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.I.....-

Era ma tarda de maig. Feia temps que no havia vist ~a mar des de~s
paratges que volten Ros,

lm

dels millors, i potser al millo.!' si

9-8

mira amb ulls de justtcia, dels miradors de pis que hi han des de Blae~

nes a Vol Florit. l

mirador em meravellava de l.a. mateixa manera

de quan anys enllà hi pol1t1a anar gai rebé cada dia.

..

}.1~

di.a és n et. i

tens Sant 5eoos·tià a tocsr amb l'esquena b~anca de l'ermita Voltada de

..

pins, el Cau als peus, pressents, mirant &"all, el trau de Ca1...a Pedrosa,
~'aigua plena de camins blancs de Tamariu i, ènllà,la costa fins

on

t'abell mirar, vestida de :festa tot 1.' any, aenyora i maj ora del pais
amb el toc just de les coses

b~

:fetes, encertades!.. Qui la degué fer

la dev:iE mirar d'on jo la mi:r'ava i degué dir satisfet sinó que ningú
ho degué sf:)ntir:
- Ara I No hi toqueu res mes •••

Tenia la mar al davant. Ula gran, una enorme quantitat de mar bla-

.

va, lJ.um1nosa i viva, que· semp're que ea mira de penyes amunt dóne la
impr3ssió que e1$ que hi som aprop vivim óe mirac~es, perquè ella vol.
A~

bosc ara. dóna bo. passar-hi. La ginesta pres.s.entint potser que Cor-

pus no és gaire ll1.mY s'at'anya a posar- se tot el groc que pot i de.ixa
l'aire penetrant, dol9;

i romar1Ïns, rudes i

joves que ecmviden a resp1:rsr fort una i

~arigolas

~tra

enceten aromes

vegada••• A dalt, el

cel és puríssim, net, d'un 'blau-blanc nou, i ales noves hi volEIO arDl.mt
i avall digu.ent coses que els bomes no entenen.
S'endevina Tamariu a tocar pel bon t'er de les onades. Es rar que
~, aigua

hi deixi el veri que deixa .en altr~8 platges. Les onades hi

arriben c()m si. tinglÍessin por de fer-li mal, ben p.entinmes, silencioses, amables. Si alguna vegada

s'1'iaIl

errat de platja i hi entren espe-

2

rrucades i baladreres, passen, a l'adonar-se del mal entès, dies i

dias sense dir ni piu mullant roques i sorra com si teméssin despertar algú que dorm .... Darrera del mirador hi ha l'esquena de 1.8 costa

tan bonica ~ com la -<:ara, amb .co.rves senee maJ.ia:f.lñ t fines, de bon pujar i baiXar, amb la reduida geometria dels' sembra:ts f 1ee vinye's i

els horts de butxnea amb \ma caseta blanca, tm sa:f"areig, una parra,
i lm

gelS -e~rant

La

t'eina.

tp.rda era d'una calma tota].., oom :feta expressament.' Enllà

encara ls f''8i,ra ~8 calmesa el pas inacababl.e d'tm veler que es mo-

via sense vent., ben b& perquè J:a mar volia i el s
mal d"ella.

De

h~s

no di gléss1n

mmt.ar1,yes a\1all algú cantava ent.nmt i sortint. d'tm8

barraca amb un "Corriol net da'Vant la ports, i el cant era cf.J.mae com
la tarda, el temps i l.a

D1 arxa

del Veler.. Com se).p~e que mimva la
f.

,

mar, no sabia trobar el moment 00 dei,xar-la. La visioencODhnaV.a encantament

O- Mtmdra,

com, pér dins, 'no

no se sap ben bé quins de lf's dues co ses i, quel-

è~

cansava de repetir "Ula mica més. tba m1.oa més".

l el temps, com m'havia ja passat altres vegades', malgrat la quietut
i

is calma que

ho·

dominava tot, em passà volant.., Fosquej ;Na. "Sl ve-

ler encera és veia al lltmy, com ,si no li vfngués d'I aquí, tot ple de
mar blava i

d~

silenci.

Feia el eam:! de retorn per un

oo~riol

amic d'8PYs endarrera, gi-

ravoltós, aJ.egre, que baix.<tV'e. conVidador, :fent c(;)mpliments perquè

se'l t'es servir sovint. l, en tma de' les p-ir-avoltes, . té, una

plm~

d'un diari. No som partidari s de. dir mal de ningú 1 menys dels diaris - &fsegons quins/és clar-,. però ens hi t'eia nosa en aquell lloo
aquell eXponent de la civilització. ili diari és per a llegir :Vora

una estufa, Al l1it, al teatre o al. tramvia., però deixar de mirar
Puig Rani i e16 seus domini s

T'f}~ B

posar els nlls damunt planes

:3

que porten

~a

mart del. pobre Ghandt, canvis de govern, els misteris

del blat .. el pressupost americà,. la Volta

a }l'ranqa. i la nova bomba

Si~ un pecat mo:rtpJ., ma cosa

de torn, és

ql.1't

,s 'hi assembla

mo~t.

La prime~ cosa que em passà pel cap í"o'u destruir aquell. p~er
..
-

pre-s que en tanta de manera. contrastava an:b l'escenari que

f!IOl

im-

vol.-

tava. l quan m'ajup-ia p:tP. pe males irtlincions contra el sim:1x>l del
progrés, vRig veure un titular a grans

o..etiI9s.,

eque11es lletres qu e

els dia4~ es ~8n per a dir a 18 gent -quan 1es, altures las hi
con"Promi.s.~

deixen d1r-, coses de

AJ.meoys no haguéa s.abut J.J.egirl

Però aquesta atracció iq;eriosa, :f'ataJ., que devegade.s 1es coses impreses tenen damUïlt méu,

QU8'l

no' són és

cl~,.

v"',"e Puig Romi, em feu

p.assar vuJ.gues que no la 'Vista per aquella primer-a plma i saLvar la
vida al. periòdic••• Bah! platets. vo:L~o'rs!

Platets voladors vistos

en diver.so..s 1100s.: per un s av.iadorsen ple Pacific; .vora Bqérdeus;

al Panama; a l'A.J'gentinaj s'havien t!'Obat lea despulles
e·strany arrib

m'lS

éMers de mig metre

d'a1~a1.~

d'un aparell

carbonitzats•••·fins 'a

Reus en van veure de platets voladors! ••• Hés avall hi. hal les opinions dels savis del pals: "Re.stes d'explosius que lA darNr8' gueITa

.

~

deixa pel. cal, en viver ••• prove.s d'aparells dirigits per rlldjq avan~detes de

viatges. de gent d'aJ.trea móns •.• Gent d'aJ.tres móns, gent

d'altres móns •••aJ..tres
,

.qU$ dir

ron

dia a

.~a

.

ma~-de-cap8

Terra I

Amb

deuen tenir,si

to.t~

vaig

en tenen algun/

reco~lir

les planes de1

periòdic i vaig emprendre el cani de tornada -maleft di-ari- tot lle':'
~nt. I, equef'~at. amb la ~ etu·,-a vaig agafar.,.. e s. veu,.

lm

cam1 per

a1tr-e i va. passar-m9 quelcom que rarament ha passat UBi a. gent d'aquest pafs tornat. de. veure la mar.: em vaig perdre. Ho dic una milla

.avergonyi t ja que em ventava de COM !xer bé ela Gen t camins i cam1n et-i
que van i' venen pe,r tota ~a c()sta i més d'una vegada havia dit que e1~

podia resseguir a \.tis cluca. !l.tl..rin, els

diarie~

a més a més de fer

agafar periodil!t-es,. quims coses tenen! Si, m'havia perdut. l se'm

4

:reu fosc., l se 'ro feia

impossible'~

:j,a nit _closa dal to.t, saber ou:/. e

trobava. l to 1;" per culpa. .d'aquell diari qua ni er-a &'J. que j.C) aeostumava

a ,llegir', i, que

in,comp.reIl~blem&nt-encara

port.ava a la m~"

i que no dei,xava. Plats vo1ado:r:s, :plats volado.m.••• Instint1vamert.

vadg miraJ"cel amlIDt. Enl.1à d'enllà, per DJip d·' w:LS núvo],s a:arregats
de males intènclon 3 com es, veurà. de:sprés,. br.illfl:ven un:s estels.

~1s

satges d'alt.res n1Óne••• I Bah,,.. bah,. m'hav1'8 desorientat, com tal tes

vegades. ho' havi.e. t'et lluny de', la costa i els ,seus camins, pe!'!> què,
dimoni no n'hi havia P$ per a pensar en missatges d'alt:resm6nJ:ll

Les c:ta.rianes de' cel entre els núvols, - qu.edaren closes ae,l tot.
Un tro llllt\Y8 81Hmcià la seV'8 Y,i.6it~. D'al'tres. eontBataren. Jt.N'.mnéa

.

~

em mancava aixo'u " vaig penear. "Ara ploura". l
xat de maig." d'aquells que
caigult Cé"1 aVal1
~d'a. ,Allò era

e-D

~

8:L~

va p1otn"e. Un rui-

el meu pais tenen :rama b!n guanyada,

!Wb la il.lusió,'J

semb~ava, de:

caure' per primera ve-

pJ.oure l • Em' vaig poear nervi6s i em v{ñg po'sar

rrer sense s.aber on corria. Sentia que

arboi~oa

8

'Có-

i a:rgelaguea Be,'m.

clava'Vl1 per'to-t, pe~ jo segu1s con:oint. Vaig fer i desfer camin,s' tma
pila de vegada s fins que em vaig t.robar din s
que la pluja

!l()'

lm a

pineda on semblava

hi entrava s!)b tant4B ganes, pe,rò seguia senm sabe,r

per quins viaranys tram~t.ava. Demana.'V'8 a qui fe8 un llamp' que em dei-

xés ve u ré- que¡çom que m'orientés una mica. Qui ~(S ~'escol1à, ea' ve,u,
i el

bo~

..
"
s'aelar i uns instants a arree
d'un llamp, modest, pero

llanp al, fi .... A poques passes hi l'evia una bar-raea feta amb canyes

i

branque's à&: bruo. Reoordhva haver-nar viste~ de semblants" &mb un
"

lletre:ret. <!lue dS'ia que ,es prohibia 1"ent.rada ala gossos. Em vaig ficar a 1a 'barraca.., No sabia on era però almenys allà no em mullaria.
A dins no-h:f havia ningú, ni

hi

hagu~s quelcom par a

goss~,~

p'Gsar-me al

Vaig

~me~a,..

a eat8rnuda:r.... Si,

dam~n •.•,.Ana.va tempi r ••• I,. a le

:fosques, vaig fer un petit, rEtconeixement.. Vaig troba:r quelèom. penj at.
a una de les par&ts de 1'in'terior, i aec. Una mam-ta. Reoordav"a que so-

5

vint aquelles barraques hmrian aiKO~lugat carrabiners. Seria e'l pri-

mer servéi que el Cos em :t'aris d'ma manera particular. Vaig
re 'm la roba molla i em vaig tltmool-ica:r amb aquella malta.

No

tl"eU-

parava

de ploU!'1J.· ~.;ra tma pluja Allu!ldnntr;,~ 'Pròdigal!88ima~ espessa, forta,
engre.scada i q\$ cada vegada anaves rné1!. vaig r&ai st1r agu.antan t
l'aigua que j.:a
tats i p~l

ab]..,

oom6n~va

a entTB.t" a

:ra

barraca ppl sostre, pels cos-

tant; com vaig pensar hauria r&&ist.it el carrab1n9T

més ben dot'st en cas d' aiguatra•. Quan la barraca es coDvertl mlb ei&'

terna, vaig dir €lue si algun carrabiner s'hi veia en cor que vir.gués.
l vaig 11.en,aT'-me. de nou 8_, boSc ooort cam1naJ't a la ventura" Ilegur
,

que per pl..uja que hi

~és a un lloc o a~tre arribaria. l t-e't per

culpa d'un diari tna1.. portat

pels <:amins de Puig Rom!, i que duia en-

cara. agafat pel .col1, que' nò

t~bS\r8

m3'lera

dèi~ar-lo

anar. No

podria pas dir les hores que vaig passar eam1na¡t sota la pluj,a. Allò
que puc jtrrar ~8 que quan parà d'e ploure :fins en sabé greu. 'Zstava
tan acostumat a

qU4;)

em c$igué.$ aig-

al damunt, a n" aquella petita

:festa m8J~r aquàti.ca, que la e&&8ió, de la pluja
dia gust. Una e1ariana al bosu

i~

mo~tes caSAtes

va caUI9 C6iB un

ja era hora, a eosa de sis-ce-nta

metms es veia brillar una llum.. Me#"n'hi vaig
tava d'una de les

òG1

an~..

Segur que es trac-

que' hi he &searnpades per les
espat,
.

lles de 'l&à muntanyes que aturen la mar, 1 qlJ! àdhuc hi t:r()baria algú, 'c~t .. Demanaria el eand. qne portava a Palafrugéll, on passava

uns dies, i que em deixessin fer una mica d& f.oc- per eixugt)a ~. roba
molla que portava sJ.. braq-. Vaig trucar. Cap respO'st.a. Vaig repeti r
els cops tma pila de

carai. Fin's que senti

veg~. ~
~orol1

.S1 hi havia 1111m algÚ hi devia haver,

de passes, la porta l't'obri 1 eparaegué

amb un, llum a la mà, un cdutadà
- Bona nit.- vaig dir tan amable

L'home ~~ llum em P'Jirava

amb

fi

qui mai no havia vist.
C'OOJ

vaig poder.

cara d'espantat. Aeostà més el lltml

6

i llavors em vaig donar eomp'tè de.l

lam9ntabi~íssim

va moJ.l.a humanitat. Anav6. ple d" e sga.ITinxades per

ec

~es

de la me- J
i bI'as::os~ pel'

únic vast! t aquella manta de carrabiner enbolicada sl cos, un farcell
de roba r6fl8limant aigua a lm a

mà., i

tra. Vaig intentar GIdobar la mala

haver causat a l'home deJ

~8nal

tm diari,,. aquell

imp~essió

diari!, a l ' al-

que el m-eu aspecte -devia

i vaig dir:

Perdoni, 'seria(tan amable de di,--me ••. ~
- Us diré tot allò. que vulgueu, asn!'or•••

- Jo només ,vull que em digui on

pUC'

trobar.,....

- Ho tine jo, aeny'or •••però •••
,

\

Per qui m'havia pres 'aqUell home? Per què, em mirava amb aquells
ulls t~ oberts? Què. era allò que de-ia que tenia?

l'&r què es mirava

mes esverAt, en.car·ll- que a mi, aqueJ.les planes. d'aquell diari que jo

eneara portava a la mà?

Quina por i de què podia ten5_r-la aquell

home en un pais on passen anys sencers que 1.. desgràcies nacionals
són perdre al canari, la manca d' ai~la,

tm

intent« de trobar plom a

Montràs, i, modern amen t fel'" fortun·es. venent pams Vora les platges?
....entri Jo entri senyor i renti" s 1e·s f'eride& ••• Jo.. no hi vaig veure ningú allà quan caigué allè.".rbé havia de pensar que no

VOl6.V8

tot sol•••
Allà. hi h811ie quelcom <1U& aQuq11 home no havi a aca~t de dir. Mai
he estat afecoionat a cos-es misteT'1o-ses

lletres

qtl~

i~es

aventures, per poques

portin a coll no s'han pas fet, ce·rtamen t, per a mi. Pe-

rò aqt:.Etlla nit, no ho sé, vaig sentir

lm

int·eré.s s encomanat segur per

la cursa peT' la fosca, 16 pluj.s o la manta del carrabiner, aneu-ho a

saber, per a veure quines -coses diria aquell hotne sense

demF.lnar-l~

i per no a~arir las coses de 'bêll antuvi c.om tlomaJ.ment intento fer

.empre. J.J...gú que no era

»0 m'aconsellava t'ort,

si la me-va aetuaeió

no era produida pe!" cap de les t.ms: coses Qu-e die

m~ anunt.

7
:Em po:ñà, sol.lici t, un gibrell d'aigua neta i, anant d'un 110 e

a l'altre,
nerviós i a petites passes ràpides,
digué, després d"he.
\

ver mirat de

CU1d' ull

la plana del diari <;iue parlava dels platets

volants que per fi havia deixat damUI1t la gÚIlica taula que hi havia
a la case:
-Jo els vaig veu!'& 'fIlO'lt abans que &1s diLr1e en parlessin ••• No m€:ll-

tei.xo, ,s.-enym"', ••• Visc aqu1 eol" ja

fa

anyà. En vaig casar malament

i no tinc ningú ni !>er a parlar-li de què mAnjarem per a sopar ni

pe-r a

teni1"-"t~

raons. Visc tma mica de tot, de la mar, del bosc, i

dè l'hort qua tim al defora. Davegades

si el peiX fa l'orni, deixo

mu!S' quante2t ty.ampe,s pel base i sempre hi ha un 'Conill que deixa agafar. l :fou una nit P8ssegu1nt 19's trampes' Q.ue vaig V9tn"9 le fS primeres

1luissora al cel que van capficar-me. No hi trobava explicació possible i vaig passaT' moltes· vetll,es al ras més que per lea trampes,

per aquell~ llums celestials que no m'agr8dav~n f!'\sssa.. l això dum
,/

dies i dies i,- ma vega3a, a, vila, vaig Vetlre un diari i vaig llegir

1e'8 pri.lm·res coses ;sobre els plat1!J.ts vo1.ado:r.a••• Deien, el senyor,
és clar, ho sabrà tiÚllor qt.."é jo,. que ..eren màquit~es volants, Ciue ve-

nien d'altres móm i que portaven a co1l homes ••• home.s com ara nosaltres. l j('l lea bavia vistes aquelles màquines voJJ\ats, jo les havia

vistesl l jo em

d~a

per mi tot sol que potser

questes màquines baixaria també
jo en -seria test,imoni,

hom~

al~a vegada

ma d'a-

prop. d' aqu1 i que potser portaria
d'un altre món •••

Ho confesso: em costà cosa de n(\ dir no interrol!lpr8 el vell i acla.-

rir les cosea, però' no ho vaiJt: t'er. Quelcolíl. més. fort que les meves
bones inteneions em manaven

qU9-

callis- Vaig intentar contradi r el

m&1ament i èm t'ou impOSSible'. Aneu-s'hi a batre amb coses impossibles!

- .•. i tot s'esdevinF,Ué abans d'ahir. Aquell:es lluïssors que feia

nits- que no vei8H, tornaren. Passaven corn un llanpee unes vega.de.s,

8

d" altres

i

6~ atm-aven

cel "Punt,

(!!<'Ul

si temssin o esper

in algú•••

I abans d'ahir .'••

Em mil'à, e.9pe-r8n t, segur, que j-o intè:rVin gués oralmen t. Em sent1a mater'ialmént ,-com 1.ma mà a la bo·ca. l v.a.ï.g seguir ca11at., na 1
-.,•. i

~m

pesée-.

abf\ns d'ardr la llum era mes f"orta Que els aJ.tres dies••• -un

tremolor

Jj. movia é.ls

enllà. }t'eu tma gran

di'ts d8 ~a t:JÈt &squerra-, l no

Vo~t8 al

8S

perdé

lOOr

darJ.mnt d'on jo m' Batava, amagat entre

• per-o'
,- esperant. I la
dues roques, esperant, esperant no sab i a que,

llum ségu1 'voltant-, voJ.taz1t, etr*,.&t.i+--int cada Ve.g,8Òe més el
de les vC'1t·es,. La llum, d'un vert pujat, passà a
nador apagant-se- i

en~néllt-se.

cèJ'C{)~.

vermell enllu&r-

lm

I baixava., baiXQva, deixant tO-t e·1

bosc i~.lumin at. Fins que va. a:-ribe:b a. trer.ta canell al mau d24lUnt ..

Llavors 'em va entrar um ttena de por i vaig tancar els ulla. l vaig
sentir

un

,tïCrBn ter't"abastall. i bo i t.inguent. ela u1ls tancats viUg

endevina~

una gran resplendor despré.s de :la t'resaa. l vaig fugir corr-

ents ••• La resplendor s'anà esmorteint i malgrat lapo-r

qUè

no em dei-

xava, vaig anar on em semblà haver -sentit aqu&n espantós bat-ibull••• AJ. c.:iln de Cala de Cabres••• és elar t e~ senyer no sabre, di

on és Cala de Cabres, tingl.$ lloc la caigmla. Una :fortor, com de .sofre, empThnava l'aire. Fe-ia de mal respIDrsr però jo no podia deixar
.

\

de

S'9gLlr

fern de

•

avançant. &.!1 vaig atul"'ó!' on hi havia, a deu passes, un inf'e~os ntC.argola~, r~Tlt B.

Potse!· algú havi a quedat dint ~

aquell6 :rogu9j"a esp9rit.ada, o ,ntop, i, amb
ho entengui. bé el

~'intent

de donar ajuda

s.enyor, amb l'intent de donar ajuda si calia, em

vaig acostar a1. lloc de

~a eaiguds. ~ro

havia fet méir que dues pessea

que aqueJ.ls f9~ encesos,' ·eom si ":fossin vius,es r.'Yinclaren potm

g:rtm :8aJ.t. al buit•• • Quan arribaren a l'aigua

gran columna de f'

a'aJ:eà fins- on jo era, e¡Jpeetador únic, em

derosament i feren
1mB

peneó, senY'.()T") i mut,

de~

::ret••• Vaig resseguir

e~s

vol.tants d-I m

a1.lb havia ea:igut. No hi havia. res en1J.oc, ni nin§'"Ú, senyor, ni nin-

gú ••• al.

meh~rs

jo no, hi vaig

ven~

ningú. Fou quan ja tomava a casa

encara tremolant per- les 'coses vistes, que, a tres- ,..e nta metres del
lloc d$l per- a mi desembar:e equivoca.t que vaig trobar la cosa que
>ro :f"-eu erel1re que ni havia. somniat ni m'ho havi.a

contat algú tot

quan ace'tava. de preR8nci&rt i .••
E1 vell ()hr1 un f\rmari. Al tombar-se de nou vers on jo era,

po~

tava a la mà una ~ueta mèts.l.J.ica d'tms quatre pems quadrats

superficie i uns v1n t centi

B

de gr uix. L'ba de' les care s era.

abonyeg8da i semblava tma mica oberta •
... 1
- ••• aqm8

'
tè',~

senyor.

Em mirava amb U:Us brillants,. esperant .. l encara va dir:
.. Li juro· que no. f6Uardo

~es

• la casa es petita 1 pot cotup-re-

var-ho ben f'acilment.
L' acaba~r:t del relat f"eH el

'U

êfecte per dint!'e meu. Vaig ensa-

livar. Damtmt la taula hi llavie,. 111011, el diar'i mostrant aquelle&
lletres grosses parlant dels platet.s vol.ants. Potser m'ho va sGtIlbl.ar

però vaig veure les 11et,..98 més groB"8eS que unes .estones' abanso. l em
vaig creure l'&pisoodi de Cala de, Cabres. Potser algú mogui el e
amb aires de dubte, o amb altres: a1res, però j

mol.ta gent

s'hac'r·e~t 008'38 de mol.t més me.l

que la que m'acabava de ereur& jo en aquell
amb J.' arque-+..a a lé a mans ~ir·an't-t!1é. Què hi

-

en verite't.

lm

Q

puc assegur&r que

creure, en aqU&st m6n,

moment.·~l

vell seguIa

ooID"ia, a dins:- seria"

missatge d'un altre món? Eren les ramoses senyals del

plane:ta Mart que ela ens arr-ihaven d'una al t:ra manera oue en forma
lluminosa? Què ens enviàven de cel amt.mt? QuelCom vi.u, dinera, exp1os'Sius'1

gl cor em batia adelersdanent. Me la don'gria el vell si

jo li di~14A qUerr~ de Pa1afrugell i que no tenia res a veure ni amb
la caiguda d8 la màquina ni am.b l'arqueta Ç{ue

el~

tenia a l! s mans?

Ell degti:é comprendre que jo dubtava de quelcom IB l'què- va dir-me:

10
-No

~'obra

pel" a

V8Ul"e

si hi é.R tot.?

CaJ.ia p"""nd.,..e una dètermi1lac1ó
,

al~ar-rre,. vaig
de,i~va

t.anmateix~

l

,~a

vaig prendr8. Vliig

sentir que la mena d& mà que ,em 'tapava la boca me la

lliure" i:

- Obri-m-:za I - vaig dir.,
Foren ben «notius els moments

(iU6

seguil19n •.

~~

contingut d'aqul}tll.

estri vingut d'un altre món'ens dacabé a tots- !Jo hi havia aLtra cosa, per extrany que· sembli, que una piJ.a de papers manuscrits contant, pel que vam inven1:a.riar, l'anada d'un home &t Quint -ast.re
1392-a la TeT-'!18, escrita,

ptit'!' ~t,..,..any

que torn! a semblar, en &1 ro&-

teix idioma en el qual son t'e·tes aquestes rn1;,.l1.es. th alt.re dia se'n

p'ot tornar a parlar, però qui és que avui, en coneiXement deoausa
pot. afirmar- !ltu:) a l ' astm 1392 no p.ar-len com nosa ltres?

F~

relat,

de l'arqteta és' el que, si ea vol, eB pot 11.egir a continuació. Jo
no hi he tocat re's, al passar-ho' a màquina. de com estava e8~r-i..t.
Ulli <:Busn-t m'he viS"t obligat a :re!' aJ.guna plana nova ja que l' original. d'alguna., degut potser a hav'~ae ober·t la :caiBa per l.a violè:

nàa d~ la eaiguda" no hi era..
2~

d'est.il d"un món

CO'P1

es pod-rà ve\l~,. la diferència

l'altre, AS de molt bon observar. Volem aclarir,

de pas, que to't.as les coses que segueixen lea diu

encara viu, viu

El

Ull

home que ~i

mil.ions de quilòme'tI9s d'on ho fem nosaJ.t~a.

11
PIELIMllrARS A LA. GRAN PENrrEN'CIARIA

- •• ~~97, 398, 399 i 400. Hi són tots.
- ••• 397,

398~ 399

i 400.

si; senyor. l~són tots.

l els ~iutadans que tenien cada dia. la mateixa f-eina: mirar si la.

poblaci6 p~naJ. de :la Galeria ¡... era la matebre quu figurava en els ~li
bres de comptabilitat de la Gran Penitenciaria de X, es miraren amb
Ull"

scmr1ure for fat.

-Uo' ert falta cap. Això é-s tot -digné el S&rg&nt Durand-. En tr9nta
anys que porto guardant penats, és la primera vegada que rebo in etruccions al rev.éa.

Ja hè

s6

que qui paga mala~ però si a t'li l'Es-

·tat durant. tants anys m'ha pagat cada mes precisament perquè ne se
me n'escapi cap,. es, veu que enCE,l.!'s no en

revés. :8s.com -6i

B. tUl

sè

prou de fer la t'eina al

mÚsül. l'obliguéssin a to.ea:r desafinat, o com

s5. es Po!~tés a 1a presó

8

la gent qUè paga contribucions i precisa-

ment perquè J.es paga!

-'Potse-r hi estan bé aqu1. Què sabem noaolt.res -cont.està Pere B!'ovm
fill de

R:u~ians

mat a viure a ~a

àe' presons de tota la vida-. Jo estic tan acostu-

presó

~ue ~a em

e.xemple,. 1 m'hi moriria

lloc a l'alt!"e a

lrJa~

donariar. tm deati de carter, per

d"haver-me- de guanyar la vida anant d'un

U.iure·. Potse'" a n'ells els' passa quelcom

semblant i no S9 'n saben moure" d'aqu1. De '!li us puc dir que el Preaidi m''hó t'et l'efecte d'1m8 dr<,ga, d'tm virus ••·.no me'n puc moure.

Preveig que si mai em jubi1.en, hi vindré e

passar estone's •• • 5í

veiessiu a casa, és a dir, si m'hi veiés algú

em

que desconeixés èom

em guanyo la Vida, qui sap que' es pensaria dè mi. Porto, les po-

ques estone~ ~Uè hi passo, el lna"t$ix Vestit que portà Jenn l'bss~ss1
que ha tingut més penes de mo!'t d&budea: -cinquanta... dues. Tinc
a totes

lAS

finestre's, tres galliners, rateres a

totftS
'\\

re~~es

lea habit.a-'

12
cions: ••• .sQC, diuen, el primer eol.lecc1onE.dor de canaris del barri,
..: :

domo en

'lm

llit metàl.ll-e de baranes altissimes •••

- Que alg1ms est.an ml!s bé aquí.. que mai no hs.vien estat a casa seva,
ho comprenc,all.ò que no ocmprenc -digué 91 sergent Durand com si el
seu em ie no hagués dit re s- J és les coses d'aquesta darrere dies,

qu~

vulguin "qUè' se: D"'escapi un, el 833_ qe su.poaa qU'f! hi va hav'er plAn»l,

però no

6' acaba

de creure... Jo si volgués podria

:rer la història de

tots els meus. clients 1 u,s puc assegurar que' seria el millor 1tbest
sel1erl( de tots -e1& temps,. però d"aquest ~a no en sap ningú res .. Un
§g'8f'at de tres anys que no ha donat mai ni 8'1 bm dia a ningú,.i que
tUl

empresont:\t de- la seva

8

lp!>800a -categoria. no hagi. volgut ni inten-

1

tar escapar-se que és el. menys que pot :rel"

Im

pmpre-sonat per poe que
f

s'estimi" ha :ret rodar' el cap a molta. gent) a mi el primer. Els primers. dies d' Bstar a la casa vingué gan t a veure' 1 cr8.ien-t,

~

hal

cregut dttr'811t tnolt temps a les al.tures, que era el que f'igura a les

llistes ofi,ci&,ls de la casa. No han tomat ·més aquells prim.!llJrs visitants. No -s'enten gaire, Pere, no s"enten ga..ire.. l encara: s'en'teB
menys que sra es VUlgui G.U8

si~

nosaltres el.s q1.2' l'ajuà8m a sor-

tir. Ai:x(;' is nl>u ••• aixè ••• en :fi, Pere, tot

M'l

t'rdre?

-Tot sergent..
- Donaria

e1~

galons de

s9T'gen t

que és la cosa, després de J.e 8 meves

tres :fillas qua. m4s m'estimo d'aquest món, per estar de guarMa el.
dia que aquest 333 f"es allò que a dalt volen

(lU9

faci, ~r ..

veUIB

què pas8aria d98prés ••• però si aquest home no es· vol mou 19 •••
Ut timbre deixà anar duran,t un s a-egons el sen so .carregat d'i.:sís

accentuades, i els llums de la Galeria F

paasa~en pe~

tres colors

distintB-. Era la. senyal que la nova ~rdia haVia. arribat.

as

passes

dels homes del. B93"g'ent Durand 9a perderen Galeria de ls Tres Tomssos

ava11, anomenada ai.xl d'el19à dtt 1"e'1.9ctri:f1.cac1ó de tres penat.s que

13
portav-~

el mateix pom de :f"onts: Tomàs, i davant la porta 28

baren amb -el

&8

tro-

re~leu•

• nes de nQl¡? - pT9gun tà el sergent G!'"unol
-Si

1'"&8

- Què hi

de nou vol dir,. en v9!'itat, res de nou, doncs res de llou.
:f'aram.

- Us b.E.:n donat

no.V9S

instruocionS?

- Donar &cilitats.••
.. P9ro què- volen, carai, qu~ de-i-x.em les portll8 obertsal
- Qui ho SBp el qlJè vola.n .... l.é-s altures dnbten.. 9'S veu, i ara, al

cap de tes anys ••• 11'41 1"i, jo, com sempre, crec'••• Bona nit.
'-

- Bons ·guardi s-

El te1&:fon -sord de 18 Direcció requeri Grumo1 a l' aparell.

