou món, trobà cabal resposta. Si. Era

s

la, era la seva crida que m'havía arribat a centenars de díes de camí. Era ella e
que ha-da d'emplenar, sense cap mena de dubte, del tot la meva vida.. Ella era
oana. l ni l'or ni les claus de sol van produir-me la impressió que va produire Joana la primera vega.da que la vaig veure. Però qui era, JOana'? Ah, estimats
~:lIics,

.
,I

Jeana era el meu amor i, sobretot} el meu primer amor. l dic el meu perque

d'ella ••• Déu meu, i que malfaurat era jo en aquell temps!
Joana era la filla de l'amo de l'hisenda on jo treballava i on havía anat per
eure si la companyía. dels homes em consolava una mica de la pèrdua de Peter i de]
~esengany

que vaig tenir al veure que l'or, que tantes coses, deia la gent, podía

:er, no va poguer evitar que la mar s'emportés dintre seu aquell meu petit ídol.
:'encontre fou una coma així:
Era pel bon temps. La Primavera feia poc que havia arribat i s'havía preparat
arges i rius, camps i muntanyes per passar-hi els tres mesos de la seva es1tada
om no es poden vostès imaginar. Es veu que les flors eren la seva flaca perque
'escampà pertot arreu. l la llum, ai, la llum d'aquella Primavera! No n'hi ha-

ïF

~
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que la pajsajaven per }a tella una munió de recs amb aigua
~, fresca i nova. l

enllà, al bosc,

~lBi--

els arbres estrenaren vestits verds,

,5

e

- els ocells estrenaren les primeres caramelles al bon temps. l es posava l'ale~.ía

als cors i la gent treballava cantant que és qu~es treballa més bé. Ai, d'a-

ell que no pot treballar cantant. Compadiu-lo. Per

c~stig

dels que no q.o feien

...

inventaren els llibres de comptabilitat.
l

vaig veure Joana, aquella tarda, al camp,

entn''t~

les flors.

-Mare de Déu! -va sortir-me sense temps a aturar-ho.
Ella es girà i em somrigué. l la seva rialla devÍa ésser de molts quirats pere la vibració del meu pobre raquis assolí unes proporcions fabuloses.
-No em deurà renyar, el meu pare, si em fico per mig dels Cffinps a cercar flors,
~ritat?-

l

ya dir-me.

em mirava de tal manera i aquell mirar m'atropellava tant, que va tonar a sor-

:r-me:
-Mare de Déu(
Degué adonar-se' n de com la seva aparició m'havía subjugat, pe rque una cosa tan

L

:~F

~onica com era ella bé devía adonar-se de tot, lAI t~W:Q vaig sentir la més sonora
rialla que mai havía sentit.

p~

,\

G'

,s

....

U),/~~ ~~

le

-Vostè és nou aqui, veritat?
Si al somriure 'm va sortir-me..-dé cordes vocals enllà dos "Mare de Déus", davant
oU.-

aquella rialla tan admirable,l les vibracions
espina dorsal foren tan extraordinàries

~

i~t~riQrê ~

l'extrem de la meva

es veu que sortiren a l'exterior, co-

sa que encara no m' hawia passat mai, per:q!le ¡liana, abl irlt uns ttlls que jo""""iñ8l pen·.
sa~ ,!1.l8

,
•
PQgY:~SSJn

tornar-se

,
m~

-------t

grossos digue:

-Ai, mare ••• No ha estat un timbre, això?
l jo només desitjava dues coses. Primera, que Joana no s'apartés
eu davant. Segona,

mai mé5 del

que passés quelcom gros i que jo pogués fer algurra cosa per

ella. Es clar que sortir un timbre al beffi"oll per una senyora· ja és una cosa una
ica extraordinària,
sdevingut?

per~

com li faría entendre jo allò que al veure-la m'havía

La meva intervenció oral de la tarda, fou:

-I vostè riu sempre així, senyoreta?
-No li agrada, el meu riure?

:i.
~r

,
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-,u·a ••• Senyoreta, què puc fer per vostè ••• alguna cosa que se' n recordi anys...

;s

-Deixar-me collir flors d'aquest camp i que el meu pare no ens vegi parlar.

le

/

El seu pare ••• era la realitat que parava els peus als elements destacats de
es il.lusións que l'aparició de Joana m'havíen encomanat tan fulminantment noés als pocs segons de ten~ir-la al davant. No s' ha di t, per gent que sap molt, t
,

d'aquestes coses, que l'amor pot apoderar-se d'un ciutadà

en questió de minuts,i

.. n canvi devegades no es lliguen caps per anys que passin'? Jo era dels primers.
seu pare, sí, però ja hem quedat que Joana havía esta1 el meu primer amor i
qUest, dels que l 'han tingut, qui és senyors, que 1 'ha tingut normal'?
-El seu pare és aquell senyor de la barba?
-Si (i anava collint flors).
-I no vol que enraoni amb mi?
-Amb ningú dels que treballen a casa.

- fe.f ¡UL?

eh

-Perque soc la seva filla i ell ~7~'amo.
-I aixO què hi fa?
-Diu que no tinc de parlar ffinb cap home que no sigui el que s'ha de casar amb

3.
~r

;5

-Ha parlat amb mi

I
"
collir flors, em mirà)i tornà a llençar la seva merave-

S'aturà una estona
losa rialla per

le

vegada.

-nftare de Déu!/..

tornà a sortir. l vaig mirar a Joana com no havía mirat en-

ara mai a

:t

del meu interior degué sortir qui sap què, perque Joana feu
meu:

-

-Però
l

aque st timbre?

jo:

-Ha p

I

lat amb mi.

- ~••• Acabo de fer aquest ram i fujo corrents.

,

Jo ja no podía fer res més que mirar-la i em sentía gue aquella facultat de re-

. gistrar tresors

estava treballant a tota pres~ó. Fins que:

-Ai! -xisclà i , llençant el ram, :s mirà esperverada un dit del qual en sortíen a
nes gotes de sang. -Un escorçó ••• un escorçó m'ha picat •••

~Gràcies - em sortí del fons del cor. Ha~ía arribat allò gros que jo havía de-

-er
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-~at

s

que es presentés. I, amb un segon, vaig matar I-a petita serp i vaig aplicar
e

:'s meus llavis al delicat, blanc i perfumat dit de Joana. Es veu que vaig passar
i sap el temps amb aquell dit a la boca perque Joana digue:
-Escupi.
o trobaran massa estrany, senyors, que amb l'anhel de fer quelcom per Joana
hagués

empassa~::: de

verí que l'escorçó havía dipositat

~l

dit de

.

la

ia-?
-".. ' ho ha dit massa tard, senyoreta Joana •••
-Malhaurat ••• papà!
Venía el papà, efectivament, cavaller, ell i barba, en cavall blanc que acostà
. . ·'ressadament al sentir el xiscle de Joana. Aquesta li contà, plena de terror,
issodi de l'escorçó, acabant:

•

-Es morirà, papà, es morirà ••• per salvar-me a mi!
Em portaren a l'hisenda i m'enllitaren.

'-

Ir

-Es morirà -deien repetidament- es morirà. -S'ha empassat el verí dun escorçó
~~e

ha picat a la senyoreta Joana •••

l jo no sentía altra cosa que la impressió dolcíssima que m'havía deixat als
_~avis

9

aquell dit de la primera estimada que

Entrà, a la meva cambra, un mosso que tenía

s

.
d'escorçó. Q.uan

..trava, deia a la gent que l'acompanyaven:
-Home, jo ••• si hi hagués ferida ••• un ferro roent és cura radical, però si aquest
ome s'ha empassat el verí ••• I dirigint-se a mi, em preguntà:
-Com us trobeu?

-Bé.
-Heu escopit?

-Nok
-f"e poo

w- Lv ¡w ¿Uu~ ~

er u è9-'

po~eu mor~rt '~.~ ,;,~ P

~

-Sabeu que us

uL·~?

h

~hi4.....-., ~~~,J~.
h e as faci~
les,.
ja-psIque
-Us prendreu aix!>. Es escorçoner~:::~~

f~

r

Jo, fins llavors, no sentia cap dolor enlloc. Seguía conservant tant com podía, ~

6:

regust d'haver tingut durant unes estones el dit de Joana a la boca, i prou. l

--t fou donar-me aquell antídot com a la poca estona posar-me a desvariejar a
r-què-vols. Recordo que nom~s repetía un nom: "Joana". l alg~ digu~: "Anem a
U

rlar amb l'amo, que la deixi venir. Al cap i a la fi ~s questió de poca estona.
l

vingu~

Joana. Molt" del malestar que m'havía produit l'escorçonera, desapare-

~ nom~s de veure-la. S'assegu~ vora el meu llit i digué:

-Pobre ••• ~uè us fa mal?
-Res -vaig contestar. l era la pura ve-ritat.
-Delira ••• digué

alg~,

baix.x, a l'orella de Joana.

-pobre ••• -repetí ella. l em posà una mà al front.
El contacte d'aquella mà, suau, rosada i fresca., damunt mon front, tirà en orri1 poc percentatge ~ dels efect~s violents de l'escorçonera~hevl8R restat~s
2'etI"""'"quan valj:f O"eule-la e'fltIar a la meua: 881tA'bra. Em
'or d'un concurs de ~t saludable.

trobava tan bé com el gualíjla.,.

nesprés de deixar la mà uns segons

a vora
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_ls meus ulls l'enretirà i, al fer-ho, l'escorçonera recomençà els seus violents
atacs. Se m'escapà"un gemec i devía fer cara de tanta pena, que tornà a posar-me
:a mà al front. l no fallava, era tanta lafmpressió que aquella dona em causaa, que cada vegada que es decidía a posar-me la mà al cap em fugíen com per a
art d'encantament els mals produits per l'escorçonera. Al veure que aquella era
:a solució per acabar amb els meus sofriments, em vaig atrevir~ a demanar-li
a mà.

Es veu que va entendre qui sap què, perque em va dir:

-Però, i el meu pare?
Convençuda, com tots, que

me~n/anava, em deixà la

mà

al front tota l'estona

ue jo vaig v~lguer. Que bé em trobavà, senyors, amb aquella mà al cap.
Després vingué un doctor. Era curt de vista, es veu, perque a l'anar a prendre'm el pols s'equivocà i agafà la mà de Joana:
-El pols és normalr va dir.
-Doctor, el malalt és ell - va dir-li JOana. l al dir-li

aix~

Joana retirà la

mà del meu front, i es veu que, els efectes de l'escorçonera eren desastrosos per
ue:

446

./

- earal./

= fer el doctor. l seguí: -Així, dieu que fa tres díes que un cavall efva·tre_: tj ar'?

-Perdoni, doctor, és el de l'escorçó.
-Si ••• m'equivocava de malalt ••• Ara; un escorçó el va mossegar, no'?
-No, a ell, no. A mi -contestà Joana.
-No ho entenc -confessà el metge. -L'escorçó la va mossegar a vostè i el que
~'està

al llit és ell?

-Es que ell va empassar-se el verí que l'escorçó, amb la seva picada, va deiar-me en aquest dit.
-1 per què ho va fer això?
-Veurà ••• segurament perqué l'escorçó no m'emmetzinés a mi •••
-Però d'aquesta manera es va emmetzinar ell.
-Perxò és a n'ell a qui ha de visitar, doctor.
-A veure, doncs, el visitarem •••Malament, malament •••• Li han donat quelcom?
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-3scorçonera.
què"?

-~ .. fs;"'...
hi ha trobat consol?

-~o

--avors vaig intervenir jo de la manera que vaig poguer.
-~omes

quan la senyoreta em posa la mà al front, doctor •••

veure, senyoreta, posi-li la mà al front.
- el doctor em comprovà el pols.
ixò va millor. Tregui-la ••• Posi-uthi ••• Tregui-la ••• Posi-1Jhi ••• Senyors -digué
~~nt-se

el rellotge butxaca endins-: la cosa és ben clara. Lògicament, posar-li

à al front no hauría de fer-li res al malalt. La realitat és, però, ben di-pnt. La medicina que cal a n'aquest malalt és que vostè li posi la mà al front.
el curaría res més.
,
-:ero •••
~~8

la solució, senyoreta. Oimés és una de les medicines més barates que hi ha.

,
-:ero, i el meu pare?
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-"o

es preocupi. Em penso endevinar allò que vol di r. N 'to. & faré una recepta, de
cosa que ha de fer vostè. Em sembla que si ho veu escrit •••

= el doctor, amb tota la serietat del món, escriví, damunt un paper que porta_ el seu nom imprès, l'extraordinària recepta.
_assaren uns díes, no se quants, àurant els quals vaig soSLênh la lIu1ta mes
"~acial

de Ja meva viaa. Els moments de lucidesa eren només quan em sentía aque-

mà al front. Llavors ho veia tot clar i

€m~entía

l'home méa-fer1ç ael

m&ñ, i

s no em feia mal. Quan Joana

si on, a un abim sense fons

La impressió

la caiguda era tan real que m'agafava

del llit pe-

acabàvem caiguent llit i jo
~·imada

venía

la meva

,

i

pujant rapidament d'aquella mena

ma

- pou que

parar tH1s a tenir consciència de que em tro)bava en
//

lit d'unà gran hisenda de

X~

on, una magnífica estampa de dona em lliurava amb

_ sol contacte d" tllia de les seVes mallI!
__ at al còs.

~IS

esperits que un antídot m'havía

a, ~~d-L-~

I

l resultà Que el pare de Joana

decidí, a~b un hisendat veí seu/fer, de les dues

ropieta.ts, una de sola/ casant Joana amb un fill del seu company propietari. Els
s cavallers ja havíen donat la cosa per feta deixant només per concretar el dia
~

e es demanaría la mà de Joana.

-Un día d'aquests - diguéren.
tot això s'esdevingué

l

més de la bella

a creure'm de debó Que

. gentil Joana. In' estav
al costat meu

::"1 a

tot per" mi,

. uella mà Que

aQuell remei cant

un altre día refrescant, amb
malalt, com tot jo, d'ençà

la picada d'escorçó.

- s'acostaren moments fatals. Un dia es presentà a la hisenda el propietari de
~

del costat a recordar al pare de Joana que, llavors Que el temps era bo i es

=Oen les coses clares, la millor posa que podíen fer era tirar endavant allò dela
:s ••• Vaig passar dos díes sense Joana i els companys que em vingué ren a veure
es poguéren estar de dir:

1

/;

•
-JraCïés

D'

~De~

quo so

,

•

±~

aeavti el

450

Adhuc a la casa, per tal de cel.lebrar la festa del prometatge amb

tranquil.li~.

--t, esperaren ••• Però jo m' an-'awa acabant i prou,. que el A u e tenía no era al-

--e que la pèrdua de Joana. A la fi, al veure que feia
idats eren a la casa i jo no

re~11ía

~e

dies que els uon-

el meu cas i que la única cosa que feia era

;osar-me més malament, es decidí tirar endavant. E¡ pare de Joana no volgué te.ir més temps els convidats entretinguts i, per altra part, comprenent allò que
havía fet per la seva filla, OCExX«XX volgué que el prometatge tingués lloc i,
honor meu, que es fes a la meva cambra tinguent, Joana, els seus cinc dits da~nt

el meu front. Fou un prometatge ben

es~cial

tanmateix. Tots els convidats

voltàven el meu llit. Joana, més bella que mai, seia al capçal. A l'altre
stat de llit hi havía el promés i la seva familia. l quan el pare del promès
.- o'::fué :
- .•• i tinc, doncs, l'honor,
~ll

.de

demanar la mà de la vostra filla Joana pel meu

Manuel -, hi hagué uns moments d'angúnia per veure

~.<,,,tJ~

a mà de Joana, però, no es mogué del meu front. l jo, ,o¡¡algFat-tot qua:ñ anava
encara em creia que Joana era per mi ••• Ara, a distància, veig

el primer de vostès, l'absurditat d'aquella meva il.lusió, però qui és
quan s'enamora per primera vegada, per dificultats, perills
que s'oposin a que el seu amor sigui compart.it per la causa del seu enarnoent? Jo era, tot simplement, un d'aquests i no sabría pas què dir-hi més.
pare de Joana contestà al demanador de 'la mà de la, seva filla:
-.1 a veuen,

senyors, le s circumstàncies especials que volten aquest prometatge.

_ no hagués estat per aquest home que jau en aquest llit, la meva Joana i jo no
uéssim pogut accedir a n'això que tan gentilment m'acabeu de demanar. Malgrat
~

meva filla no pugui apartar la seva mà del front

d'aques~

malalt, tinc a 'molt

~~~~~

or~~~ru.:~.di!-- ()~~

..

~

-:;;:;;no volg1J.é priVar-~'11eva ~~~~ díes

~all~H~·~~~~m~
~.~"6'.:'~ P~l
f~ors
~del

sa
I

¡le

temps, deAes,

.. ,

It.¡~ W'~~

ti;l_s.camp'7'

e av al LJ>l anc del

.~ ~ ~~

_~re de Joana ••• però, és claf, un dia el promès, que en tot alr6

que a mi em pas-

a no hi tenía cap culpa, es mirà a Joana més estona que del compte. La mirada
noi m'arrib~ al f~ont a través de la mà de la seva promesa. l ~ou a través d'a-

la mà que jo recollía i registrava les sensacions

de Joana.

~uan

el promès en-

una conversa que li plavía, sentía com aquella mà augmentava la seva te~

normal. Era el termbmetre per el qual jo sabía els estats privats de la noia.

ingué que «eixaren els

di~legs ~e

-, calcats, sense ells saber-ho,

Plató i en començaren de nous, originals

dels de tots els promesos del món en plenitut

acuItats. l jo encara no em donava per vençut, i quan
~

ulls
ho

s~

d'el~

parla~a Jo~na,

tancava

i em semblava, de tant desitjar-ho, que les contestes anaven per mi. sí,
però llavors jo vivía de tenir Joana

~a.

Que per tenir-la
, ,
.,
:ton es a1.X1..

~prop

a~ro~ •.

Per mi no comptava cap altra

havía de presidir el seu festeig? Què hi

v~len

fer,

:na nit el promès vingué amb cara de decid.i t. Portava una rosa a la mà i començà
_~orar-la.i

a fer comparacions amb les galtes de Joana. l besà la flor. La mà dè

a em tremolava al front. La rosa, per damunt del meu nas, arribà a la mà lliure
oana. Es creuaren uns besos servint de correu la rosa. En un dels viatges la
ífica flor em caigué als llavis i hi vaig trobar, vius, els besos de Joana.

Va~

ir la boca per tenir més a dins meu aquell vellutós contacte i vaig aspirar amb
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a afecció, que la rosa es precipità canyó endins ••• No s'adonaren, e21s, dels
alls que jo passava. amb la rosa a la

go~ja,

i seguíen mirant-se, mirant-se,

s que el promès s'aco:stà a Joana, llurs mans es trobaren i vingué la glòria del
:.z::¡er bes, i la del segon, i la dels altres, que eren molts. Joana rebia. i tor- els besos a ulls clucs i, una de les vegades, un bes canvià equivocadament
estí i em caigué de ple a la boca. Fou un bes equivocat, però m'havía besat.
amb la rosa a la gargamella Iixxx no podía dir res i d'ençà del bes vaig viure
ells, RX en el món irreal dels que s'estimen. La meva esperança era una cosa
--ovible perque no em deixà ni en aquells

mom~nts

que la meva estimada es besava

- el seu promès ••• però, senyors, qui em besà una vegada perdent la noció de les
~tàneies

degut a l'embriagament que regnava en aqella hàfuJitació fou el promès de

a. Allò em feu tocar, amb un instant, de peus a terra i:

-~ins aquf hem arribat} -vaig exclamar aixecant-me dmnunt el llit.
7~S
l

dos enamorats tornaren al món, i jo sortía aquella mateixa nit de la hisenda
del no tornar, amb la primera espina

- dominis de les cordes vocals.

c~vada

al cor i amb més de tres clavades
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tk~d-l--~~tH/~~~'
~t.bt-4.~rr ~~ ~~d.'Jue

~~p~~ ~a ~urar-me

_ibre

~el m~u pri~er

~

el record.

~e

Joana. Q,uin desengan¿ va de-i.xar-Ule.. el petit

~~~~¿il.iJ~ "F~
amor.

~í,

e~

m6n era molt bell,/el cel molt,blau, les mun-

I~~~~/~/'~~~'

~yes molt ~ermoses, l'aire molt net'i la flum mol~clara, però què er~t això
mi, sense Joana"?
encara
:-es, de
~~ecialment

que

Llavors

què hi faría

~ips

e~ Tem~

la vitamina dels

i vaig viure, uns

arrib~)Jr8'ffi~~~~a vi~gut al

t&& vaig

i

~ellats

m6n

perque em fossin vedades les coses amb què els demés disfrutaven i

segurament ja era 7e~r~~~s~~tres.que ~a

~al~?t~fm/em
pegav~
•••
si em morís?",se'm vft acudir de pensar~díes
~ lA.u.-/
~".
.
I

la pèrdua de Joan

em tenía més atropell:tt. "Ah, quina .iwz:aàkta li faría al
•

es veu, per
a a estudiar les

la
ilitats de portar

si em morís."
terme aquella juga-
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vaig sentir clares, claríssimes, aquestes paraules "Amb or tindra.s les que
:liguis". Per si ho havía senti t malament, se 'm repetí i amb paraules majúscules:
,uB OR TINDRl\S LES Q,UE VULGUIS". Déu, l'or/ me n'havía oblidat. I, malgrat la

cpugnància que un temps m'havía fet, malgrat la història de Marota i les que

j~

Qteix havía viscut, les dues lletres començaren a il.lumínar tot el meu pensacnt. La febre que degué moure, durant anys i anys, les passes del meu progenitor
- apoderà de mi dl'una manera total. Les dues lletres anaven i veníen pels hemisoris del meu centre nerviós i les veia pertot on mirés. Primer com dos puntets,
_~irebé invisible~que

anaven guanyant més i més volum cada vegada fins que no hi

I

-~vía

prou espai,

del domínat per l'aparell visual, per encabir aquelles dues

ormes lletrasses en progressió constant. Q,uan ja les lletres no podí en fer-se
_5

grosses, s'anaven empetitint fins arribar a tornar-se microscòpiques ,per tora créixer de nou. l tot això continuat, constant, inacabable, mirés on mirés,

~spert o adormit ••• r,. com a co·sa curiosa, per~ normal vistos els antecedents
s meus primers i únics pares, totes les evolucions del mot famós anaven acorn~nyades de les més variades melodíes ••• Vaig intentar lluitar, en veritat, per
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-reure'm l'or del cap al veure de la manera com això s'havía ensenyorit de mi.

~eguía camins oposats als que la meva miraculosa predisposició per anar pels del

:roc metall em senyalava ••• Fou debades. Seguis el camí que seguís, sempre parava
a.vant arenes d'or i tresors que els treballs haguéssin estat per comptar-los.l
ixò, una i cent vegades. Es veu que en aquest món o hi ha molt més or del que la
;ent es pensa o el poc que hi ha tenía tanta influència damunt meu que pensant-me
"ugir-ne no em mov:ía mai dels dipbsits on el sol deix~ les seves llàgrimes. vaig
~:uitar

cosa de no dir· contra aquella atracció set vegades fatal, perb preveia

ue acabaría acceptant~ la seva crida com acceptava de menut les plantofades que
gent em donava, és a dir, com una cosa contra la qual jo no hi tenía res a fer,
vía de passar, estava escrit, es veu, que passés. Es pot anar contra el destí
ols humans? Jo crec que _!fa •• 9.YJÍ hauría pogut privar. que pra¡xi tyles fes l'!frOdi-

~w~~

i~)..v,~~¿~

-:,. d~ ~-e.hs rius ~ ~ i~ ~ ~ J ~ ~a~3e~O!!lirl ia
·:àa

a:~:an~ à~ ~en~ Donc€

ja estem entesos. Amb tot, devegades em do-

-va a no voler acceptar les coses tal com eren i tenía moments de rebel.lía con·~a el meu destí groc i em deia si no hi hauría, en aquest món que és tan gran,
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al tta Joana per mi tot sol.. fAmb or trobarà.s les que vulguis" em fou di t di-

.8

rses vegades per una d'aquelles veus que no sabía d'on veníen perb que ja m'ha:en parlat, o almenys jo les havia sentides, aix~ és certíssim, més d'un cop, pejo les volía trobar per mi tot sol, volía troba.r la que em digués:"Samuel, t'ES:'mo" sense que abans m'ha.gués dit:"samuel, quant téns?". l abans de donar-me de
:e a n'allò que acabà essent per mi com l'aire que respirava, com el pa de cada
~a,

~d8

cada trea, vaig intentar presentar batalla al meu daurat destí ~ t

18 setlvoxa-e¡ue llu sabés aui el a .iu Quan d'or és tract~S'.

c./a-r

;
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~

vaig trobar, però si la primera de la meva vida fou una cosa com Joana."

;uells "Mare de Déus" sense control, incontenibles, que vaig deixar anar al veu-la aquell dia de l' escorçó, es convertiren en vulgars "Psès" davant les seves

:r

ssibles successores. Es cl8r que potser tot era questió de paciència i de seir cercant, però jo tenía

pressa, una pressa enorme per trobar la dona que em

s desaparéixer del pensament aquell OR que hi portava litografiat. D'haver-la

.