-s1,

aquí. Grumol,. maneu cap1.tà Blai ••• Si, •• sL••• ; però voleu

el :favor de repei.ir-m'ho? G:roac1es.

sI,

re.r

sí, ja ho havia entès, però •••

.......

No, no, es :rara com rmneu, capità Blai.

l Grumdl ñ1rlXà l'aparell amb cara de vue~ ViBi(ms.
-caporal Ferrer! - cridà.

- \\..'fane u, serg&nt -:feu l' a-l.J.udi t. I, segui <bmen t- que no us t:1"O beu

bé,

S9rgftn1;?

-Ara hi ha ordres, recordeu btt,.

o~es,

de d-e.ixar-li portes obert$S.

Què us sert..>J.a? Ara. digueu-ma quina ·oora es pot 'fur davant d'això•
• .....
-Pe:r-o
-Jo també ho be dit,

p~rò

és aï.x1. Ells cobren més que nClsalt.res per

a pensar rné-s i mill.or d' a~l1.ò que pensem noaal t:m-sA> ~s veu qUq a les
altures part-en

1..1n

pla. l pa!'t d'aquest pJb és la nostra mi ssió d'avui.

Pareu atenció.. La missió <.tue

l:UlS

han encomanat

~s

aquesta ....

La missió en-earr&fSada aJ.a homes de Grumol era deixar, autèr1ticament,

coses ob9l'"tes. Entrealt.!'es, la
exterior,

El ti.""~S

~ill!a

de la cel.la que donava al pati

Metres del sòl t P."'lh una

es~al1\

a peu de reixa. Un el.ec-

14
tri cista, pre tAxtant una 8va:ria de llum, es cuidarla de tot •• ,. Algú

no e1l po.gu$ astaT da dir: liSi ara no fuig" ni mai IU. La mi saió e,s
portà a cap al. pt u de la llei;:ra .l~.tones desprée:
Cap oral. Farre!" I

- HaD'8U, sitrgent.

ctuè?
-

l~l

333 dorm com un angel.

Si em t'aB pe1'"'mès diria al capità Blai. que potser si li dOTlguésaim

diners

B

n'aquf)"9t home •• '.

l el sargent GJ1umao~ comuni cà a la Direcció el poc falaguer resul-

tat de la seves .ff! sti ons.
- .. i dorm ,com un imrrel, capità Bl-ai ••• Jo estava penS:-Ult, però

1'10

ho

volia dir, que pot se!" si li o(}nguéss'im dinars...... Vos també hi v.Bvi8'Íl
pensat 1

COTi tIane:.l, cap i

tà m.ai.

l el serf2lent. (}runol e·s di spoS'à

8

passar la resta de la nit a la

peti ta. cambra del cos de guaTdia inter'ior si tuada al' entrada del
, p'assadi~ de la Galaria F. BT"a, aquella nit, la del 15 de jtmy, feia
\

calor i sense que la temperatura bi t,ingués rea a veure, el sergent
Grumol comn:!.1a 47 anys. HaVi& nascut 47 anys enllà misterios8liltillt a

la ?resó Provincie.l de Dones. L'auto,..a dels dies del se1'gen t Grumol,

quan aquest, v:mgue al. món, :reia. tres anys que estava. reclosa. l erra
p~oÏ1ibit"

l~avorB,.

que les empmsored&s re'?)·essin

~p

visita de l'ft'.x-

tartor 8i no a's fleia en pra.aBncia d'alguna autoritat de la Casa.

Quan la nova de la gravidesa ò:e la penada arribà a 1.a Superioritat,
la Superioritat obri una ulls com tmes taronges i es t'eu repetir'

la nova. La hi repetiNn. hI :fet ar!"ibà 8 orelle-s del Governador

quí} manà .s·' a.'br$.s-

'U12

inf'oM!'18Ci& Ip. qual no don~, de moment, cap 1'e,

sultat po.s,itiu. La totalitat de la guàrdia int,erior de la Presó era

femenina, i una curosa i total inspeoció de J.b1 població penal demostrà, altrienys quan ea portà a cap, que es podia de-scs,,·tar la idee de
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que ea trob$1J

enrnl~

les eu;pnlsona:!ss, algup.. eav'@l~ r amb roba de se-

nyom_ L.J Alcaid de la Pr.SÓ 'tenia 78 anys i UD~admirable fulla de

serveis, però .... eè pogué provar temps després: que., de tant en tant,
1&,8 visLttl!s que es feien en prasència d'ell duraven més que no per-

metien e1s. regJ;amenus. l es provà també que l'Alcaid, als tres vicis capita.t.A de la seva vida -:fu.mr..¡r, resoldre alOts- creuats, i parlar

dur..mt ho!'&s de quan un seu

p~-88at

era ajudant èP Ulysses S. Grant

a les bataJ..les del Tennesee i del eumbe.rlan:l- hi havia afegit., darreraDe!l't, el d'adormir-se. l s' adr!'.leté, jP. qui! cap altra explicació.
lògica e'S podia denar a la COlla, que el. futur sargen t Grumo1 e anen~à silenc.iosam·ent i

a la sev& man~ra, és cl:ar t ~ estudiar p~r p.oli-

cia en el curs d" una d' aquelles ~rmil es en act.e de se:rvei a l ' Alcaid de la Pres-ó Prov:i.neial de Dones.
A la presó, 'tothom hi va de la fl}flnera que pot. Si es cregués aJ.s

advoca.ts de:f.'anso:1'S no hi aniria mai ningú, però ala advocats defensors, en

genElr~al~

no es passa de deixar-les di r. De tant en tant,

perquè to sigui dit i potser per no hó~r de tancar

tribtma1. es
sonat i

e~

m'eU

tothom, a1~

a.ls advocats da:fensors, es des8rüpr9sona a l'emprf/il-

fet o!'igina llibres i pe.l.,licules

mare del sergent CIrumol
bo i tingueot

$1

.~dvolir'd.t

W1~

der:;rlil:'. La futura

lé' presó, com 1.a ~joria dels "1ue hi

defensoT el qual,

fensar"'la 1l'lé'.íJ d'una vegada.
del director' dels

Ei

Ei

OOID

veurem, va ten i

l'

de 6e-

Arma "!1"'est ter.ia ra-lf.'cions amb el fiU

T1'e8 S~te)'Ta.Il:f.s

de X. Tc:t anava bé fins q LS el fill

del director, quinze dies abans del casori .s'hi repensà, cosa que
mo~ta gent hauria de :fer, i es t:lu11,erà amb ~a í~iUa. d'un dels prin-

eípals E!ccioni ates

dels Camin s de

F&!TO

del !Joroe.st. Anna Bre.at,

q~e

i%1 es de.lR la mB"e del s~r~en t, C'-a-~ol, digué Que ai el seu "e8&<!>ri

no

S"

havia portat a cap perquè- ~ la gen t

DO

parlés massa d'ella tin-

guent en comp.te la posició social del nuvi, ella s-ortiria

meroa pIma dels pe:riódica amb

mat~imt')lli

f'.

la pri-

o :JanSè...... .! hi sort!. Anna
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era emple-ada

Ei

les

gtWc&t9'S

del Soterrani. El dia que el seu prom'e

deixà d'esser-ne i &s casà amb 1a fil~a de 1'accionista, la pa:reJ..ls

prengt.J6, per ini aiar la lluna de tJe1. el Soterrani a l'Estació on
Anna despatxava bitllets. Minut,(l mé1J tard" AÍma feia un petit j'O-c

de mans a la t-eu1.a guarda...agul1.ea amb result$ts
vagons

de's'tro~'ts,

contur~ ents:

sis

seixanta bai ms defintiV&#, 1 una nuvis. impo-s-

sibilitada pel matrimoni. El retret i la his tòria d'Anna sortiren
~

,.':

a tots e1& diaris del paifJ-s i a prima1"'a pISI] a•• • 10;]. nuvi, que sort-i
no

/

S8

sap IB rquè ben parat de1.sd.escarrilanen t, veient que tot aquell

desastre. t'ou p roVccat per un canvi de' senyora en el s.eu ma trimon1,
j~;':

'es

repens'à

peT'

sÍ"P.ns vegad~ i ju:rê. a Anna tive ell es casaria c;¡¡nb-

lla o amb ningú. l comen;à tm nou :f''*3tei(: a la Presó, els dies Q
visita. l :fou en

al~a

d'aquestes visites. que,. diuen, l'Al.eaid s'a-

dormi en acte de servei. La f.Jegona vegada que ¡¡nn a Brest eel't.! als

diaris t'ou quan aquests anunciaren la sevt. gravidesa.. l els diaris,
corn que allÒ- s'eadevingué un<:, ten~lOJ'E;lda qua ni es pe.rlava de guerres
.~.

.

ni n 'hi havia cap en actiu .. tirlg'uere:n durant
mera plana llegidias.ima. L'Estbt., (Bien, no

tmG

té'

dies una gran pr1.-

csp è:ret a tenir em-

presonat un éS68,. que encaY'e- no hp. t,ingut têmpa dJha~ r-no merescut.
Aqu1

ti~

llo-c la segona int&!ov.en:e1Ó de :l-'advocat (}e:renso!' d'¡'.nna

reclamant a tot arTeu la ll.ibartat de l'ampresonat mes .jove del mbn
al qual, per altra pan, 1-a seva mare no podia deIxa,.. a mans s'lianes.
Com que Ja gravidesa d'Anna :fou durant

l.ID teli1pS

un misteri t.otal,.

l'advocat pogué dir i redir qua el mèrit d'una gravidesa en J.as circ\MIstànci es er. que

KqlOR1bes

es proòuí era molt més importsl'J-t que

l pecat per haver originat e~ deec8.l"rilamern. que valgué a ànna Bres1:
e 1 se u eq>rei.tot8 1Tí&n t ••• Quan dies més tard, ~.1 fn:tur sergen t G:rtl!lOl.

sortia,

&

dues setmanes d'edat. da la Presó Provincial de Dones aoom..

panyat d&ls

8a1lS'

pares, els diar-is parlaren de la :ramosa penals

t.erl!er8 ves;ra:ia .. La dar!'ê!'s vegada que- Anna Brest.

~l'"

acapal""à pl""im&rea
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planes als g!"8!l rotatius f"C'u

~n d~

doldr@ tanmateix. Anava, acompa-

nyada del seu marit i de llur :fill a presenciar el gran castell de
focs artificials que anualm€l1 t es feien a B. en conmemoració

de

l' a11ibeI-'amen t de la ciutat, i, al Soterrani, aquell ma te ix tren
que ella anys enllà feu descarrilar per 'considerar que s'havia donat
lm

"sl lt mal. donat, descarrilà aquella nit, sembla per volur:rtat pro-

pia. L'ai:xaf"ament ='ou total. Anna BreS:. mori. El seu mari t -hauria
estat eBigir-li mas'sa que s'hagués sortit de dos descarrllanentr,morl. l mori sl ma;¡uinista,

revisado~,

passetgP.!'S••• mori tothom, vaj a.

Tothom llevat del futur 8'9rgent Grunol. Aquest fou re colli t per Antoine Gerard, ferroviari posseïdor del Premi a la Paternitat -18 descendents in dotze anys de matrtmoni-, que l'a.fegí a la seva col.lecci6'.
I

.

Quan arribà a casa portant la cria.tum al bra9, ls se-nyora Gerard, a
qui mai ntn.ml no hf\Via

.,t

vist~senae

eatar e81 l erant la cigonya, digué:

- Ai, gràcies a Déu que me' n portes tm de :fet 1
Joan Fadràs,, que airl es deia l'afillat d' Antoine Gerard, passà a
engross5:r el petit b:ital1ó Ml pare més petent del pais que mai l'ha-

,

via vist j'mt a casa seva. No hi cabia. Antoine no parà de produir
t'ins que pogué deixar \IDa criatura a cadascun dels companys de treball
que n'estaven sense. Algú diu que va sentir dir a Antoine al queixarse-li
t'arè

lm

vei de la mm ca de descendènci a:

"No et praocupi s, j a te 'n

'lm".

Quan Joan Fadràs

9a~

la seva bis toria, a t'i de ten:ir

lm

perdurable

record pels autors dels seus dies ingressà quan en tingué l'edat, al
Cos General de Presons on hi entrà

ar.ro el nòm de Joan Grtmlol. Guar-

dant penats era una t'lor i ben aviat ascelldia a caporal. La seva actuac!!>, durant l'incendi de la Presó Vella, :fou eJ.ogiadi.ssima i l i
valgué els galons de serelltnt. I és que Grumol ea jugà la seva 1negritat per a salvar el reclosos de la

88V8

NE.u. no se n'hi cremà cap.
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Llàstima que la gran escaldada que af1'Uantà Grumol fou en va ja qua . '
ell guardava. llavora, la Nau E.speciel destina6a
d~rera

als, condemnat.s

~

l'a-

,pe.n&, però l'heroisme desplegat pe.!' a evitar qt2 a<;iuella gent

moris d'altra manera de la que la Llei havia dispo sa't fou de.gudamen t
tingut en compte per la Direooió .com si els' empresonats saJ.'Yats.
"

'"

p~r

Grumol hegué Bsin estat empresonats de penes menors•••
-Ah, si passés aquesta nit que faig quaranta-set anys -es deia Grumol estones d~sprP.s d'hawoT' dmpt c~te al C.apit.8 Blai que el terrp s
passava i. que no pas.sava 1"98- ••• P~rò la cosa s'esdevindrà Quan ell S
no hi comptin t no ara que ho pro11O quen •••
Aquella nit el sergent tingué ra6. Uo passà res. Bls grans timb!'es
de

~es d~u

naus tocaren escanda10aament avi,sant a tothom que e·ra hora

d'a1~a::r-se.

Deu minuts més tard nous cops de timl:re avisaven d'estar

tothom a punt per a les eblucions matinals. A la presó s'ha d(ésser
net. Ut presoner brut és \IDa mala nota per una Presó de prestigl.. Al
defora es nedis f'e~ al.1ò que hotn Volgués, 1-1evRt,.és clar, de fe!' co~
ses que portaven a la presó., per.ò a la Presó hom ha d'anar net., ha
de menjar, passejar-se i anar-se'n a dormir .aeguint la llei dels timbres.
tm

E~

tikJbres diuen que tothom estigui a punt pe!' anar

El

passar

parell d' hores al gran pati de l' f.~stablim.a:lt on,. 1'"ora sorti r., el..s

penats tenqn carta

~lan ca

per a fer-ho tot •• Els homes. de cada. Gel.-aria

baixen arrengler'ata, silenciosament, :rins al mig del pati. Les senyals de t:rà:f"ec

9S

'po sen en moviment i

lm

milena!' d'homes vfsti ts de

g!'is i numerats es disposen a passar unes. estone.s una mica llun.y dela p resb. Això e:ra sempre ea candaJ.os amen t celebrat per molta que anavent corrents d'tm lloc a :L'alt.re per a :rer una mica la pau de

~e-s

estane s passades dins l' estret(\~ de ·lea cel.le.s. R1s nou-entrats., amb
la roba encara enca1"tronada, es miraven l'espectacle, merave.llats de
veure que gent que no

teni~

alt""a

p~rspectiva,

anant bé, de passar
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anys i més anys a11à dins s'agafés 1.98 coS'e'6 d'aque1.1a

méln~ra.

uen homes d"edat jugant i cridant com si no tinguéssin més de

Es vedo,t,-,z&t

anys i scrtissin d'estudi., tlls, s'empaitaven voltant els arbn:ts d'un,.'

J)t1t jardl. Altres :reien tota ma:na d'Et cabrioles en aparells glmIlàstics
pro:f'usam~t ss.catnr'&ts

a lA f'l'2n

e~lanada. nU~8

,rran s colles organit-

zàven, com ai t.ingu4ssin por de 'fer tard, ma animada lluita de corda. En el camp de deports anava a 'C()men~ar un j a clàssic partit de

rugby entre els equips !"epresent'ants de dues Gal·er!es. Hés ,enllà, un

compacte cor es disposava a exec'utar le-s eanqons

~

mes

pre,st.i,g1

anys endarrera. - .}i~ el cor hi havia tres personalitats notables:

el director Larsen,

lm

suec que haVia' dirigit les m'asses coraJa més

atrevides; però, que: s'havia girat a trets contra el públic -naturalment dur&nt e.1 dàrrer con ceT't que dirig1- pero-quï.t .eJ. respectabl-e no
observava litI silenci requerit per la simfonia que s'estava execu..

tant;

Angelo Scavone, un dels millors teno.rs coneguts que, ca.lgrat

hav-er ofegat a la seva !m're poJ.it1ca mentres es banyava, o ella s'ho
peneava a una

plat~ja

de moda, cantant encora arribava on volia" 1

Joan Parst='ri.ss91h .Toan Parser:[saes havia :format part, de l'edat de
dotze anys, a to'ta els co"'s que s"havien t'ormat al poble on vivia-

Era un home que no podia vi~ure

8B!lSe

cantar, 1 el cantar el po ...

a Presier!. Quan pér manca d'e baixos, que e&àa d:i.a n'an911 més mala-

ment, no pogué actua1; el cor del qual Joar: Parserisses en formava
part., aquest emme.lal,tl. ra vsRéun metge i digué' -no tots diuen que
\.

els malal'ta tenen alergia- que s'i aquell

ho~e

no podia cantar e8 mo-

riria. U1 onele de .Toan Parserisse-s', que bavia t'et amers a
quan a Cuba s'hi T'eien din~""s-, ~g
lm

t'fiU

càrrec

a"l

~uba

malalt, li comprà

petit eor i amb quatre dies el malalt deixà c]'e:see,::r-ne- L'oncle,

pe~,

no tot ho havia de fer b6, es casà, perdé la solteria primer i

els diners, més tard i Joan Parserissas quedà sense Ct:"'r. l comen~à
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'lm

trist

pe1egrinat~

de poble en poble C&'J'eant cors on actuar., fin.s

que s'esdeyingué que' tro dia passà al davant

~a Gr~

Penitenciaria i

senti els eant~ire3 de- U1rsen.. l peD-8Èl: uAqu1 ea àeu poder ,cantar
tota la .vidal! • l ja no visqué t.l'anquil :fil1S que l'empresoneren.
- Pero per què. ~ I heu cr~at·1.'A..t-untam&n t, home de Déu? - 11 pregwr.

tà ·el senyor- jutge:

'la die. del judi..n.•

- Per a e.anter - :fou la úni ea !'êsposta d& Jean Par'serisses.. .
S I bavis sm.m-cia'to la v1n guda :àe.l

G~il>erna~r

~~....

din t:re po es die·s.

i t.othdn es l'reparava perquè el vis.ftant s' emporté'8 una borm impres-

sió de la pobla~pena1..

Al defora" ells podien hav er estat .e;L

que hagu~ssin volgut, però allà dins eren tm~ peuats modela- •• lila
banda de: músi,ca donava

&1&

darrers. to·cs a lee. peces a8.colJ.iàes pel

dia del cC\nc.sr-"t of:i.ciaJ... t.ha autèntica tropa de' .circ -1 'havien 8wo. xesonada en tO.tun

perI'

roba" e-ls diners al públic quat9:'9. mesos abà:l&-

assajava ela darr-erat.rucs apresos'.

:ms :feu re.tir ar un a mi ca l' espai

de l'assaig ja que els s.81taòore de la tropa sal-t.&Yen cada vegadA més

aprop dè la par&t exterior de ,la Casa- ••
Al marge de lea expansions i aC.tivitats dB. bQna part dels- penats

hi ha gent que e s pa sseja. mand:rosamant parlant gelJs 8mb ella de qui

els hi bevia de dir que es tT'oba'1'ien en e.que:I.l lloe. D'altres., tombats al 8(\1, f\~ s.ilenci!1(\S9fl'!qnt ~guin t amb Ç}1 pen.sam~ t: sfn"éi que
",\

no es veia, el vol del :fum de lea cigarre:t-es· que es perdia cel amun t

deixant la Presó en terra. També hi ha soliUlris que es passegen apartats del bulli t i de 1-98 males compalyies. Un d'aquests é·g el

qu~

portava al bar-ret, a l.'esquena i a les butxaque-s, el numero 333.Feia
temps ja que e·stava.. entre 'reixes i encara mai ningú no li haVia. sen-

ti t la vell. N'i cap comp.aJY de, captiv4Jl"i sabia qui era ni per qu.~
portava aquell ;'33 a Presidi. Ela entrants de la Casa sabien quee-l
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no era el que la Policis
S'assemb.1a:VeJl si, .com

dU6tJ

criured& la mateixa mar

era Enric Froot. l t'out

Per altre. Jn':t"'t,.

com que

Q'!1e ofici alment era: Enric ;F'ros1;.

gotes (l"eigua., com

du~a

màquines .d'es-

1 nOV1!Ul,. pèrè el 333 "ella" sabien que no

pM~iàaclen"t; aquesta merav~llosa

del 333 amb aquell geni del.

.

C're-:f.8

:r.urt:,

que portà el primer entre reixes •

d'~:ri<.t·Fr"'ost no

à'en,à de. 'l"empresonament d'aquell

semblança

se n-'Mvia sabut res ~q8

3J3, l,a SuperlQY"1tat es resistía

a creure amb l'existència d'una planxa.. I,. no obstant•••
Fou rel' 1'abl'i1. de 19 •• , exactament el dia 4 d'abril. Enric Frost
havia portat a cap la seva dal'l'E!ra gran actuació que t'eu deelarar al

propi Se<>.retari de la Governació:

"si no

t'os que no' ho puc dir-, de-

clararia qne a n'aquest home, en11.oc d'empresonar-lo, se li hauria
de donar una coss com el Premi Nobel". l ea diu que com el senyor
Secretari. de la Governació hi pensà molta gent p:lrquè •••
El prim4r d'ebril arribà al despatx del Cap Superior de Policia

un "Popolo' di "'"loma" en el qual hi havia

UIF

inf'o!'mació de Gènova

sobre la. captu1'a, per la policia italiana del famós lladre interna-cional I!bric Frost. lila fotografia de 1.' interessa.t entre

utl&

p grella

d'agents i emmanillat 1l.lu8trava la informació de primera plEb
del diari italià.

l John Reno~, Cap de Policia, no feia altra co-

sa d'enqà qne tf!niEt aquell. di~ri als dits que fumar pura darrer,
l'81tl'e,

seva

clar que ell hauria droat uns anys, els que fossin, de la
,
, .
pér esser- ell i la S8V8 gent els empresonadors del gran

~s

"

Vida,

fora de la ~le·i ••• t!os com fos, però, Enric ~'rost ja: no es bUl'laria

més d'ell com havia fet tanteR végades de"$ de quan estudiaven junts
fins que ell, perquè no se 'n bu!·l.éa O1éaB

tenia un veritable exèr-

policial. a les seves ordres •••• Ara es tra.ctv8: de l'aposar un temps
i de dir
Frost.

8

la Poli cia de l'Estat que ja no el cerqués més

8

Enric
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El mateix dia que Jolm Renown establi el dia del puro, tenia

l~oc a la Residència d'estiu del director del Ban~N. la reunió dels
directl\la dJí·ls sis Bancs de més caixa del paia. L'emema al mati
\

s'esdevingu6 aquest seguit de coses en els domicilis dels sis Bancs

esmentat.s:
-

••• ?

- Es est:rany, però ell roo.na.. 'O. Si, 91, pegui '1 •
..... 7

- Es ela!" avui

as

el dia de la re-unió. gs deu tract6 r' d'un negoci.,

nou. Pagui' 1" pAgui' 1 ••• sl, h.flmè.,. a mi també em 'sap greu semp·Ie que

~ a treure diner"s del Banc ••• ,
- ••• 1

.. Què diu'?

iJn xèe de l'amo de deu: dólars.... l p~!' això em desto ma

a mi? •• Que l'amo sempre 'Porta

din~s,

al dammt1 •• Pagui, home, pa-

gui.Aqui els paguem tots ela xe", encara que siguin de deu dòlars!
•••

... Una carta. del senyor Pere ....
\

- Carai!

- D&ia, s.enyo:r VAnle¡1
- Deia <l'arai.

/

Es

cJBr,

vostè: aqu1 diP's, um de r~ eose-~ qtè p'ct 'dir és carai.

- Doncs, miri, faci el favor de
·1

i

entr&gar-~o

p~l>arar

tot l'efectiu que tingui

sJ. s19nyor que porta aquesta oarta.

- Carai!

si,

jo

tamb6 he he dit ....

•••

..... .
- Són molts di:ne"-'s, senyor Clapfls •• r
-Ja ho s-é, però una de l~s coses que pot t'er un senye- r q te t~ dil'e :rs,

2-"3

és gastar-se'ls •

... .

- .•• ?

-51,

si,

la signatura és ben bé la seva••• Fa dies que deia que aqu1

dins ens hi o:re.gàv:em i que ens calia un ed:U'i ci. més gran ••• Can que
e-1B del Ro.yal en van comprar lm la setmana. passada, ja se sep

és ell. Per tal de no deixar-se passar la mà per la

001"6

C01Jl

pe.l Royal

ho faria tot.. ••

•••

- Ja han mirat la Residèneia?
- S1, sl, i no' contesten.
- No oontest&n?

- N"

Sis diàleP8., més. o menys com l'anterior es tingueren aquell m~t1
entre sis Bancs i els domicili s part.iculars de llurs di ntctrcs. EstoDes més tard, els sis homes de con:t'itUl9a de sis d irect~ de banea

8 trobaven reunits al Banc Ns·ciODal.
-Jo - -deia en aque~l momerit 'el eet1yor Clap-lls- no ho trobaria massa.

estrany perquè· una reunió de.

ba:nquer~,

tal com van awi les coses, és

per à no pO¡a&r-se dl'acord durant una. setmana, si no fos que sense
que nosaltres sapiguem
que 18 reunió
és acabaia l'amo hagi demanat
,
'.

tanta

din~.

- No ho _·tr<>bi estrany, senyor Clap's, és eJ. mateix cas nostre,.
-

l el nostre.

Aquests darrera t~es mots se' ls feren seus dos assistents més. Fm s

que arribà la lnterven
aó del sènyor Grasflot, del Banc del Nord.
,
- Tot això està mo1t bé, seny.ora. En

lm a

reunió de banquers una de

1èè coses que hi poden pi8Ssar 'és, que es facin córrer els' d1m ra- a

desdir••• l ara que hi penso, tots
8

91:9 hi hal fet córrer els d:iners

desdir llavat de Don Manuel que ans ha pl'rtat

fi

signar un xee da

-
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deu dòJ.ara .... AiXò pinta malmla1 tl

Tothom se' l mi:rà. El senyor Grassot era una etrdnènd.a, \.IDa mena

de" cardenal dintre el canp dels: números,. i sempre era escoltat. Podia sumar leo grana columnes delll:ibres ratllats, da tres en tres;
calculava els méíJ enrevesf'f\ts,
tm

~8compts8

amb un t.ombalt d'u1.ls, i en

t:rea-'f-no-r'e-s donava el résultat de la divisió més comp11ca:ia. To-

th8n l'estimava i el1. volia a tot.hom. tbicamont. tenia un eDElJll:W-,

tI1

eneni'(t que el :rêta viul'8 com si trepitgés :fou: le1l mà.quines de calcular. La t)!'in.e ra vegada que

lm

meritori, atlb tma d'aquelJe s màquines

feu uns compt 9:8 més dep ressa que ell amb el aap.,.

el~,

el senyor Gras-

ot, va passar, d.el disglJ-st.,. tre s Mes al llit •
.. Senyor,s - digt.lé algú darrera el

se~or

Grsssot-, i si això

una 'entra& en caixa? l si a la Jtea1dència. no

~~n'b!tsta'1,

fo~'

per què

no ens hi 8rri.bem......

Hi arriben al'} 1ms momEr.t.s. TruqU$l. Obra

M.iquel. Angel amb .cara

de plena normalitat,. Cone'Lx a tots .els visitants-

- Passin, pass,in. Ti)]ca:ra els· trobaran reunits. Mar~ de Déu aquests
homes! Jo no s.e quJJ dimoni es pot arribar

Ei

dir tantes hores 6~gui-

dea... ~

Ai.x1 són aquí.?

- Clar que hi són.,
- Però par què no -contes1Jeu al telèt'on?
- Ordres, de Don Gaspar. AIdt Và dir-me de n-o destorbar-los permB.

fins que '1Jl retm1ó

qués. l

~i.8 saben

s'h~s a~bat,.

l si el teJ.è:foo piqués, ·que pi-

com és Don GaspaY ••• Jo pensava que aquest ma:t.l e~s

trobaria tots- do!"ftlÏn t, i en'C&r't.1. e-!"iden •••
Criden?
- Ui! criden i piquen a la t.au.1a •••N'o trig-aran gaire a sentil'-lm.
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l s1, uns crits ofegats, llunyans, seguits de cops profons, 8s

deixaren senti r.

- Què deia jo! - feu Miquel Angel alegremrmt.
El petit auditori es mi rit. una mi ca esverat •

..

.. ....
'

Però Miquel An~l, jo m'hi jugaria••• Això no són crits d'una
nió de banQueTs ••• Aqu1., al meu $·ntendre/ hi ha algú que crida per

al:tres

~o'S·es

Que par a parlar

{!'è

diners. Qu& sis- di :rectors de

~Rl1 c

,

passin una nit fora de cssa no és res de l"altre món ••• Ara, que la
hi pasa-ln pa'r.la.'1t de dinérs·••• qu.è els. seMbla?
Nous er.i te i cops

8S

tornaren 8Sént1r &m b gran alegria de !liquel

Angel, s1terant aqualles humanitats que nomÉfs eren
lletres re.t.om&des,.

quadrar~t

~e1190s

ent:n:t

ba.1anqos 1 despedint un eri tori de

tan t en tant..

- Vostès t'acin el que vulguin. Jo tJ!.ef'onar1a a la 'policia.
• ,-¡li

S'hi t~.Je,:t"oDà. :matanes més tard ella 1 alè- eis senyors amb més
be" i "hah..." del pais
hi havia
:feia

~

hor~,

er&D

davant la porta.

Gll

segons H1quel Angel

l'altra' costat,. sis' 'banqueT-8crid:an't i picant a la taula
i ho res.

Obriu e l'a polie! al
Cap resposta.

Obrlrern nosaltres. I - digué la Poll00.a.
la porta s"obra i apareix la gran sala è·'act.è~, buida.

- senyora, aqui
Quan els

DO

hi ha ningú - diu

1.a Poli·dia.

s-is homes que hav1enf'e,t més' números del continent es mi-

raven sor}18Sos., un so ent~· cri:t..s d'angoixa i sospir sort!

lloe. La Policia :reetit'i.cà:
senyor 8"
A

aqu1 hi ha algú.

on?,

- No ho sabem., però hi ha a!g6·.

('1'aJ.gUD
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El so venia d' lm armari qu~ nin~ll, ni ~8 policia, havi a .mirat pe!'
b~n

creure, i. molt

cregut, que un armari no és l.m lloc per a guardar

ban,quers. l hi havien sis arma.-ris, a la grao sala d'actes ••• Gegona
més tard, el primer" armari era obert i. seguit d' una escampadissa de
papers sort1 d'armari endins Don

Gasp~r,

dlrecter del Banc Nacional.

Po:r-tava l' .8I!:'9!";l ~an& mig fora. i un drap a la boca..
- Don Gaspa!'! I - cridà el senyor Cl~es .:..•. Parò •••
lba mies. més

tam

s'aclaria l'acabfSllent d'aquella famosa :reunió·.