. obada a temps, qui sap quins camíns hagués seguit la meva vida. Ah, poder canviar)
~

visió perpètua d'aquelles dues lletres per la d'uns ulls blaus i una trena rostenir dos braços per mi, per voltar-me afectuosament tothora, que m'apartéssin
b el seu afecte de les rutes de la tragèdia

grog~ •• Trobar

la dona que un diu al

ure-Ia: "Ara, és aque sta, la que volía", i estimar-la tant, tant, que no tingués ~

·ps per res més que és de la mane ra que es deu estimar en aqte st món •. l no la

- . . bava, no la trobava. , i cada dia sentí a més sovint aquell "amb or trobaràs les
'" vulguis.", "amb or trobaràs les ·que vulguis", "AMB OR TROBARAS LES Q,UE VULGUIS"

era, Senyor, que em dèia aquelles coses a mi?
ossiblement no ho ~abré mai,.

t.aUl:J;lOG-.

~

o ho se, no ho he

i

l, malgrat tot, encara intentava no dqnar-

e per vençut. Juro que vaig batre'm contra el camí que s'obria, ample, brillant
: riquíssim davant meu, com es bateren,81menys¡Laocoont i sos fills contra
-erpents, com és bateren els 300 espartans

,.

les

al PRS de les Termòpiles, com es ba-

-eren les societats microbicides contra Pasteur ••.• Davant aquests tres peti ts exem_les, que el paper va car per ressenyar tots els existents

dels que han lluitat

: perdut, es trobarà massa estrany que jo acabés com ells?

per no dir aquell

}

sperat "em dónc", desesperat, vaig intentar fugir. Va.ig voler fugir de l'assalt
e l'or i vam emprendre els dos una cursa memorable; Pensava que al fugir físi~ament

d'ell, podría desfer-me'n i em vaig convéncer una vegada més que no és un,

etalI com els al tres, que porta alguna cosa viva a. dintre seu infini tament més
~orta que els limitats quilos d'ossos,

entranyes, nervis, sang i cabells amb què

~orrim pel món els pobres humans qae~,~~~~~ñn111t~s~ae:J~Gg~~~~~~-1~~rr~~;~~,

- riques i

Caix~

malgra.t haver aixRcat gratacels i catedrals, Centrals Elèc-

d'Estalvis,/al custa:t-de qualsevnlRs ¡¡¡ltre exemplar vivent dels

olts que, amb el

nosaltre~ es passegen

I

.'identitat, ulleres
n home nu al
_8

nyones.

pel món sense

sense calces ni brillantines. POseu,

un elefant, d'una foca, o un simple

~rat.

si us plauI

l si voleu que
:7

comparació es pugui fer amb m~s propietat, que plogui i fassi fred •••
l va co¡nençar aquell meu viatge sense t... erme perseggi t pe-:- l'or, fugint,

~empre. Mai ningú,

fugint

a cap lloc i per cap motiu ha estat objecte, en res, d'una

ersecució com la que jo sofría. El meu perseguidor no em deixava ni un sol ins)

-ant de repòs, no tenia descans enlloc, ni mai. Era un cos a cos inimginable per
.ui no hagi sofert una persecució com la meva. Tenía. l'or a punt de caure'm al
~nunt
~ius

a cada moment ••• Despert, dormtnt, menjant, bevent ••• veia

gr~c

el cel, els

i les muntanyes, els estels, la lluna i el sol, els ocells, canaris apart

_ue ja ho són sempre ••• De nits, dormínt, grocs eren els meus somnis i plens de
untanyes daurades i movi bles que s'anaven acostant m~s i rn~ s cada vegada a la
eva ~obra humani tat •• ~ u e menJ¡¡nra,
~.

cow :slJ'h

que

138"1Fíé1 j

es GOflvertÍe1

Va arribar un moment que ja em veia les mans i tot jOJgroc.lsJ

em- are:'
I

~.

l

mida que el temps passava em donava compte que la lluita era desproporcionada
la de la famjlia Laocoont, dels espartants, dels microbis, i que vindría un d~

~om
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e em donaría, que diría prou ••• Em podía ja considerar com el condemnat a mort
va, pobret, camí de la cadira elèctrica voltat de policies ••. era l'ocell
.cat de l'ala que res no pot evitar la seva trista devallada; era el llibre

feri~
q~e

s

acaba, el tren que no te carb6, el passatger que irremissiblement s'acosta a la

,

.

_ba de l'Aqueront •• òI, quan a la fi, vençut, conformat, deia, de boca terrosa al
~
u d'un arbre blanc de ~ pisos d'alçada:

.

- ~ ~e
o,

~nic,

perdut •• :l¡'aúi 's la voluntat de l'or,

,

()

no ho vulguis,
I

dir una veu dolcíssima ben a la vora meu. Vaig alçar el cap i vaig veure, a dues
d'on jo acabava de fer la meva renúncia a seguir lluitant, l'estampa de seora més bonica que mai m'havia pogut imaginar que fossin les senyores. A la vega, dos pensaments s'expressaren amb la mateixa intensitat. Un, diguent-me que enra hi hawía soluci6, que ella era el camí salvador, que jo era un home com els
_vres, que podía tenir un amor per

mi

tot sol i que l'amor era ella ••• que les co-

s que fins llavors m'hawien esdevingut ja no tornaríen més perque tot té un teren aquest m6n, fins el patir ••• L'altre pensament, mentre l'anterior m'anava
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i~nt aquestes coses, s'arrossegava-sornaguerament pel lloc on normalmmlt se
solen arrossegar els

pensamen~ i

em repetía:

No és de debó, és un miratge ••• la

nica cosa que és de debó és l'or que ja et té presoner, que ja no et deixa ••• que

~

a no et deixa ••• que ja no et deixa •••
-·'acaben de dir que ets un miratge, que no ets de debó ••• Es la febre que tinc que'
~

fa veure't en forma humana ••• Mira: Tot és groc al voltant meu ••• el cel, aquest
:)

bre que fins fa poc era blanc, jo •••
-·,0

en sé" coses del deliri de l'or.Tu el t~ns, però pots salvarte'n encara ••• I no

-'
" " ••• T'I
-~c una flCC10
e.

l al dir "té", diposità per breus segons, els seus llavis damunt el meu front.
Vaig experimentar la mateixa cosa
_~ell

que quan la mà de JOana

em feia sortir d'a-

pou sense fons al qual m'havia baixat l'escorçonera. El món esgrogueit que

voltava

an~

deixamt la capa de

~roc

i tornaren a brillar intensament els seus

lors naturals •.• l'arbre blanc tornà a ésser blanc, el cel blau, d'un blau com
_ que es deuría posar si hi hagués festa major a les altures, el bosc tornava a
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-rar que el verd era el millor color del món ••• I el18, la que m'havía besat)era

: meu davant meravellosa, bruna, perfecte, real. I, com va passar-me amb Joana,
s dos segons de veure-la, ja l'estitnava poderosament. Era el meu segon amor. l

_~

uells mots:" Amb or trobaràs le s que vulguis" s'arn. ven perdent, perdent; i cada va~da

els sentí a de més lluny fins que el seu so es tornà fràgil com un sospir apa- ,

st, acabant per desaparéixer de les meves aides que
~rmuris

tornav~n

del vent entre les fulles, els cants dels ocells i

a sentir de nou els

l~s

àrres cantarines

)

les aigues dels recs.
Ella era Coia, filla de reis. Un seu passat era Manco-Ca.pac, fill del Sol per
_ínia directa i fundador de l'.Imperi dels Inques. Quan vaig confessar el meu amor
Coia, em digué que per tenir-lo li havia de prometre que renuncia.va a l'or i a
__ s seves coses. Ho vaig fer tan somemntment com vaig saber i quan vaig acabar el
rament em va donar el nom d'estimat.
-Ara vindràs amb mi, estimat meu, i et contaré una nova histOria trista de l'or
~rque

vegis que enfolleix als homes i porta la mort al costat.

t
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l Coia em contà la histOria del seu poble portant-me, del braç, als paratges
, tinguéren lloc els principals epissodis del desaparegut Imperi.
- ..• 1 vet-ací el llac Titicaca. xqui hi ha encara un Temple del sol que no el s~a

:ngú més que jo, i que el sabràs tu que ets el meu estimat.
- ... 1 aquí fou on Manco Capac enfonsà 18 barra d'or que li donà el Sol manant-li,

e en el lloc on es clavés fundés el seu poble. Manco Capac l'enfons~ tan fort·
e

ma~

més ningú pogué trobarla.

()

- ••• 1 aqqí hi han enterrats tots els Inques que arribaren a Reis i moriren si~ent-ne.
~

Els seus successors passaven un any fent-lis funerals, i en dies de fes-

gran es treien del Temple els cossos embalsamats dels que ho eren i els feien

~esidir, voltats d'or i pedres de preu, aquelles festes. Mai cap ciutat del món,
~

,
~

dit algú, ha vist tantes riqueses reunides com vegéren la meva gent en aquells
t

_ies de festa.
- ••• l

aquesta és, estimat meu, la mascapaicha, la bala.- roja distintiu del que va

regnar. posa-te-la, perque ja has començat a regnar a.1 meu cor.
_ ••• l aquí s'aparegué el germà de Manco-capapc al princep l aImar Huanac Iupangui
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ent-li que ell era Viracotxa i que venía en nom del Sol, son pare, perque avi- al seu, germà de Viracotxa, que gent de diverses parts del seu imperi vo~íen re
s' \..I
~L--- .?~ /lA_'~--~ ,'Y1AI ¿C í~~
"ar-lo. "Dig~t al teu pare) i, tu, erwestei*b que calg'ui que j o vetllo per tu".

:7

are del príncep, veient-se vell i malalt, tingué por i fugí, però el jove 1al~:JObustit

per allò que li digué Viracotxa, es llençà a la batalla contra els

--:,~,' que eren més que estels no hi ha al

cel. l enmig de la batalla, els 1n-

s deien a crits que les pedres del camp es convertiríen en homes per a lluitar

}

a soldats de primera línia al costat del Princep, fill del Sol ••• Vingué la nit
lluita no acabava, però els del Príncep teníen el Sol en mig d'ells i lluita~

amb claror i la seva vistoria fou total i deTinitiva •••
- •• i aquí fou on el fill de Uanacaui Pirua, a qui els seus enemics volíen mata~
-à llàgrimes de sang i els seus adversaris s'espantaren en tanta de manera dav~t ;

11 prodigi que consultaren els astròlegs i aquests pronosticaren tota mena de
estats contra el país. l tornareh el prrcep a son pare, el Rei.

-.5 aquesta cova és on Mama Cíuaco tenía son fill amagat i li posava al damunt
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- d'or i pedres precioses com el princep podía portar. Digué a la gent que el
l s'havia emportat son fill però que ja li tornaría per salvar el país que tron::ava. En ple dia, feia passar rapidament el príncep,
.• 5

car~egat

d'or i pedrería,

carrers prineipals del poble i els ciutadans, al veure'l tan resplendent cre-

-~en

a ulls clucs, degut a la resplandor del noi, que es tractava del veritable

- del Sol. Més tard el princ~~
O fiTIs,

Ò? ~~ ~
el~

quals

;:"l..~~¡í ¡l,F
.-:J

e~~ seg~i~n

Inca Roca, qt¡e ar~ tenir més

~~

J.J....

en les seves expedicions i les sevep guerres.

~~.~~eK.U~~~~d.-~

- ..• i aquí és .. Iucai, on v~níen els Reis. Aquestes muntanyes que veus, aturaven
~ ~ t.M./ ¿lLtf ,., ~ ~ ~ /\A..O ~~er<~~
c~:~b~~uren, tots els~~;s i el lloc, en aquell temps, era paridísiac. Era

lf1Àu/

de

.' "¿"~.

fonts~ns,

i era aquí on els Reis portaven les seves concubines favo-

s i es banyaven junts en banyeres d'or on l'aigua hi arribava per conductes
erranis fets d'argent •.•
uest és el Cuzco. Aqui hi havia el més ric Temple del Sol, l'orgull·de la ca,

.

i la meravella de l'imperi. Era materialment una mina d'or ••• Ai, l'or, quin
r jugà en la vida del nostre poble~ ••• Tot el del país hawía d'ésser per l'Inca
~egnava,

era una llei, i, estimat, no totes les lleis qur fan els homes soh bo-
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~ ••• A la paret d'Occident del Temple hi havía una imatge de la divinit~t. Era
rostre humà fet amb or massís. Igualment d'or eren els raigs del Sol i les 110-'
=s del Temple ••• L'or era l'escut de la meva gent i, estimat, escolliren un mal ea
~

perque fou la seva perdició ••• Quan la porta del Temple s'obria i hi entrava

..

_ sol, la il.luminació era ben bé d'un altre món. L'or, segons els nostres savis,
.en llàgrimes del Sol caigudes damunt la Terra.

Hi havia també una capella dedi-

da a la Lluna, tota feta d'argent tal com correspon a la delicada llum de la prG
sa del rei del cel. I, també, un altar a. l'arc iris fet amb pedres precioses
b els mateixos colors naturals de l'immortal Arc.
- ..• 1 aquí morí Atagualpa. No era Inca pur,

ja que era fill de la filla del da-

er Scyri, de Quito, però era la nina de l'ull de son pare, el qual, abans de moi:; repartí l'Imperi entre ell i Uas~ar,

aquest) Inca

~ent

per cent. Atagualpa no

gué que ningú ~ port~s altra sang que la seva i matà tots els Inques de
g reial. Fou

una~nça e'SiH~t:lt'osa

i

QlEtefioÍ-sEri'ma. Ben pocs escaparen de l' ex-

rmini. Quedà sol amb els seus guerrers i seguidors ••• I els astròlegs ja l'ha-
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íen anunciada aquesta matança. l havien dita més a més que uns hOlnes barbuts
inguts d'un altre m6n acabarien amb l'Imperi ••• l fou l'or, estimat, el que tin-ué la culpa de tot. Si el Sol no hagués deixat anar les seves llàgrimes a casa
.ostra, avui encara

els Inques

faríe~

en el m6n el paper que com a fills del

301 els hi correspondría fer ••• l vinguéren aquells homes barbuts que els astrb:'egs anunciaren. "No hi lluiteu, amb aquests homes. Venen d'enllà la Mar, i gent
.,ue s'arrisca a passar la Inacabable per venir a casa nostra, o venen amb mol ts
ts designis o s6n capa~os de qualsevulga cosa" afeg~n els astrblegs a les
;:~ves

profecíes.

Al principi de la seva arri bada "teníen por i cercaren l'ami s-

:at d'Atagualpa. Eren molt pocs al costat dels guerrers infinits de l'Inca. l li
--ren dir que veníen en so de pau. l el convidaren a visitar el Cap de les seves
__ rees. l quan hi arribà amb el; seus guerrers fou atacat
~~~

ïnea

J '1 ~/:;;i!!;

Fepel~~91l atac~ ~anaven

~ fet~~r~. ~ebé

morint voltant Atagualpa perque aquest

o reswltés ferit ••• L'empresonaren'i el Rei acceptà l'empresonament tal com ho
an els Reis. que en són de debó,

a~b

tota dignitat i sense voler perdre el seu

ng. A la pres6, el deixaven visitar pels seus amics i parents, i aquests con-
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-ren al Rei la passió que movía a una bona part dels seus empresonadors; "Llavors
rtiré aviat" digué a un dels seus visitants. l l'endemà feia als seus guardadors
.lesta proposta:
-Si em doneu la llibertat us ompliré d'or aquesta cambra, que és la m~s gran de
casa.
-Fet - se li contestà.

es feu, a n'aquella cambra, una ratlla fins on arribava l'Inca alçant les
s, el qual corn a Inca i com a Rei i fill del Sol era alt de debó. l Atagualpa

à a la seva gent que li por-tés tot l'or i argent del país que aquella riquesa
el preu de la seva llibertat.
- els seus guerrers passaren dies i dies complint el mandat de l'Inca. l ben
iat fou portat a la seva cambra de la presó l'or dels rius i de les muntanyes,
s temples i'dels palaus ••• Fou en aquell temps que Uascar perque els nou-vinguts
deixessin

regnant corn a Inca, feu dir als seus Caps que ell els portaría més

i riqueses que Atagualpa ••• I Uascar queia poc després per ordre del Rei empre-

~vnat,

sense poguer complir la seva promesa. l els dies passaven i l'or i

nt anava acostant-se més i més a la ratlla senyalada a la cambra del reial pre_~ner.

~

No tinguéren espera, al veure aqu'ell tresor qU€ ja convertia aquella presó

la més rica del món, a que el tribut acabés de complir-se. Tinguéren por que
s Inques, al saber l'existència d'aquell bé de Déu pensessin un día les coses

- revés i decidissen apoderar-se'n. l tinguéren por d'ells mateixos ja que a

~ts feia se~aquella presó amb aquelles reserves que mai cap banc s'ha vist a
~es

seves caixes. l un dia diguéren a Atagualpa:

-Ja has pagat el rescat. No cal que ens portis més or. Però restaràs presoner'
-ins que ens arribin reforços que els esperem d'un moment a l'altre ••• Pobre Ata=~alpa,

Rei dels Inques i fill dels fills del Sol ••• Corren rumors que els indis

stan preparant un atac. Algú diu que la. culpa és del Rei empresonat i decideixen
tar-lo, jutjant=lo abans. l té lloc un judici contra el que era Rei
eri establert per mandat del Sol, 'i aquest Rei és jutjat per un

~~

esc~not

d'un lmde gue-

rers arribats al país de quatre díes. Li van ésser fets aquests càrrecs a Atagual
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~:

Usurpació de la corona i mort d'Uascar, son germà/ Dissipació de les rendes
liques dotant a parents i favorits. Idolatría i adulteri vivint públicament

sat amb moltes senyores. Sublevació dels vassalls ••• I, un 29 d'agost, el condem~

a morir cremat. Morí com un Inca. l Morí com encara no

n'h~ía

rtint-se a la fe dels que el mataven i dels que li prometeren KX

mort cap: conla llibertat

anvi d'omplenar-lfs una cambra amb or i argent i pedres precioses. Abans de moir es feu grabar el nom de Déu a una ungla. A l'ensenyar aquesta als soldats que
acompanyaven, aquests repetíen la mateixa paraula. Quan la mostrà al cap dels
.lS

acompanyants, t;tquest ~allà. No sabía llegir. l Atagualpa el, desprecià per

saber una cosa que tots els seus soldats sabíen ••'.
- ••• i aquí fou on Uallca de'scobrí l'argent. Un xai s'havia escapat de la seva
ada ijperseguint-lo/vingué la nit. Tenía fre~Uallca i feu una fogu~ra i l'ar_.•t
~

que hi havía a flor de terra

E;S

derretí amb l'escalfor. Aquella nit Uallca

passà en blanc afegint llenya al foc i contemplant el miracle de l'argent líid amb els ulls més oberts de la seva vida. En essent l'endemà s'emporth el me-

i el mostrà a un seu company. Fou la primera baralla que Uallca

sostingué en

seva vida. l aquell seu company donà compte de la troballa als que més tard han de llevar la vida a Atagualpa ••• Que focs es feren durant nits i nits en el lbt
: descobriment del pobre Uallca •••
_1 darrer dels nostres, Sairi Tupac, marxà a les muntanyes. L'enyor de veure que
podía tornar als llocs que els seus passats bastiren anà mnant la seva vida i
dels seus descendents ••• i no en quedà cap. amb sang pura d'Inca per tornar a

r~

. el perdut Imperi. Només jo, Coia, he restat ••• Però, tota sola, és molt difí- que arribi a refer la familia •••
esprés de la mort d'Atagualpa, l'or el venjà. Aquell mateix que havía de servir
~ seu rescat fou la causa de la mort dels forasters de més remom.A mida que s'a~

.

descobrint més or pel país, l'or, que per mandat del Sol duia la mort al costat
nçà l'enveja per mig les filer~s dels que tant el cercàven

i foren els foras-

s, ells amb ells, qui passaven els díes matant-se i 'morint •••
•
. ~ren-la bé, estimat, aquesta història de l'or que no sabíes.-digué Coia un matí
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an arribà al final de la seva contalla perque ja portàvem recorregut tot el
~ís

i no hi havía cap més lloc on haguéssin passat epissodis dignes de figurar

b negretes en la trista història dels Inques, fills del Sol. l com que la

KK

:stària del seu poble va ésser-me contada per Coia intercalant a cada gesta gran
bre de besos dignes del seu llinatge, la vaig aprendre a les mil meravelles.
ts passatges, per aprendre'ls més bé, m'els feia repetir, besades incloses, una
:la de vegades.
l jo, aquells dies venturosos, pensava que Coia era el premi que el Destí m'ha_a donat per haver-me pensat tant sovint que jo en

~ pe~patir,
~.ía

aque~

món només hi havía vin-,

i que la bruna princesa era la recompensa dels milions dé cops que

I

rebut de petit. Ah, si aquells que es passaven la vida pegant-me sabessin

.

/1

e s6~el promès de tota una princesa, em deia sovint. Devegades, però, jo era el ,
imer de trobar aquest meu prometatge una mica f.ort, la veritat, però era així.
ho acceptava perque era dels qúe creia que l'amor no coneix fronteres, castes,
sicions ni carteres.

s'esdevingué qu~lcom extraordinari, quelcom absurd que mai hagués comptat
podía esdevenir-se. Coia, qua.n m'hagué.l contat la

hist~ria

del seu poble, no

;igué què dir-me més. Els seus mutismes eren cada vegada més llargs. I, llevat.
repetir-me a.lgun epissodi nacional escollit, passava dies i dies
~

s~se

sentir-

la veu. Li vaig proposar de marxar a qualsevol altre lloc. Va dir-me, i per

fe~'

estigué la mar de temps pensant-s'ho, que ella no podía apartar-se de les te-es on havíen regnat els seus gloriosos passats. Li desvetllà, aquella contalla,
s ganes de reviure l'esplendor passat? No ho s{. La única cosa que

s~

és que un

va dir-me que havia sabut que no era elia sola que es passejava pel món amb
g
~

reia~

a les venes. I la seva afecció a contar les coses dels que foren abans

ella es tornà a desvetllar. Em contava

la vida dels quinze monarques Inques

othora i cada día. Vaig arribar a coneixer-les, aquelles vides, corn si es tracs de gent de 18. meva familia. I, esverat, vaig observar que una lluissor espe... al li brillava als ulls quan acabava diguent-me que a les muntanyes hi havía en-

ra, gent de la seva sang. Ah, el meu segon amor no se m'escapa.rà com el primer,
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ig dir-me. l a n'ella:
-Coia, estimada, l'amor fou primer que tot.
-A les muntanyes hi ha gent que porten la meva sang. Sang de les mullers del

e.l
--rrer Inca que al veure'l mort,

h) df¡¡re.#)

~

per reunir-se amb ell pels camíns del

-"'1.

-I aixO què hi fa, si ens estimem?
No em contestk. El desenllaç?

Si, hi havia Inques a les muntanyes. l un dia
. .A ~

~

ig trobar als peus d'un senyor. que portava la b01.lka gz:..o.ea dels prínceps i que
~ia

anys que cercava una princesa de sang adequada per revestir el

~rdut

Imperi.

Em vaig resistir una, deu, cent vegades a acceptar que algú em treiés Coia del
stat. El nou vingut digué, amb la història del país als dits, que quan un Inca
_iu que una dona ha d'ésser seva,

~s

moure l'enuig del Sol, que tot ho sap, ho

u i ho escalfa, portar-li la contraria. Oimés, prometé a Coia que
e~elo'rnra

ell sabía

-n hi havía molt més or que no s'émportaren del país anys~ aquells que hi
-ribaren

d'enll~

la mar.

,

-Però i l'amor, Coia? l els disbarats de l'or?

-En faran una vegada més - se'm contestà.
En pocs segons, mentres ells ja parlaven amb les mans agafades, em tornaren al
~p,

esplendoroses com mai, les

d~es

lletres grogues que l'encontre amb Coia fe-

n desaparéixer. I, de nou, empr enguéren l' assal t del meu pensament aquells mots
e algú que no sabia qui era ja m'havia dit tantes vegades: "Amb or trobaràs les
e vulguis". "Amb or trobaràs les que vulguis" "AMB OR TROBARAS LES Q,UE VULGUIS"
, aquella no m'escaparía com Joana. Estava decidit a tot, a fer cas de la crida
l'or i a seguir aquella veu que ja ressonava dintre meu com la caiguda d'una
nyanya. l vaig dir que jo ja em sentía tan Inca com el que més, i que si era
estió d'or, jo en podía trobar més que mai n'havíen tingut tots els inques que
~-íen

estat.

- ••• I, senyor, si vos com a Inca sou home de paraula, fem una cosa. Si jo us

_ort o més or que el que ten{u vos, jo conservo Coia i la

e en teniu més sou vos, us emporteu Coia i la

bo~.

b4 ~

Si el

Doneu-me només tres díes

coll.
-Fet -respongué l'Inca mirant-me altivament. Un fill del Sol només té una pa-

~ula
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-. l es mirà Coia somrient que començava a dubtar al veure com m'agafava

__ s coses.
-D'aqui a tres diés -va dir-, us esperem on hi hagué el primer Temple del Sol
_ Titièaca.
Els vaig deixar convençut que si es volía refer l'Imperi s'havía de comptar amb
i. Creia en tanta de manera' eh l'efectivitat del meu sentit especial que em po~

-ava sense jo fer\-hi res vora l'or més amagat, que vaig consi<il.erar ja per endant que el meu oponent havía perdut la partida, i de molt. Però ••• per primera v&
-ada, el temps pase;ava i el meu raquis es ma.ntenía inactiu. Em va. fallar per pril'

cop aquella predisposició meravellosa, com falla., senyors, la nit de més com-

_~omís,

la cantata de pes el millor tenor del món. l el dia convingut em valg pr&

--ntar, vençut, a l ' antic temple del sol del Ti tica.ca. Coia. i el seu
5

Inca~

que

deia Manco Kapac, com el primer, m'esperaven abraçats i somrients. 'La meva prh

vsa portava al coll, als braços i als turmells i a la cintura, els collarets,
t

~açalets,

les turmelleres i els cinturons d'or massís que mai, en gruixor, es

e~
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. .lguin imaginar ••• l j o vaig arri bar amb unes tri stes arene s i encare. carregades
"mal ta" •
-Amics, jo •••
-Estimat Samuel -va interrompre'm Coia -, el teu gest t'honora, però el pacte
5

el pacte.
-Però si aquest home té dret a tenir 600 criatures i tu sola els teus treballs

lndràs •••
-Es la llei dels meus i l'accepto.
-No em dóno, Coia, es tracta d'una equivocació. No pot ésser que jo només ha" portat aquestes tristes arenes ••• Jo sóc el primer trobador d'or del món ••• No
- comprometis, encara •••
-L'Inca ha complert el pacte -intervinmvé Manco Capac;-Cal, ara, que el complei-.
: el que no ho és. La

b~,

fassi el favor •••

-Si és servit ••• però.tornaré, tornaré i amb tant d'or qqe tremolareu al veure'l.

L

/- -

~dJJ-r~ ~~