A cada s'nnari hi havia

.. •-1,

\.D1

banquer empaquetat a. :ta moda de Don Gaspar•

ales dotze .. deis· aquest encara sEmse n2 ssa tranquilita.'t-

quan estàvem a ptmt. d'acabar·" trucaren a la porta,. Crei.ent que era
Miquel lmgel que trucava,. algú digué: -~davant!u Ni. mai bo hagués
di t.••• RCl'trà un senyor mudat., i amb els millors somriures a la boca.
Ens do:pà ls bom ni t, i le mà després.• Tornà a l'/=l porta, la tAncà
·/ '
I.,

'~

!

t

calmosament i eè guardà la clau a la butxaca. Ens el comen9àrem

a

mirar amb cara de- sorpresa i $11" al veure-la ena digué poc més o
menY¡'J:

tt

Senseorits, senyors. Com si diacutlssim

vol soroll••• AlgÚ de

nosaltre8~

ml

negoci ql.8 n

no se- qui, anà a dir quelcom, 1

e~

nou-vingut mo&t.-rft., sense deixar de somriure., el que. a mi em sawb.J..à
mée voluminós revòlver mai no Vis-t, dient, sense p91"à.re el to, amablement : fi ~fJria

e~

.

a,

p "J'9.imer en lamentar haver-lo de t'er servir. Mai eco s -

tt1!10 a a'etuar amb armes de- 'foa, ara que Si algú de' vo:stèa vol ••• Doncs
bê, vostès s'han reunit per a parlar d'afer:$" han fet. números i han

v.ist que 'havien guanyat més dinera que- l'any passat i ha1 decidl t
l'any que ve guanyar-ne n'és que aque.st.. l això ¿~

18COS8

que fem

tots, o intentem :fe,..: guanyar dtinws. l quanta més, millor. Sense

diners no s'S pot anar en l1t'tC, ja
com.9r(t,. guernJs"

Sq

sap. No hi hauria." industr ia,

BssiIs, cinemes, senyores,••• &8 a dir, per a t'er-ho

cA.lr-C

ni banquers hi hau~t sense diner-s. Vostès en són de banqt8rs i
sabên millor qU& ningú, Al vaJ.er qoo t.ênen êls diners., però no en

&o.
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podem ésser tots de banquers ••• h'm faig eà!"reè del

per~è potm-rr-

mai sl!avien 't,'rc.bat p8.,-.lar de din ~s en 'casfÍos com el

d'sm, pera en aquest m6n la gent de diners
més en

ooS&$

nerViosisme

8&1.1

9'S

trobarà cada vegada

que no· hi eomptava. Brau. que vostè s potser tinguin

presèa. Quan es penSa que vai. vost.è? -feu dirigin't-s9 al senyoT !.~ac

"si, si"., vast., rèpet.l veient

q~

el senyor

~'fa0 'no

contestava. No-

més 8uav~, pob.re se,:n.yor Mac.. "Voa;tè és dl:re'ctor del nan Nou, no? De

direc'taren ·un

BanCB

com el &eú

00

hi posen a qualsevol ••• O vol que

8',1 preu ~i posi jo. Si voJ. l'hi poso'. El. senyor Mae' ja no suava. Allò

era mlta
que

G:uEf'

lm home~.

'el senyor
...

"S'tar, era negsr-s.e. Jo i' tots, es vtm,- estàvem admirats
per banquér que :t'..oa, por.més SUar' t&nt ecan estava suant

~lraa., •• uJo.' •• -feu

tremolós de veu Mac-, jo, tinc dues cases,

dues cas>étes' J set criatu1"8's ••• "AiXò 8s ¡ma altra història, senyor"

diguè "e11 tl • Vostè·,. net, sense cases ni criatures, quan considera que
va1?

JWtÜ\pnt he sortit de ~asa a-ens$' r9s~ •• ~jo-. ... fiNo és això, se-

nyor. Vostè, sense por, quan va1.I mn sembla que és clar. Si vostè hagués de compra!" lm home de les sèVas. condicions, quant ne ragar1a?1I
El pobre Mac j a no sabia eom :fer-ho per a suar més.... "Jo ••• les c('\ses,
:fa 'temps, a.quéSt8.. senyora 110 s:aba!!, tenen tendència a la baixa •••pote

ser 20.COü1t. III ara., home, això és ésser massa modest ••• vostè té una

a.sse.guran,a de v.ida, de 350...COO •••" Mac

es·dé~ensava"

si. "Ue'l vaig

t'er abm's< de :aasar-me pe:rquè la dona ea pensés 'que era home de' diners ••• tt.
amb

lIT)o.nar,

..

amb vo.ste

els ro1~isme8 amb

&'18

I1C

en pl'irlem més. vostè em t'arà un

)(8C

quals' volla quédar bé amb la seVa muller tt •

l ara vostè, senyar 2 - digué di rigi.nt...se a Cunnigham-. vostè és eJ.
e9'rV'el1

a' ma

dé les Banc1U8s de- m6s: anomenada••• tf

gham gosà dir: UNo vull pen$ar que jo, pobre

de

ml

senyor Cunni-

mi, valgui més que

el senyor Mae .... u ".Els def'ensen, els din ers;vGstès,.. 't'ins en e'aepios
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com aqUEt.st., però amb mi, senyors banquers, no val. A vostè li :raig

a' ~&ptaT-li lm

l' honOT

número aab se't xit"rê ~. l no en p a:rlem mé s.

Quan t'ot això s-igni del dom:lní públic vostè i el seu hal e se 'n senti-ran OTgU!1ó8.oa d" aquestes s'et ·xifres••.

tiAra vost:è, irenyor"- feu di ~bt-se a Don ~13nu'91. "Qui ho po'Ma tot
a casa, -68 e~ a1JD~or Grassot -digué t.remo1.ant tot ell Don Hanuel. Jo
om tinc de s'&ntir tot el élia: a cssa.) êl:i. t peT' Ja m-eva senyora,. que
sóc

lm

home- que n'O valc res •••

\m·a Ha~a1ena.

illa

I.

l Dfm Manuel C0ll1en98 a plor sr eom

seva senyora te tota la raó del món. Vestè no

val cap d5.ne.r.· st~ menys que cap diner:. Voatil :val,' en mig d'aquests

senyor tan ren

va1.o~t,s, deU.

<f'olarsl deu tristos i mi-serables dòlars,

p'erquè' 11 caigui la ~ara de vergonya! ". "VostÀ.." senyor, i no em plo-o
rin més pe:rquè: de DC8 dB deti dòlaTs
1>..

,

I

sos per'

'ft!NO'r;

i np plorem

ee>m

una

no en vull csp més.

Siguem 8eT1o-

Sényo%'8 per. questió de diners ll •.

I, així, d'un a un t'ins que. em toca. '81 torn

8.

mi.. )..l'ensenyà una cò-

"

èar~r

pia del

balan9

que encara no' sabia qlB la tingués ningú.

"Pe:rquè vegin els: saus eoJltlanys amb qui es juguen els quartos, ela
hi ~leg1ré a~G'Uttf!8 de les X1~8 qUA vostè mate.ix va posar a·qui •••

Bones xi:rrea, no? lli' senyor que fa guanyar tan'ts din*'lJ"s a un BaDc no

té pr8u,seny()rs t no- té preu.... J-o. faria uca suma i, si t'os de vostè
,

,

abans d"ent'rar en el r8gJ\teig hi pc)saria una cosa qU8 estés bé', per
exempl.e tant eom eJ..s al tres pl.egata••• ". uPerò..... ". "rio di scutim, senyor. VO&tè. sap tan b6 com jo qua si ne és pér .", -GSt-*~ no es compren
les Dr8$sanea,••• 1• • l'Oh, senyor, "també vaig fer comprar les C1rct.m1svaJ.aciona., jo"_ vaig volguer a.clarit-. "j,~gnif1c.J ai~ és defensar
l' ofid.. Ara les- C1rcumvi.8.ciona es' posaran al èel~ Signi , s i lla ser-

vit". Vaig tenir por de m'irar la xifra i vaig si!Jlar mirant al púacabar amb mi, digué: "I ara, senyors, jo no sóc

blic.

!

pas

vulgar a'ttracador de Bancs. Per a mi a'hau:ria d'acaba:r amà

lm

qU8li 1l.à
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la gen t que

entr~

a treta pel's re.apectables establiment s de cÑ-di t,

mata a!gt.m caixer als qll&.-ls s'empre els sap greu de, donar din.ars

e~C:éa"a

q1..8 els d1ne-rs siguin dels- altre1B,> i s'eaport.a barroeràment tots els

bitllet-s qÜ8' pot. Aquesta petita sG't.acripc-ió ne é& 8specifiG8ment
tul

lucre mQJl8tari. d'tm ae'r"Vidor de V6~S, té altres fins.· •• demostrar

akrminat' senyor que 8st.le en plel1a forma- •• en fi es :fa tard i comprenC!

per.t:e~tnment

•• '. v Q"at.è~ - i

que vost&& no es.tigu in per històr

e.a diri~ia a mi- vostè cridarà al serven t. cridi' l

petint tot a.lJ.ò què

ja, i li anim

r--

jo 11 didar6 d&1 darrera la porta". l 1:lavor,-s

v1ngt..le1"'en aqtutlles ordres

8

l-fi.quel

Ange~

de que no

'ns desto.r

per a res per "temps que p.assés.~ que anàvem par ll~g••• QUaD Miquel
Ange1 es :N!tirà !tell" amb

llestesa sorpl'e1l$tlt 8nQ obrint un a~

UfJ:l.

m81"i dar'rara 1'alt-re, ens 1:ti.gà com gi s'bi guanyés la vida i, uvos1iè

....
~
l

\',.

,I
\

aqu1 lt , at1fN8 dient, ni VO$U. &Qui ll t'ins que ens tingués tota sèlida-

ment ll:igBt·s i arma,riota. ProbabJ.emeut em vaig adormir •

(i6aperta-

ren uns crits estranye. Vaig om-i!' e1& ulla 1 vaig r.cordar-m& de tot.
Hi la gent ql19- 191\ somnien sq1m-st.egcosea.... Quina sort tenen!

més

j

bo saben. Jo ja oomen~va

8-

E~ (te-

estar una mi ca preooupat perquè ca-

n&e :Mique'J, Angel i sabia que" p.er anys que

pas:S9sa~,

si a n'ell

S8

li 'havia dit Que no se'n8 cle.storbé-B, no se'ns élesto"l'ooria! .... Ves per

qua

no ens podiem haver posat tot-a a plorar can Don-Manuel:

Els diaris de' la nit pbrl'aren abundosamGnt

de~

fet, com un dels més

sèDsacionsls de l'any. Pt1bli.ca-ven c'OnVeJ'ses amb -els banquers;

~ms'

dels quals, l:ml-que-rs t'ins a la darre:r-a con sequEtn cia, epro:f1t.a'Nn 1'0088i6 per s dtlC!1arar que

de'8conegut havia

po'~at

Ull

Bane .1. qual

un pneu tan

a~t,

t~n1.a

era

lm'

'm director a qui tm
establ:tment que per

t'orera baVll\ àe- merèixer la eollf'ian ~ de la gent de. dim ro.
.

El Cap Superior de Policia tenia, al davant seu". èJ.s seus millo ra. ho-

mes. I,
- Senyors -òeis-, us done,

:r'

endava.nt, la meva fe1ieitaci6. ?ei

I
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~r'

temps qU& no tim.i9m res al davan't

a po d8x-no&-hi llui:r. Reço:ràin

les paraule-s del. ministre UJ. darrera. vegnda e.lU9 la pJ"emsa e·s burl.à de
nosa~tre'$.

Tenim mia oportunitat. per a t'er la pau· de tot. Ja saben

la forma que han estat. :N>bats.

~ls

sis. banqlJftrs mtta important.s de·l pais.

També som le. Po11c1a mis 'important del país. Vull l'home que· be :ret
aquest rooot-o:l"!t. Cerquin-l.&, alguna senyal. haurà deixat. Bona ni t. tin-

guin. Ah~. un solt al.s diaris: La Po~i.c1a està dàmunt 1.a pista.. Re

méae
ULe. l'~a:rcp.1Asa d&

x.

té l'honor de.

'O'onv:1ÒID'" a

voet.è i f'amil1\!1 al Gran

Ball Ben~ie que tindrà 11l>-C '&1 Pala1l Rosa el proper dillU18

J

a ~es

'4 hore.lI • Ai1cò era el text d'una tarja que el Cap Superior da Poli-

.eia tani.a damunt la taula. Prengué la eartulim per' a· relJe gir-·la i,.
al. .fSI-hO,f tornà a veure· per qui-sap-quina-v6g'a:la, a la primera plana

del "Popdlo di R.om:alt , la cara d' aquell f'anós' .illnrio F:r-ost que. era als

arxius de tO't.es les policies

- sfo què ••. per'Ò

d&~

món.•

no pot ésser. Això és bl=n clar! -monologà J-obn Re-

nown amb el d1.~l italià a1'6 r'!i ta.

..'.
-El senyor mrquès?

Aqu1 Renown, Cap de Pol:5.cla••• No, no,j a ho supo-

so que D<) ha pas-aat '!'es p91'què èl ball no és fins d9mà, senyor marq uès

Perdoni, segurament llaurA ~legi t el diari, no? No el l1ep1x mai1' ,Es
igual, no 88 paa obligaoió llegir-lo. Uir:L!J. anit. han robat d'una m·a-

ne:ra

espe~ial

els s-is ba'Jqu.er:s m&a iaportat1t..s do- la eiutat. .. No" no

és ·cap so'tseripc.1ó, permeti'm,. Jo .ja sé que ti.'l hall de marque&Q8 ·sen-

e 'joies

&6

i:guaJ. que ena!'

El

Roma 1 no veu'!"8'

M! ~nt

Pare, pe:Ñ! pel

"bé de tots, faei' m el favor de pregar a. lea se_s amistats, .en p rivat, que-

8S

presentin sJ.

bau. mm_ jO'ies, -a.lmenys que .no les POl"-

tin tote&, o que en portin d' 1m1tae~óe ... Es clar qU'e h:l1haurà }'011cies p~~ essent. un

m II

de marquesos no n'hi pue pas enviar masse·s,

i ·jo, la V8l"itat t nrefere:ixo 41.1& la festa $"a·cabi en pau sens& llums

31.

apagats, xiscles,

tm lm

a()~redi'slles

:t 6Scorcollamants-... ~

p:r'9.assnt1men t, sap? .... 1:101t agr ai t,

El raaultat
d'esta~

fOll

'pe:rea88,

.~ro

'" però
ho se,

nyo;p mar-quèa.

que men'tJres les marque-ses er'en al ball amb joies

algÚ

que no hi havia d'éss&,r er'S a llurs dom1c1l-is

p.articula:r-s, i •• '.
- Senyor Renown, el telèfon.
Ah, el àenyor marquès, qUè, tal?·..... QUe, que jo el

- Digai, digui
te'1èfone:r? Però

si llege1.xp '8l diar.i? E.s clar que el llegebc~••• se-

nyor marquès aqui hi deu ha'J&r un na].. entès

gJ"'O:B•• • ~o,

no ê's vostè

qui l'ha d·(aélai-ir,és ela:r_..... .!As joi.e s? T·aties? no se si les troba-

rem però me n' neupo per aona1men t ..
nenown encem.gué tma gran pipa, la més gran de la seva col.lec~ió i

c<>meneS.

6

pensar

P8E'lWJ'j mlt--ee,

pal sau Uo e da treball. Vulgue' s

que no, ca.da vegada que en el seu curt periple passa'va per davant di)
la seva taula els ulls, malgrat ell, se li posaven damunt la primera plans del

li

Popo lo 11 • "QH9 .io valg t'alefOllar al senyor marquès....

aquí hi ha queJ.:com••• aquí hi ha .àJ.gú••• " I!t ja, portat per una idea
que prima)· considerà absurda. paro qt.m li anava om.p1ellmt més, V1)"lUm
de cervell cada vggooa, lIga:fs el t.elàf'on, i:
- Embaixada d'Italia? Bon dia,

s'lm

Renown, de- la Policia..... Res,.

al menys ne' pas eD cara. 't.11 peti t t'avor. Rl.s
J

no,

'l"~t8ria.in:rin it ament.

agra!t em deixéss.in par uns momEl'lts 1St'J. lfPopolo!l de 'fa tres dies.sl
que el tinc paTÒ' precisament per-què el tinc l8 ceasito el dè. vostè-s.

s1,

coses de la policia. F.nvio

Ull ag~nt El

recol1·ir-l0. Moltes grà-

cies.
Deu

min~,E:\

s U\rd Renown té- el uiair a 1-es

ra8D8.

No li cal fulle-

jar-lo ja que a la prime:ra plena no hi ha 1Zt1p ret.rat d'Enric Froat.
Compara les dates dels delS peri~dics. Són les mateixes. Abfln s de' decidir-s& a dir

res def'irtitill, crida a un f"uncionar1.
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Vol :re,' el t'avor de mirar si aqUf!sts dia:ris són del mateix dia?

Sl, veritat? •• Vol .fer el favor de m:ir ar s1 aquest retrat, si, aquest

és a tots dos? no, veritAt? Segur, eh? •• Gràeies.
I, obrint la porta. del seu despatx" diu en veu al ta:
-Senyors: Enric Frost és aquí. Aban's d'liliir va robar sis bmquers
i, ahir t de moment, les joies de moltes nErquese.a de la ciutat que
en tenien. Ja no hi ha res s.egu r!

l es tOlC8 de nòu al seu lloc de treball àispoge.t
sevo1. momen t,. 198 noves més

inve,rse~hIants.

coses sonades vindrien les per-

rebre,

fi

qlJal-

DeAprés d' lmes quantes

El :riè.icu1itzftr-~o',

r. 'estava Ségur.

Sabi.a amb qui se les bavi a. l !."Èlpidament t'a un petit

balan~

del IIdeu"

i l'''bave!'''' d'ell i d''''ffiric Frost.. Ha.Vien anet a estudi junts, a la
fi ~f.\

mateixa an:ffi i
~ó,

mateixa

taula ... E1 dia que ell no sabia la lll-

Enric, p'!'èc-sament aquell cUa la deia niMer que el Qstre.

A

l'hora de jugar, si ell era policia, T<.)11"ic era lladre, o vi.ce-ve:rsa.
~.

Si e'll era. blanc, l'aItl:9 era negre ••• Junts sortiren deool.1egi i-,
jtmts, s"enamora!'en de la mateixa noia. Vingub la guerra. Enric mar-

xà a :rer baixes alemanyes a1.a c.amps Ja Frau~a. nIl j u era del Cos i
no es mogué del pais.
amb aquella noia
te-guard :rou el

qUé

Apl~t'itémt

l'absència del seu rival, es easà

volien am'bdóa.· .... l quan tornà b"'nr-ic, 91 seu Déu-

m~s formidP.bl~ CC'p cie puny

que ma.i cap empleat de

l'Estat havia rebut. Ell ja era lm policia ben considerat 'llavors,
i

l'agressor se'n feu mig any d'aqueU directe. Qt.Wn sortI li digué

que no ]:' agaí~arla mai més i que 1 'haur'ia de rosegar tota la vida. La
prin8ra eons que Enrie Jil'>ost robà 'o:fioia1t':lert t 'fouT la senye,ra Renown.
De llavors. en~~ al t'itxer del s.~u antic condeixebÜl era el més
luminós de· la

('..a sa.·

'Vo-

•• Per qtA, per qu~ aquf?Jl home no es podia agBrar?

Truca el telè-fon.
- Com dieu? '-'oleu -rel' el favor de re-peti]'-m'hn?
El temut calvari havia

'Com~t.- 8~

li &<:aba de coonm1car

qlt6

s'ha

3~

~a

robat a

Casa de la Moneda.

Resta

lIDS

m()menta- que no pot ni pen-

sar. Sap que l'envit només ha començat.

- Però jo tinc de :rar quelcom! - cr1da-. la policia guanya semp:re la
darrera ba.t.alla. Això :fou la primer's cosa que van ensenyar-me

quan

vaig entrar 6.l Cos ••• Quintana} - brueleja.
- Quintar.a, agaf'eu la millor gent, aneu a la Casa de la Mon,ada i mi-

reu com ho h.a :fet aquest home p&r a robar-la .....no' la Casa, els diners
que hi havien,. Quintana, no ens atabalem .• ·.porteu-me les minyone$ de
totes leS' ID8l"queses robades •••aga:reu tota la gent que volgueu, la que
menys tingui que veure aUlb els tres rets d' aqw~sts dies, però agafeu
algú, Qnintana.,. agaf'eu algú per l' amcsr de Déu!
El teJ:èf"on.. Renown dubta UllS segons, però bo i pensant J.8 cosa pi t~'agafat

jor,

be:r'Oi c.

- Que pa·&sin.
l entra j.ttarlan

~ol:ton,

p:r"&sident del Consorci del8 Joiers, acompa-

nyat de quat.,..e. eJ.etl9nts CA:T"r9gDts- amb vol.tnnj,nl'f\OB paqL8ts.

- Vostès

di~,

senyors •••

- Veurà, senyor RenoVin •••
- No segteixi. Han l'obat el Consorei!
- Pas

encar~ •••

- Uoat sigui Déu••• però el rohm-an, (l'estiguin segurf:J.
- Precisament el ID<>tiu de la nostra visita '8 perquè si el roben ja
no hi h~i de què •••
- +eure,

S9~o:r ~Volton,

qUè .10, avui, en pque-s-t...q moments, no tin c el

cap massa clar ••• Vostè diu....
- Per int"orm&eions p:riva:ïea sabem que de t'a dCB dies, si les joies de
Consor,ci no han estat robades ha estat perquè, no les han volguÒ9s '1"0bar.
- Ha tingut. un R

gur

&11

g'T"Hn

in:forrnacib., senyor \Volton.

110 è,. afectivament..

Jé-~

no hi ha ¡res

88-

t
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- ni aquí?
-

On

vol cU.;!' 8quf?

- Aqui.

- Però •• '.
- Iss o8r'tes damunt la

t&ula~

tres sabi"?ID i les q'l.e' ens

senyor RenO\\ltle }mtre l'lS coses q,:J

8cf~ba

res, &.queS1,(!8 jo1.es, dic jo,

de dir vostè-,' on pooan estar més segu-

t";.:.l..e

aqui? Jo, la v.ari t.,~t, si vostè no

~.es

vol., no sabria pas l)n dur-les •••

Unuts mé& tard s'agafarlitD les
al ca1abè,

-Han !,('Iba.t

9~p9cial
lm

Si,

El.

!'1B

del Con.so!'cï. i es dipO'sitareD

de la C.a-sa.

Ah, a la gent quo hi anava. Si, molt bé. lio,

t:ra'Uvia?

senyor, no és que

eiOiAS

n'alègri. Gi dic molt b4 ju se per què ho dic....

la Plaee del Virrei"

9ntJ>e1.' avinE"uda de Grècia i la Casa Blava,

davant l 'Hotel Hajo,..,•••
No passa massa ê'ston 3 en pé~U eI pobre' Cap da Polioia. S" esdevé tot

allò que aJ.l havia dit que s'ef"..devind:ria. I~ pe-r altra part" en t~' una

..

alegria de no dir al veure que T'lO s'havia equivocat.

}ijs :registren en

poc, tempa Bl robatori del Cinema Rosa, dels ass'intents al Ro-tm-y Club,
dtun casori amb nuvis i Butoritet..s ecles'iàst.iques" de la Tcmbo:J..a dels

Orfes de l'AVineió, de tres guixe'tao da l'E,g..t8òi Nacional ••• en t'i
~q-nQ1"a.l

robà tot i a. tothom, des d' un
un vestit

Ro

l sa.b:re !'.,

6S

de Caval1el'"ia Ment.rea es provava

¡'a millo!' sast,reTia da lA. ciutat ••• "Ah, si jo hagu6s portat.
~uên

c:ue va ò-ir

de robar un Bar- de- mala

~'l gen~r~••• -,8 iID

mJom~nada.... ~8 bEm

atraca.dor que sortia

00 él programa cua

~'havia

fet inter1on:1Cnt John nenO\''1Il: després. de les. coses genials, que 11onore
un e:x8eutant~ les més vulgars- ••

- Que el

~nen voJ.t.~t

a l'Hotel del Uord?!

L'home s'ho vol creure i no o'ho vol c:raur
Pensa que

.6:8 imposs'ible, ne:rò

.:..lò que aeMs. d'e..seoltar.F""

pensa també que- un dia o altre s'ha d'a-
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gafar aquell endimoniat :fora de la llei, i:
- Glaf~b! - diu••• Glafar.h ••• vos.,. con tot.s, voleu pujar •••
-

A

on, ,senyor?

-De:bc:eu-me. dir, Glafash i, pe:r Déu, no m'interrom:peu ••• Vos, per l'edat
que teniu i pel temps que fa que

a~eu

gent,

hallri~u

d'éaae,r ja ge-

neral de 1.a Polic.ia•••Uo d.igueu rea, no contesteu sinò amb el' eap i
prou •• ,. Us t"a1ta

lm

eon84g'lli~ aql~lls

:fet

definit.iu.

Enric Frost.

:fet def'ini.tin a. la vostre fa.1.1.a de captures per a

galons que tots es;Jnerem. ,To us proporciono ·aquest

~e:fugiat

a l'Hotel del Nord, amb policia aprop, hi ha

que sobren els cnl\.Jenta!'is. Agsf'eu tota la gen t de

P~noo

la Casa, deixant només Ramon i, un parell d'element a i aneu a l'Hotel.
del Nord no penaant. res més que això: agafa' Enric Frost. Queda prohibit que penSéU res més m'enteneu? Ha.teu, roben, violeu, feu-bo tot,
•

però agaf·eu aquest homeI Jo SÓC amb vosalt~s dintre po Ce ••
, Ha passat mitja hora. El cotx& del Cap Superio'"

porta de la

g' atura

davant la.

Superio~itat.

- Senyor Henown, ja han arribat.
policia major f;'endevina. que s'ha fet feina en va.

Pe.r 18 oor8 del

Camina. d' esma
ha

~in s

al dE.vant dels C]llatre esgraone de 1.' edifici on hi

col.lec·e;i(m~f.p.s

la

tl1S t"Í0'r-ia.

de- eC>Res mal

18 homes i les dones del pais-. De cop,
com, es vara la porta desguarnida de la
miant:

11

quo han portat

Ei

cap

si. algú li reccmé-s quel-

S~T'ioritat

i, amb

UD

ful-

Ai, pobres de nosaJ.t..r es·! 11 ea 1191198- coro boi g' edif'i ell. endin s-

Ell havia ordenat
recorda

COM

f"~tN';

b{,

tothon qne sort.is a la~cerca d'Enric Frost. Se'n

que oovia donat ucp&11:as orores. l Renowl1 a mida que

convertit en
al calabò.,

B,

ve~t,

ja

D(' 'i:;ap

a.van~a

què fer per a desesperar-se més. BaiJCa

especia.l -on va pCJnsant C1ue la cosa millor seria que 's'hi

l'eolu1s volunt;à:ri8IIlenta 'P'erpet'lJ!f.tat- i, je abans d'ésser-hi endenina

què hi tl"obarà, millor d:f.t, què nc hi tT'ob&!'à .... 1, si, bi trobà Ramon
i als do:s agents que no havien segui. t l'expedioió Glaf'ash, sòl1dament

:96

lligats i mirant-se el seu superior amb ulls de: "qui ho havia de dir
senyor -qênown! fi, 1 no hi, 'trobà l~s joies del Consorci.

- Han l'omt ala policla.... ba:n robat a la policia ••• han robat a la
policia!! aliava di'9nt John ""'.enown anp..nat-seJn

'Ca~

e la

se~a

cambra

<:Uf treball que s'snava coríver'tlnt en cambra de turments ja que, a l'a-':

nar- se a asse'tJ:Nt's al sllló girato:rl de 1El seva taula vegà, darnlm t
d J aquesta,

,lm

valu6s anell damunt un paper amb unes ratlles 9wcrites.

Prengu(¡ 1" anell meaà.ni cau:~nt i B&' l ~l'Ovà en dos (} tres dl t 8 de cada
mà. Llavors In:! l'à "'1 paper i, 'oosa extraordinària, comprovà ciesp]"és

de llegit que ~l text era e'l mateix que pensà troba~r'-hi••• 1IImyor~t

'amic Renol/n: Feia temps qua la gent no parlava de tu. De fa dias ja

que m.-a é

no podràs dir-ho: !ilx1. La tcwa dona"

et saludi amb tot 1'e'fect.e i

tarrib~ d&,

dir-te ql

1E1 t'8 va, m' en ée."''''~ga

ella espellsava, al

casar-se miD 'tu, que s'havia easat aUlb un pC"'li da ••• Jo, coc que sem·-

pre t'be apre4ist·, a la meva marr.era, et faig o-i'rene d'aquest &n&ll.
Guarda' l oom a mco::-d f'iT18 el dia c¡lt& m'agafiS'. FXl'rie"

Rcmovm

'r~ta'

ma

~omert s

q

ni J'e.Rpi:ra.. Vol explotar i no sap com

fEn-h-o. Pansa entre demanar la bni-xa i en fer' quelcom extraordinari
per agafa!'" aquell inagafabJjJ.- Pensa en al tres ofi eiS., lleugere, sense
mal-de-csps ni "hav('!r d'agat'ar ll8dres,venedors de d!"ogt2s ni bigams •••

pensa coses que ras. tener: qoe veure arJb les qua hauM.a de pensar

pel

veure si de cop Rurt 1.8 idea genial, aquella idea que 'ha tingut oontenal's dp, vegaèes i que l 'han portat a. Cap de Policia.••• i la idea
no surt••• AI'S es mira la gran carta de la ciutat;1 clavooa a. la paret.

Unes rotl1ah>es colo""ides són a.J:t'"nlS tant.es Do-lf!geeion s escampBdfts est:r-atègicamant pèr tal que l'auto"r'itat- i l'o-rd'!"9 arrib:fn petat arreu.
Jolm Renwon hi ha oassat moltes hores' davant aquell enorme pla. En

coneix tots. els

~irtOOns

l,moltes- ve'gades, com ara

l'ha resaeguit amb el penS8T!lant carrar pel" ca!"!"
préstigi als

tiA

ftlp.s mala

~ell.<ida.•

l

~a,

tancat :d'ull=s

des dels de mé

ja fein qui-sap-les-veg~es,
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aquella nit, que havia dit magnificament la lliqó d'avingudes i passatges, i .la idea cercada no sorgia. llenown pensà que ve
que les 1dees s'acaben, com
més seguia.

p~s~jant-se

s'3cab~

tm

Moment

la gana, el cantar o la virilitat ••

per plé\ce-g i carrers, esperant i, sobtadament,

la idea genial, miraculosa que es

~onma

sense saber per què en el cer-

vell de la gent qae pensa o que no pensa, la que dóna les deu semifu-·
ses que espera el ~úsic,

eJ.r

eonsonant que espera al poeta, la fòrmu-

la que espera el físic o el tall que espera
sejar-se pel magí. de Renown ••• El primer

~et

~l

sastre,

comen~a

a pas-

tingué lloc a 1.& PIS9a

del Virrei, 8l!lb la planxa de 1 'Hotel del l Tord ••• el Cinema nosa, el
Rotary Club, la Tómbola dels Or-f"es de l'Aviació, l'Estadi Nacional
que es

t~ba

al

car~r

del Ha,., que baixa al Holl! llEs clar, com dos

i dos devagErles fan quatre, ja pensa a tot pensar Renown. r.nirc Frost
va carni del moll. Com si el seu pensament hagués estat seguit per
'-

la Tele:r~nica·, tan criticooa, tr-ucà 91 telèfon.
- T.ba bicicleta? Al taller nallor? •• Que no té res a veure amb En-

•

rie Frost? Clar que hi té que veure. Es la millor informació que
m'heu donat d'en~à que sóu al Cos!
I, ja, ho posa tot en

movim~t.