~~~~~~?. ~(~ ~
~ a-fplÑUUA/'
.
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vaig llençar-me a reguanyar Coia furiosament, esforçant-me per afinar aquell
J.

extraordinari registre aurífic com ho estava abans d'aquell incomprensible fraque feu sentir-me de nou el més desgraciat dels homes. Però ben aviat aquell

_.ti t incatalogable per descobrir les "llàgrimes del sol" em tornà a

respondre

tota la seva esplendorositat. I enlloc trobava que l'or fos amb prou quantiper oferir a la meva perduda princesa filla de Reis i anava seguint sense ees els camins que em senyalaven aquelles'vibracions interio~ úniques que jo sa·5,

en la història dels humans, i no m'aturava fins que arri bava

B.

no poguer a-

antar-les físicament. Ja veurien els inques amb qui s'havíen jugat els diners.
furiós per portar a Coia i a Manco Capac un tresor que mai no W robava prou va, s, seguía i seguía cercant sense ni donar-1fte compte dels llocs on_ portava a
p les meves recerques. Fins que una nova desventura va venir a juntar-se a les
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- ja estava sofrint per la pèrdua del meu segon amor.
--ans enlaire -digué una

veu~

'havia ficat a una propietat privada i estava recollint or d'una estacada re:trada al municipi de X. M'empresonaren. Era la primera vegada, i per culpa de
:r. Ah, quins dies més tristos vaig passar en aquella presó!

enía aturador i els pensaments més negres tornaren
:.ani tzació nerviosa'. ~ et

BegU'!"

qèl:i'

em

moriría

d' Il D

El meu desconsol

a~oderar-se
moment

de la meva

a l ' e:3:tr-e. 1. ni se 'rn

ocórrer fer, als meus escarcellers, la proposta que Atagualpa feu als seus. 1
el diví metall n'ha obertes i n'obrirà tantes de portes de tota menal
~enjava,
~eu
5

pobre

ni dormía, ni pensava. lleIs dies passaven sense aportar cap canvi en
e~tat

que era el més desesperat que ningú es pugui imaginar. l fou quar

malaurat em sentía i quan veia ja la meva fi

kUS

8

quatre passes, que vaig trobar

Mac Pherson. Era el meu veí de cel.la i va fer el miracle de reconfortar-me

la meva malaventura. Va dir-me que el món era molt gran i que passar massa temps
mateixa presó era la cosa més desastrosa que hom podía fer. Costà Déu i ajua Mac Pherson obtenir la meva primera resposta a les seves plàtiques.
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-Les presons, estimat company, s'han fet perque la gent que hi entra se n'escai. Tu dius que ja res t'abell, que tant et fa una cosa com l'altra perque dius

•

e en aquest món ho has perdut tot. L'esperança i la gana són dues coses que no
:'1an de perdre mai ••• 1, a l'escapar-te de la presó, experimentaràs una de les
~nsacions

més completes que es poden experimentar ••• I et portaré a un país nou,

la terra és encara de qui la treballa •••
'ou, en veritat, una sensació que seríe Jifícilissim explicar i que només la pon conèixer aquells que alguna vegada han estat a la presó i se n'han escapat.
_s qies que precediren a la fugida, amb els preparatius, pacients i silenciosos
~que

~s

els

gua~dians

no sospitessin res foren, realment,

un curset d'emocions no-,

que tinguéren la virtut de fer-me oblidar del méu estat. El dia que Mac Pherdigué: "Aquesta ni t", el recordaré se~pre.

Le s hores passaven le'ntes, inaca-

_bles, carregades de plom ••• La tarda d'aquell dia fou hermosa, al defora. Mai ha_a sentit cantar els ocells tan bé com els que actuaven aquella tarda. Del bosc,

~

per, veníen onades d'aire fresc de caminets ~ molsa:jrierols gentils i fulles

a's~
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ides. Uns bous llauraven un camp, al lluny, i el seu pas era tan lent que semclavats al mig del paisatge, com en un pessebre. Era el darrer dia de veuFeia poc, seguía el seu caminar desitjant que mai més arribessin al capall del ~amp, que era grandi6s. A~tarda volía ~ue aque~ ~special
e Déu hJ<fonat a n'aquells pobres
es, per amables i ben
_~at,

~.

i aquella tarda

~(inLnsibles~~OXimitat de

Pla~qUe SigUin~ ~s
~a

èeo

~,

les va-

convertís en un trot lleuger i

&ab l'arada i l'home que els menava a tots

es, semblaven, per l~seva lentitut, que havien vingut al m6n per passar la viplantats en mig d'aquell camp inacabable ••• l vingué la ni t. D'un rec que passa-'
vora l'edifici, cotirílçaren a sortir, monòtons, els cants' dels animals que ténen
- sort de poguer passar, a l'estiu, la. vida a l'aigua eH lloes on aQuest cleflwft't
..na

deel~t.

stats pele

] a guerra. als .homes i a. les resel ases fe tes pe! ells, ettle fot en- con-

ifl'illi1jns d'altres

.

reguerols.. Tots els sorolls que altres nits em pas-

·,en per alt, aquella els sentía com si formessin part d'allò que anava a succeir
__ .tre poc. El xiulets de les òlibes, uns lladrucs de gossos, els "ni un", "ni un"
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ls mussols, tot semblava dir-me sonorament la glòria 9.el món del defora que
'esperava ••• Es canvià la guàrdia. A la nostra nau entrà de servei un home de mita edat que feia unes grans dormides cada nit. Aquella nit, la meva nit, com em
cia jo, trigà més que del compte a adormir-se •. Senyor, que llarga fou aquella
it. El guardià portava un diari i el llegí tot a un pres que sortía dintre poc
- volía anar-s 7

~osant

a). corrent de les coses

'Uk~~?úÚ1/~'

~l

y~

a

r~.

, despres
" duna e-s:t:aàa '
que troba.n.a

El pres el convidà a fumar i li contà els projectes que

-enía per quan fos al carrer, i aquests eren tants ••• La senyal convinguda amb Mac
-herson era. un atac de tos a càrrec del meu company de fugida. l els segons, que
'uren tan poc, aquella nit es venjaren del seu curt pas per aquesta vida i no aca-aven de passar mai ••• I Mac Pherson no es decidía a tossir. Quins moments,
__ t el món

pe~~,

aquell~

estava pendent de la tos de Mac, Per fi arribà. Gairebé imper-

~eptible,grinyolà un

.

pany ••• una sombra s'aturà davant la meva cel.la. ••• qualsevol
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:ernent de vida per una gran quantitat de metges especialistes •••
-Què et sembla? -em digué Mac Pherson al cap d'una estona de caminar, .ja lluny

,

preso.
-El cor encara
~r

se'm mou a contra compàs. Has tingut raó, però no voldría tor-

a viure-la aquesta emoció.

~

Angus Ma"
1

PJ:1e.r~on
~:-:i.
~~:-et~so.
~ill:tJ~ ~~
..~~
una troballa.

-;,c).-efl-S-. Em digué que all~q
e més estil1!aYéJ Jd ~a9.ue!?~a ..~iq.a ¡¡ra upa bona ~~ s.,t~t
(YlU/L/ ~ A/ VV
~ fi.A-VvrJ L--fUAM/~J l ""> ~ ~ ,. que quan la trobava era per. sempre. I jo li vaig dir que sería ell, per mi, un

~M,.U.-~,

tc de tota la vida.

!"i,

I

les meves prof.ecíes. AA I.JI

1PJ ~~ ~ ¡}-t-(-<-~./""LIP/¡V~
1~T S8~es e~a

e~ ~

~

)./ . r

I,

,~s~}~m deia,f ren , frequents

I))L/~.

J

.

/L1;

•

a

~

e.,~-

j ~~~~re eren degud.es a
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-obar un dia o altre.
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el "seu" filó que eS,tava segur de
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-Ens hi farem rics, aquí, Samuel] Hem arribat al país on de molts anys tenía pen• arribar. Es el Nord, el Nord lliure, immens, bellíssim. Has vist mai uns ars com aquests'?

l aquestes muntanyes, on les has vistes? l aquests pins per mig

l aquesta ai~ua, o:igUa~e
eu~pura
i fresclla1.P V l 'has trobada'?
t7 ¿~ A~~ í~ l'-V iJ
~
-em~t. cartitant~no és "dolli els
us de l'al tre m.6n, IflDlIlKxi:sit.:sxxi.xxx
neu!.

0'9.

sÓ,n?

¡

I

I

ans -de no dir, però de .QJJ.rs lent i d'aigua terrosa i de fons enl) otat i traider-:- •.
;

:avíem, en veritat,

arr~at al Nord. Era la terra de Tomàs. La vaig trobar tal

el vell pa.stor m'havía dit que era i recordava tant, encara, les seves conta_'.s, que em semblava, al arri bar a n'aquells paratges, que j a hi havía estat abanq
-a companyía i la manera d'ésser de Mac Pherson feren, junt amb aquell país nou

I
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....

començavem a ésser-ne hostes, el miracle de retornar-me l'equilibri que
lulv frel

0("

t:HJ)

: meu esperit havía perdut d'ençà del ~/~r~

¿ ~; ~
~ Coia dels lnques~Caminàrem

:.es i dí'es, deixant darrera nestre tot vestigi de ci vili tzació. Els vents gelats
.nençaren a endurir-nos cara i mans i la vida en comú feta durant mesos i mesos
b Mac Pherson anava ref'ermant més cada vegada. aquella amistat iniciada a la pre~

La il.lusió de MaC era trobar or en llocs on el pogués cercar

:urement i sense por de que, per fer-ho,hagués de parar novament entre reixes
ara, deia, volía estar-ne lluny una llarga temporada.
ovament el camí de l'or sobria davant meu. El no tenir-ne fou, potser, la caude la pèrdua de Joana. El no tenir-ne a temps, la de perdre Coia ••• Coia que,
Joana, devién aquells díes matar les hores emmirallant-se als ulls dels que em
t.

:saren la mà per la cara ••• Ara veuriem, tinguent-ne abans de trobar a ningú, què
~5ar{a.

l, a les primeres arepes que trobàrem, em tornà la febre, la terrible,

enys per mi, febre de l'or. Tornava a sentir allb experimentat aquella tarda
,",~assant l'or entre les roques daurades del Jequitinhonha amb Sorocó, la ma-
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teixa cosa que sentí qua.n cercava pel peti t Peter, pobre Peter, de quan treba,_ava per Coia •••
-No, per aquí, Mac pherson -deia devegadas al meu company.
-per aqui'? per
./

qu~

per aqui'?
........

-No ho se, perb perque si.
l no fallava. L'or venía a nosaltres. Mac pherson començava a mirar-me, davant
- repetició del bon resulta.t de les meves indicacions, d'una manera estranya.
-Samuel -va dir-me'un dia -, digues-me la. veritat. Qui ets? -. ¡'esperà la con~sta

amb els ulls una mica més oberts que del compte.