Toca tots els +,imbres, crida to-

thom: - 'Damon, Ramon! Tothom a l'aigua! •.• Es igual, tot mm al

"~oll,

vull dir. A-r8 ja. tin c el cap clar i u.q di:ré dup.s co·ses: Enric Frost
va carni del Moll en bicieleta, i és vergonyós, no, escandalós, que
tot

lm

polic ia es deixi tancar al calabò~ èe la propia Sup~:rioritat.

Però ara no tinc temps de dir-vos !"~a més. Que preparin el meu cotxe
i per l'8"or tie

n~l1

si mai us torneu a quedbr amb poca gent a

~a

Ca-

sa no deixeu la porta del carrer oberta fins que jo us juri qi1e Enric
Frost viu entre reixes i vigilatl
Es de matinada. El Moll dorm. llum varmellas, blanques i v9!"d'is,
il.luminen las aigu~s brute~ 1 t:ranqttil~les. A bord d'un veler xinè~
s'hi senten can90ua

de mal dir i encara dp. més r.al entendre. Un pe-

~R

t'it esquadró

de llanxes '1"àpides desfà la simetria de les lltllIs da-

munt l'aigua anant d"tm 'lloc e. l'altre. La cess"'ió brusca dels cants a
bord del veler ~nès diu prou clar que la policia hi ha arri1:B t. 3e
sent

tm

g1"an pataxat', seguit d'un:

- Home a l" aigna"l

A Renown el" ear

~e

11 para l1ns' segons. Pensa, però,que és massa

sort al primer vaixell que- miren. U1a reflectors cerquen i troben,
moll,

l.ID

desengany. El nedador nocturn és '.m traficant d'opi que es

pensa, pobl"et, que tot allò va pi!' a ell.
- Ja m'ho

pen8~va

• diu Renown-, però alg11 agafa.T"9m aquesta vegaïa,

carai!
Ara toca el torn a tm gran transatlàntic italià que està a punt de
sortir. A la nau hi ha de t.et: rnil1ionaris, cont'1'abandistes, exilats, m6sics, pobreg, mariners i capità••• pe-rò Enric Frost no hi és.
La Polida no es dóna i segueix escorcollant vaixells, i éa en el bo

de la recerca dalt d'tm mercant grec que el motor d"'un avióscrtfÍ1t
de l'edi~ici de l'Aeronàutica fa exclamar a Reno~:
- Llamp, ~'Aeronàtica!, per- què' no hi haviem pensat abans ••• Ea ell

quflt aquesta vegada ens :fuig vo!ant!
Poc després, una esquadrata plena de rosada es llEm9a pels cami.nJ
del -cel en g$'gu1men t del fugitiu.

~areja. La !T1EI""

és, can setnp" e,

enorme, i es va tornant vermella a mida que el sol va digOOL t "Bon
pertot arreu. Vist,a de cel amunt és tma gran massa de elaro-r, rodona
i inquieta•••
Però que no corren, aquests av:f.ons!- diu amb ràbia el Cap Superio-r
de Policia•• PA'I"" q1lè anem tots allà cateix?

Deixeu-vos d'esqu'adretas

i :fonnacions, ara! ••• Que cada aV1ió passi per camins di1ierents ••• Ja
ho sé que no ae'n diuen camins, però trobem-~o••• On mir.a, vostè? Es

ammt qU'e ha de mirar i n<> avall ••• Qltè1
- Miri ...... fa l'observador de' l'aparell que por-ta RenoVll-, senyalant
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lm

ptmtet negre enmig la mar. l l'avió es llença en pi cat vers el

ptm t negre

qUI;)

e s va t'en t més gros a m:Jd a que l'avió s' hi até:ll1c;a.

Es un home, sol en ple occeà. S'amara. L'aparell arriba a pocs met,res del nàufrag qu~, amb cara de satisfacció al~a una mà 1 diu coses que el soroll dels motors no deixa entendre bé al seus ocupants.
- Es ell, és ell!! (Ta és nostre! -xiscla P.enolllP, poig d'alegrla-. Es
Enric Frost, 68 Enric Frost ••• La Poli aLa sempre, guanya la darrera
, batal~a,••.• Qt.S

no fugi J

I, amb la l'Bssa d'ésser el prirrer de posar les mans al damunt d'aquell deaitjet

~,..ic

Frost,

n~no'Pt1

perd l'equilibri al passar dalllt.m t

una ala de l"aparell i cau sorollosament a l'aigua. Despareix uns instants i, ab8'l8 que ningú pugui fer res per ell, sum.. f'uga9men t uns metres més avall d'on s'ha submergit i té temps de cridar:
- Ai, que no se nedar J - i moveñ els braços

té temps d9 dir

tnB

dese~peradament

encara

mots, aquasts:- l)eixeu-me estar a mi ••• Aneu per

ell que encara se us escaparà •••
Aix1 fou com s'agaf'à el

3~3

Q.aan encara s'hi havia de convertir.

Ell, riole.,. i senyalant el cel, in+.entà abT'B.~'r 91a que ell c:reia els
seus salvadors, però aque-sts pensant-se qui-sap-què i tement qualaevulga cosa de l'home que tants mal-da-caps bavia donat durmt anys a
la Policia, contestaren a cops les seves projectades

abra~des,

obli-

gant-lo a callar cada vegada que intentava dir quelcom la qual cos a,
si s'ha

d~

di,. la veritat, ho deia (l"tma malera que la Policia deter-

minà que ho deia per a burlar-se'n. OU nàufrag, al veure cern s'agaf'aven les 'coàas aquella gent, decid1 no dir res més, es' deixe emmanillar sense' protest es, i mai més ning(l ).i senti di r ni "bona nit", que
ja és di!' ben poc. l ni parlà al arribar a la Superioritat, ni parlà
durant 'el judici, ni parlà a la Presó. La Policia digué

que era la

darrera ~sa que ~ic F:rost feia contra ella,_ no dirig1:r-11 la pa-

ratlla•••
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l 1a cosa, més curiosa de tota aq~.Jesta història, és que quan el

detingut. ingressà a la Gran Penitenciaria, els re.c;Losos que çon~
x1en Enric Frost" juraveIl a tot jurar, als tres dies de tenir-lo a
Ja Casa, que aquell home no eTa ni havia e,stat mai. el t'amós ;fora de
la llei per més que s 'hi assemblés.•

•••

Aquella

~rda"

al gran pati. de la

Penit~nciarh::.,

el 333) com sem-

pre·, es passejava tot sol. Dessota ma acècia, que no se sabia quin

mal havia fet per a tenir..la sense pague!' sortir de la Casa., \IDa penats

9S

mi -ran i parlen d'aquell curiós 1nquil.11.

- Es aquest cas

qU&

no sé dom acabarà. Qm no és Enric Fl-ost ho sap

fins aquel1 angelcit que Va entrar abans d'ahir. Es tan igual com volgU-etl,

PErrÒ no és ell. Ella ••• el~s d111&n

qU$

tant com no es trobi

~

1"i e o aque st home no s'expliqui més el tindran aquí ••• ,

- Però si aquest home no é.s vEtrl.tablement el que la poJ.i creu g,ue. és,

...
~.

per què no pa-rl-a, per' qui na

ara, no,..,

n-.

.r~r

- A Pre'sidi ,.

e~

defineix, ho diuen aix1 al det'era ,

'
que.
Il·.

C(J'l!I

a :fora, hi ha coaefl que' no laR entlndrà mai. ningú.

Mira,. aqui, el téns ••• Potser avui en:r-aonarà, ves •••
El 333 s,'ha atl.1rat davant la colla) amb tma cigarreta a la

ma.

Se·' l

saludà, .oom setnpY"e es t'eia amablement, ja que lm home que pas.sa, sense
" e8s~r mut, tres anys sense dir re.s a 1.a Policia,. a presidi,
.
era 'te n

v.ist per la 'maj'oria de la població p.anal.

- Què hi ha,

~~.¡

I, davant l'astoraci6 general s'a,sdevingué, per aÇJuells hornes qt8 por-

taven cer.jrenal's de novel.les al damunt, i

gair~b4

totes prohibides

als menors d'4da't., 1m autèntic miracle. Aquell 333, de qui ningú sa-

ói res, i a qui mai ningú no havia sentit 1!\ .vau, digué:
...Teniu fec, Ganya?
Hi h~~ lm minut de silenci. T no perquè s'hagués mori. s.lgú. A-
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que1J.s éSS&!"8 numa~ats &s mi:ra!'en entre ells i.ncrfroll1,S en tEnta de
man.era, com si en aquell prlitcfs moment 1" Alcaid ~ la Casa els h.i h&guéa antm ciat Ctue .j a podien 8o!'t1r-. Alg(l digué:
- Qui {ts

~ltJt ha di ~

això?

senyors ••• Teniu foc, Gan~ya? - Tepetí. s-om!'ient aquell misteriós

tTo"

3:33.

.

.

,
- Pero •• '. pero,.·•• neT'O tu •••

- He pas.sst tre& anys esC':X)ltant i quan he sentit tot quan es pot s'env08.altres~

tir de

]s 8 m~.a

són

119 comen9at a parlar., •• I l@$ que

prine res paraules an t~e vasal t

'men~,

de sentir

n3-S •••

- Però tu havieR parlat abans ••• abans d'entrar a
- Clar. T&1t, àl

8~bt'u

com el què hagi pog'Ut

~sa?

en~aonar

més de tots Vós-

tèa.
- Aquí hi 'ha

això?

vol. dir t..ot.

- si"

qu~le6m

com

èm

que jo nà puc entendTf).'•• I, e!"cara, vostAs!•• Què

Q:rl. ete? D'on :r'ttdimoni has vingut? Què, hi fas aqui?

figuro, haig de pa 9sa r la vida 8q1l1 - per d;tra part

no s 'hi ~stà paa: t&."l 1lI':l1lltnP.nt 0001 això- hi hem's temps de tot. Sentireu
les

COSelJ' t~68 &xtraordinBri~a

que- mai., penso, hagiu sentit••• Ab.an·s" pe-

·,4, ..

rò, us vul-1 demanar

lm "ff!lV(jr'•• • No

tar tres anys junt.s, avui

~8

sé

si ho puc fer perquè malgrat por-

el primer dia qua

~ns

parlem •• '. l el

~avor

és que nc digueu a cap vigiJ.ant qus' ~io he enraonat. Almenys fins' que
vegi les coses tma mica més -cia.!':é&. A.r8 encara tin e p'or d'e~Taonar- i
~

por de com ·s"o&gaf'aTien le·s

- Jo,

digu~

-el mmerat 394,

CC'A-eR'

que diguéïJ. ••

mentres sigui enredar

CI

la poli, de la

manera que sigui, però etl redar-la, .ja estic bé al món. l els demè-8,
ja hi po.ts: puja.r de peus••• Renoi , sabe:r que aquea t
nosaltre'a"

hom~

pot parlnr com

i no -asbqro.-ho la po1icia!

- Va costa~me

l.-"!'1S'

mica saber

qUl1

eTa aqui ••• ·'8ncara em mmea algun mot.

Vull dir saber on era. Els prim9'rs dies

eU',

pensava, no entenia a nin-

gú, feu-vos-&n Mrrec,que aquí la vir1a era aix! .... Aqlu vull -dir el vos-

tre m6n •••

- :n

nostrft món? Q11in món?

48 endavant mil entendrèu, ho entendreu t,e't••• '.
- Sil.enci. Que perli tm

altr~.

-' No, Its 9'1 doctor ¡"erguge.on..
L'anomenat tioetoT' Fergusaon no

91"8,

aparentment, altra. cosa que un

<llutadà qua portava 'a l"esqnena un 340. Rn veritat, en res .es notava
que t'os eo.etar ni que es

'digu{~a

Fergu8son. Tenia l'aspecte, com la

majoria dels .e·stadants a llarg termini, d'un home, apagat, de.ac()"lori t,
absent.
- Que no ant:}Il al. rugby'? - preg'l,l1l tà ..

- No. Semp!"e jug'Uen els mateix-oo .. Si ens

tra e18

deix~sBin

fer un parti t con-

p'ua~iatE •• '.

E1 doctot', a 1',adonar-se del ~3', comp'an~r d'3 Gall:Jria, el saludà com

:feia tothom:
- Bones ta~d&9, 333 -. l 9spera, com sempre, aquell ~mriure amb el
qual contes-tava l'1ncomprensib-le penst.. U1 moment després, ~es cel~e.s

del 340 arribàven al nord magnètic d'aquell :f'ront. un temps famós
.'"

t&mut, al .senti!', a càTTec

de~

1

333:

... Bona tarde, doctor.

-Però .... ? i Fe'rg1:lS8on es mirà

lm

pe'!'

tm el~

seus epfIi'anys de residèn-

cia que cCI'ltesta,..enl.a mirada amb el S'iure satisf'·et, que dóna

e~ sabl!r-~

se e11 pOS8ftS..CJió d' un se eret de prin ra m~.
- Don es mi -ra, b a passat tr¡,s anys escol.tantr, i avui

comen~E.

a parI,ar-

se li con -està.
Això és mill..". quet'rup",y, "'..· ic......però parleu, p ....leu, 3:33.
lfr'hau:reu d'ajuda-T' entre tots. 'l'inc tantes.

cos~a

a dir.! P.n pri1I8T'

1óoc jo no tinc res a veure amb el que "èIls" es pensen o es pensa-

vell que era. Aix~ molts de vosaltres ja he> sabien. Allò que no se
81 sabeu é,s que 'fa :ma pjla da ñiEfs que /ells"

v~len

que passi quel-

com ••• que volen sa.ber qui sóc j'O si no sóc '&1 que "eJ.ls1f creien que
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e:ra ••• L'ava:r-ia del llum d'·821it pussada, èl deixar-ho tot pràctieament obe"t .... pe:rò és que em

ven'ia

quan~m

cr~u~an

si jo die'

~

qui sóc i d'on

van troba:r a l'aigua? ..

Però d'<:m' venieu, amie ''?- dema1à .,1 doc,to'!:".
- D'on venia ••• Bls primers dies vaig pensar,. al veure-UB a tot
vosalt:res¡ que en el vostre món es volia sFDeT sempre 1.a
bavia i qUI! per

aim

ger~t

que hi

us' l'o P.I9Ven 1.1'11' número a ¡·'esquena••• Més t·ard

vaig saber on m'havien p~:rtat i el P'" què ••• pe·rquè:

IU' assemb-lava

a

••• a una no!' de perer dels vost're&. Jo venia..,. quan van trobar-me-••
Quan aque-st

utJ"obar-m~"

t'ou pronunciat, la dotzena d'ulls que- anys

enllà da pape:r bavien fet g¡. star a jutges i fiscals., no sabien com
:re~ho

per ·esta,.. !MS o·oe:rts- mirant a l'auu,.r

d'nq~~ll

temps de

v~'t"b.

- •••ni a. vosalt~fl tinc pit. per a dir-vos-oo.· Què pasaa:ria si uel1s"
sabessin la veritat?
•

-

l la ver:ftat, es? •.•-digué Fe:rguasoo

Dmoant e1.s tre-s-. anys que porto oocoltant mai he sentit parlar a
ningú de coses- que

'll'

aniD1e.rrien

f\

di?" a la peli cia {Pon venia

qUaD

van trobar-me t:t- l'aigt8. PotMr, però., tots s-ls que sou aqui din.s
no heu tingut temps' de saber-Ja s
ci

·~qJ.:lestes cos~"S.,

1 he passat. t.empé

i més temps dubtant, no sabent què :rer••• plJrò ens Mm desviat un
mica de quan m"ben
lar, després de

pre~l1ntat

t-Te8

d'on venia. Em fa tanta il.lus1ó par-

anys de tauti-sme que ••• Tot simplement,

blilics,

jo no sóe d'aC:'!lY)s,t món ... i q 1.l&l vsn trobar-me a l'aigua, venia.... del

meu.
La peti ta SS'sat:lbl o Q d'~eolta.d{)rs

sap. què fe!"' .. Riure, no gcaa, al

va deS<'''''1-mtór una mi: a. No

ItS

VEHI:NJ

la serriositat d'aquell éstra-

ordinari preEh Tots es mi ren Ferffu.sson i 8que~',. de momert. , no sap
què di r. E1.1 i tots CO~VAn f1~tir-ne

aquella" la

•••

ve~itat

lll'E

groasa~

sl, pe:rò

Còm

·ot

- Però ••• pe~, com

paTlav~s

al teu món? - digué algú.

- IRa meves, prim9r'es paraules
llengua vernacle. I, ja veieu,

1:1

la policia f"òPtm di 'tes en la [¡UNa.

8-

cada mot en segui un cop. Jo••• Eu-

rràminà toi t,¡ai dii:lta c!'c>na. ~!'a DorY"ei ••• Grara Dorrei •••
AlgÚ Tigué:, ês cIaT,

pp~

a

fe~
~:nys

aquell home desp-rés de tres

al1!'Una

COga~

! vro-is pensaren q1..8

de out1stno absolut volia passar el

temps que 15. restava de pres6 divertint-se: de la milla- manera pes-

sible. A1gl.m, maia agosarat

@!1

e-l pen~!', pensà que si aquell home

no era Enric, que qui sap qui podia 988er•••
- ••• Jo-, qnan la policia em pegà per a dir 8~eets mots o altres d&
semblants', vaig er9'.rre que 'potSlJr m'havia ent.8t1, pe,..ò més tlird vaig
sabè!'" la història d'Enric F:rost de sll\nti!'-1a contsr aqui, a trossoa.,
a vosaltres ••• Jo n-omés us puc jümr que die la vè'.....itat, tota la veritat i ,..es rlés que la vé:r'itat. l m'l\.judaTia:, potse,., saber on para

aquell que, diuen, tant s'8ssêmbla a mi, pero clar, qui ho pet sab.er

on para si no

h~ sap

la po2ic!a?

...

- Jo us bo' pue di r, ami e - diu 91 340.

Si qual·sevo!· altM! hagué9 p,-onuncia't aquells filotS', aquella hom
guéssin tornat
ciutadans que

via estat
.l

li

riure. pqrò &ra F'9~gUSSO'S qui 'havia parlat 1 els

e&eO~ta:ren

Fe!~gus80n

...

.la seva M.claracié sabien qui era, qui

h~

abm s de porta!'un 34C a ls roba.

~

FeY"guss~n sttgtli:

- Aqui, entre nosaltres, <:iuan

!lO

l'd ha pol:ie ía Efrc>p, tots àiem) nor-

malm4'l t, la veritat. l jo ~r~e q.IJe tu l'has dita. 'Es· més jc &atie al

teu costat.• Feia anys que res ni ni'nf!Ú m'havia inte:r&ssat. Volia paasar 'sense·

ma1-de-e~8

o eT!lh

~1'S

t:ienys posaiblps.,

~ls

anys que

~m

à1-

\

gusTen que

em

tocava passm' a la casa.

De:ra uns min~ts, tot. pot

haver canviat. Na a' qui ets ni què' s;'esd&vindr~ quan ho sàpig

TSll't-se-Val. SG

~s-t,i~

al teu costat. l això: pesa, amc. Jo" ~qu!,

ara., sóc un 4sser numerat oom un alt nt qualsevQl, sóc el 340. Quan
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el 340 eTa Fergusaon ••• M'haa encomanut, amic, tme8 grans, unes enorm~8 ganes a

tornEl'Y" a ,ésser

~Toan

Ha,..ia Rabell F'-êrgusson ••• i ho tor-

naré a é'88er. l 'JS f!tn donAré a tots una prova. Ningú no sap on és
~To,

Enric F!"('Ieti-.

to·ts

vo~alt~-9) hf::\

A8breu àintre cinc minuts 1

Però aban s de :relatar allò que s'esdevingué a Iee anteriors paraules d'aquoll 340, cal Que aapi.íp.lèm qui era abl:1ns ja que d'altra

"

manera seTia per algú 80:rpr' enimt de debó llegir allò, que suece1 després d'aquells cinc minuts denanats pel doctor.
340
A

set anys, Joan f1aria 'Rabell l'ex'gusson es mirà, Pf:)1" prim era vega-

da en 1as·eWt. vidAl

~n lm

mir-al1. l

Qll~à

adormit.

- El noi s'ha adormi t - digué mitja hora més tard del. fet, la maré
del noi: a· Joan Rabell, pare de Pe:rgusson. Aquest parà

tm8

moments

de llegit' el diari i es limità a f'er aquest comentari, per ~atra

part ten

no~l:

- Devia tAnir aon.
l no se'n palà t1é'~h

L':endeoo ft)1 noi t'ou tr<.'oot, àe nou, ado1"l!li t

davant del mirall dg la tauleta de la seva ca!lbra.

- '81 noi s'ha tornat a adormir -reportà Ha~a f.'e!'gu.sson al
- No en ~cis

CaR.

rt'u també t' adorms. Dij(.\u~ passat mat.eix, al

cert, i dissabte a casa la tia Matilde, durant la visita•••
:-

l no se'n pR rJ:à. més.

Fren d.sca ••• F,..an oiecs••• Joan , puj al

- Franci s 00. !
- QlÈ pa.aea?!
- DormI

- si, dom.
- Peró si són le& quatre de 13 tarda!

- Però do1'tn t què hi vols -reT'.
- Ah, doncs

mü~a,

que dormi!

Cal-

45
l

~'n

no

,

parlà

s.

- Però qUè ha entrat a -ootoom -la mania de domi%' a n"questa e"
deia l '«1demà

<J-or'lD

"qabel1 davant llob-«rt, el jardiné'r, profor.diss1-

mament adormit amb la gran podadora a les UBn s. El petit Fer.gusson
empa~~VE. papallo~s

pel j8~i •••

- •••potse!' si que t~ni8 rat" la dona 11 preocupar-se.. Marta ••• ~IIarta,
mira: aquí. en tans qn altre que tamba dorm .... Nen, nen, Joan .•• que fa
gaire eatona

qu~

no has vist R<>bert?

- No, papà. Ara -!Dateu

- Què

pOT~B- a la

m'9Menyava tmes :roses.

cara. A veU'J"6.,¡ y-qire'm •••

l davant l'estoraeió gltnéral,encara
J C?6ll

que passen aviat, qu

S'esdevingueren
-I

f,

1~ b'311,

despr~s,

les

~o

pa

hwien passat deu segon-s,
, dormia com tm ben6urat.

fa~ses

adormides

~

l'escola de Don

GuilJ.em on oormi to.thom~ -meat~e inclòs, llevat <Toa.n -t..!aria. Un gran
~(

percentatge de

p:t:lTe8

s'ad~i_en

al V-9ure q ' 19 ela nois

al" es co.1a erIs 1'c9....en visi tar i s ls

rrP. tg&S

repetidament

tingueren oportl.ID i tat de

posa'!" a prova. .la seva it!llginaci6- etr.ibuint aquelJe 8 dormides generals
manca d'O V'iwminp,s, a r""eles dï.gestiors, a la humitat del barri, i
a .la mamlY'B d'ensenyar de nen Gmillem, el nsstl"t. Els pares de !l'er-

gusaon, f:tncara que el sell :riU ;fo~ l'ÚDic que no s"tidorm!s a l'oscola tambl. ('11 :feren visi tEi,.. pe!" mor,. al no adOrmir-se:) CI ue fos diferent dels al tr':es, i s" emp'orts)1en

~l

primar ensu rt seriós de l'any:

la visita acabà amb la dormida del tn":ltge. A partir d'aquelles primere
pa8SèS

del que podi 'll

h~

restat ot'icialment el millor

hipnotit~a...::..

dol" del món, In ~n t qua se 11 adonI! estan't ell aprop h~é8 emplenat les f'ulltJ9 d'una guia telet'6ntm normel.

se

li adormiren parents,

ve:ins, er:lics, canaris, capi91lans- i botiguevo.s, entre altres ••• Es provaren nong

~tgl7S

i totes-

l~s

visi

acah

es, havent de despertar els rnet~ s. 00nsultat

a ;Favor del noi, això
tro

vel, recomanà.

lm

famós dcetor en coses de mat entendre' i s'hi portà e1 noi ~b els
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u11s tapats.

_ Aquest n~i -deia ql doctor . . . acabRòa la viait.a- te als uJ.ls i a 1.8
voJ:mtat quelcom cotllPl rabJs al. do que

zià als pinzells, casts:Wr
\j

talles,

pEl!'

Ca:rUSQ

té a la gorja, el Ti-

a l" oratòria i Napoleó organitzant ba-

a t'.èr-ho' curt,.

Digu§ ala pare:s d-el prodigi que quan e~ prodigi -ros més gran si
D0 es trobava Ja manera de eon'trcl16r 8fluell. pai&r., e-ls disbarats que
podria :feT .ser·ien d'un abas-t. incaJ.auJ.able. Afegi que allò qtB calia erB

C1:U9 &1

nen no e 8 d<>nguée: compte del Y'e~l que 11 havia :fet

la naturf'le'S8 t'inB que tingués prou 'seny

p9r

a: pose.r-lo al servei

d'una can sa bene :t'ieiosa per" la eosa p6.bli-ea.•••
l abd fou qüe a cap edat }'ergus-son :fou ~'rtElt a la Pol i eliniea

de X a en

'88

pafj~n instruccions' de. que, durant quatre o cine anys,

el noi no veiés

a1t:~

coga

ges ramosos· i, aob~ tot,

q~

&6 "'~c8/que

suecal qne 8qlJ!J-ll doctor queI,

no8'tre

h~stor-iat

llibres de m,edicina i retrats de met-

d~ffeobl"t

s I eap~i de Cba'rcot.. Però

les por1.&n'tcl:>ses :facultats del

,emmaleIU
de mP-1p. re J..altía 1 no tingu6 temps de dir
,

la esu'E18 .per lE\ qual. Fergussos havia. de passar una anys
t:r'~ats

de- e-os'es de la

Vc~tmtat.

volt~

de'

i els seus· misteris. l fou en el

Gran Ball Anyal dols Estudiants de Uedicina que Joan Maria feu les

primere-a

obs~:T'-vaci('\ns per

rèeomap&t
del sO'l,

no~a

fre

compte propi.

A l~ Pollelinica

se li havia

que anés pels ce. rrera amb. ulleres nego es, per .mor

li hav:t!\ di t, i ,e-lJ., és clar, al b1'l:L hi anà sel1~ ulle-

res. La primt}ra que e s mirà li. 'eaigu~ al s peus atropelladam EI'l t. Quan

hi ha
lm

908

s~lut,

ja se- sap quines eoses se so1en pensar, en general., quan'

home 't,é relst.iwment 1"0~ anys i t.ma noia de bon mi' ar alS bra:en un ball d' sstudiar:rts de- medi-cina, e en un ball de gt)nt que

no hagi e AtudiaT. M tid. res'. FJ: -cas $8 que a Joan llar.ia um peti ta di-'

visi6 de senyore:s no li negaren res. La cosa meravella, en veritat,

al nostr& amic que ,ooma'lqà a fê'!"-se pregtmtes, per a trooar una ex-
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plicacib a

n'aquel~

seguit de victòries insospitades. Llavors

el~

estudiava e1.s a:igt:ta:forts de la voltmtat i èe-eidí f'eT" una prova. Pen-

sà, quan
tingué rlonas apro'o, al revéA de com pensà en aquell, per
,
a ell /memoreble Ball, i no fallà. Les dones deixaren de segui,r-lo
i es conve:rt:J.ren de nou én f'orta1eses 1nexpugnableB amb canes ben 'fI

tes. Totes

obei!'~

llevat d& dues que es veu que ho deguéren enten-

dra' malsT!J9t1t que és ma de'las oomm que a..l€mas ootes solen t'er•••
l Joan Varia sortí tma mica espentat de l.s pm'\8. En t'eu d'altres,

s:(nzilles primers, i comjh1icade-s ~8 tard. Pina que arribà la t'anctrenal. l11.9ó

- senyors

de~

Pro:fessor Hau!'o1s.

-eomen~à ~~auroiet- aVtli pa:ralarem da l'ap.ar'Etl1 de la visi-ó:

els ulls. L'Ull és

lm Orb"8D

cerebral, :f."orma la

complex,

qtB n~i'X

tina, i l'altre,

d'ori~.

de dos t.ra90s:

lm

d'ells

cutani, el cristsl.li.

AiXò és la cosa qtie vost&s deurien saber p~rUqè he porten els llibres. Allit Olle no pt'rten ~ls'llib~'6 és qne l'ull, estimats arnies, és
tUl

dels o'J'"gans del cos humà més di:ficil d'8utomossegar-s~....
A l'a:rribm' aqu1.,. la classe' en pes es mirà &1 Pro:fessor ~¡8uroi8.

S'1nte:rromoeTen els acost1lllats xiuxiueigs davant la 1nsDlita f si bé
cel"ti8 déclaració i mai, ni qnan jtmy era

8

prop, el Professor havia

tingut, lm auditori tan del 1jct. pendent de les seves paraules.

- ....1 ai.xò é8 degu't, entrt.e altres coses, 8 que el. HUS es t.robtlh

gene'ràLm<mt, al

~.

l ja veuen,

aen~rors,

un organ t.an

merav~l1l>s

com són e1.4 ulls i lmicamen"t èn tEll 1m dos. T en canvi tenim cin e di ta
a. cada

u. l nom~a tEn im dos l:r -a,os.

ge-nt pod!'-ia :fer si tingués més

br~$?

Vostês saben la :feina que la
On anen ~mb dos bra~os quan

hi ~. exemplf-\:r's d'espècies q~l& e!1 dieo inferiors que es passegen pel
món amb cent

CBI'Ile9?

Aqui lI' e:J.a~e· ja. aplsll{!! 9(\1"O'1lo-Atiment. Tothom picà de mms l~evat

Joan Maria. que tenia els ulls t!l(}l1.s. fTa no tenia dubtes. Si s'hagués
t.ractat de 18 classe de Geomet.ria d3 1'Espai que anava

8

C&!'Tee"

de
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MI'.

Tedd.., q'Ie dormia, TMnjmrs i donava cl'Bsse amb \IDa ampolla de

whisky ae'tiva a 1.a mà, 6neara••• però HalEois' er,a
i

al

mill~

lm

abstemi tote1

element d'aquella. Casa d'el fiaèe.r-.. I, no obstant.· Joan Ma-

ria no volia

admetr~

la cosa

pc~ento8a

i

terrible alhora

qu~

s'es-

tava esdeV'i.ngl.lent.. l provà de nou, p~r si e1J. sl:f'ria algun error ,. per

si tot ho

h$l"l1éR

entès ma1P..~lYt, per si Maura-is hégués pardut. :facul-

tats. sl ,sl ...'."
- ••. i on anem 30b
c08tell~s.

Jo

~m

vant-i-qu8t.MCOs.t~llesot'i,ciale?

?arlem-n$ de J..es

t-1.nc t.renta-nou, SEmyors. He 11ft trenta-nou? Potser

m'he quedat ClJt-t. Ho veurem. Jo no die t ja ho saben, mai res c¡ue no

tingui. demoatr.aeió.. si lea

oos.tal~4i:ts

són apòfisis ·vent.rals de vèrtebres

desenvolupades én extrem, pe'!" què- die jo,
tre'?

'r.()

tenim costelles al ven-

Vegem-ho.