~

-Soc un cercador com tu. Tinc sort i prou, vet-ho-aqui.
-Però •••
-No sabria com explicar-t'ho, Mac ••• Quan hi ha or aprop em sento quelcom a dins
e m'hi porta irresistiblement i sense equivocar-me d'um sol pam. La cosa que et
e assegurar és que la. culpa no -és pas meva ni ma'ï he fet res perque aquest renò-'
es produís. T'ho asseguro, Mac, creu-me ••••
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Alguna vegada, perque Mac pherson no es pensés qui sap que, deixava de cercar
on llocs que sabia plens d'arenes daurades.
-No cal que el cerquem, aquest rec. Es perdre el temps.
-perb •••
-prova-ho, amic •••
Mac Pherson es desviava del lloc on jo sabía que hi havía un petit tresor es;erant i jo el deixava fer fins que tornava al cap d'unes estones diguent:
•

-Samuel, ni una mala arena.
-Ho veus, home ••• - l al dir-li aixO tot jo tremolava.
Férem una brillant campanya que donàrem per acabada abans de la vinguda del
al temps. L'or trobat ens havía convertit,
~-~es,

ja abans de donar-lo a conèixer als
,
en posseidors d'una fortuna considerable. l baixarem a les ciutats. Li

sth a Mac Pherson conv~ncer-me. Jo volía seguir acumulant "llhgrimes del Solu
~rque

aquella febre ja em dominava per complet i fou en el viatge de retorn que '

vinguéren els primers pensaments terribles contra el meu company. Si no fos el]
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seria meu, l'or, fou el primer pensament de la sèrie. vaig posar en joc tota
_ meva voluntat per apartar-me aquella monstruositat del- cap.
-No!-vaig exclamar amb un crit.
-Qu~

tens, Samuel-?
,

-

11

11

-Res ••• es un no que se m'ha escapat •••

= Mac

Pherson em mirà llargament. va endevinar el drama que es congriava dintre
I

? No ho se.

-SÓn els mesos de

solitu~

~em a les ciutats i

samuel, que encomanen aquestes coses. Dintre poc arri-

veuràs com et posaràs a to del tot •••

?erò jo sabía que anava a començar una nova lluita amb aquells pensaments esga_ats. Qui me' ls encomanava aquells pensaments? Q.ui'?
~ ibàrem a les ciutats. L'or ens obrí totes les portes. Si,

amb or vaig trobar

s que vaig volguer". l llavors vaig ésser jo que les deixava quan em plavía. l

~ creure que allò era la meva venjança per la p~rdua dels meus dos primers amors
'!.d" re /, ¿
vaig venjar terrible i repetidament ••• I arribàrem a tenir c~tres del
l nostres eren els Bancs i les cases i la gent que hi vivía ••• Llavors jo po-

tenir deu violinistes per mi tot sol. l els vaig tenir. l quan

dels

nsaments negres començava a formiguejar per dintre meu, els tenía aprop tocant
res i hores seguidAs. La música em serenava una mica i moltes nits alguns vio:nistes queien vençuts per la son i per la quantitat de notes fetes. l jo els hi
_ujava el sou d'una manera fabulosa diguent:
-Més!•• Teniu ••• però no pareu de toc,(per l'amor dA D~u.
Arribk un moment, però, que les melodies dels meu deu violinistes no foren prou
adormir la fera daurada que portava a dins. Ah, quin revolc,ar-me pel lli t, a
nits, cercant ajuda i solució. l no em trobava cap més que donar-me a seguir
recerques furiosament, sense treva ni repòs. Acumular més i més or a cadía que passava, no donar descans al còs i, d'aquesta manera,no donar

t~npoc

ps a que els pensament negres vinguéssin a fAr la meva vida impossible •••

,
"
,
sortirem
de nou'amb Mac Pherson. l tornarem
mes carregats
d or cada vegada. Les
-stres repetides troballes

s'~scamparen

si fossim éssers d'un altre món.

pel país i la gent ens

co~ençà

a mirar

Una humanlitmt embogida començà a seguir les
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ostres passes. Q,uan, desenganyats, deixaven un terreny, arri bava. jo i davant els
~eus

ulls astorats, treia, moltes vegades, més or que mai haguéssin ells pogut so-

iar. Algú arrib~ a fugir esperitat i portà als pobles la nova de què jo era un
ruixat, un posseit ••• l
Jltar-me

jo, pobre de mt, per no quelar sol amb Mac Pherson, vaig

de tota mena de gent que feia treballar per nosaltres.

Q,uan descobría

jaciment, no m'hi parava més d'un parell de díes i hi posava totseguit gent a
eballar. l

jo seguía cercant sense parar, sempre, a tothora. No em podía aturar.

aquest no parar, era una necessitat física que sentía.

Era tot jo dominat pel

I

tall groc, com el

morfin~man per la famosa drOga,~m el fumador d'opi pel diví

rChtic,'com el peix per l'aigua ••• Vaig arribar a tenir un veritable

ex~rcit

de

-rcadors al meu voltant del qual jo n'era una mena d8 capità general. l, amb toaquella gent, vivíem on trobàve;n l'or i
-~se

~

~.

'

de persones pasqya mesos i mesos

t/€nir una llar estable,yivint on jo donava l'ordre d'aturar-se i posant-se

nou en c~ní ~uan jo ho indicava ••• Era la victòria de l'or, total,

autèntica,

~oluta ••• Era tot un món que acabà rendint-se'm 'i quma sort tenía a les meves

s
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I bé, ja m'havia donat tot a l'or. Era

all~

la cosa que volía?

Era aquella la

esposta a la famosa pregunta que tantes vegades m'havía fet? No volía pensar res
em deia que si. Deia que si i, no obstant, sentí a una gran buidor a dintre meu.
bía' que si m'aturava un moment, un moment tan sols en aquella folla cursa., qui
:ap com acabaría. I aquell "amb or trobaràs les que vulguis" de temps endarrera
s convertí obsessionadorament amb "Angus Mac pherson" "Anghus Mac Pherson" "AN-'S MAC PHERSON'5 / •• • Què em passava a mi'? Q.U~1 volía més tinguent tants milions com

odía tenir? I, per contrarrestar tot allò feia tot el bé que podía, regalava ja-iments riquíssims a la gentada que em seguía,

fundava poblacions, donava hos-

:i tals, grups escolars, ajuntaments, carreteres ......
-Mireu - va dir-me algú una vegada -quin or es troba camí dels grans gels.
Era un or nou, d'un color foscant, diferent de tot el que fins lla,vors havía
'~obat,

que em captivà totseguit i m'entraren unes ganes boges de trobar el seu

-~agatall.

No vaig tenir espera i vaig convocar la meva gent per una expedició

Je sería memorabl~ i que sería la ~arrera•••
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si és de nits - em digué Mac Pherson -. -No podem espera demà? A
què més or'?

Bé n'ha de quedar una mi.ca pel món perque altra gent en tro-

-Hem de partir totseguit ••• Aquest or és diferent dels altres, Mac pherson i es:..c segur que farem la troballa més extraordinària de la nost'ra vida .•• Potser d'a"":
_esta forma ••• podré viure un temps tranquil •••
ac Pherson em mirà una estona en silenci i acabà fent la meva voluntat.
-Anem - digué.
l sortírem. Quina marxa, senyors.' Caminàrem díes i díes sense repòs .Dels m~l:±E
,
e sortírem, molts anaven quedant pel caml. • Unicament jo, que camínava mogut per
a força que no era meva, no defallía. l Mac Pherson

t~npoc

perque per no deixar-

sol en l'aventura treia esforços de no s~ on •

.

-Samuel, estem a punt de quedar el dos sols ••• Aturem-nos •••
-Impossible aturar-nos; ja ho saps Mac ••• Quan l'or em crida, i aquesta crida
ara és diferent de totes, no hi ha res que em pugui aturar •••• Anem.
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Fins que restàrem, d'aquella caravana de desesperats, unicament Mac Pherson i
'0

en línia.
-Ja falta poc, Mac, ja falta poc.
-Samuel, ens hem perdut ••• no puc més •••
/ ,
,
-No ens hem perdut. Jo se el caml i la cosa que em gUla me' l mostra amb una cla.-

etat i una precisi6 extraordinkria.

I

Per segona vegada., 'Mac Pherson havía de dir-me,
-Samuel ••• qui ets?
-No t'aturis, Mac Pherson ••• Camïna que la cosa que ens espera val de sobres auesta caminada •••
-On em porte s,. Samuel, on em porte s"?
-A un lloc on hi ha or en qua.ntitats fabuloses, i or com el que ens mostrà Pie--e abans de sortir •••
La darrera nit d'aquella caminada inacabable havía arribat. Era una nit negra
tot ésser-ho, però jo veia unes lluissors al lluny que Mac Pherson no veia. Era
_'~nagatall

de l'or.

¡
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-Mac Pherson,

ja el veig ••• Ja el veig!

-Samuel, jo ho veig tot negre •••
Les primeres llums del día ens portaren vora un reguerol on jo hi veia

les

-igues completament grogues.
-Mac, Mac, mira. l'aigua. L'or, en quantitats de diluvi és aquí •••
-Samuel, mira •••
A poca distància d'on nosaltres ens havíem aturat, unes figures humanes es moíen. Entraven
i sortíen -.d 'unes peti tes cabanes
,

construides vora el riu. Ens hi

costàrem. l vaig fer coneixença amb els tretze personatges que tant, de llavors
ndavant, ha:víen d I influir en 18. meva vida. No sabien res de l'anomenada que jo te·

.

\

ía pel país i van acceptar la nostra companyía i van acceptar que rentéssim amb
-lIs, l'aigua del riu que portava, deien, belles arenes d'or. l aquests tretze per'"onatges eren:
Glòria, que sortí jove de casa. cantava a les tavernes i cafès de la gent de
.'or. Feu temporada amb molts i, a darrera hora, seguint el va-i-ve de la pobla-

4~

ció flotant dels cercadors, es convertí per ells en una cosa tan imprescindible
om l'or mateix. Els anys havíen passat i ara Glhria, que
als homes,no podía donar-l~s

ia ho havía donat tot

ja altra cosa que consells. perh ella seguía tro-

bant-se bé enmig d'ells, cuidava malalts quan n'hi havía, els fills dels que havíen estat els seus companys de campament ••• l acabà dedicant-se per enter a fer
vida de casa.
Pere ·Rideau. Abans era contrabandista. Ho havía passat tot, de drogues a senyores passant per joies i vapors.
Ernest Calderó. L'home de parle.r més dolç que he conegut. Les vegades que pas- .
sà gana per no matar un pardal que era la única cosa que per menjar tenía apropo
olaf Hansum. ro~ norueg i treballador infatigable: Sortía a treballar, després
"-

d'haver-ho fet tot el dia, quan els demés dormíen.
Joan veguer, el més jove de la colla. Fugí de casa seva per anar a fer fortuna
a Amèrica'.
Pere i Marta. F,lls només s'estimaven, i estaven tan enamorats un de l'altra
que no els preocupava trobar ·or o no. Es clar, si en trobaven, millor, deien.

"
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El Tinent, com li deien. Deixà armes i bagatges i seguí a la gent que marxava

rununt a cercar or que, li fou dit, es troba com la sorra a la platja.
El pare Tom. Era missioner i feia temporada amb la colla perque creia que hi
·enía feina a fer. Ell no era home de grans
~umanes

mUltitu~ li

plavia parlar de coses

i divines vora el foc, a l'aire lliure, dessota un abet, mob mitja dotzenE

ie percones al voltant seu que li anéssin preguntant coses de tant en tant de les
oltes que no enteníen.
Herr Alfred, que era alemany i que havía arribat

a Amèrica diguent que al seu

I

país feia molt temps que ja totes les bones plasses eren repartides.
Joaquim primrose. A tots havía dit que era un ric vingut a menys, però
~ialment

confiden~

havía confessat al Pare Tom que ell era un captaire de tota la vida, pe-

rò que considerava que tenía el mateix dret que els demés a trobar l'or que hi ha
hi
per les entranyes de la terra/que ~u posat perque el trobés algú determinat.
Julià Duvivier i

Mag~a,

casatp de fresc. La seva il.lusió era tenir una casa

per ells dos sols, voltada d'un jardinet i tants fills com petons s'havien fet
:1'ençà q ue es conelXlen
. ,
·
'
f et •
que Sl. b'e no fela
massa, d e b esos ral. com se n ' h
aVlen

S'havien unit poc abans d'arribar nosaltres vora d'ells i, sota jurament, ha~n

promès no desfer la societat fins a tenir prou or per no necessitar a ningú

és. Teníen ja les primeres arenes guardades i el guardià era Ernest Calderó, que
l guardava dins una cabana apartada de les altres i tenia ja les tretze parts fes. El pare Tom havia· decidit que quan en una 'de les parts hi hagués prou or per
onstruir una capella a cadascun dels poblets que recorría que ja no volía més or.
: el Pare Tom devía saber més d'una histbria perillosa de l'or i les seves coses
.erque vaig veure més d'una vegada que d'amagat beneía el petit tresor que guarda-,
a Ernest Caldera.
Hi havía, veritablement, l'or que jo em pensava per les ribes d'aquell petit riu)
erò devía haver-hi algun lloc la mare d'aquelles arenes. A les nits jo veia
~

-esplendors

,

t

extraordinaries aigues amunt del riu •••

xxm±-
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Dençà de la nostra arribada, les troballes havien augmentat d'una manera pro-

-Ens heu portat la sort, senyor. Ens h1!luportat la. sort - em dèien sovint.
Vaig viure uns dies content pensa.nt que feia la felicitat d'una gent quina companyía m'abellía de debó. Mac Pherson notà el meu canvi i, moltes vegades, al
passar-me aprop m'estrenyía la

m~

sense dir cap paraula •••

Però a la nit, quan tothom dormía cançat del dur treball del dia, jo seguía
veient resplendors al cel, aigues a~unt del petit riu ••• "Aquest ha d'ésser per
I

tu sol"

"Aquest ha d'ésser per tu sol" "AQUEST HA D'ESSER PER TU SOL". Havia du-

rat massa la

~eva

felicitat. Vaig observar que les meves pobres felicitats no

odien arribar mai a fer-se grans. Se'm morían als pocs mesos de tenir-les apropo
sabía que no podia rebellar-me contra [l.llò que s'anava a esdevenir, 'perb, pobre de

.

mi, intentava lluitar una vegada més i la prova, senyors, és que no vaig volguer
que el tresor

que guardava el riu en el seu naixement fos per mi tot sol i, en

essent l'endemà vaig reunir els meus companys i els vaig dir que el veritable

4-·98

:resor era a poques jornades de cmní riu amunt •• A tots els dolgué deixar aquell
em
::'loc on es form~ la societat. Mac Phers~otà de nou un tremolor imperceptible
els demes •••
l seguí'rem riu amunt. Les reserves eren incalculables. Hi havía gairebé mes or
ue aigua.
~l

Les dones em petonejaven, els homes s'agenollaven als meus peus,. i mai

pare Tom havia beneït tantes vegades seguides com

~

benei aquells dies les are-

,es i l'or massis que treiem del riu i de les roques per on lliscava. l fou Erest Calderó qui volgué 40nar un nom a ·n'aquell riu desconegut.per tots. En diríem
llmenys nosaltres, el riu Afortunat. Si no haguéssim trobat tant or potser tot ha-;
,

1

:>ués anat diferent, però n'hi havía massa, n'hi ha.vía massa i la meva fera daurada
s

despert~

com mai ho havía estat. Llavors ja no era Olaf HansuID sol que treballa·

a de nits. Jo l'acompanyava i el vencia en la seva lluita.
-No puc més, Samuel, jo...
l restava sol, amb tot l'or

~

pe~ mi.

No usaba gabelles ni pales llavors, El treia

j'enmig les roques amb .les mans i amb les dents, igual que So racó ••• l la llegenda
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e Marota vingué una vegada
~ui

~és

entre els homes. No fou cap dels meus companys

li tornà a donar vida. vaig ésser jo, jo tot sol. l devegades encara dubto que

:os -jo. Era una força contra la qual jo no podía fer-hi res, ja ho he dit moltes
egades.
Vingué un hivern crudíssim mentrestant. No podíem sortir dé les nostres cabaes, millor dit, no podien, perque jo sortía igualment fes el temps que fes. Em
~ausava

un plaer de no dir seguir treient or i més or els díes que les tempestes

ren més fortes, els dies que els vents de la Badí8. passaven xisclant i portant
·erra endins tota la :f':P-dor de les mars polars. l ja eren a.quells xiulets de cosa vi:
a de les ventades que escampaven pel cel aquells mots "Aquest ha d'ésser tot per
-u" "Aquest ha d'ésser tot per tu" "AQUEST HA D'ESSER TOT PER TU".
-Sigui - vaig dir un dia en veu al ta. Tenía Mac Pherson a quatre passes dfor,

I

"'ant-se per mantenir-se en peu enmig de la ventada.
Li vaig dir

~llb

que pensava.'

-Ells ja en trobaran més quan vingui el bon temps. Aquest ara podrí a ésser tot
de nasal tres
~

~

500

-Samuel •••
-Nosal tres ·podríem marxar •••
-Sols'?
-Sols.
=M'és impossible ent_endre't, 88muel. Fins ara els hi donaves tot, i •••
-s6c presoner d'aquest or, Mac. No tinguis escrúpols. La meitat serà per tui ••
L'oportunitat es presentà una tarda que havíem sortit amb Mac Pherson
~robàrern

un caçador

a caçar.

de pells que venía amb el seu trineu, tirat per gossos, d'on

ornés en tornen els valents. Li vam donar tant d'orJque valía molt més que el pre~iós

carregament de pells que portava i

ron dir,
~losa,

no va dir que no a res. Es tractava, li

.

d'esperar la nit vora el bosc i portar uns sacs fins a X. l quan fou nit

vam portar silenciosament al trineu del caçaire, tot l'or acumulat amb tan-

·a suor, tanta il.lusió i tanta fe per aquells que dormíen confiadament dins les
cabanes pensant cada nit les cose€ que podríen fer amb aquell or quan vingués la
?rimavera i els carni ns

fossin ne·ts de neu ••••

.

l és la meva confessió, senyors ••• només hi hayía llavors, Mac pherson entre

~l

jo •.•

i

-No heu sentit uns crits? -vaig dir estones

m~stard

als dos meus companys

e viatge.

-A mi

b~

m'ho ha semblat - va dir el caçador. Mai vaig saber perque aquell ho-

havía pronunciat aquelles paraules.
I vaig quedar sol al trineu. Recordo que abans de seguir el caçador

Mac Pher-

on em va mirar com si sab~s llegir a dintre meu •.• Estones m~s tard, fuetejant
urïos~nent