I Mauro-i<s ò&1d 1" a~e~i.eana dAm1 mt

bo ... ,...

Vta

cedir".

la -cama&-, ho

1;,{ desfent-

tenim o no costelles al

lm a

v~tre....-

V9-11"

to tsegui t si

t'eu act,uan·t ja en.,ssmar"ta.

L'aula es tomà' a trencar lea mans at>laudin t. ";·aurois, 8I!'b 1ma

calma adntrable- proeedi s t-ntt1'r'ft's els p~al.oDS. Allò- ja era Treu,
greu i ~ nou, i èls aJ.umn es de lea Óbrre'res t&ulas s'elf iIaren damun t

,,.- a no

dels banes

quan el PDot'ès8or
lli~ó
".

perd~.e'a d~tall.

~1'auroie

9)(pe-rim&ntal

?\

calces a les mans

la exi stèneia

a l'aul

I

~I/Iontroig,

ohrint- la port8:

Di."'~·otor

amb 1

l fou en aquA'.ll moment capdal

ri~

M tNa

I)

donar una

cost,elles v,::mtrals, que

entr~

acol'!lpanya.t -de. dues 8enyores.. l deia el senyo r

Vostès p!"1mer.. La cIses. d'anatomia del Pro~&ssor ~!8uroiSn ..
L" interromp' un xiscle estr:itïent d'W18 de 1es du

senyores:. El

'moment fon itpic. En l'instant del xiscle, Maurois, amb poca éosa
mea que les illl;gra·a i les

bates pqr tot portar,

Iee costelles del ventre a la vista....
la senyora del :x1s-cle, diu, ,..àpi-da:
.. Ai, Angelets, no antri;s o 'tapa't d'ulls!!!
~enyo]'"3,

ia:
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L' anemenada Ange1~tA, al sentir- l' avia an~rior, entrà apressadament
obrint tms ulls can tmes tarongqs.
Joan !'!sria deixa la cless~ t:""AMoiUint tot ell i plorant a llàgrima
viva. Aix1 que ell surt, Maurois to-ca de

a terra, es mirb le.

pellS

roba damlmt la cadira, els alumnes ap1audint, i diu:
- Amics, aqu1 hi del] haver lE.gut aJ.etm mal-entès. Jo els puc jurar
,

que

~a cirlq~lanta an~rs qu~

'norWs em Mspu1lo quan vaig a dormi r •••

Joan Maria passà. ma setmana nenF'e sortir de la seva habitaeió.
A la ~i ~9 dec'idí, anà a v&ur~· tl-1 dir~ctor i

li parlà clar. La con-

versa durà· una bella estona. Fergu8son dit:.logà de cara a la paret.
Al sortir, el director Montroig li daia:
- La culpa nê és pas teva,. fill meu. Hi he gent que té un CC'p de puny

pr-ivat, una memòria prodigiosa, une paciència infinita o les mans foradades. A tu t'ha tocat

tm

do, com

t'ho diria jo, un do

cales pe,.. damunt d' lm do de pit••• la medicina

mo~tes

es-

t'obra un cenp adequat

per a treure prot'i t d'aquestes facultats extraordinaries que se t'han
posat a l'abast •••
l Joan Maria cregué, i esdevingué 1m met.ge que portà a cap cures
que deixaren parats a metges i malalts. Fins que tingtit llcc la visita de Pere BrOWIl.
- Doctor -li deia Pere Brown en
aquests

aql~lla

visita-, si .jo no puc tomar

s~ixanta-mil•••

Però, hom.e, això no és pas una malaltia!
- Es que si no els puc tornar, hi c8,tJ1é de malalt, doctor••• l no és
millor prevenir que curar?

qne no es podien

:fe~,

Hi havia tante pena

8i vostè ha ~et ooses que mig món deim
~

per que no em podeu evitar a mi de caure ma1.alt.
en la pet1ci6 d'aquell mala1.t en potència, que

Joan Maria, amb el pensar1tmt posat en cornhatre l'enf'ermetat on fos,
promet' a Pere Br'own que no cat.r.r'ia malalt.

L'endem·à, tot un senyol" ban€l'.ler dqi:xava, en el dooJicU! de Pere

.
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B~own

la quantita.t que aquest havia der.1anat al doctor Fergusson per

a no caure malalt ••• Fou el

comen~ament. Le,

seva

volunt~t

ced1,a n'a-

quella :f'or.a dei:xeda tant temps nna mica lliu:re davant gent

malal-

ta, com cedeix una camisa massa est!'9ta dsmtmt tm co·s jove i :fort.,
com un canyer a

tm a

torrent..ad a imoarable, com l'enamorat alo' anor •••

Cada cent anys, ent'r"e milions
discutible,

tm

d'horne~

i dones, surt un ministre in-

guitarrista immortal, un Sant fI.lustre, una balla-

rina portentosa ••• Aquella -eentÚ!"ia t'ou la

Ò9 JORn

"aria Rabell Fer-

.gusson. J\"ingú, ni gobernf!nt-, ni b:r-odant melodies amb prime.s i bordol1s,
ni :fent in1recle8~ ni trenant amb cames pert'e.ctes le mort del Baptista, s'aeo&tà, -s'ha e·scri-t,

al ben-fer de toToen Maria en les seves ac-

t.ivitatsr. C'.ai'gue!,on virtuts, governs,- Borses,. s,ecrets d'Estat, matrimonis,

m(m~de&

t'ortes, mC'lnopoli&,-

vida es cf)nve-:r,tire:o en pobr-es a

t'N'ceS

i. Vi ee-vqrsa••• Es proces-

,pe~"tuitat,.

saren jutg9"8 i t'iàCSls ••• .Les ,Cases
88T'

armades .... Rics de tot& la

d~

(í.ut

es vegeren obligade.s a po-

els temuts ear'tells de "Ocupades totes les localitats" ••• El país

es desorientà .en tòtum ••• S'aga:rava gent que mai. ningú ho haguera
dit ••• Fins que Adatri ,Ros, una eadnènc:ia polleiaca en'trà en joc i donà
la culpa

-

d~

tot, a ;1'oan Maria Rab911 Ii'ergus-80n, el

~amó8

do,ct.or.

Però.~.~- ~ li digué.

- Ea ben clar.

T~s

"q·ls únics ciutadans que

8!lCB'r&

no ha est.at det1ll-

gut.
l se' 1 detingu~.· Hillor dit, s'intentà dateni Y'-lo, ja que la prime-

ra vegada que es provà els agents tornaren

8

la Comi.ssari-a amb roba

interior. l f'ou aquesta la gran pïtov.!1 que Adam Ros esgrimí. davant els
incrèduls. "A,..a .ja sab9Il ar'lb 'l.ui tlns juguem els diners", diguè. "To~s
tenen, lm dia o a~tre, lma t'alIa. Nornés cal tenir paciència esperant,..

la"
L'agafaren el dia del

s~u ~ant, tm 1mS d~

.jtn'lY. L'havia celebret
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amb les sewrB Mlista:ts i Joan 'Maria en duia méEt als peus que al.
El

deti~ren

c~.

quan dipositava una gran quant'1.tat de diners al pla-

tet d"un pob!'e cee.
h~uerfln tEint~ft

El p4Spdts, fou 90nEX1issim. Hi

assistir-hi, que algú proposà que tingué-s lloe

sol.1icitute pe'r
8

l'~stadi

8.

Uacional.

No t'ou e'sc'oltat. 'F'a1laretl tots: els fiscals èn actiu. No :refEm més
que

repet1~

que l'acusat

ignos'ce!lt. El clima de la sala era del

&-P8

tot t'avorab:le a l' acusat. Adar.l Rot} es veié obligat.

t1

:fer foc tres ve-

gadea darntmt aJ.tros tants agents que- anaven a aJ.liberar a Joan Maria,
Pel' dues o t.roes vegades sentí la ne-cftB8'ite-t,. d'anal" ell mateix a :fer
entrega E,2 cloetor iie les
IDobili~ZAtal

~1a.U8

òe l'es gran!lt eadênee que manténien ïm-

geni. A la V'fl'ga.de que- t'eia quatTè, Adam Ros senti que

inexorablement aniria a portar les claus al detingut, però jugan~
se' l'es'tbmac pel bon nom de la Po~icia, 8'mnpassÈt h&roicament le8 tres
claus

qu~

algú infinitame1"ít

mes

1'ort que ell :feia estona que 1&8 hi

anava dem&narrtr••• Dos dies tOOs t..arò equell judi ci

6S

feu per co:rre-spon"

dÒncia. Li sorti,rén trenta any a.,

Qtl8.11 e~ p{\rtE\r~n

a la Gran Pe~iten,

ciaria, Joan Haria ja s 'haVia converti t. Ja 9'!'a un home de benes intencions, &rre-pentit, acabat. N'o

movia i 'ningú el veié riure

~s

l'intèr9ssava, cap

ma més que és la cosa pitjor que pot pas-

sar a un ciutadà, ja sigui un condemnat a tl'anta anys

~ lm

president

d'un consell dè ministMs. Ai d'aquf:llls que no riuen. Compadiu-lo sl

l així :rou com
ànima en tm ;,êna t

',Toan J~ar' ia ~ab ell

~s., UP. d~

FergL1Sson es èonverti en e 08 1

tants', el 340. Hi Mvia qui sostenia que

el :f'amos.issim doctor en~!'a no s'havia acabat del tot i que només IDm-

cava quel-com que tingués p!'ou forqa per a tomar-li a. posar en funcionament aqm~lJ..es :roeultats inigua.lades. A 1"hoJ"8 de las con:fióenc1es,'

quan tothom eontava les seves COS&S i es descobrien els "trebellsrt més
deli cats, eJ.

~40

mai no deia res i., si ho :feia, era amb un deix d&

tristor eom si el r4co!'d

d~

14a s@va1J

f'omidab~es

gastes fos motiu de
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remordiMnt pel BeU ara a&89:r-enat ·esperit:. Amb tot, hi hagueren, durant
el temps que f'ce:ia ql1e Joan Maria e'l"'a el 340,

1.lI:le 8

eV8aionsincomp 1'9ne •.

sibles d'fÜem3nta q 11!t t'oren. por·tats a la Gran Pani.teneiaria per aetes
,..

r

comesos en momen ta &sP-.8T'.riats_
gú es mirà el

qua-n les 'evasion a t'o:ren cpne-gudes- al-

:'340 ~8 que de costum~ Paro ell segui la vida i el po-

sat de semp~, seriós, se;r1:Oftiss-1m, apàtic...-.La (mica cosa que e·l

distinm.a dels d!trnés era fumar. Fumava sempre..• A tothora, ·óe dif!s,. da
nits. -fi .t·ant.., que 1m nou-e:ntrat no e-s pogué e8'tar de dir:
ue l' han ap:a1.'at pe!*qtè t'11m ava tant. a n' nql.~·8t home? ••
l nc estaría bé, despres d'haver conte.t quelcom :respecte al 340,

que no sabéssim
demés homes

qu~

ta:nbé quelcOOI sobre la personalitat pre-numerada d'éls
P~nitenc:taria

vivien a la Gran

i que han d'intervén! r

en aquesta història.
:967

Ell hi era s9mpr9, a presidi.
tota la vida. S'hi trobava bê.
pitjors: p&Scado:r a

l'hiw~rn;

T~s

pot dir que éra un pres1ta.r1 de

l sostenia qUè hi havia menes de viure

minai!"4 hivern i estiu; tocò'legs; sas-

tres que no cobren i aviadora d'avions que cauen, entre altres. Ell
deia que en aqueat món 1.8 Major pa:rt de lA gent que hi viu, viu pmso-

ner.a d'tma

COS8

o altra.

~18

metges ,riuen p::resoners dels malalts, o

vi ce-ve rP.a; Pola- jutges, 00 la .justicia; els obrel's de l es fàbriqu es;
els marits', d'9 leg muller's; ela pobres, de la pobn!s's; eis rics., dels
diners; els

~namorats,

de l'amor;

915

poet'9S, de la posets; els músics

de la cIeu de 801;81s generals, de' les gtler-res; els fumadors de l'Al'Tendata.ria••• nSi som~ deia, "pr't:!sonera dèl~ trebal.l, dels cob'rado nt'

,

"-

de eontribucions, fent eleccions i festejant, tant per tant jo en sóc
de debó tt • l ni.Tlgú'¡ el podiA tr4ure d'aqui. A més a més ell deia que
a la presó s'hi podia estar t:ranqu1l, s'hi po:rtava una vida sempre
igual,

~tàdica,

i no hi havia, com

R

fora, distinció de

clas8~8,

de
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creences, de butxaca, de :races., ni d., partits poli:t.1.cs •••• Iaixi .que
sortia pel" bave,..

fH~otat

wa eondenna , trobaV a

C1l~

el món c1e

for~

no

marxava prou bé i, per tf'l de torna.!" a portar lE\ vida ordenada i segu-

ra de 'la presó portava a .cap qualsevulga cesa ,. pel' grossa que

:t'GS,

per què '.)1 tornéooin a tancar. I com qne si no feia res no el tencaven•••
3-50

Aquest, el

~50,

argent! de neixement, havia f'lt dubtar du:mnt qua-

tre mesos, "11'3 tècnics de la Casa de la Honeda. I és que bitllets
com els s.eus ja no se'n fan d'enl;à que ell és aga:rat.•
- Hi ha (!eres.dOrs de bolets -S08''tenie: el 350- que quan eJs hen tro-

bat, ja ho hél1 fet tot.

Hi hb qui quan ha se-nt1t lm si d'una :senyo-

ra, no el 'fa ~rVi~ aquest "ai" ... A mi em paSsa igual quan t'aig tm
I

bitllet. Penseu qtl!' pens(I en el seu import? Aneu errats. Jo us puc

assegurar'

qu~

he t'e·t

veritabl~8 t'o'"tun~

fent bitllets de 'OOnc de

mig món, pè-rò tembé us puc dir que ha estatel:falSificador, esmeno,
copiador, mé's pobre' que mai S"'hagi agafat. Era l'obra d'art que comp-

tava etl ls meva ::reina. I una vegada l'obra d'art enlJe stids, la donava pèl" cap diner. I mai., mai, sentiu, mai a cap client meu li fon
>

-

tornat .cap b:ttll.èt, per" gros
gada què en

qUE'

:ros, per :rGla••• Tot s'acabà una va-

vo:lguo~n mass~-s ax.i2 i

~ls

hi escapà de' dir d'on elB ha-

vien tret.'... ~ls din~? A mi deixeu-me un calaix obdrt al meu davant
i pl.e·, i us Suro que el tanco. Ara, aneu-li

fi

-explicar això a la.

Po-

licial
I allò que deia e'l 350 -Tomàs Y11anoga R1ohondo-, era la veritat

nua. ml haVia t'et:

~bres

/'

d' 8:'."t en tot: bitl1e-ts de 'tranvWi, cèduJ.es
~

personal:is', xecs, papers de l l Betat, quadres, rebu.ts" de amtribue1ó ......
Ell deia que 'tot l' 1ú veTlia

d'hav"'~-se

donbt al dibuix amb massa.

afecci6 quan anava a estudi.
- Jo, s:e-nyora -deia el banquer Kra

l

l88

durant e). judici que es feu
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a Tomàs Yllanog'a-, puc di!' que

~

jugo la senyora Ciue aquesta signa-

tura és la meva. Ara, això, jo·, i ben poques vegades he begut m.és
no ho he8ignat mai. La slf.gns'tura. però-, és la meva.

que del oomp:t)e"

D'això en pot

r segur el l'r9s.id9nt, el JU'!"at, el Fiscal" el De:fen-

ê

... sor i el ,"a'teix acusat•••
~4

- MansenJ.aire!
-_aIl S

en1.aire?

- Sit mans: mleire!

..

- pero .....
- la :ralla QUA teniu tots lm dia () altre.

ns

heu deixat la porta ober-

ta.
D'aquesta manera fou ap-af'at Aila!"eu Milana Perrie1", tm dels homes
món ben detat.s p&l.a treball Sl de nits, Aquella t'ou un a :falla impe:rdenable pe,..

qll8J1

Andreu

Mi~ans

tenia

1mB

memòria sere-acional .. A dota

anys sabia de cor gairebé tot& la Divina C-omèdia. ~leat més tan:!
•

•

Ió-i

s 1'Ajtmtam9:1t, en pocs dies .sabia els noms de tot.s els contr1btlent-s.
A mida que creixi.a, ho :feia tütnbé en proporcions geomètr1qutf8 aque-

lla memòri

privilegi. An8V

llegit, al cap, mi '18ment amb

d'eT!'or. Inenmpnms-ible.

1 món amb tot allò vist, sentit i
tm

dos i mig per cent de descompte

Si li pr&P'lmtàveu,. ~r' atzar, Quin f"ou el

darrer rei hit1ta, "Jattuxilix III", responia sense ni arrc:-Dçsr una
'.

eell.a.... "Dones Alexandre mo,..! a 32 anys, pel maig ae!. 323 ••• Doncs
Madaga,8car, l'any que vostè àiu, 'Produi 115. (XX) quintars de caf"è., ••

lb momant., un l7loment••• l'any 1926 la producció m1.ttldï.a.l de llana

~ou

de 1.380 milions de quilos •••!'Jo lDbldessiu pas parquè era inútil.
Aquell bome ho- sabia tot ••.• lf ••.• a la plana 392 de The Pirate, de Sir

"'alter Scott, hi ha el' Capitol XX!X, amb un

yonder womm, wh

ou!" swa-i.na reva!""•• '.

Vèrs

que oomen98: See

5t)

El nomenar-e-n director de l'A'!"xiu N9.ciona1 i al cap de poc temp
les consu1tQ8, er} lloc de :l'"er-le9 als llibres, es-. podien fer-'j $1. &a.

voli s, di'I'9ct8f!lênt a Andre.u HiJ.ans,. I, no obstant·, quan era proposat
per meda1l&a, d'or i les autoritats el mostraven. a1.s· f'orastsrs amb
'el mateix' orgull amb què ensenyavén els claust.nts de Sant Ramon, els

mosaics gT"e:·os, las :ràbiqne8 de teixits i les ca:re08 misterioses del
Baf'ri Nou.

l/ •.

-:- Saps quant m'ha.se.oatat, d'en9à que et ~~nec.? - deia a la seva muller poc temps abans de convertir-se, ell, en el 334.
- •· •• 1·

- Doncs m'b2s eos't$t, entre. festeig, casori" mbb.le.s, vestits, pen-

tinats, T!flnt-enir-t9 i disgustos.,

~:xactement:

62.376 amb 95.

- Però Andreu., Andreuet t!E'u .... ·
-' No, Aque.sta història ja 1.R

S&.

ER- la mateixa ae sempre. Ara Ve' allò

de somicar, de di!' que vas deop.'ullada epl earre:ro i que un matrimoni
amb lm home :f'am.ós pel'" la' seva tr¡emòria i que no

6-8

recorda èa .la seVa

dona és lm t'!ll neg,oci. Tot això ja ho tinc a&bu~.- El. darrer vestí t

et va cOAtar

di8~t

minuts

cm

p2om-~

i fer-me, al tenir-lo, setze.

petons a cada ge1ta al contar-ma les eose'&

q~

et van dir les. amis-

tats al veure.-te' l posat.••• l tu saps que aquell vestit va sortir de
la Ftmdació Maream' s i que el qu~ vo~-s ara hi hauria de 'tornar a

&Or-

tir'••• l j'O eei per-què jo sóc el que· tinc 1a tOOmò,ria; i al cap 1 a la
:fi e'l que hom'ia. e1" estren,ar V!lSt:f.~· seria jo,. E!u& ~mà tin e de- do-

nar els din.-8 pBr a comenyar J.es ohms ....
La Ftmda'Ci-b Harc~'s era la gmn i~.J.ua1ó d'Andreu Milans. Tenia

pensat portar-hi l~s his~ries de tO'ts el& pobles dal món i ni dot-'
mi a pensant que ell,
lle-s histÒTies-.

l.D'1

¿Ua, Ips podria sa.ber- totes de memò~l'"1a aque-

Per a portar a t&rme la Fundaeió'". Andreu M1l-ans ha-

via tret dinars ~ perto"t 'on era possible treure'n, i ja ningú en·
vQlia donar méa si 'les obres no eemen,aven n.Es clar que el tingté

/
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el vestit la seny'o'!"8 Hilans, per~;, Andreu sabia Que si no ~'hi dOIlgués no cal1arie rrei més, i haver-se de sentir demanar un vestit a

perpetu!tat ho trobava una mi ca t'ort, per a bona memòria que tingués.
Aquest eac!"it'i·ci no li vblgué cap rebaixa a la pena a. que, més tard,
t'ou condemnat. Si, segons per a qui., ja pel

801.

en marit hauria d"ltsser a haetamqot prem~!

fet de c<Dverti~se

gJ. vi!stit es pagà. dels

:fons" de· la }jlundació que h8vi.e-n d'ésS4ltr entregBts en essent l'ende-m.à,
i veure la FlIld~ti.ó acabada era el tot per ·8 Andreu Milans, però per

acab81'-ls., s"bavia de c~'em~:ar•.•• F..&(»rdava
aroreglar.

rnb senyores

:fe fou la.
9à

fi

ten i r

s.o~ue.ió d&
\ro 8

qU(:t

CS'SSO's

e·om el seu, de mal

demanessin ves'tits pel mig o no, 1 que 1.&

cosss que semblaven que no en tenien. I comen-

:re· absoluta, ille'.1imi tafia.. l 8D1b aquella :fe nova i mag-

n1:f'ica, sort! al carrer. No sabia on aniria, però sor·t!

ai

carrer.

Ell sabia que la fe· t'eia mi,raeltlS. J:.in. sabia, coneN-tament 765 cassDa.
S" aturà

davant Gel Banc. El Bancl p ÓS elm>, ~ què no hi havia pen-

sat abans. Però al Banc, de' din-e'r's, no en dónan p·sa a tothom. Però i
la

~e?

P!o-via .. E.,..en les· set. Cooen98ven e sort.ir <181 gran ed1:fioi

els dependent-s, el.e quale, d~ tan f'-e'J' números tot.- 1 "any, ar'riben amb
el temps a tenir t'orma de Suarismes ••• Recordava que la senyora Magdalena, \ra~na 'seva, era, ooda dia, 6t.l& semblant a un quatre ••• Les mecanògrafes sortien xiaclant, cm ocells amb talons alts i pareigues de co-

lors. Per q'Ji' hi entra Arn7'e-'l Milana, ara que- l·a gent en surt? Són
aques'tesCOS&S: que haurien <Ut tenir pré8ent els jutges

a l'hora dels

judicis 1 hi :fan el sord.. FoS la fe que guia Andreu. Mentres

aVS'l~a

per la g!'8n sala ja deserta p'Iena de banc 8 enl1uentit-s, de guixetes
tancades i d"anuncis diguent que el 13anc soluciona tots els problemes, la. :fe. d'Andreu es v.a ret'ermant. Ara ha a!'-:pibat al cap-da-Vall
,

de la sala. A

tm

'O-ostat,

IIDirecció". A

l'alt~e

fi

la dreta. , hi ha una p-o-rt8 on s'hi llegeix

costat, I/Cafm" s'hi po't

ll~gir..

Els diners són
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aqui., pen ea

Andreu. l obm la PQrt à de-

11

Cbim.1t .. Hi ha

l.ID

envidriat

que no arr'iba al 'sost.re i tma porta i uns guixets obertes. Alg(l,en-

raona oo:rrera deis vidres

gl8'~at8.

avan9ant • A deu 'pas-3es hi

~

l Andreu i la seva fe

8e~uixen

èls· diners que cera!. A vui t, a set, a

sis, a cinc ••• La conversa que' venia de

IlCai~n .era,ara,

del tot au-

dible:
- Però encara no

9D

te niu prêu4?!

_ Ni que t"oss1n VÓ$·tres, Bqmstft diners!

}fO p'.t""~m

ten:ps, ara P..ls el' a.,.

quall armari .. n

- ge que no són hores de oaixa. ara, 1"eu-vos-&n

CàlT9C .... Tal

sols

.da1xèu-me'ls ccmptfU" ••• no p~!' a !'eS, pel'" a: saber els que ua n'emporteu
Jo tinc de don?..!' coopte dels' din~r8' 'lue

entren i del·s q

surten ....

S' obri 1mb por'ta interio~. Se 8ontl:
- Ranan, altra vegada no us quadra l'arqueig? .Ja la 'trobara.u demà la

dit'erènc1 a, hom& de Dét~••• Parò·.....
l Andreu v'egé -al-98-r- s

de

.."

.

èh.l88 mans per daml,mt dgls vidres glaçats

11 CaïXA. tl •

-Hi ha algú més allà? - demana la vell de la

qua~ es queixav8'-el 'cai-~

xer..

- si•.. som tres .....- fa ls veu de lfls mans enlaire9
-Que sUrti1n·, dep-ressa, i si- ~!Em nés diners que ela portin l

las duqs mans eu·laire es mouen en direcció a la port.a que s'bavi;:obert. A l'8Tribar-m al davant, A'eadevé

lm

ràpid moviment,_ es tan-

ca. la porta d' una !"avalada i la ve-u de les

r.JaD..S

dar a tot pulmó: u 1.08 caim I la ('.ai. xa r!

la bui1 en !! Agaf e u-lo! ! li

ErlE'

enlair

Se sent un trftt, dos ••• Cau una cadira i, en· el

mom~n t

S posa a er.;!.

que Andreu

d1ans d~i-xa 1e. pc>rta de u[t.a.ma", 1m ciuts cià corrent a tot córrer

l' en'8 ste.ix :t"urient t· i:
- Teniu! - li digU~-. l li

que es veu no

donà un rt!"Cin grapat de bitllets de bónc

bia on pO-sar-a&']J
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- Gràcies ~ li diu Andreñ -, però me n' haveu donats massa••• ';L'elliu•••

l es posà El Mguir, tan dep1"essa com pogué, aquell desonegut que en
pocs moments li acabava de :resoli

Y"e

al p]'-()blama econòmic de la (t'tmda-

ció Marcam' 8, per a. torna:r-li els dinars

via donat de més•••• L'endemà es

,

C:P19

a ftll li semblava li ha-

c()men~aven le8 obres

de la Fundaci6.

Hés la taràa del Banc mogué quelcom per dintre Andreu Milans

que 1"&S eneare no havia pogut

!!Wtr

la vida ò' aqun Dant de la tlBll1òria
res tenien

.8'

9, ni

sa~r

cOOlen~ 8

eJ. Dant de memòria. l

moure' 9 per camins que
,

veure amb les fle'tivitr&ts fins llavors

moció deJ.s moments passats davant aquella
a l'espe3"'it d'Andreu

quel~om comp~rable

1tCa1~"

<lesplegaò~.

inicial deixa....en

al pM.mer bes per

morat, o a l"fnf'lu1x que pr(;)dui a Bach el primér

L'e-

~i

un ena-

ls

hemol que execu-

tA al piano. Què ha de t'er un home quan li pa13s6n coses semblants?
Pe'p a jutj&'t OOtrI cal, els jutge9 hi haurien d'lEver passat per situacions d "aq,uestes.. segur que no tancarien tanta gen t. .Ah, entrar de
OI

nits a una

-eas:~

tot sol, tot t'osc, sense sabe'r què s'hi trc.barà •••

"Hi ha erooe:tó: c.omp8'rable 11, ~ia Anrl~u Jl.lol·in-e,'/¡com que algú que no hi

compti et trobi a casa s.nra ob!'int calaixos i destapant arma:ris?lt.
M01tes vegade.& aquell

hom~

en'trrava i sorti.s d'un domicili unicament

pel goig de pensar clue el po4jien sentir.
tal

de fer la cosa més

F}g e~ar

qt8 algtm cop per

emotiva s'emp,ortava quel,com, el què t'os, di-

ners, jo.fes" ('.Bdi.Y'8s ••• que la nit se-guent ded.xava, pot'ser no tot,
si s'ha è8 dir la V/9ritat, a un alt1"3 lloc •• ,

-Per qu$ has :t'rigat tant':? - i senti com dos bra.o1t el vol.taven

amables, pe,..:f"utnats"1 plens••• J.,' eseen a, o sigui, anar a :tes dues M la
matinada a 'Casa el .ioi,:,!" (}:roanell1, ént!"8r per una finestra escollida a l'at.zar i passar unes estones de brac&t. amb la por anant d'lU1a

habit.ació

~

l 'alt,,!"8, i trobar-se qne la t'inestra eseollid 8

8

l'atzar

era oberta i que tms bra,os. se 11 penjaven al coll, hauria estat
8

qualae,vo-l

al·t~

motiu d' eav~l'em"'l'lt .. Per Andreu

JJ1~an s,

pe~

aquelJ. cc-
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men~ament

'fou la mateixa g1ÒT'i8 i, posant-se un dit al. nas,

- Xist 1 - fe1:J.

- Tans por? - La V9a el"8. Cie s.enyora, i e1,s àos bT'aq'Os: també. Andreu
Milans tr~molava de joia ,.

llO

àe por.... La veu, dol-qament, prosse=guí:

- Tens f:red? •• :Rei~ estona que t'espe:ravf!8 ..... Bll dorm t'ort, ja ho
,

saps·••• entra.....fI'

Ea t'a un petit viatge per u!!.t h~itació desconeguis. i 1'osO&. Lb
veu porta Andreu agafat per la mà •• Cau una cadira. La mà d& la veu

de senyora ,prem més t'ort la d'A:nd'N:ttl. I, de pis endins:
,
.li>
• Era una
ue• t.aJibé.L
e, lluna, aVUi. 1 - se sent1-.

V&t!-

desagradable, as-

pre., plena a& ganea de dormir.., ••
- Xii1st I -repetí sense' que- hi pogués t'er

;['&8

Andreu Milsn S.

Que ets boig! - li fou dit dramaticament amb ~",aJ..è ..

Hi ha

un a

pausa.

ptmt de deiXñr

~.J.l.a.,

la s.enyora, ni :re-spirRva i tenia la mà 8

~na,..... And~u

pensant que dit tm momen t

tI

'9ra tan f'el.i9

COM si descobrís Am~ricb,

l'al't'f9 AlgÚ po.d!e sorti r de porte s enò1n So

Peró de la t'oaca no sortia., de moment, altra cosa que tm sueu primer
i pot.entiasim d&spr4-s ronxet 8mb- tot.a menE' de variacions

tea., que
- Es

lm

A-n<l.~ '1

sonores. Tan-

no- e-s pogué esta,}" de dir:

de so1'?

Sènt1. que

la mà condu<ftC'-:pB- el tornava a ag9t'a,-. t'ort i que "Ja no h

ha perill" f' d&ia.· nn<>?" - digl1é llastimosament, Andreu ..

- Vine••• l
...

.

mamor1-

tingu~:

l.8 sl.

.compte amb el oos.idor ••.•.Ja. 1 'h'auries de saber

de

eRm! •••

Andreu Milmuh llevat de sEiber centenars de llibres de nemò.ri·a i

entrar i sortIt'!" de nits de cases amb gent n dim , ben poqué8 coses

en

sabia d'aquesta vida. L'et-reia podm-os8ment al q,U8' es pogués esdeve-

nil' en aoüe-l~. habitació
q

.

1 guia

f()~ tlM

f'Oft'C&

on ma mà de senyoI'& el guiav&, no per-"

senyo-ra, sinó pel" l'emoció. que

t1a. Ell, d'en-,à:' d' aque~la prime'l"'a actuació

1~ ilitU8ció

prome-

la memoTable tarda del
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p~nsat

Banc no hi havia

senyores.