els gossos, enmig una tempesta de vent i neu, jo i el meu tresor, que

er fi era meu del tot, volaven cap a. la civilització

~

_/

~

~

~.~

~~~/

.~

5.0 ..

Vaig deixar el país i em vaig deixar perdre, en .nom canviat, en la que a1?Ys
a venir s'havia de convertir en una de lAS primeres ciutats del món. l començà
per mi una nova felicitat, una nova felicitat que durà tan poc com les altres.Durant un temps es feu la meva voluntat pertot on anava. Aquell. or robat als meus
companys, es convertí en trens, avions, autos, flors, senyores, cases, vapors,
joies, paper de l'Estat, #sís~ canons ••• I per una temporada vaig creure poder excl~nar:

l bé, ara que la fortuna és tota meva, on és la mort de Marota, on són

les desventures, on

~la trag~dia

que va de bracet &nb l'or?

Quan durà aquella mena de felicitat de torn?

I

,

I

No ho se. Nomes se que es va aca-

bar. I, en el seu lloc, vingué la por, una por enorme, fantàstica, sobrenatural ••
Tenía la meva vivenda plena de polries, a la taula, al despatx, al llit ••• i la
por no passava. Primer era un Por general, una sensació de por que no sabía que
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...e l'encomanava.

vaig creure que era por perque no em robessin la meva fortuna

i la vaig portar a diversos Bancs de distints paisos ••• perb la Por no passava. l
a la por s'hi ajuntà més tard el remordiment, la pena de la darrera i gran ma1ifeta que per l'or havía portat a cap temps RmliaXIIlRm:am

enllà a uns amics que jo

mateix m'havía dit que seríen de tota la vida. l, un darrera l'altre veia els

1t"

personatges abandonats a la neu ••• G1bria, anant i vinguent, cantant refiada i
/

contenta perque a la fi el món l'havia ,volguda i no li exigia altra cosa que ren-l
tar plats, fregar unes olles i pentinar

8

una criatura ••• i Rideau i Veguer i el

Tinent i Olaf i tots treballant de sol a sol, suant, esbufegant, i contents perque jo els hi havia portat la sort ••• i Ernest calderó a~b la seva veu tan dolça
recollint el fruit del treball de cada dia i repartint les arenes en parts iguals
als 15 sacs que mai es tancaven ••• i el pare Tom contant-nos a les ní ts, vora les
fogueres, coses de Déu i dels hqmes ••• '~a fe fa miracles, amics "solía dir. "Treballeu mnb fe per una cosa i mai no us sentireu cansats ••• samuel, heu donat una
I1

fe nova a n'aquesta gent, creuen amb vos i per vos faran allb que calgui ••• l Mac

pherson, í Mac Pherson a qui vaig jurar estimar tota la vida •••
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I ja, el meu al.lucinament es tornà insoportable. Vaig arribar a veure aquella
gent pels carrers, als Bancs, a les curses de cavalls, pertot ••• Primer en fugía
i m'anava a amagar als barris més apartats de la ciutat, a les tavernes més brutes

i a les cases de més mala anomenada ••• i la seva presència em seguía pertot.

és, tard anava a trobar-los, m'agenollava al seu davant i després resul tava que
eren uns desconeguts ••• Aquestes escenes, repetides infinitat de vegades, feren que
acabés ingressant en una casa de salut on només s'admetíen alienats de categoría.
vaig trobar-hi dos o tres Napoleons, un Jordi

~ashington,

el Dant, diversos Ca-

russos, generals, inventors, navegants, tots d'anomenada. Entre els personatges
reials hi havia Carles Vè, Lluis XVh el Kaiser ••• en el sector revolucionari hi
havía Robespierre, Lenin ••• Si, jo era com ells, foll, foll del tot.
-Jo sóc l'home més ric del món - vaig dir a l'entrar.
,

-Molt bé - em financereu la propera revolució - va dir-me Lenin.
Ell mateix va presentar-me aquell Estat Major de ciutadans que anaven pel món

amb uns quants graus dessota zero del termòmetre de la normalita.t •
••• -L'Esquadra la tenin segura, així com també l'Exèrcit. Comptem amb tres Napoleons, ja veieu, per dirigir les operacions. Rns falta un home de ferro com Bis
narck però qualsevol dia ens en vindran dos o tres.
El miratge de veure els 15 personatges que vaig deixar no s'esvaí perque em tro
bés en companyía d"uns quants

llun~tics

de categoría.

l sovint demanava perdó

a Lluis XV veient amb ell a la humanitat de Mac Pherson. l per postres, el rei
em digué més d'una vegada:
-No et perdonaré mai.

Me la vas fer massa grossa.

-Perdoneu-me Olaf - deia una altra vegada abraçat a les cames de Napoleó. El
corç'una de les vegades va contesta.r-me:
-No s'Óc Olaff, sC;c Napoleó. Es que us heu tornat beneit? Aquí, és un dir-vos-ho
a vos, però em penso que tots es perden d'aquí -digué senyalant-se .la part superior del front.
-Et tornaré tots els diners Duvivier, però perdóna'm i digues-ho als altres •••

.
, D . .
~è:J<-~
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.
-Em preneu per un a lt re, J o no soc UVl Vler. Jo soc .}<lI' l --;'A:!'nl:ng 8"l1. Ara, Sl
em voleu donar diners, sempre venen bé. Duvivier és aquell senyor d'allà que por~a

els cabells a'la romana •••
l aquell senyor dels cabells a la romana resultava ésser sòcrates i em deia que

~quell'

senyor que jo cercava l'havíen hagut de tancar per boig •••
reJlme."r
~.~
I
/
VaigYtornar-me boig? No ho se. Unicament se que ho desitjava amb tota l'ànima.

?otser essent boig em

lliur~ría

d'aquells

turme~ts

que em feien la vida, que dura

:an poc, desagradable a més no poguer. Hi vaig posar tota la poca voluntat que
m restava a tornar-me com els companys que em voltàven. l em vaig convertir suc~essivament
~osca.
~aven

en Rockefeller, Matteoti, Lleonard de Vinci, paganini, Balzac i La

Sota aquest darrer nom em presentaren a tots els personatges

que ingres-

a la casa.

-~ra:

senyor embaixador us presentarem La Tosca. seguiu-li la beta -deia

~

.

vingr.lt-perque.es boig de

-rJ:(!bó.~~~•

Un dia pass~rem tot un matí cercant el cap de Lluís

xW

que deia que algú, no es

ecordava bé qUri, li havia tallat. Vaig cercar com els altres i com els altres

aig

exp~essar

el meu-condol al

~

monarca per la seva terrible

De tant sentir-ho·dir als meus companys d'amaga' meu, vaig arribar a creure'm
ue el meu senyera qui sap a on i allh em feia viure feliç. Vaig deixar de veudC! erdl) Mag n" t u re, per mig d'aquells alienats <ie ili i "ilI r S (sc I g tey el s l~ personatges que m' haien portat, amb les seves aparicions/fins a n'aquella casa de rephs, però ells
o es donaren per vençuts i se m'aparegueren quan no podia veure'ls ningú més sino
o. Vingueren de nits a torbar les meves hores de son. Devegades tots

I~

q~e

eren

la meva cambra i, si desesperat, em tapava el cap amb els llençols, es ficaven
intre el lli t, dessota els coixíns ••• Q,uan s'acabaria allò-? Q,uan'?

Vaig decidir

ugir. Com'? Bismark em donà l'oportunitat. Agredí a un guardià perque no el saluà militarment al passar i la porta de sortida quedà uns minuts oberta. Ningú no
111111/
'I,
a sortir sino jo. Desertor. Desertor, m'anaven cridant els de dintre al peu de

a porta que no gosaven traspassar...

~

J~~1::~:~~./~~~:l.rng~

va

~

conèixer """'.

Els

aig deixar unes ordres i vaig iniciar una de les meves grans fugides. Fou la da-
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rera. Com la vegada que vaig intentar deixar l'or endarrera, aix! mateix vaig
rovar de deixar-hi aquells perseguidors implacables que veia sempre a punt d'agafar-me. s'acostaven, moltes vegades, dalt del trineu, convertit en cosa fantasnal, que em serví a mi per deixar damunt la neu un dia de tempesta, en ple desert
a Mac Pherson i

~etÇ~lrs. ~egades

baixaven del trineu i s'acostaven

a mi corrents i el que sempre arribava més aprop meu, el que no podía deixar mai
prou endarrera era Mac Pherson •

•

Per fugir d'aquells perseguidors incansables hi vaig posar la mar pel mig i,
al cap de molts anys d'esser-ne fora, vaig retornar al meu país.

El canvi de món

em feu un gran bé. I vaig passar una temporada en repbs. Vaig intentar passar desapercebut de tothom i ho vaig aconseguir durant un temps. podía passejar-me pels
carrers com ho feia l'altra gent i sense que em passessin coses que no passessin
als demés. . Quina fel ici tat si tot plegat no hagués estat més que un somni •• perb
no ho havia estat un somni. Devegades, per provar si era de debó que m'havía asserenat me;n/anava vora la mar i v~ia quines coses m'encomanava. A poc a poc anava
avançant amb les meves proves i vaig començar a tenir violinistes a casa. I els
"

díes passaven i els desvarieigs no tornaven ••• Tornar amb els 'uéus?

va

passar pel cap seriosament. El recordE dels cops rebuts de menut es conservava
ben viu a dintre meu i pensava, fins i tot si no foren aquella quantitat inacabable de bufes que a cap edat ja caiguéren damunt méu la causa de que quelcom
,

de pes s'hagués atrofiat en la meva anatomía i m'hagués portat pels camíns de desastre que havía seguit durant la meva vida.
Els diners'?

Primer vaig volguer desfer-me'n perq~ considprava que eren els

culpables de tot. Pobre de mi altra vegada. Per quedar-ne sense, els invertía
en els negocis més ruinosos que hi havíen i els diners se'm multiplicaven en pro_
porcions alarmants. Així que sabia que uns valors perdien pes donava ordre de com
prar i aquells valors pujaven com si ales haguéssin tingut.
-Són dinerS llençats - vaig sentir dir a algú davant d'una. Administració de Lo-·
teríes una vegada. l hi vaig llençar la mar de diners ••• Un any que· no es sabé
on havía anat el primer premi, va. venir a casa •••
F~ia,

financerament, les coses al revés de tothom i al contrari de tota lògi-

ca i quan més ganes tenía de veure'm pobre més ric em feia. l vaig perdre, una

vegada més, una nova lluita que vaig emprendre. La lluita per la
-Són sistemes nous -deia la gent quan veien que jo posava veritables fortunes en negocis

an~mics.

tuna. El joc?

Les vegades que vaig ocupar el lloc que havía deixat buit

l es començà a parlar de nou, de mi i de la meva forun

ma~urat que acabava la seva falta de sort fent un salt mortal al pont que tot
"Gran Casino" que s'estimi una mica té a l'abast dels dissortats, i jugant de
la mateixa manera, il.lusionat, que ho havía fet el del salt, la cosa acabava
fent renegar repetida i carreterament als mudats senyors de la banca.
-perdoni, senyor, -deia a un catedràtic de curses de cavalls-, quin és el cavall més dolent dels que córren?
l no va fallar mai, el "meu" cavall va guanyar sempre. Vaig arri bar àdhtalC a
comprar-me'l jo mateix el cavall i procedent de les "quadres" dels gitanos de
més mala fama. l aquell cavall, costi o no costi de creure, arribava primer que
els altres. Per
arribés l'últim.

qu~?

No hi puc t robar altra resposta que perque jo volía que
•
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Més tard vaig fer-me el feren propbsit de fer arribar

la quantitat de' milions

que posseía als ~ personatges que vaig deixar abandonats "'i =eobreB.' Que consti
en acta que tota la meva vida i la meva fortuna la poso al servei de fer arribar

r

el meu penediment i els meus diners a la gent del riu Afortunat. perdoneu-me,
~

amics.

~sJt~i¡"'C~~"Tl'Im~e:+l""'~+-l~t-~'¡-'
-1thíor¡"'OíFbiñOlñqiï~;;elillñT1ïiie:>-f,~erT:7~~
~\

~~.

k

5fJli.
,

Veus-aci, a co

coses que arribaren a saber-se,

en joc centenars

Pere Rideau. Tornà

Pare

seva fortuna i la seva demanda de perdb.
de contrabandista.• l fou impossible dir-li res per-

cDntrabandist~ de

Tom.Digu~

de posar

i diverses embaixades, de la gent a la qual Samuel

Darsà volía fer arri

què quan un

despr~s

que ell es

el perdó a tothom que li

"llei" vol eludir les autori tats •••
càrrec de tot i que la seva feina era concedir
Quan li arribaren noves de Samuel Darsà ja feia

els sermons amb micrbfon.
Herr Alfred. El fred se li posà al
Joan Veguer. No volgu~ creure que ¿amue

i fou l'inventor dels gelats ....[ /
Darsà, que era tan bon home,

hagu~s

fugit emportant-se'n el tresor de tots. No se sap per què acusà a Olaf Hansum. arn
~

~~
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aren a les mans i matà ~l n~g. Ara passa els anys a la presó Q' 819: ne en SOrt±r~
a4 mós -t5i

110

Iffissa del 112

anys~

pere i Marta fugiren lluny dels homes per estar sols amb el seu amor.
A Julià Duvivier li fugí Magda i ell entrà a la Legió Estrangera francesa.
Ernest Calderó. Del disgust

8S

feu anarquista i no volgué sentir parlar mai més

de diners. El seu afany era arribar a destruir tots els que existíen i a la gent
que els tenía.
Pietro carusso (conductor del trineu amb el qual fugí Samuel Darsà) Que mori -

di~ _ amb el remordiment. ~s ~i, potser en tinc tants com el~iners
p~1 si li heu de donar un disgust, digueu-li que tots ens vam morir de gana.

Joaquim primrose. ~ pobre, que només podía tenir canari ••• I
ca!'"itat

f911-

fU%i

d:emanaré

si eJJL-à.enguéss1n tants diHor~.

El "Tinent". Es donà compte que obrà precipitadament al deixar l'Ex~rcit i acabà fent-se del partit dels que sosténe~que en aquest món tot s'ha de fer àmb peus
de plom. l es feu bus. S'hi trobà tan bé que ja no pogué viure fora de l'aigua.

-Si voleu res de mi, baixeu a~u{ baix - digué als portadors del missatge de
nuel Darsà a punt de baixar a sota-aigua.

~ r fi, la carta que rebé el Cap de polic{a¡d'Angus Mac Pherson.

~ cap de policía:~.
Jo sóc Angus Mac pherson Oliver. ~a un temps vaig estar al domicili de Smnuel
Darsà, vell amic meu al

~ual

la seva desaparició, i el

~ue

sé

~ual

la policía no ha deixat de cercar

d'enç~

de

va demostrar unes' enormes ganes d'ésser el meu

company de viatge en un ~ue n'anava a emprendre jo, al Nord. No em vaig poguer negar a la seva sol.licitut d'acompanyar-me ja
sà vam

~ue, anys endarrera, amb samuel Dar-

passar mesos i mesos anant pel món de bracet, menjant del mateix plat i

dormint sota el mateix arbre. Junts vam recórrer tot un continent i junts vam fer
la fortuna més considp,rable

~ue

mai dos homes sols hagin pogut fer.

Vaig arribar a casa el meu vell amic i per,élla visita meva no l'afectés massa
~ ~ ea;;. ~~ ... ~
.¿-e- rAA' ~ ,.......... ~ I. ""'--donat el seu estat, vaig fer-me passar¡ per una estona, per un tal Doctor
I~
~¿J¿~
o Schwartz del qual tenía una tarja de visita que el doctor s'havia deixat a l'Ho-

er

Qw5F

tel on posava.
Per trobar Samuel Darsà vaig
tava i les ganes

~e

voltar mig món, però era tal l'afecte que li por-

reveure'l que tenía que, per aquella visita que li vaig fer

l'hauría voltat tot enter, el món.
l vam emprendre el darrer llarg viatge que havíem de fer junts. Va veure complida la seva il.lusió de tornar al Nord ••• Què no hauría fet jo, per complaure el
meu vell amic! El vaig portar al mateix lloc on vam acomiadar-nos anys endarrera. La seva emoció, al tornar-se a veure en aquell lloc on m'havia dit adéu anys
enllà fou tan forta, que no sabía què fer per demostrar el seu agraiment •.• I vaig
tenir durant uns moments, agenollat al meu davant, a un dels homes que havía tingut més diners del món.
Us adjunto una copia del testament de Samuel Darsà. L'original és fet del seu

puny i lletra, legalitzat pel senyor
i us acompanyo també, ~~ Aò~es ~
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Notari més car ~ue em fou possibl~ trobar,

~

tres certiTicats de tres metges GeFtifiC~fft

~ue samuel Darsà tenía, al testar, les facultats mentals en bon estat de conservaci6. En el primer document veureu que Samuel Darsà em deixà a mi tot.fta seva

fo~tuna.
amic,

I, per

a~uí

a~uells

a

~ui

interessin els darrers moments del [neu ric i gran

va la darrera conversa

~ue

va sòstenir en

-Així, ara, senyor Notari, he quedat

8.~uest

món. Es

a~uesta:

pObre~~

~1'¡ J e,l.,a.,< hU, ~~ ~

¡f{)'::::¡¡i;;~?A//'A-,~~r-

-Sí, senyor.
-Ai, gràcies a Déu ••• Un moment ••• Qui de vost~s vol fer el favor de posar-m~.

di' l:5l'I{...ee~

¿tt;tk<

la mà al clatell?

-Jo mateix.

;....

VV'n
1.
".'

lA

p!!/...

-Gràc i e s, senyor No tari. Què hi

~

(

~ AL./ ~~.
obse r~a:? ~. ':f....r...
~ e.-t-v J~ ~
_h"'~'·-·
_

-Una mena de vibració •••
-Depressa, porteu-me el llit a.una altra
~u~o Bcoeffi tots gregats .••

~M- (t¿.,
e<~~~
JIu-,·r-.~.7~ ~
' I

~
casa ••• Dessota nostre hi ha ~ or

Estones més tard tornà a fer us de la paraula.
-Ara estic tranq~il.
cats i tot un camí esplendorós amb
p ~ . Bones tardes tinguin,

l es morí. Se'n anà amb una cara especial, content, com si anés a festa major.
vaig cobrar tota la fortuna de Samuel Darsà, i voleu saber on va anar a parar?
Suposo que la cosa interessarà a un cap de policía intel.ligent com vos. Doncs
els milions de samuel Darsà es tornaren a convertir en or, or com el que ell trobà en quanti tats portentoses, en arenes i pols. l tot, tot, fou llençat per mi
aigues amunt del riu Afortunat perque el riu se l'emportés durant anys i ,anys camí del llac on anava a deixar la seva aigua, fent-lo passar damunt el lloc on
jau samuel dintre un bagul

d'or~,

vora unes cabanes mig derruídes pel temps

aixecades anys enllà pels darrers tretze seguidors del vell amic meu. vaig considerar que era la millor cosa

qu~

podía fer pel primer trobador d'or del mónj Fins
\

mort i tot l'or no s'apartaría mai més del seu costat. l perque si mai,

per

c~

ses que els homes no podem saber, es despertés

i no pogués fer-me cap

al veure's acabat i tot, presoner d'allb que tantes vegades beneí i tantes d'al-

,

tres maleí, vaig posar dintre la seva daurada i valuosa tomba, el millor violí
que vaig trobar al p a í s . '

~ W ~~

En la seva mort no hi vaig tenir ca.p culpa.. ~.tl L.

si ves ne ho--e-rei.eu

aüd-3:-"C"1 eiel:l: E{ue la j¡';H;1;iei& ha de demanar-me sJ gnn cO'Zlp-te,
trobeu me rporte~. Bs l.a-vo~i;Fa gbJjgació ..
Ben devotament vostre,
Angus Mac pherson Oliver.

'T,r sniu r--e-e1qD.éu::.me,