E~l

mai en c-èrc'8r emocions ,pel camp privat dé les

sostenia qU$ p_er bé

manant aJ..guna cosa. Aquella

n1t~

qu~

anés-,. e·l1&s sempre acabaven de-

però-., era dif'eren:t. si, hi, havia una

senyora, peN> hi havia un ci utRdà dormint que ef.t podi a de8~&rtar a
quals-evol moment, i allò era imp6gabl.e.
- A quina hore. has sortit del Club? _. pregtm.ta ella,.· es veu pe:r a fer

ten;ps...

- Fa vint. minuta - eontast,..e· ell pera con tester quelcuu.
-

l què?

Psé •••

- ?sé?
si, psé;
Ea veu que&l1a quedà conv~ud2 r>érquè c-alll. una estona. Fins que
f,

;.

digué:
Que- has canviat de tabac?

I¡.,.

- No •• '.
, .

- N'e'stirr¡eé> a:lgunl'l\ altra?
- No •••

La oonse-rV8 ten1~ com a

te.l.ó de :f"ons el rrtrncel' pOO.rés del joier-

Gr81lell.i, que presidi, pel goig d'Andreu, la nit dei benet'iei de
la joiers· •• '.

- Espera'''ts.... 't" obriré la llum••• No et t'acis mal Al saltar,....
l

l un a llum s' en.<»ngua i tingué lloe
da de to. Andri!'U

fics' eatEmpa

Ó!

a .COl!lProV.Bl", eo

tm6

eêcena rep-idissiwll i puj a-

veu wnir, 8Omrient,en d1reco:tó a ell l.B'la magni-

s-enyora.

veu,

casa. La senyora, P!1lb

ne

eop ella s'at.uFa; en09n un nou ¡1.l.JD. per

lm dubt3, i
lm

tm xi8c~e,

e&"trident remou tota la

h0rror .go.btat., però en honor d'ella" ve-r 1 ta-

ble, al rostre{ ea. po~ apmsssdsCJ&nt roba al dannmt.
del eostP.t.

tona

'eS p~

pc~àe 'e.

de

ronx~.

les fosques p

Andreu Milans

hfln~ia

A l"habit.a..cié

dmat tota l'es-

Hquells segon.s que estava vivint d'-Em-
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çà que aquella 'senyora havis. donat la.

111.111.

- Ai.x:f. ••• ai'Xf ••• no ets tu'•• no -ets 6111clar se'r1m!J

!"'~trieeion8.

fA

1 entra. en e

S'obra una por

Granelli arè :cent-vint quiloo

B.

la senyora. l torna

·na el joar

coll i un paiana de èoloTs-

_ Eh? - ~:J;.:\rna, ~*R8Ilt-Sf! els ulli:.. l per e veure si allò que

a quatre

p8:S-S&9

-é-s real, surt

8

té

i 'torna a enti:rar de nou- La eeny(¡)'ra Gr,!.

no1li csu,' p-l:orant, entre. ooiñnth
- Oh,

lm

qua1sevoJ. .... lm qualsevol que qui

Q.t.lè

hi venia fer a casal'

Però'vos'tè què lli t'a, aquI?! Q~ hi ha fet!!! -diu f'uriós Granell.

Jo li puc Jurar, senyor, que· no hi havia vingut' ~r això•••

Què "'01 dir, això? 1

Això?

Andreu MiJ.ansR'enyala, amb el cap,

iID8

part d-e la senyora Gr~elli

que la roba que, es tirà el d8mllot, pudorosa, deixava al des'OObert.
~

- A la

n1!V8

dona, a:f.x1, no té dret

vel.lre-li ningú més que jo! -

ixant l'hooita-eió

brue1eja Granalli

gú digui res rrés

Ei

e~

fi

les f',ce-cples. Abans que nin-

senten ms' c:ops al vidres de l

inestra que <10-

nava al ca:M"eY'.
- Pilar., ••-Pilarets ••'.
El joier pica dit peus

terJ"8. Le joiera prov's d' ent'on sar r:és el cap

coix!. lla. Granelli surt

entre

dei~nt

anar Ulles int.t:trjeccioDs en i-

talià intraduiblea. Andreu -creu que ha arribat el momen t de sQrt! r.

Obra la

~inastr.a•••

- Pilar., dona, qua· :fa vent ••• Peró7! - fa alg(l que entra quan ell,
811rt ••• Mtmt~es
i

~

l)Ri~va

sent la V9lt dB1 joier GrAnell.i que 61u: UTu! 11

nou xis.cle de la senyora

aranêl~i.

!tA n'aque-st, no, Alcide1:".

Quan And:r'9u A:M"ib~ al CB:t'rer sent encara 11.1' da:r!'era part del dram-&.
":il nou xiscle,
lm

que e8 veu que

~

e-l t'ort d& la senyora Grp.nelli,

tret iie<1 nou. i mig. Mée ·x1A4tle:e. Més dispars.... Despres 16 f1n--

tra s'obri barro&r$3rren t i Aloid&s Granelli tirot1aj'à la ni t en tot

direecions fin s que no l i restar

bales ••·•
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Al do~ anys justos d' ~q 'test f'e·t, tingué

lloc la captura

CJ.' Andreu

~,

Milans Pe!'ríe:r acusat d'ma pila d'int.ervenc1ons no admeses pe-r 1.

llei. Qua'O, al jutja~10, digué 9ne tot li venia per haver' volgut
Marc~nb"

portar a e..ap les ob:roes de la Ftmdac1ó

s, no li servi de

l'8th'
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Que pel"' què s'h..avia ca~.et v:ïnt...i-nou vegades, Enr-ic POInGranz:
Blau?

Ç'ui no ho f'ari.a, senyors, si pogultf:f?

No li Valgué ,per a !'eS,

tampoc, eontaJ" al 'fiscal ~1S' de'feetP.s de 198 e~V4S vint-i-nou se-

nyora s. 3iuen

qUè

'&1 fis'enl era 80J.1.e1"'•••
~

Sempl"19 l i revien dit ArtU!'·et,

fi

n'ell. Artur Mallar-t i Kle1n en
.,.,

tenia per molt 00 sortir, 8i n'arriba.va a sortir,. de la Casa. Se l'havia condefl1Ilbt :fort. i, gràcies 31 ,seu comportfW.lEiDt admirable s'eseapà
de seure en cadiro.s de trelEt anomem&.
·1-'"

Hi ha panetS' que en són de-s-

prés de :fer una pila de cos.es i~ és ~Jar, (luè. vol-~ que :faci un jul

rat.. Artur H.aI1art només en :f'eu

estat incapa9

Ulli,

i durant· una pila d'anys havia

d'aixat"&· una :f'orm5.ga.. L'advocat de:fBnsor in&istia 1

insistia sobre la conducta alter10r

d'Artur" per'Ò eJ. :fiscal digué

q1.8 de lil38 coses b4n :f'etes se 'n guardaria ;ple bé- d'aeuS8r-lo. La qua
;fell

Artur- Hallart t'eu una t!lica grossa, Ja veritat.., &ncara que. ell di-

gués que q1J8D la. feu, ell no· ..a,.:ra ell•••

Arttn" e'l'a flequè.~., tenia

ll'l8

gran ~ITòQu1·a, un bonic bigoti ne-

gre, i estava gras que er.uamo~ava. Si algú no l'hagués conegut, al ve:l

re' 1. passa!" pel 'Carrer no s 'hauria pogut esta!' de dir: "Aquest. bema
és f"1equer".

Havia pas8et 7 anys a. estudi 1 vint a la f'1eea quan co-

negué EmestinR. Ell, ja sèmpre que l i , parlaven de 1.a noia,
solia dir
,
- Tot aniria bé, si no fos

- Però •••

aqu~a.t

nom•••
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- Què voleu que us digui ••,.Aquest

nOFQ ••• ja

ho- veureu!

l malgrat la Sl)va aprenssi'ó p&1 nom, Artur f'eia &18 millors llon-

guets de la ciutat i era 'tan bon

f'~Btejaoor

com f!ecluer. gl :feste1.i'

no li restà' eap :t'acultat prot"e.ss1onaJ.? ans- al eontral'i. El bi.go'tl. l i
cre·sqt8 tma mica F8-S, ell guaDyà. pos, i barNs 1 coques i :çans de
coJ.za t.enien tot.s els guetos d'en:.qà que pastava anb la noia al esp.
'Els

diumen~as

anaven, so:r"tint .(l'.lIDa 888Sio de- ci.nema, a mirar 'ma mi-

ea els canps di! ":,,rop. Tornàv9D fIlés tw"d, clgaflts del b:r8.~~ amb cara

de festej&- i

Lm

brot de :t'arigola a la boes.. A lea nits del&

nyala ta .anaven, de tant en tant, a pas'sal' 1& vetlla
tia de la noia qU& tenia
:t'OUl d' lm

al~r.s'1~Y

di'Spe~SèS

1

ma a

Bo

di~s

se-

ca'sa el' una

pimo àe. manubri. Aquell piano

lJn

an01IJ9nat Ra:yer Que deia a t'Othom que un seu parent

:fou l'inventor de 1~ aspil'ina.· Això no- li priva. d'anar-se'n de la diapesa sense pagar deixant &J. piano

xàtma

CE'.l~ta dient.

bon.s sentfmenta i

me mals

se n(aneva s'en_ pBftar.
l>liR'8!'

a penyora.

a 1a tia à'1t1T'11estina qlP9 era

~Jun·t

~a

amb el piano dei-

dispesera amb més

.t'ogons que iDai h..-::\via t!'obat i qU9', en paga

deIa bons .sentiments J.i d,ei.a

xava sense

CO:"1

:e~

piano, però com a càstig dels fogalS

la tia, que cada vegada que

un disp88&r mar...

passava vuit dies al llit, aquella vegada.

&1 piano, &"ho agaf'à

7

tü. veure

bé, i:·

- Uir1, dinou i mig, sí,

9~Y():r'. Aig1l8

corrent, cuina familiar i músi-

ca a gus.t del dispeser - solia dir- SÇfnyalant el manubri quan f"'eia trac-

tes amb un :t'uttn-

J)·~S~ODÜlta.

l fou -en aquelles vetlles del die-s s9Dyelats

.,

El

casa la t.ia dispesera

que Artur trobà. Que tenia tota JA r-aó del món çuan digué per l.TriI:1e.,:'8 vegada liqUA tot. ecsta~ia

bé ·sic no :roS' el nom tl •

- Uiri, 1.8 meva neboda....el senyor l!f\llart., f1.equer ••.•
La tia d"~m'jst;~na acabava

<m 1"ar 1 ~ presf:mtae!t\.

- dispeser., el s'enyol' VaUè-s, met~.

de la parella a Ull nou
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-Ella m'agrada molt! - f"eu el senyor Vallès.
- A mi tamb61 - fou la resposta rà:p1r1a dfPJ'-nur ref'ilant-se :Les gu1~s

del seu e.splendorós bigoti.
La tIa rigué, Ernestina es tonrà tUla mica vermella, i

la 'situació

f"ou aclarida pe1s eons estridents d'UDl!. ball de moda que un dispeser

arrancà de 188 inter1orite.ta del manubri. uBaJ.lem1 t1 ,. digué &1gú. l
,

la dispesa en pes- rodà al

cC!11pà&

d' Rl.1ò que tocava l" ex piano de~ se-

nyor BayGr. A n'aqullll primer ball en segul un altre i tma altre. La

dispesa podia no. uenjar massa, però de ballar, se n'atipav&.... El balan~

de la nit fou per Arttn', que é11 ballà sis balla amb la tia Ma-

nuela

qu~

el senyor VaJ.lèa ballà aInb E:rnestina.

- Mira, l'l~eBtina., que balla cofoia - li deia

~a t~la Hanuala.

- Si.
Fan

bCXl8

p8J'"9lla., oi?

- Si.
Es sinpàti·c., el 89nyor Vallès,. no'l

- Si •••

Aquella nit. Artur- t'eu

un

pa d'spl"8nent.. 'l'ingué tantes hore. el seny

yor Vallès al cap que tota la. fornada, l'endemà, tenla gust da t'enol.

passà una sA.ttna.nf'). Artur ba1.J.à,

~quell

di um..enge,

lm

noranta per cent'

dels balla en-tr'e la tia 11anuela i lIDa ve!na la qual, com que &1 manu-

bri no Ja deixava dormir, tant per tant. la passà ballant a .la disp.·sa.
El seny<,'r Vallès no ~eixà mrn~stiDEl 3D tota la vetllada. A la sortida,'

J.a noia 'digué' a Artur que- mai s'havia divért1t tant can aquella nit,
i eJ. viat.ge de casa .1a tia al domicili de la noia t'ou

Lm

seguit

de

conta!' ccise-s del senyor Vallès ••• EJ. pa, durant. quatre dies, tingué

gust de penicilina.
Fins qU8' Artul'" decidí t'e:'" ql!9'l.een i comen~ a parlar a la noia del

casori.
- Diumenge vindr&s casa teva i lligarem eapa.
- Diumeni,.e7

Pey,ò.si hèm d'anar a balJ.ar amb e1'

.senyor Va11ès!
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S'hi auà

lm

a1t:re dia a l11~:;ar caps, però s'hi anà.. El noetl'9 ne-

quer era toS'Sut tanmat..eix. NQ parà :t'ins que ea decidi que el casori
"

es t'aria a l"ag-ost.. "Ballaret'T ·amb p.1. senyor Vallès", pensava Artur,
"pero ens casarem amb mi". l la iÒ498 del cS'801"iemp1.enà, jtmt. amb 'tmnea i

p8lJS

de Viena, la seva vida.. l agost arribà. Artt.n" comen;à

passar n'its en blanc, rient i fent

viatg~8

a

d'1m coixí a l'elt19. Vi-

via en un m.ón que només bi viuen ela que s'han de casar i elca.so:ri

elsil .. lus! ona tant com il.. 1usionava a Art.l.n" 1iallart.. l aquea.le. seva
t'elicitat es p1E>smava

abunodsam~nt

'en els pans i barres

qu~

feia .. S8n-

" B,
. en proporcions considese saber- per que.. la seva parroquia
ent&r;dY'2,
rables" Els m$"":tta que menj avetl a:pell pa 00

sanceresc:onteL"lp1ant beat:J,:fi·caT.nent. llurs
ren les portes:

El 14 d' B«Ost,

I

s'orgaDitza~pen

p'~ivilegi

muJ~e:rs;

passaven hores

tres tavernes· tanca-

dotzenes de prcmetat«es.".

ahans del casori, Al,tur rebé la nova de

1mB. setm8D~

que E!"neatina no es trob8va bé. ut,Ta ban anat a buscar el sellyor VallèslIlJl
li digué lB V~!Ila que l i hLvia pOl'tut l'avís ... Q1.1ail Al'tur es presentà

a casa la seva prom&sa i entr·à a la camb:r-a de la mala!ta, aquesta :teu:
- Ai, que

r.as.

trigat, VaJ.lès,

.

aVlt.L ....

'

No s6c e-~ senyor Vallès,. g....nestina ••• sóc jc, 1" Artnret....
- Ah••• et'B tu•.• mm penso que no em podré casar,. Artu!'et •••
-

Qui ho ha dit'(

- El senyor Vallès.

P'lrò què et fa mal?

Ai, no ho s&· però ell diu

qn~

no qm puc ca.sar .... diu que jo tinc una

natura1esa espe-cial propensa e vellre' 8 a1t1lT'.ada quan hi ha :f'arina
-

l el te-u para,

- El
-

pa:r'~

què

hi diu?

diu que pT"imer .és la saInt que tot,..

l tu, què, hi dius •••

- Ai, a ini, Arturet, a

re el

m&tlnt •••

e!.S8

de ;p&tita que

•

a~rop.

mpre m'han ensenyat de ere,y
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Les \~eaccion s, en humanltats com 198 ci' Artur Hallart, solen é'ssEf!'
de dU6's maner-e:s.: () t"ulminant.s .. o passives.... O es :ran eoses grosses o no
es fa res., El nostre pobre amic paesà. hores dubtant. Li costóva ere ure
que' aqul31lc'1 felicitat que bavia t.ocat amb els dits fina t'eia fX)c, s'ha-

gués perdut perquè la seva prOmeB-8 havia pre:f'erit la earrera de m-atge
- que es

pa:ssen la vid a anb malaIt.a aprop-

ballen pe~

t:\

la do fie q ue:r, que tre-

la gent amb salut ••• Tot, tot "Sf1i~ ~ dir-se Em~s,t.ina.

Ell havil' t.mg'Jt, fins

11~"ors,

dues il.lusioI18 eTl la seva vida: :rel'

el millor pà de .la ciutat, i c.asa¡--se perquè la seva dona fos la dona
del millor t'1equer del món. l entre

~on:ro~mar-se

o e-xplotar, decidí.

exp{utar..- L~ p:~nt da1 cal'1"er, al vaure '1 equella dies, no es podia
9star de di!': .IAql1ASt

em porto. uns de aap" ...

hOClf;J

El 6 òe set.ambre 'tingué lloc e:l ~aori d'Emestinf.l. amb el senyor V§

l!ès. Bl pare de la noia,. com
Artur, de'c-larà que t.na cosa

qU9

e1"8

no era

el~

qui

6'h~via

de

ar amb

qu.e la seva: fi.n~ li hagués donat. un

gendre per l'altre, i l'altra que haguéssir; d'a menjar' pà dolent. en 8'1
dina~de noces. l &rloarreg'è una einqu.&ltena de barres a AY'tur. Aquest,
que bevia vingut. considerablement a menys, vegé que. l'ocasió d'explotar sé l i presentava en plata d'argent. AQuel1.a nit t'eu dues fornades-

r..n

la printe:"'"'S., pi=)~ a la pa"'l'Òquia ñe sempre, h:L posà tota l'essència

de :f'1.equer q119 encara po:rtava a dins ••• A la segona no se sap quina ea-

'aència hi posà, però ll'end&mà" a les quatre de la t~rda, de- trentaquatre

e~rwidat:s

i d'os nl1\1is en quedaren

Ll01t

pocs d-e- vius.

~2~
Però~

senyor&" si Déu li havia donat aquells deu dits!

l és que, en veritat, d,e d'i.ta com aquella ja no se'n trob&ven,
segur que p~ Adalbert obrint. caixes s'hagués pogut. proclamar 'ea,mpió

monèliaJ.. l

p veieu,

p~r

una cosa que cem ell ningú podia fer s'ha

vIa de passar la vida a presidi. Ell no haur.ia collit una rorttm8 que
hagués tr,o'bat al 'Carrer, i "pe'''" t~a- vegades.,. ahans d'ésser registrat
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amb el ,nÚlne:ro 329, havia portat a l.' AJtmtam.en t carteres plenes trQbades a la vÍ,s' pública, al
obrir

t1l'le. e-aixa

rest per

8

teatr~ i

als Hagatzems InternacioD.als ••• ara,

tancada a:p,ribà a ésser per a ell, com Brribar

,qi~ ~d

Hilary,

'O

&

1. 'Eve-

oh-r1.r el Canal de Suez per a Ferran

de Lesseps... tha caixa taI1C8da l'hRvia d'obrir. l les obri totes. El.
secret pel. qual durant el temps que 9~l actuà ho t'ou mai robat. al Banc
Federal !'ou" i no cap altre, que un director arnb un u:1lent mai prou
lloat pela 8'cQi.onistes, f'eia d3ixar, al. tan.ca.r el Banc, la caixa
ta oberta .. l Pon9

:ro~

l.dal'be:r't a. tm.a :caixa oberta no hagués gosa.t :nai ni

acostaJ'-hi les mans. l tot- vingué- d'UÏI diumC)nge a la tarda Que la

t'~i

lla Poncareda, v.&!na de 1& seva, no, podia obrir la porta del jard1 •••
Algú les' organitza,. aquestes cosss', no ténen alt.""P- e:spl1eaci.ó ...Pon9
preguntà qUQsuaae ia.
/
,
- No ho se ••• no podem obrir - conte nta el senyor Poneareda G.ue aviat

pe:rdi.a la pa ciènc1l\ i volia ob!"1r amb procedimen ta de vio+ència,
Ponti

Adp.lber't repet.!a a qui el volgués escoltar quan parlava del

t'et, que va sAnti,..

materialmet1~ que

algÚ' o

'lue~.com,

l'obligav6 a tom-

bar el eap trs's metres a la òret,a de la porta. de1B Poncareda. Hi havia,
a terra, tm fiJ.f'erro earw;'olat, enmig la poJ.q
t1t a pa'rlar, a.1guna

ve~dta,

dal cemi. Ell baVia setiJ-

de rO&si.nyols. MM n'havia

utili~t

ni tan so-ïs n'havia vist mai cap. Pensà que allò que tenia

Ei

-cap

tres me-

tres n'era un~ l'ag~à, l'aplica al pany Ponaa:re,da, i la porta. del
jardí s'o~i eD' un tres~i-no-res.
Aquella nit Pòn~ la ,passà pentfant en panys i forrellats, po-rtaa tancades i

Ca.iX6'9 d~

cabals.

P4I' q~?

no

se sap. Quooea despertà es tro-

bà dessota &1 coixí aquell rcssinyo1 que li permeté obrir la porta
dels seus veins. PÓDq, que fins llavors beVia estat :.m home nOllIla1, no

s"bi penAà geni; a llentia,.. aquell estri :finestra avall. Al menys él1
ho' jurab.a que l' hi havia tirat, però la seva s-or.presa t'óu gran quan,
dues hores més tard, a l.'oti.<n.n.a, ~l dir a. la mecanògra:f'a que m.al.dava

~
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per a obri!' un calaix: "Què l i passa, senyoreta Mina"t". 'ltAi, ho ho sé,

no puc 'Obrir AqUQst calaixl 11 , trobar-se, el

bl1!"X~qu'ejar,

el :rossinyol

a la bUtJra08. Es clar, v.a 'obri!" el calai~.. P~rò passà tot el dia que

no era ell.. }ss cartes que feia, que generaJ.me:lt se:rv:i.en per'
als nou-entrata: "Veus, cart.e·s

COOJ

Ci.

dir

les del senyor Pon~9 haui~es de

ter!", aqueU dia 1.1 sortiren enl'a:rhgades, espesses, de mal lJ9gir,

en t'i. Ell sl;t.ava segur ja, que tot li ven.i.s
nyo!. a JL but'mcs, però no- se"n volgué

d~

portar

desprendJ'oe. Li

aqu~

:r0ssi-

COSt.SV8

accep-

tar la int'lt~ncia d'lms grams dEt :r~rro, la veritat. J;::rem en el temps

del radar, els sputn<iks 1 la pintura. ab stT'8ct.a, senyors! l coa¡

no estaVa disposat a creure cosea qUe entenia no s'ht1V'ien de ere,ure,
volgué

convén~1"-~'n

i aquella nit deixà deliberadamen t eJ. rosain;yo-l

dessota &1 coixí .. Ni mai ho h~gté9 t'et! Le:a set hores de llit resul-

taren set horea fatals. llia processó inaesbabJ;l de coses U1n-cade.s li
a8:r-danejarer! pel cap :fent tota mena de pil"Uetes, :r'Jgint, acostaP.t--se,
tornant 's venir, i a.ix1 durant e·ston~s i e-stones. Pon9 Adalber-t es

de:spertà primer i s'alarmà després. llo volgué :fe~se cap raem men t)
ni contestar-se e8p dubt¿. J~.ll bevia dormit sempre bé, era de 'les eOo-

ses que millor sabia t'er, i 81'a••• s' aJ.çè, obrí la finestra desf'$nee-.
trant el rtls.sinyo2 def'in it, i "'fHl!llnti. No

eB

mogu4 de 1 "clIl1pit t'ina que

sen

t1 el petit u·cJ.io u metal.lia que t'eu aqualla clau especial al tocar
l'empedrat de la voravia. Se',n tornà al lli t amb

lD

sospir d'alleuja-

ment, però així que· ~ancp e1s ulls no vegé altra eoaa que ccm'binaeí.cns
de, xit'res i lIe-t,re..s que obrien caixès tane&de's de totes :forroos i2 n?i-

des. Les )d.íl-e,8 eomen'98Ven pe.tites., com ai vingués.sin de qui. se;:> a on
i

a' anaven en.gnuxint en prporcion s grandioses, tant, que DC' li cabien

Al cap. T aixó,tmf\ i alt!'H vegsda, incansablement ••• S'al9à, neguitós,
pensant GU" ¡-'aiTè· :fTesc del mat! 'li esbapàiri~ eq 11ell desvari .. La pr!

mera Que vegé sOT'tint al ear:rt9·r el convencé que el desvari, en llo~
dé minvar, {R'aixfa. Les portes. de tot
e~~ no

e~

barri no' existien, almenys
./

:les v'Eda. Veia, en llbe de portes bonestes., un seguir de por-
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tes met.àl.lique,a, pint00e8 d'un v'9rd gris 'amb ma 'gran combinació al
mig amb lletres i números dino pleques rodones, plc')tejades, bril1an,ts •• ,h

El tramvia g"havia convert.it en ma gran caixa de cabals emb rodes, i
en caixes dà cabals s'bavíen tornat el monument 8 Living~¡rton8, el carro de :'11. n&t!te.. pública i el ce·e de la cantonada del carrer à'Enri:e V.

"Rs posà. a córrer i la visió de caixes t'ortfts no parà d'anar- i venir
al seu v<'ltónt .. A l.:mQues
8r.Jb

pa'~'&

rodes atropellà una e·aixa

d I on corrie :&1. malhaurat,. tma caixa

8Nb

t'aldill(1?8 que de ré-sultes de l'a~l

tropell quedà amb tota :U. combin{?ai.ó à

descobert••• Es 'trobà <»-

rrint ~ f41s ef"oreA de la ciu'ta't... ~uava. Pe!' ~dXUgr:,I'-89 la SU0T es pG8à

la mà a la blltxa-ca C9'rC811t. Ul~ mocador, i:
- No!! 1 -

e,JIcl,am~

el po'tlre 'ix-me al trobar-se 6ritre

dol" el ja t'.an.Ó8 Tossinyol ..

Ce~

'Un lloc per e

bar el cap el xiular d' lm tren que s' acosta.

,-:sr-se el'l i. :p-o.&sinyoJ.. desgota el t!'en
lm ••• Decideix,

0,

~ls

plecs del mooa-

d~ixar-l0.

Nos~

li fa 'tom-

què fer, si llen-

de'ls dos"r només lleIlÇ8T'-n"hi

da momer!t, només llenea,-hi &1 rossinyol. El d&ixa

Ól:i.-

munt J.1i via, i espera. Quan la màquina pas.sa damunt l'est!'i, puja cel..

amunt

tm~ :rumer~

..

bldIlca que a t'li-da que

,

pu.i~

es. fa morada primer i d' un

~

vermell enaes mes ta.l'oh ••
Ara elA €f:lrrer:s s·ón nor~&, oorn ho són ~es· portes, els trc:IllV'i es,· les

estàtues d' bo..-nes il.lust:te.s i 1.&8 noies. }'(\n9

respira a tot respira r,

-<:ontent. IIPotser sí que sqUEt.st rossinyol. er? dif"eren't dels al tres 1t ,pensa, "però tot s"ha acabat, ja-" si bo era ll • l es veu nue ho e!"8 di t'el'ent

dels alt,reg perquè

~i

bé tot~l que, $'1 volta és normal, en lloc d'i..

dees, sl cap li van sorgint :f'ormuJ.es i més :ròrL:1l.1les, vi:ves" 8-vnoreo,
com si algÚ les. h~ anés ditlnt ~~ vi.VA veu. De totes" t:ma, aques.ta:
373-4-2-9-H? li martelleja e-1 Cê-rvell més que- les altres. Ea ben deba-

des que v·uJ.g'trl penS1\T en

~lt,.~"s

.cor;"a, al cap m, hi te més que aquella

:rònnu1a. Tant, c¡;:ue al trobar-sS' tu per tu aob la seva cosina Eulàlia
i

al dir-U ella bon dia amb 131 mill~r del-s seus eomTiures, ell li
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contest.a amb una
-

e~rimonios'a

llevada de ba'Y'-rg't:

3?8-4-~9-H2.

Eulàlia se' l quedà mirbllt tma mic~ desorientada.

- l ara .... ! - w d&ixar

~ma:r.

No n'hi havia pfJT' menys, és clar.

Arribà ~ l' of"ieinJVl11, sanpre t.tar. ptmtuel, una mica tsrd. No s'atura
en lloe. Va de- d.rst a. la .cai~ i, davant l'as:tor~l.ció del pel'\'SOuc..~ que

se' n cuidava eoman.ça a fer t'tm clona r els ressort s.

r,

- • •• ~-9-He! I - digué amb veu alta, obrint la caixa. l deixant-se caure

a una caèir8 diu, a.J.leugtJrit: "OI'àoÏJ3s a Déu!! !flt

- Però ••• pe:rò -deia el senyor Falguera, el caixe-r- ••• però com ha anat
això? Si és un se<:ret que només el

més que tio i el senyor

Al1n

posar ahir' i no el

VBt!l

COll&ix

l1ingú

Uel~!"!

i que mai se li av1ngu~sain els comptes foren els poes misteris

que compt...ava en la
A la rdt, Pon,-

~V8

vida e-I

caixer senym" FnJ..gU'era.

dormi tranquil fina a 1BA tres. Ea recordà. que era

l'hora que entrava en joc: el rossinyol
sota el coixi. 1'it', 91 rossinyoJ. no hi

qUEll

9!'a,

el tenia »prop. Mirà des-

però

el pobra Pcnq

t~nia

ja dintre s'ri. quelcom pitjor: la inf'1uència d"aquell l'Ossinyo~ extraor-

dinari que BO e s mouria mai. més de din tro
men~va

P<>n~

-el ball de les t'òmules i

s~u... 1~ pEu·ti

r de :Les

~ 00-

ja no estaV8 tranquil. fins

que, en un lloe -o altre, podia aplicar pràcticament,. això és fent.-les
se:rvir per a 'Obrir caixes "tancades, :les fòr;ttua-.s que cada nit,
tY'e8

li ballaven pel. eap. Quel'Ct.'>m

s'enaenyol~i

a.e

mA

t'ort que el

~ny i

8

le

la vo·luntat

tot ell i acabà acceptant que en aquest món hi havia

vingut ptt!" a obrir caixes- qU9 la

mR

j(,ria de- la gent no podia obrir.

l n'obri moltes. Totes, gairebé; In:rinitat de caixe!'s repetiren aqueèta t':T'ase al

tr"Obar-~e,

al' h0'r&-

d~ 6omen~ar

el

tre-h~l,

la caixa eber-

ta~ "Però- -si j~ snit, cóm eempre,- la vaig òeix-ar tanca1al!'.

Al principi, com que a l~úbri:r tma caixa tana1cda la sensació de

sofriment :ri.sic l i passav{:\

cc~

pêr art d'e1l()fmtaoant, Ponç Adalbert,

7

no passà dll deixar' les caixes oberta·s. Desprr~s', per tal que li eompli-

quessin mé$
alt i, ja,

,(:QIlismes s'anà assignant ,..ro jornal cada

8.1$

erao~r.ado:r'

gad.a més .

combinacions obrí coses tancades

de secrets i

prtlscindint de f'òrmules de les tNS de la

matinad~.

Sortiren al mercat noves caims dites inviolables i les cases constructores of'a.riren :>rimes e:xt~s als seus tè-cnic6
"

fiÍ

les caixes no

"-

s'obri.ssin s1nó a qui s'havien d'obrir. Fou en va. Aquell geni ho obria tot ••• L'a~far"n
VOP8

obria el darrer oodel que sortí. fJnagats

qUBn

la c..ai>.."'8. hi revian els accionistes de 11.1 casa constructora, un

equip de po lleie.s i l.es prime-res autori. t ata.. Presenci aran t.ota la
operació d'o'ber'tl11."a i, d~vant l

tedat i precisió de la mateixa al-

guns dels. assistents no es poguéren estar d."inicia.-n un aplaudilllent. l
és l' (mic .cas sabut d'un empre.aormt <lua se '1 deixar 6orti:r de 1
pera anar a obrir la caixa de

l'}~tat.

quin penyes feu tan

Pre$)".

comp~icat

eret ningú la, podia obrir. P0ll4· Adalbert t'ou f9'1i-

que ni amb .el

citat pel ministre de :financ~9 &n peT·sona, però la llei era la llei
.!

i se' l tornà a Ja G:ran Penitenciaria •••

L
Tothom es guanya la vida com pot.. , en aquest món.
se la

gt~.ltlyava

tant en

tant~

p88aant ls

marO'PJS

damunt la.

~,

Vidal Verdier

en circs da prestigi i, saltant., de

tada uer a t'er la. cosa més emoci onaDt. Sem

bla que ~re'& vegade,8 seguides saJ..t à

damunt

as

é\utoTftats de t.res

llocs di stints. Com que hi hl.g\lé, en els t:t"&.~ saJ:ts, baixea de ~onsi

<ieraci6 perquè rOl->en tres

autènti~..a

Ralts mort,a16, sa'n t'eu \ma que s-

tió politi'ca dels sal ta de Vidal Verdi fir i e1. tanca-r'en a la Gran

p ...-

ni'tancia:ris pel"què no es llen~s mai mIs, de 15 metr-es d'a1~ada, da-

munt batlles i :r·egfdo1"e.

La poli.tica

te

aquestes coses, <Èvegades •••
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"

Robinson parla totes les

llen~e'S

conegud9$. Es ·clar que no l" havien
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pas tancat. per això, ••• Sefons sqmb1f"

Robinson passava gent d'una t'ron-

tera a 1." alt.ra .. EJ.1. t'eia eJ. seu ofici. sense mirar tnbd qui passava .. Te-

nia unes Quotes establer-tes i si la gent que volia passar, pagava,
passava. Com que quan nanaven i:Jls b1.aus havia passat gent groga i

quan manaver. 'els: m-oocs havia passat

sider-at per- uns i altres ..

~nt

blava, Robinson era ·ben eon-

~.tudàVtm governs i

règims, però Robinsan

era. tmB institució nacionaJ., imlffiobible peruqè tots els 'Colors salm
bien que- un dia o J.' altrA podien haver- d~ f:el' dels saus sel"v~fis,.Quan
hi havia ma r~voluceió, oue llavors n'hi havia sovint, si els reva-

1.uciona:ris s'ho veien mal-:pargt s ...~bi¡::m que 12 solució epa Robinson..

Previ.ament

:Robi~8on

havia aetuat por-tant t'ronterAs enllà ala anti-re-

volucionG3:'iè. l sovi.nt es troba havent. de :feT la feina al revés,¡ és

a dir, dMJant sortida als qua havia :fet
via t'et S'crtir.

Fin~

ent~ar

que' a,lg(l digué- que al1.ò

IlO

i qntrada als que ha-

podia durar i qU& ja

n'hi havia prou de mucV..l'J" ;noms de carrera i qL.l& la cuJ.pa de tot la te-

nia Robinson pe!' a possbili tar

1;;:,

.sortida n9 r-eaccfonaris una vegada

i la de !'evolllcionarÍ's l"altra, i vi~e-Vet·8a. l s' agafà al po.bre pas-

sador de ;fronteres. D'9n9<~ quo All 9S a la Gran Penitenci~rlE.4 (¡,ue els

OOTT9r-8 porten els V;¡ateims noms•••
3(10
t~nt
./

l encara no la sap ningú, G9nyors! ... e's podi R sen't:-ir C}ue deia.., de

en tBnt, ~t:lT'ic Vi1at~l'l"í Gosh, capità dtt f'ragatt\A Allò que 'trlngú

no sabia, era la 3GVa

il1~

COUI .en deia ell, perduda en la ilIllJeDsitat

de la mar. Hi ar-ribà a J.9. anys. per casualitat, quan era a,egon de la
dos-pals nsu·p' després d'un temporal que desvià 1.a Tuta del v~ixE:U.

l ningú, l1e"l:"r' t <1' ~11 no
la

l'S~VG

iila u

•

~~hif:

ATa Ciue no hi

la 't'llta a seg'l,J..i."" DAl" anar- a parar
~vi[t

~

res a :re-, Ti.Jlric en donava tota

mena de detalls i en contava mer·svel1es. IIEn
la trobareu en cap C".:..rta de n3.vagar .. !li

prim~J~

hal~ia

lloc",

deia~"no

è' haver 1ma carta di

naut':ragar perq 11G. hi. fos consignada ••• Per arribar-hi cal lluitar i,na-
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turalnen t, vènOlJr', a.mb las corrents més p~r'illoses, els vents més
:forts i els :remolina de P1és pJ1eu que· fa 1& mar•.• Tots els

Ell tres

pa-

ratg9S perillosos de' l'aigua, de totes Set són, uI costat d'aquest,
tits aix!. Però, ah, quan hi 8r!'ibeu.1

Passatel:freu d'una corona

d'esculls que la vo~ta, trobel} l'af1uR manyaga com si t'os de vellut,
amb \IDa platja mt.1d.ada amb palme~es que té, -al bqll mig, un riu que és

el carn!. de la glòria. Dominant l'illa hi ha

lIDes muntanyes que són

tres catedrals de verd mirant cada dia, de cel atnmt, si manca res a
la virolla de gràcies que lEl. volta. Dalt d'ma d"aquestes mtmt~yes hi
ha dues inscripci.ons: una, de potser quan la van t'er que diu••• nEu tem
sido' o prilIB iro em chegar e nao pode haver segundo". Al' alt ra s 'hi
llegeix: f' 'Ep, que jo tanbé hi he arMbat". Aquesta és t'eta meva.. Mireu••
l

cada nou-vingut a la Gran Penit,enciaria havia d'escoltar, un dia o

altre, lé història de l'-illa d'Enri'c, i si l'escoltador no tenia p:res-

.

,

sa, la hi. s'tòria no s'acabaVa mai. Tothom en coneixia versions di ~tj;ntes
contades, totell, pel propi Vilamar1. Històries Ftpart Enric b.:.vit estat
un grm ~apità de vaixell. Era un home nascut, seguranent, sota la pr2,

tecció del mateix Naptu o d'algú gros de la mar perquè n()tIl$s estava bé
quan teni? f.\igua
autènti c,

<X>t!l

~ nrop,

i ql1P.nta

~s

millor .. P:l viatge de la

"SU~II

12 tornada, la q usl eoaa l i valgué el

mil tones "SAUTT PI mE". l es veu que la impressi.ó
seva Ula i el

C'?ll'!i

d' anar-hi arrelà tan t'ort dintre seu que en eJs pr!.

mers viatgJls al passar .ap:rop d'on mesos enlJ.à el temporal guià la
sentia

lm

"sm'a

pes81~ólBi'g suau pril!ler i de molt mal resistir després que

l'obligava a deixar el cOl.7la.namen t

de~

vaixell a man s del seu segcn i

a passar"'se dotze hores tancat al

Rell

camarot. Llevat aquelles dotze

honu!neTillose-s qua els merinel"'s i ",ls que "!'a:n 11ib:ms en diuen la veu
de la mar, F:nric Vilamari era e 1 millor capità del món. Feia un s viatges Tegu1aTissims, cuidava la càrreg~ com si fos filla seva, i
"SArrN f'I'ERRE" lluia com e-l sol.

.

el

Poc temps després li dCllEven, per a
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poJ"tar-10 segur pels camins de la mar., . el, 30.000
~a.

de batejar. L' "ORIO" era 1mB unitat nova de
tinat a :fer la travessia

Amèrie~-Australia, !

~nés

"ORIO"', acabat

C-empanyia

star des-

tenia tan bel3..a estampa

que n'estaven orgullosos ~J.s seus propietaris, la tripulació i elS paj¡
~tgers.

El

ve¡~ ~-1attersen,

propietari major de le Companyia, diuen

que va dir qtl:ln el portaren vo:r-a ].' l/ORI0":
Quan, vegin

~-q'J\~~'

ya ixe1.1 ,

tO:tJH)fI)

que no estigui malalt tinorà

~es

d'embarcaT-s'hi.

r

t'ou gairebé ·ain. :fi el v.iatge inaugural s'hi embarcaren 1500 paA

satgers.
Era el primer viatge d'R:nric Vilmnar1 portant un vaixell enteramen t
de pa 8satg-ersi:i Estrenà tmit'o1"t'!l8, aq

aque~~

viatg.e. Durant uns dies tot

. marxà en nor.malita t, però n"arribà un, de dia, que t'ou el dia, d'Enric

Vilamarl. Fins lJ1;!vors havia resistit,com sols ho fan els. escollits,
la grantanptaeió de'la seva vida: de·sviar lr,r:rtf: dels vro:xella que co-

manava va'f"'S f\quelJJ1 seva illa idol8'trada, però aquella nit, tma hopa
després d'haver donat el timó al pilat, la temptaoió, que el pobre capità considerava Yen~mda t.an<:an:b-s.e -..m~s ho:res al. seu' eana~ot, se li

rnanit'est;' en .proporcions t'ora de poss.ibilitats htnDmes, quelcom sem-

blant a 'l'aparició, per un adoJ.e&cen~, d'una s-enyora amb sa'bi.'tes.·•• Si
la culPe t'ou deJ. capità, .de. la v.eu de la mar () del 'mateix lTeptÍJ, aerla
de molt mal apla)"u. La cosa ·certa. és que UDa hora desP:MS .c;l'haV9.I'-S9

ret:i.:tat; al

819U

cama,..ot

Enric Vi1amarí dei.xà 00 patir aJ.sent.i r que la

sirena del vaixell ronmciava boira •. l pujà al pont amb un somriure que
ningú no entengué. Ho trobà. tot pJ.e de bo:fra. I/"ORIO" naveg-ava, aparentment., enMig de núvols. Di.gué. 1'1 pilot que li. tornés el govern de

la nau i valgué restar sol. al lloc de cananamant... Eren les tre-s del ma-

t1 i queleom el

so't"'f\que~iÀ

tot. Enr1.c sabiR.

qUA

es trbbEiv6 exactament

al 11.oc p~(}is on on temps anda~Tera comeIlqà el temporal que portà la

"5'UN" a ~'illa meravelJ.osa. Ningú no ve,ia Tas en ~quella boirada. Ell

~1
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sl. El~ v~ia a ·caèa «tostat de la nau un camí. cJ.arfaaí.m i da m:ièes just.es p9rqdèl" "ORI011 el seguis. 1ll. oor- ja no' sabia oo-m f'&r-ho per a bà-

tre-1i més depra-ssa,. Enri-e Vi!ama.:rí. pll!rava a 1.làgrima viva .. IlAIT-ibar
a l'Illa amb

~ ....'500 passat~r&lI,

anava pens.ant.

A les 3.13 -dades' del dia.ri d,' a bo.~d que fou tro-oo"t mesos després

o'o-qro"

per un s ceroodors de corall"', l'

COm! n,à a sal ter polidBm9D"t.

A 1e's deu e.1B salt;s ja eren lI'molta ViV80&S", qua deia· un músic 'italià,

i, a migdia, :el .cafè ja s', hagué de P rl}n dreamb 91 parament de temporals. A ~a nit 1a g-mt sopà d'esma, pe-rquè el ten·ia pagat. Algú parlava de què. no hi havia reA com anar pel món

«l

cotxe per les Rambles,

I\Yde Park" o el Bois'•••
- l anar a. pêu,., que no és

una. gran «tosa? - se sentí..

A les dieu, uns músics tocaven .ja 8rIIb

lm

.salvs-vides apro}:> i la gent

t'eia, en grms porporciona, eara de pena. Vora un 1.111 de bou ja. es comentava

lfG~ieàcia

rie le6 promete-nce,s. IIConvenceu a la 8!nt que se'n

vagi a dormir, deia el Capità

les dues de- ·la matinada. "TaL1poc

do

li

'-

t'aran ren al t-emp(!).~al, si no hi van .... li Però la gent no sabia què :fe,1'

davant ,l"extraordin;ar.i
Alguns es
que allò

~i~en

9r'8

una

bEÜ~

:al llit

del

~b

t~meritat i

vaiXè'l~

qua els ballava to-t·s,. i a salts

-cinturons de fJ'Ll-ro .. lli banquer grec cïeia

que la cosa que e-a1.ia era que el vapor re-

culés ••• El tocador del a:mtrabaix, a l'orquestra, tapava d1aé:i.mulaèi&-

ment elf; t'oro'ata de la ca1:xa d:e !'e&sonància del seriós :t groEal instl'Ument pe.aent que, si p88és la pitjor cosa, le& barque.a de, a.alvamEllt serien molt :sol.licitades••• A.lg{\ de diners co;¡wultà el Capità6-••.
- Si hagués d'ana!' per a mi-, jo el faria' parar el temporal .....Ara,
tinguin en ·oompte q l 19 jo

s9 on v·aig, per estrany qué sembli.

A les &tise,laréj ~,. no hi ha boira però t'a tot- el ven t que, pot t'er
i el temporal d'lmes hONS abans ha progrel:lsst. ge'omètr'icamect.,

se

sen-

ten mitges 'Converses a to amb l-es onades que porten 1.' "ORlO" a ve-

loeitatsespantones pe:r

aqll~11e9

-Vol dir que pot ~sse~, això?

mtmtanyes russes llquides:
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... Oh, i només en diuen

ml

t-empora1 •••

·..
- Jo no sé a qui se l.i acudeix ~er un viatge de noces a AUàtl"alia t l

tot per passar
- l tu

c~ns

lm mqs 11'm~.'de

que no val

mé~s

la mamà •••

aquest 'temporal, que la teva mamà?

- Vostè creu que "sn sortirem, senyor marin.er?

Tenim ordres de dir que si.
...
."
."
Pero·
veste
que
creu, senyor

- Amb aquest~

en pato

.

mar~n~'?

3~.

- l no e 'ha negat en cap?
•••

- Capità, tinc de rapetir-vo's que ans han ~a:ptat de la ruta.·

l jo repetp.ixo

Q"9

s~ on vaig. l ci' aqU;9st tanporal no naut'ra~r

.Re

cordeu-vos-en.
- Vos tJE.nèu, capi tà.
•••

- l pensar que

d'aq~le8ta

joia de mar, els homes, que no tenen perdó, en

dimn l'oceà Pacít'ic 1

·...
Espérafm. Vull estar amb tu per si passa quelcom •
... ATa te'n re-oo!-d9''1?
- Sm:apre" en els moments dil.'ioi1-s, m"hi mE; tingut. a la vora teva.

sí., a 1.8 llotgeta, del "Mou1in u

... no m'ho retr~gdis,
... si, 1.8 llotgeta no

també' hi .e staves' al. cos tat meu •

ara. AVili és dit'erent•
t'eia Rqueet salt.s•

... Oblida-he. Ara, en aquesti:l moment~, és únicament amb tu

qU&

·v,¡Jll. ea-

tar. Si s'ha d'acabar tot, que' s'aoabi mirant-ta ....MargaI
....Joan 1

... Et recoroès quan en S c0l'1eix4rem ••• Tu po:r'ta.'U8S un
- Era

lm

\9

'sti t b1an Ce ....

quinZ'! de maig•• ~s dèiem ambdós que no podrisn viure un
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sense 1" al tre.
- Jo encaTa t'ho èic.
- Jo tan:ióe.

- Marga!
- Joan!

- Beneit

tempo~al!

•••

- Suposo que amb el preu del bitllet algú te dret,,_ s1 ens neguel'll, a

alguna indemnit"zació, dic jo., ••
Negu~"-s

tranquil. Tot està pr&viat.

Aquella nit. e-I vaixel2:,., llevat,- d'unes quantes

senyores~ desmaiades,

semblava ,un. man1-eomi' notant·. Kl mobiliari mudava 00 posició ei.oda cinc

minuts. EJ.sal.ó de :ruta r de. prJ.ma:ra, s'havta converti.t en una pisoina.
La gent reclamava b-arquAs d-e salvament i salva-vides. Ningú no pmdla

estar dret ga.:i:T'9 e-stona seguida. Com pe:nñot on hi ha t!B8sa gert"

es

perderen qui-sap-las criatures. gl vapor, pe:r la seva part, havia perdut ancle8--, pals i xemeneia ••• :Els elta-veus d' 8. bor'd atltmaiaren que ~el
-

Capità ar-8va a parlar t i,qg p:regà al pa8sa:eg&- que deixer de cridar una

&S'tona, Que j-a tind,..ia temps de tomar-hi •••
- Amics

-~n~ -~~ic

els dits d$ 1'*J gve-a
poral

C(\ID

Vil&'rlB't"i-:

matlS-.

Oonec· aqU'38ts J.loc8 que passem can

Fins avui només havia trotat un altre tem-

aque'9t. Podeu tenir

l"o:r'gul~

de dir que beu navegat amb el.

temporal m4.s t.emp.(\'t" al . del segle.. !Jo portem:
queJ.éo~ de~onegut

P4s-

nl handerefl, tenim

on al. -sortir portàvem la xemeneia, mol1:.es barques

de sal:van:ent. són qui sap a on" lea calderes funcionen per miracle i

el timó e-stA a. punt de declarar-se indepenàent,. però. ena en sortirem.
Doneu-me un temps

m~s

de con:f"ianqe i e!st1c segur de poder-vos di r,

quan us torni a pa'r"lar: dAr;;ean:seu en pau, .sens-9- sqgenes intencions!
Aquell parlament animà un.a mica la gent. Alguns aplaudir en. Encara.
dUJ'aven els aplatrlimEllts, quan quelcom s'êsbatanà i tma gran part

_J
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de ~'oceB Pacl.t'ic
- A t.eree-:ra diu

9S

ÇIl19

t'iem .. OR IO" endins.

ja CClmencen a

Veurà, \ també ban pagat

ne~ar-se •••

m~ys •••

....
- segons el Capità -dèia un professor

d~Economía-,

ens resten uns mi-

nuts d'eSpera,., Pot succeir que el. Capità tingui n:..ó i que no nall:f'reguem. Però-, i si no en té de ctaé., el Capita?

S'imaginen allò (ple ens

espqJ7a? La cosa utonstruosau da tots eJ.s Dau:f.ragis: lJ:.uit9s, atropell.¡¡,

er! te, vi o.J.a·c1 om .,.'.No tenim, sembla, mé s

ba.}'q Ma

q.ue le s qua In mar

ha portat a la s8la-cinet!la, ~o que vol dir que- s'acosta \IDa tragèdia

brutal. 30011..500 passatg9!'s: sense comptar la :tripulació que- té, tam-

rs,
.

tot

~l

dret a salvar-se:, i els mitjans de 8,al.. nJ3nt, pe!" ara.,

poden salv8.r, aa.lvant molt, més de
etilin

am

Q l 19

passarà si e-'a.T'l"i:ba

qnes i tots hi voletn arri bar

ra tenim temps, és t'er

Uf1

tJ19B
El

o quatr-e centes

pe')"-SOlES-.

CeJ.

dona.r l'ornre, d'anar a Jes bar-

primer f La Í1nic.a soluctó, ara que enca-

1!lB.l1f'!'agi organit.zat. Pensin-hi,

bem, si el ca.pità va eT'ra.t, que es negarà molta ~nt., Per què no t'èm
eIs possible.a: peT'què els qmt

&8

puguin salvar ho t'acin amb tranquil.-

l ita t.? P,.,.dew ja senyala r els que'

ment.... Pel"Ò'ó~ 13&1""00'••• 9'8 pot

fUlS

~tJ'r peT'

han de .salvar de caïa departasorteig,. per e-stat de 'salut, es

pod&ri norJenal" com1sJ3i ons ·qu-e poden ti:tnir, per endavant, 19 s barq ~9S

>

-,

,

esco1.lides amb la llista 00 la gent. que no ,s'ha
, i gup.l si es nega
xara

lm

d~

negar .... El món mar-

' no deixem némanobre o 1m eseri 'UtiJnt " pero

gsJ" savis ni 'eompte- correntis'tes,••• tma senyora gmVi.da ha de t..enir
pr&:ferèn,ciR dE'f!nmt "ma soltera amb l'BUm o un cc>brador de cmnt.ribu-

cions. ~.
La COS8 :reu ef'eetè .. Es nom~"'~Tl sis comissi-ona i

re-correguèren les d,apendèncig del

~.ixell,

delegats: heròics

alguns ja ho tingueren

de t'er nedant, esca~ant i portant a la pràc.tic,a la. proposta del pro:t'essor d'Economia. A la classe. pret'eren t I!O es lligaven caps 1 la
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gent de diners deia que ella havia pagat més que l'altra i volia. més
salva.ts a la. llist.a. -A lt:: :t'i .se' ls pl"onsté ~ue pa-:r aada :rutil!' salvat

de ter'Cera n'hi ·hauria qtle.t:r9 dl3 primera ••• A la classe del mig no S'!!
cabaven de decidir, com sempr4.

A teT"cera, lacom.issió no hi pogué

ni entrar. Algú deia. a grans .c,ri ta· que ai .en terra les coses anaven.
com anàven,. aquell nau:t'rag1 .seria eJ..
rüm serien elJ.s plirquè

e!"eT1

S-9U

naufragi i els que, se s'elv:a-

-els. rné-s•. serà. un naut'~agi revol'uoionari

aqtm8t, i .serà la prilISr.l\1 r.evo2ució que guanyarem••·.L' alta veu am.mciAnt que el Cap.i.tà anava a pa!'1.EIr privi! de veure com bagl1éssin aca-

tat cOmissions i :revoluc:Ló.. Un silenGiós a. eBp9ran~8dor "qui sapu enA

.

.

va i veo ia de- pensansnten pensament dels de ~a c~Etae éapltalista" .
de la

cla~se

mi:tJa i dels r.evxOl.llc.i.onari s.

-Senyora, -paasat..gara -èi31é

Capità-:

Ü

Jo no S9

{)D

só,c a dintre

el vaixell." però hi. s6c. Us qu.eda un minut de patir. Si no naut'ra8Wim

dintre se·ixanta

S&gp1lS,

no na.u,tragarem.

El minut que s·eguí. t'ou tmmorabJ.e..· Centenars

d~

la de vegades "'Ara!", tancades d" ul.J.s. Tot el.

veus repetinm ma pi-

1&

por era

lm

seg\lit de

petites catarates d.el Niagara, parò la veu d'Enri,e Vilamarl, dominmt
l'esva1().t de lea catarate.s i els- crits de passatgers i tripulants i

com si .in +.2Yilt~s "'ncer el temporal
-

• • 'e

R

eri tS.,Ò8·ia:

potser ningú no hav:u\ vis t tIBi un vad.xell que l i faltessin tanta

lllIUUI.II

pe.ces com al nost.m, però no naufrg.garem. Acabem de deixar la
•

I

z.ona de iJe!"ill, enoo:na que sombJ.i est.rany"" .....

T..b tOOviment extraordinari

da-l vapor priv-à. els òients de s-egui r

escoltant ,e~ discurs del Capit.à.. L' "ORIO" cruixi. espantos8II&n t 1
les tres· classes d'a bord es convert..! en cla.s89 de ea berta, i es p~

di.a veure..,. ai es volla,

v~ritables\ mlmtanyes-

J.i.quid:es· anant al' encog,

tre dels t-r8sbal sst transatlàntic. L' "ORlO" eomeneà
vertiginosa. La

-ma:rAP.

una 8scenci'

de to.tes les onades -se'l devia emportar pe-rqu'

no acabava mai d'arribar a dalt. El·g gemecs i els p'lo'rs foren ja

mo~t
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més estridenps- que el matei~ 'temporal. A la. :fi, l'ascenci6 s'aturà..
El. va1:x:eil passà

ble, mort.a.l da

mon:ent·s "Sospè,s a

lIDS

n~e.:8sitat.
,

a destm ieI'-s~ i no esser

tI'1 a al,~da

èspanto sa, inamida-

La ,gentadR t'eia 'tota toona
.

~'Stim().ni

No neix:! tnthomi qls indesmaiats·

d'e8t'or~s

,

per

' i .

d'all0 que s' S"l8Va a esdevenir.
~9.

dispo'aaren a d&ixar &nar' 1" "ai"

mas

més esgarrifós de la sèVS vida i a deixar-lo anar

t'ort que

e~s

veins ••• I, aqua'll "ai" :retingut per centenara de pita~ no arribà

·a

sentir-s8-. Davant la sorpMsa general, 1" "ORlO" inici.a ma davallada
que no podia éaS*.J.:r' utés
conven~l.1t

que

~gú

~(l no s'ho e,reia. lla psssatse 'estava

8l1Pll..·

}avia t'et, trempa i que allò no val.la. El vaix&l1.,.

calgrat els mal.s pensaments dels embarcats ~ntràt con caminant dannmt

tma alàn,bp8, en un mar com
presentà dRV&nt 2e

tm::l

~ntaèa,

bassa d'olt...... Q'uan Enric Vil:nnarí es
~entada

la

no pam d~ picar de mans t'ias

que l i ter al men't ae les trencà....

-Idai m'ho vaig aI1ibar
peril~,

- Apart del

B

creure del tot qua ens enf'onsariSlh.'"

no hi ha eep e-spectacle com la mar

l n'hi lla q'-lP. pr9f~r'eixe!' vi·~tjar
,

'Capa~

3Ylb

entUr.is~da.

autom-òbil..• QuSn automòbil seria

de paBsP-.:r un temporal com aquest • .,.

W'I,.
Cap1.• +-~

~.. t'
""",¡PJ.
a.,

- Han
- Rompents a

1;:>

vista'.

- Ja ho sé.

- Pe:rò és que: hi

fl.n9m

delirat.

- Ja ho sé •• 'e • -però qui és èJ. Capi:tà,. aqui?

Vos,

é~

- CaJ.derAS

e1;?·r,. pe"'ò la gent ha pagat per
8

;totR

nna!'

s:>

Austràlia, i ....

p!"èssió. Si ja no hi ha cArburant;. tireu-hi gAnt

a les celde:res, però calèe:res
- Diu que ar?.

fl

~m~m

B

tota p:t:'es.si61

a en,vestir lJns escuJ.ls • •t._

no s'ba par1.at p.mbel Capi tà?

ell desp.r48 del temooral. Jo

p:6T

Pot19r ne ens hsn portat prou bé amb
cassos ain sempre tinc la c&rtera
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però quan eJJ pa:r.là de

a Plmt,

lm obsequi al Capità i se1n pal'là

f'&T'

de debó, 'Era va dir- que el. p~u d.-è2 pa8Sat~ d6nP. ~. dret a que UD' ca-

pità, si t:rooo un tqmpo:rsl, que éJ. capegi •••
,1a hi tOT"Bem?

- Ta1 com ho Btmt·, però .aTa és OOsa del ('~pità que aquí és com el. PI'§.

.Bident

c1~ la

Repúblic a l

&1:ri'c Vila~J"1 convidà Ja gent

H

eontempla:r la maniobra de passar

entre els .esoulls:. nigué que d~spr:éB d'haver' tingut l~hono:r d'hF.;v-eril li

pessar el temp.orn1 m4s important del. segle, els se-

10 a cornpal1yat

nyora paasatgal"s el tindrien tAmbé. d." acompatl'Yar..le. a
1168 on

110MS

hi hwia deixet rastre

gut al temporaJ~

pEl8sa t,

lm

tm

110a t'19:r-ave-

senyor portugès i ell.· •• De-

els Apare~l18 d'a bord

e11ten ien

les ordres al

revés i ~l pl"s del f,.eu tornà 8 esvarar el passatge, p8rò Enric en
mar, t'&i fi,. e:s ve'l, la seva sante vo1qntat i &1 vai·xel1 ¡:>bssà ,el

sens.e timó ni cslo-r-tes, C'be'int els crits

d"zqllea.~ Capità

els esculls T'OneRVen al 11l.mY es tornà, da,

!lO:U,

:fr&U

ÚI1ic •••• Quan

a aplaudir al Capità

\

i, aqt811a vegada, la sots.cripé!ó es portè a cap anb totes les de la

nei ••. l quan l' 11 ()R:rO" llis cava mHnaamen t damun t l' a:i.gua nB 8 tr-anquil.
la, quaIi
"

~

ja a ms c.entenars de metres es' veien 18s pE'lmerea de

la platja proper'a, quan al bar, això sí, amb ai.gua .a coll, la ~nt
celebrava, anticipadament, ,segons es veurà, l'alegr-fa de l"arribada,
quan

n:lng(l no penS'ava en

res" ni el Wlpor, tingué lloc el Ilau:t'ragi•.

Llevat el f'.ap-ïtsà, es 'negà t'Ot: V'a:f.xel1, pa8's~t~, barques insume~

ble s , t:ripulae!ó, o"'"'quest,ra •••
Quan' més tard Enric Vilamar! ~s feu a la mar dalt d'un vai:xBll de
conatrueei6 10001, fou recollit per

lm \e

pcw de la ~on:panyfaX. i

fOll

portat davant &1 tribunal que l'bavil:-\ de jutjar per la desaparieió da
1.500 passatgers i vora 2CJO wi-t)·al.,hl)te, les $f9,vaa re·apostes no t'oren
trobBdes· p'r'Ou sstisfactòries. Ell prou re¡;etia que a n' aqet:l1e 1500
passatga:r~s

i 200 t.ripular..ts que se 1.i neg&,ren ell, dos dies abans, els

I
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hi havia 8i8l vat .la vida s tot.a .....A mé's a més, que en sap ur: Tribunal
de

teTrB

de les coses de la Mar!

- AqlJ3lJs .1500 p3$Ratgers - li -contestà el '!"ribtJna.l-, havieJ'l pa~t per

a ana r

8

Au&tl" àli€h ••
~s ~a

Se'l eomemni2 a no veure IIF.1-

~i

mar, i a passar els anys que

restaven de vida a. la G:ran ï6a P-enitanci aria, 'amb

e,~ nÚtIBr" ~20

a l ' es-

patJJ.a.

.....
Després d41s mots del 340, el petit grup es t'e.u més compacte. Les
mirades d'aq"è..u11s

bDt!ES,

llaven emb l1uisoo1'9

que els anys de reclus&1ó

nove~

havien apagat, bri--

pressent.int que ana.va a t9nir lloe quelcom

fora de programa en lI? gra:o m-onotonla. dels, dies: passats entre reixes,
i es miraven

e~

doctor

en~in8l!t

que anaven a presenciar

t'ets que li havien valgut la. fema i

p,1

parlar-ne &Dya i

S18nS8

qUq

hagué,; valgut,
~

citació de-l prop;' cgarcot.

9S

d'aque-lls

pmsidi..... Fou una sessi6 per a
cap tmna de dubtes, la .feli-

tr&O"'1um t'ou el 367, i. la pregtmta inicial

"On és lo:hric Froot.?11 Al veure com hRVia quedat

esplFna de -somriUI"e¡

al

la cara del 357, una

dibuixà als 1lavis de Ii'ergusson al comprovar

que, de non, Eti voli.a tornava a .ésser ell.... El 367 anava responent a
totes l8'S preguntes d'aquell geni de l'bpt.lotisme. La petita assamblea
s'assabentà de la reunio de baIlquws i del l'es~te.t. de 1& mat-eixa, de
l' nt'er d&

~es

joies d-e les

mar'ql;ese'8~

del d&s&t!1pra·s.onanen t del tre·sor

del Gremi de Joiers .• c"

- ••• ara baixa al HoU ••• cm1ina al. costat d' una senyora••• la senyora en.
tra al número 24 del carrer ••'.
- :ms a Enr·ic ii'r<>st que vull que

- ••• entrE

8.

:.teixia!

l'edif'ici de .1'A-91·onàtica••• es posa una cigarreta als lla-

vis ••• R'a.costa. a dos- home·s armats .que guarden la Casa••• D....rnana
m!.... Quan 1m dels' ~18rde,s'
revòlver'

VFt

ml

llu-

pe!" cor~làure"l·,. r~nric Frost li apunt& un

UEs de debÓ, li diu.. l

ItHo sento, no- hi ha aJ.tnl remet, amicn~
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Segons d~sp~és un av:ió rond ina i lli sea d8l!1ut1 t 1'aiF:ua. B.'nllà se sen-

t9n les àirffna·g dels cot'Xe'~ de la policia.' Els dos glla:r-des són desembarcats ·po11.dar..ent de l'avio. "P..o sen~o perquè serà t'rada, però J,a vida té aquestes cC'ses". l "mudau-vos de rota quan4rribeu a terra" L'avie

pre.n veJ_oci tat i s' &nf'ile cel anunt..... Hi ha quelcom q ne no 'Va bé....
L"avi6 ••• ~'RVi-ó cau en

pi~.t.T"".

- Què t's. En:ri.e Frost 1

t •. . Prev i deixa aparelJs de oonanament

qua· no obeeixen, i

amb tm som-

riure amarg diu .ja a punt d"enfo-near-se tJ:A?r endins: l/Després d:fr an
que els nostres avions sónel-s millors del mÓll"!
Ja no

tUl

tinc cap dubte -diu al doctor Fe:rS'1Sson-. Enric Fros-t,.

viu, no s.er'à aga.:fEi.t-mai més..• I, ara

~jo

ja be

CC'~n,at i

no dormiria

t-ranouil .sinó pogu.assim saber el A8gtln misteri de la tama: l'o,rlgen

:rronos

d"aquest ~~ qUé en tanta d'S manera 8'a88.18 ~1
L'assarnbl~a ensaliva

condemna,

si

d' aqu ella

8

Enric,.

repetidament. Algú 'Pensa que si no tota la

tma part val la pena per a ésser espe ctador

eseió de' m:ir acl1l.' El medi um no

"ta.

priVi~egiat

n i temps' de di r que bo

sigui un altre, aquasta vagada •.••
~.... lm ,Omq
h
- ••• J.. V9'""5'
a

quaJ..savol al

v~.e'l

l ' aJ.gua·•••
.
,
3f.l.

'J'o.".'
l'
...uJ'J.c

r.>
J.I

rQ8. t .....lIr
bO,

s-ent>~'

bo beuria j.H'r'8t.. no

' ·pera
"
no h
o ea,

mm de dir mal de la

Polia •• és•••és e2 que avui porte aquest cap-i-cua. a l'esquena i a la

ro.oo :interi.or,. és e~ 3:33. L' a~en. Li diUal ql.1"e tJ'o1:'ar-lo
baH costet la vida al ,Cap f)llperior d(.) Policia ••·.ell abraça

els seus captu!'é:Ldors

seny&~ant

el

c-&~

8

n'ell
satis:f~t

amb un braç.... La Poll creu

que 9a 'traé'Ú\ d'una agre'saió i la sut'oca a l'acte de t'orl1B contundent.
La contundèn cia. sBgllei.x a cada met q; 'Ie diu el n àl1t'T9P:.. La. n'Oli diu

que parló :r"'1'..n-eÀs

Veient. que' eMa.

...,.~

a dgepie·tar i ataoo

ve~da

que vol

~nraonar

li'raf~Çti:

per tots costats.

le Poli ,s"enf'adava, ell acaba
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arron~ant.--se

d' &spe·tlles que- :e-s pot t'8'r

Em totJs els idiomes del

món. Arriben a. terra. Ell es :mira bo~bad&t.-~ però temerós a l-'bora,

la gent i ls.·s co·.ses: que veu •••el pas d' une. senyora li cost.E;}

Lm.

atac: de2s seus a..c<:'mpanyants.· •• El posen vioJ:e:ntrren't dintre lm

ncu

cot;~e

de serveis privats, i el deixen entre reiiKe6.· Ell sap. que. $·1 diu res
vindran el.s c-opa,,, i calla. El processen, i calla.;' sJ. condemnen i calla; l' elnJl1r&son&D "

"

i

call a, li donen el 333 i caJ.JB, •••

L" interès dels pr~sen't9 pel ,seg()D ~e'rimen't de la tarda arriba al

eap-d'anumt. :;n so'R.'Wiure que por.t..eva tothor

'.1

~~3

s'havia &8va!t,.

i mirava tremol6-.s e·ls llavis del p0bnt. medil1m que s-ua:va Ro tot -suar•
.
Els ulla de Fe.. rgus·son, en aqusll mo~I1t,- e:spe-rveraven:. 'l'res dels- penats tenien e ls di ta a la

mm

bo,ca

ro~&g¡mt deseper8.dam~t_

- De on venia. eJ. 3331
- •.•• ?

.

parla~às

- no

mi r!és si no ho dius .. De

OIl

venia el 333!

- •'•• veig tma vió, un avi-ó enortIJ3-" ple de g.&n t mudada-••• el perdo Ci8J.
en1J.à •• ,.1 ' avi'ó no té esta!Ció de sortida,

l~e:SqtlHlB

to a

cel amunt•• .. Ea
parlen

Ctlm

»O

que. di-c le· ve'ritatl L'aVió
a-9U

jur-Q! Pe.1. tiÚJ:ooro que por-

ea pe4el amunt, semp're

descens e.l puc sa-guir té·. I~s ple

d'homes <iue no

110saltY'e·s•••.un stHíyor ~ stit 'de mi1.:i.tal" dóna, es veu., una

pe.ti.ta eQnt'erànc:ia.,•• Hi ha lma g'~ expl-ossi& i l'avió es T~e~ipita,
esmicolat.,:, a l ' ai1!'lJa••• N~~ s'ha sal vat m Mm i

aquest és el. que

avui parta el ~3~ a l'e~u8Ra.·.·.I.I'avió no ha so.rtit d'aquest món......
ha t'et un

.viat~

sense s,ortida. Itt ':Ia mort, em pod:r1a

:rer

di.l" altra-

ment!

- Unicament vos· -sabeu d'on va sorti r 1.' aVió que. us- pa¡rtà a .cas a. nostra -diu ei doo~r Fergt1sson despTés de torn&" an estat normal t¡~ pobre medi·un aue j a ha via p~tagonitzé1:t dues aaigud&s d,' avions.,. al. 333.
Hi ha un¡;;. petita pausa. Rl 383 dubt.a

-com

\ID

\IDS

mica abans d" intervenir

tenor davant tm públic :f:'oraster al ans!"

g,

earrtar

l.ma

ària de
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cornprom!s. Es concen'tra, repaSf;B. m.s:lntalroent els pirme!"s compassos i

diu:
- .Amics, jo nomé-s
v~ritat.

llS

puc diT' que allò que

an~u

Us sembJJ:J,.1"à., potS-B:r-, que esoolteu

a gent1r és le. pura -

home foll, ara. Pat-

tro

se!" d" aquí. a Ulla anY!" la meva hi stèria, sobra tot en quant a la

Q-

va procedència, sar'à una cosa normal.• sé que m'exposo a no ésser er!,
i tingueu en compte que moltes ooses encara no les se dir prou

gut"

bé i pote:eT" no em :faci entendre IT 0''1,. però qiJ'é

.w

ve:ri tat. No oé si

Gl 'lIBU òas é·g el drama més Pl.myerit que h,t>8asat dJen~à

que

el món és

món o si, pel contrAri J' és la cosa amb més graund 'humorisme Que han
produit els e,eglea.·•• H'ha paasat potner una vintena d'anys mas'aa
aviat •• ,.Es mira molt les estrelles, aqui?
Ningú no contestà. Algú

sol fer Quan no se

Sl:p

es

gratà

que

9'1. CB.p,

'6S008 COS8

ql.13 e

qui t'e.r.

- Veuràs" potse.,.. si els esco!tadoT"s 'rosé~ uns· al tres en lloo óe no.sal tres••• ~es-t&" n càrre e, noo8iht.Tie g e om aquí

MS que

p&T' ~ctiv1 tats

di.ver-

,-.e8 tGn~n

ha llegit t~ts-

a veure amb l'AEtronomi.a.... Pot.ser Andreu ""i.laos que
,
llibres ••• o el doctor ••• Jo., pobre de mi, nQmé-s

m'he cas.at Vint-i-nou ve~dea.•••.Jo ,sé qlle e.:t..-q: estels són molt lluny
que el Sol és- la que tenim més apróp., que

hi fa

molta calor al Sol,.

ua de' tm,t en tant l i surten ta'! lle s i, que,. amb

e.~

temps, a' apoga.-

..

ra•••
-I de més enllà d'aquest Sol, què en sabeu?
IntervtS la poea

~nt

de llil.res de l'sseemblèa. Fel'gusson

a encendre e±,qarretes que

-llen~

ne:rv;iosa.men't

~omen~a

poc d'haver-les ea-

tr4nades. L'animen a seguir. Andreu Mi.lans parla de l'eXistència de

senyals e.xtm-te:rr8stres que se suposa les -ra el planet.a Msr't de

més de &eixantA milions

,

~'e

qui:tòcetr&R cel amunt....
~

No, ne' es aquest· el meu M plan&t.a. AlIa

~bell1

que

~

J..

a mol ta any d

que no hi ha ningú, aJ.r.aenys gent com vosalt'l"'9:s,~-om jo ••• Jo sóc de
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més amunt-....Arnicf!',. :penseu ~1
j~

demostrat que

què

mi.,.

vl):'l~ueu de

però Ferg4sson ha.

no sóc J1:illric Frost, i,· et el S'&gon experiment ha

que l'avió on jo anava portava volant setmanes ::i. setm~

deixat clar

ne-a i qne no bavip sortit del vC\.stre mÓD ••• Aquell avió, ac~-s portava J.a :flo!" i Mta de'~ méu, da món, 4=Jviada al vo.atra

$1

missatge de

germaior sid'S!·al••• L'avió mvia s.:ortit de Quint) e~ nostre' nÍJn6l'o

...

1312 •••No .só e boig, us ho j·ur-o!
E~ Fe)"gw:;son qui

té

..

Jp p~raula, m'a·

- segueix" ~.gl1eix. Jo no -sé 411i ets ni si de d~bG ven s d" on dius,
,
l'esquena 1 per equivoca'aió i, aqu!, aiXÒ,.
perD portes lm n12roo~o
~

és

un

tit~lJ.

tma dignitat. Uingú t'eacoltbrà
corn t'escoltaran nosa1,
tres. De. mi et p11C dir qtHi han ting l 1t la virtut de desvetllar 11 apa-

gat

~Toara

aquest

Mf\r1a Rabell Fer'gl:lBSOn, i qni sar les coses que pot port6!'

~&~vetlla!mn.t••• Se~i x •••segueix!

- Gràcies,. doctor.

">i, ccmp.anys,

~.qtJell

avió s)";;,1 d'un món distant

da'l vostr~ miJ..iona i milions de ql,l·i~òmetT'O-s.... Per la cara que :reu to-

ts ple gats -SetrD la que aquí an::.tr d" Lm món el' al tl"lJ en cara no 4a possib1e •••!JOeS1Ütres COmptàv.eríl q.u~ aquí qui s~ on :t'oreu en mE.têria di

viatgB8 inte)~1&netarls. Ma petI'lli és Quint, Vio .... com dieu .... a1 Via

Làctea

~12llà.... ql1ina

po1i.cie.. valeu que em cregui? Però és é\ixí. A-

queste s senyals que par volseltr4s són senYéJls miater'ioses, no són
altra cosi'"

Q'!'i!

li?''S que fe c-;uint preguntant peT' .1'e.xpedic1.Ó que sor-

t! devers Cras,. ls vostr's Terra,

11:1"8

fa una pila de mesos. Conec la

gent de Quint i sé que no E\ccfij1taran passi \TE'.m~t la pèrdua dels n0-

mes:

q1..2

s' em'b-arC<=fNJn en la

@!'"t'arJ.

aventura dB Sal ter' d'Ull món

tEl

l'àl-

tse .. Pel":ò comencem pel c{'lmen~ment....Es c1er, hi 'halI~ tantes coses
que tots. voldrem saber .... j() de vosaltres i

vo~ltre~

de mi ...... Aix!, a

casa vostra, 5. arA ~ casa VOS.tTU vull. dir a fo-ra d' n.quí., la gen t no

hi pensa en 1.ea cosIra del:s astres?
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- sl,

de ~nsar-hi sí. -és And!'eu Milans que -torna

ró estem,

les bece..T"oles. Per ara he-:.., anat

El

8

E'-

interverd!"-., pe-

la Lluna la qual,

CCYq}-

para t d'on venn tu, e età a tomkr lu cantonada·., No hi hem tro b.él.t re-s.
El dia qne- hi van a.rrilEr aquí

enB

bo van deixar

veure per la tele-

visió. Tu aneara no eres de la Gasa. Eren americana els que hi van lli
baimr. Aquema gart es :riqnen per-'tot arreu • .;rEl. ho aniràs veient quan

t"anemexpJ.icFl1t COSQS del nosi:.r'a món ••• però no s'ha passat d ' aqul,
i de la teva cel. la hauper ara. Si tu no t'haguéasis volgut mom
ries vist ,per la te-le ,que es ven tir:1llt cnses espai. qnll.à

pp!"

a veUI9

com van :fets Etls nostres parant-s ce-1estials...... En generaJ. aquí. encara
én qU8sti-ons astronòmiques anem a remolc deJ.s g·s,.a&, dttls, gr:eca .d'_abma, vull di:r, que' eren

!IDS

me!"s de t2il'st'-ss tll ce1,

d~

·grecs d

p!'ínera ~a, que :far en els pri-

nits, i d'atrevir-se

él

di-r com $'lava t'et..

, s aprop del nostre. D' un en diguéren Júp1,
,
anava pel mon amb un gr8pè1t de l.lampo
qu

Posaren roms als 2i';tres

ter,

qt,l& 91."fl

un

~enyor

cada mà; d'un altr'e Venus que e-ra, 8en1bla~ una eenyora guapissima;

d'tm altre M9'r-eID"Í., que
filtre

M8~t,

que

as

~s lma

cosa que po

als termòmetr'es-. •• d' t*l

ira senyor que pinten ve&t.it de general Emlb -aabr,

i cuirassa i que éB el deu de. J.a gu~l'Ta, que a.quí. n'hi ha tent

..
- Pero

. tamb&1

•••

/

aqU1

- Ui, sembla que lea donguin aqut,~es guerreG!

- Aix:f 'tenim al aJateix prograna •••Així. què- hBguéesim trobat a la. Terra?
- Taro o d/Hora. guerres. }:;n iID lloc o al""ra aeD!.pre hi ha, gell-t ~b

eseopetes

Et

coll

~

plmt de :reT'-les

sJl:rvir.

PrïUJit!'

&S fan unes gue-

rres, petites, pe!' a 'fer dits, e-s veu, que p''eparen lea de debó que
t'ins ara

~''!1Fn d~m-]_arat

Cflda vinten.q d'anys. Fins ara, lesg'I'a11s,

s'han fet aemp're c-ontra °èls m.at&ixoe qne sé;!) la gent que les a'aben
t'er més bé 1e$ guerres, però lea perd&n •••
tb gr-m desengaP.Y 98 pessejav8 per la Cf\,-.e, de'l, 3S~.
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- Amb tot., la nostra embaixada eTa de pau. Portàvem ~D t que hagués
conven~ut

a ].a vostre que .tes guer!'86 no arreglen mai. res i que la

maJ oria de ea:nonade:s es t.i.r-p.n en va•.1 ja veieu, :t'ou

lm ge~eral

qui

provocà la caiguis, d·el nost.N aVió privant que la nostra ambaixada

arribés a la T~rra" al. donar·,. ja a pocs quilòmetres del· dasembar.c,
una cont'e.rència

SOb!"9

les virtuts de la derrera bomba que &1$ savis

havien posat a la disposició de l J "J;"'..J....flrcit •.••.
Perquè hi hagi algÚ. m49S qt1~ els at'ortunate oi:enta de l'home de

àpiguen quelcom d9 la h:is t.òria qlle anà eontant aquest als

Quint qu

seus COrrpB.nY9 de c'aptivari, es d·6nrm. a c071t.inuac:!t)
~8

cipa1s epiêòodis d' 'm p12.ne:ta que tmicam9I1t

lm

resum dels prin

pot vem-e, 1 an·cara

no massa segur, de nita i amb ullFn'&s' especials. Hi hagué, durant
die.s, intereaDvi

cm

històJ'iea. Bo

:t'-e-!'ert

ool!lpt:\l'acions i molta part de

coses ent.re un i l'btre món eI"enoa1cades.
col tà soviJ.rt.. A Quint, p~ò., ~8 t'eu

t:r-onomia quan una .gl'ar.

~j

lm

"Igua~

gran pas

eL

qua a caaa. ll , s'e.a
al canp de l'As-

oria deIa població tingué 'telescopi par-

tiw1a'r •• '.,
illA HIS'fCRI,t\

m

BUl'XACA DEL FJANfcIT'A Q1.J1UT.

Els co-llftm'9arnents :fol'l€n, A&gons les darreres te.(rrle s, semblants

als d'infinitat de móns que volten pe:r' l'&apa! i que ~ón tan apar-

tats eJ.s Lms dels al tres que les distàncies llurs s'han de medir en
anys de :llum i, dev~ades, enCEu'a ens qUAdern curts, sempre, és clar, r
qt.S Iee ~flLe8 s'ha~in pr&Ahé. Pot..q....)· ho sembla que siguem tan lluny
1mB

dels al tr&G. 1b t&rps tamtm es creguè que nosaJ.t1'9s erero els ú-

nics que te,niem gent i 'que eram el c:entre de tot.... Primal" t'ou el

foc, aquí. no hi h? dubtes. Dl~r m:i.lenis Quint fou un braser, tan
gros com V!Jlgueu, p.arò un braGa:r-. 3ol"tir9O., així. que poguérEm, els
primers núvoJ.s., i vinguéren 1~ pluges.Aquest.es,.. al caure dblllunt e~

f"oc, o!'iginaren nOUgs n4volades que portaren nove's pluges'. La llui-

ta,

mo~t

abans d'havar.. hi

hom~ i

dones, ja

H~hi

havia, entre l'ai-
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gua 1 el t'oc t dl.n"à milenis, :rins que l'aigua arribà a re t're da'!' una

crosta supe:r:t'ic1al. de:t planeta 43'1 qllaJ., al perdre "temperatura,. s'alltmyà una

Ui08

del nostre So~. P-erò el foc no. ·c.edí. del tot,. IU da

bon t!'09. Ai, d'allò que no hi h~i ·t'oc pel mig,. des d'un amor
tma campanya electo-ral passant per
tant en tk:nt impet11óS 1

UN.

a

peix. a. 1.a br8sa ••• Brc-Uà de

ilW~uan:t.'!IbJ.é·,..en

t'orma dels pri.rrers volctiIls que

en tanta d'e maneT"H l-Jan in:rlHit en la nostra histèria. Fins fa relativament poc 41s voloans t'iren cC''r.òiderats

tra i ens

hav:i.~

monstres s¿:Igrats a casa nos-

t'et més 'tai.xes que totes :tas

gué ,desp~&a, el domini del

.gla~

en

t!lC')~t~s

gu~rres

plegadè8 ....Vin-

regions de Quint, :rins Que

nO~B t:!luta.cion3 à~ixaJ'"8n ~es roS~A R punt perquè &~trenegsin

els

p,...i~r·g

4ssers vius, que sortiren de l' ai.gua.

s'el1sen~ori.r&n

p.lanet!l

De$embe.rc~en

i

durant temps' de gran part de les terres de la .cos.ta

-t'oren els primeTS turistes't vaja- , al trt"'bar QUe amb la humitat havi'en .j a vingut el món leE\ :p:riroo:res plantes.. l

COrneD98Ten

a ao:rtir,

mal dotats p'rifJ'd:r, però més ben arreglats després, uns elerns:rt. a oue
de moment. no e!'arl :res

vertiren en

oc~J:.18,

ro

que

reptils i

:;>,.

:~nw:

cÒDia de temps i pqciència es con-

lls.. A mida qua les condiciona d'!"@

bitabilitnt 'he pI!:rrnetereIl 00 s:lprot'i'tal"en novag espècies t'ins arri-

bar als grateC'9l8. i a les se.nyo:rea 'rosses de l' aotualitat.
La teoria de que els primel"'8 pobladora de quint t'o'ren els aranes,

no ha t,..ooot retop.

Segons aernbla,

~s

extraord ina rl porta rg.D· a

cap, -comparat amb l'inventor de,l te¡è:ron, J:>e:r éxempl.e, però foren
els primera i J.~ seves coses deglléren tenir el~s amb ells ja qUg,.
de tots els é3.sers vius coneguts, f'()'T'Em els prime.~s que degueren te-

nir gana i son, els primers. q1l-e sentiren odi i amor, els primers que
mataren i mor-iren, i els pnme,...s que tinguéren

c1'i.~tures

1 t'eren· re-

voluciona. Pel t'qt, Fi' hav(:=':r e9wt ela p:rimers en tot., tenen monumen t

als pobles- d:e més anommNla.
Ui -constàn-ci;::. del pas d~. l'home pEr Qnin't s'hi trcba l!lilania enllà.
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"8s desccbri que l'home

h~via ~orgit,

dintre \IDa'mateixa época, en

distinta s parts del. planeta. Ningú na el va refutar aquest dft&Cobriment perquè si ja modlP.rnemert hi ha

\.T1

bon. parcentatge de

~nt,

que

mort de part, .sobre .tot dones., quina no hagués estat la tragèdi~,
deíen els d-etra.c1:.o:r-s de la parlJ..a única, si la ao.Ja senyora existents
bagtés mort al de.slliurar i el t'r'uit dels seua amors arriba a ésser

del sexe
Sobre

~seul:f f
l',òri~n

i el pas d-e l'home -per' Quint hi hSl, no obstant,di-

ve:r"'Ses teories, les unes contradint :tes el tre-s. uUo., no

pro~edim

de.l

simi", dèixà 6s-crit l!lar:ri ••• és clar, no sabeu qui era, per.b la teo-

r1a no

e'!3

patirà pe!"' això. "A rrarongina, enmj,g la selva, :t's segles i

segJea,que 'e18 simis en són els únics popleoor4 i, durant tE..nts anys,
cap a estat capa. de portar al món un sol descendent que s'hagi esta-

blèrt de -sastNl, o que

~gi

acabat 18 carre-ra de Dret. A

~da

món,

a cada e-s'tel. hi ban h¿:gut, hi hlll o hi hanrl'itl, quer. el medi s'hagi

..

posat o 'es posi a punt, L'Omes i dones com nosa:1tJ"e6 amb un cor un pen
satnent i 'UCla y.oltmt.at. Es tracta de vem'e qu.in dels mórs poblats sabrà conèixer millot" quina és'. en aquesta vida': la s'eva missió". Tenim també la diseutida te oria de Rornbart quem resumida és aquesta:
" }Jxistim

~ .~~ ~ateixa ma'lf3r'8

bra ma f i or .. No som distints

qua surt el sol, cau un llamp i s' 0(]e

les· cose" que ens volten, j a que sen

se elles nos al tres ni hauriem. Vingut al món. Procedim d'un. t'orsa
'Única i general. que tan :t'a un a senyora amb cames

~en

fetes, com t'a

moure la maT, ela ocelJ..s, 'els ntwola, el foc i 1e.8 vaques. l aquesta

f'or98 gener·aJ., no ens fem il.lusions-, es troba en la mateixa mesura
entM!t els C'omponant·s d'Ull Col.19gi d'Advocats com en la llum, l'aire
i el moViment;. Aquesta fC'r"a tant és a Quint com a 11 estel més llu-

nyà,

El

IE' vi.n~uda· de l'alba i &'1 ep-nt d' una r.r~T"18. No hi ba res t'et

per atzar. 'rot forura part d'una SUDa q ne

rlO

deixa res t'ora i que tan

en t'o m'en part un presseguer, com un minist re, un t-erratrèmo~" COlli un a

~J
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anguila. w·.!To siguem- prete:ncio-eoa :i no cTeiem que &1.a fu:f'ini ta estels

que veiem de nits, s'han t'et pe,.qU-3 nosel ~ eJ.& contemplen, o per
a t'eT bonie. Hi ban, hi'poden hevP.rO, hi hanran, a oodascun, les ma-

teixes e~S&S qu~¡ aquí: mi t~-s de cristall, anarquistes, Sant-'9 i recaders ••• Si no t'em les cC'ses bé, a:f. no utilitzem mans i pensanents
com e'stà marcst, la cara ens· pot caure de V&!'gcnya quan arribi l' hora l'i
de saber, qu@ v.:im,..à tard o ,¡fIho,..a., com les, han t'etes, ].es
home-g i

dones de.ls atreS' móns •••

'lAS

W,l prive"!" gr-sn
t'et els seus
ciència

])a

a~ot

~:t-'C9nts

de Q;utnt

'for~l1

elA volc.flT\f'. Les baixes que han

en aetivi tat '}18n est.a't espantoses. Avui la.

t'et mir-acles. Comen'9à predint les

pogué escapar de ~a t,ràg1cf\

f5. df:l

morir

les erupcions a

~a

vol~ànique8

histò~i,a

enemics mortals t,é la gent de llibr'gSJ,

1.88

provocar

&

entre r:f.us d& lava o mara de

cendres, que e!'larra avui, malgrat el. control

a l'3.1t...e

en proporcions

i

'els sa-

1!B:r o en ll-ocs deserts. :t!o ohs-tant, ha mort t.tAnta

gent en el cur6 de .la nostra

mo~nt

i molta gent

8Tllpe::J.ODïJ

c~t::P.:3da. Arribaren~

via de casa. :noot:r-a, a desvia!' les xaraenei6"S

d'un

00818:8,. els

!iM

qlI~

dan'mt els

'tothom viu pensant qu

eJ.n temuts :r'abrieantp. de t'oc

EtS

poden venjar

dels elem'mta de batJCillttrat. i laboratoris•••

notab~e8

gtlP,rY'es, a f.:!td.nt,

nostr~

ha:

estat

Al

pa de cada dia

(}UI"'dIlt

anys i

panys. Hi. morí. 'tanta gent a les gl1erres qUi! ea digué que eren un mal

ne ce s sari ,- i 'Si

~ren

lm a

~~&Bm.:tat •••

Un

home

cn~.

en mata un altre

és un criminal, un alemerjt :rep1l1.eiu a qui 1R{ E'oaietat, no admet ni to..
lar's i a q 1u ca8tiga Per ~'assass! hi ha la vells. 11'9i: "Qui mata,

morit. l la llei es compleix. AT"a, l'bome que en 11.oc de ma:t2I-De un,

en mata centenars. de' mils ~ ~s ~nverteix en un 'herc:if i té estàt.ues
a desdir. Es cJ.ar, per a mata:r'-ne tants hi ha d·'haver

l.1Jl&

guerra. pel

mig •••

De

].a

p'ricH!'''s op~p'ació bèl.lica que es t.é coneixement, és d'aquesta.:

T:rena vivia eontant. TeniR

llnPi

cabAna

VQ:P8

&1 :t'iu, un hort, una dona
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era abundant, el peix es deixav-A agafar, la vaca

una vae:a. la ca

tenia U[les grans tlImelles, i T'\"Oftna podia pa'ssar molt s dies riSl't.
Però era envejat. 1.h dels que ~~6m;ejaven era Dormei. L'hi euvajbva
tot:la Cfi~à, .la pa9ca,J el rÍl.D"e, la dona i la vaca. '!':b dia 'comen~à
pl:}r la vaca. i ~ hi rolil .. Trene, prot..e·stà i Dorrnei li clavà una grél1

garrota& rtu~ passà a la higi-...òri.a. AlgÚ va vem-e com s' havia dIJ fer

per a tenir les ooses que ten ien e ls al tr&8 i.

~ia

...

va e star. El primer

de sofrir ~os e&nae<!1.8ncies ·de'! sistema :rour el' propi. Dorme1., puiX

la. vaca 1 ifo·u e.xpropia&-

8mb'

tm ettp

}.~S

de g8r!"..Qt definitiu.

pot.

ben bé 8énti:r ortgu1losa e.quel1a vaca, de les ga.rr·otad.es que costà a la'
'gant que .la p()E~_i i de 1e~ .ccnàequències fetals d'aquelles garrotades. A partir d' aqUl:t lle s pri1l'l9:raS'3 ~a1'"rot,ades" ~j a nc· hi hagLÉ

tabJ.e: ni ternuJ J ni cases, ni dones, ni
g1l'~rra

S"

NS'

es-o

VAQUes,,,

T :fou així. cero la

a:nà tnf.il t.T'ant en 1" e-spt'rit de lag"e!lt,

i gtBrrejar , :rou.,

durant g-ener8c5.ons i

i>7

Etme,..ac:i.on s, la t'!Il1:ca aspiració de la huma.-

nitat. El qua moria sense haver pres part en ·cap guer.ra, petita. o
gran, no era
perquè

enta-T';~at

com els demés i se' l dei

e sol i

Dlj

al :ras

'OoolJ.s d~ mal nom 1-i llevéssin la ~arn indigna. L' ~:re·cció

bèJ..lica ~a tàl, que .11it.rraven ò;:\ta.lles gent d'nI~ raateix paía-, d"un
mate·ix poble, d'l.m mateix barr-:i i fins d'tma mateiXa m'8a, quan no
hi havia ,guerra

9ava a guerra j
tR

er'

ofici8~,

i t'ins

n'hi havia. Qm:m la

~nt

oomen-

j a no ter' ia a.:tul'ado:t' i le guerra e"r'8 p rim~:r que t'O--

al tJ"a cosa. \8an-ibar lm momFm t

estaven en gue']?rB contT8 tetes,.

,

q1.1~

qlll=J

~l.e-vat

totes las nae.ions de Quint.
d'lma:

Mu!ssa, que no comp-

tava amb gaíras eanons, i ea f't1rl8 8p.t"'\Tir pEtr a tenir-hi l'euniona de

pa.u ent,rf.l guerra i gua:rra.

r,

co·se ~ur'iose., s'observà ('{ua, de ~~ITS

a guerra., el p"'og!"é~ :reia lm ~alt f:!f'~rme.A.i.xò t'nll

ap:rof'i tat pela

p~og:ressites ~ls quals: JfGutel'l'"eeel!'l, pel progr&1J", dien. l

&8

pro-

gressà l.'in·g qui S'ap a oIÍ. Cl"'ono~ògi.ca~nt. e'ls acoTt eixament-s bèl.~ics
dI:) més EtDomenada han estót càJ.alC'gats així,:
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Després dI aque ata prÜ.IB:ra guerra d' af'eccionats

Guerra èa- J.a; Vaca. -

su!"ten :les primeres' dest,rals de
~'home

p~a,

ela- prime!"8 eatrls de cuim,

coneix l'¡lli del "tt'c, i les dones no- són ni tu ni Vós.

Guerra de

~'Agrieultura.-

&s crie n

els pa~.sE>8, &~S r.Ja!"cats i

l~s pri~r&s

les balanceà. l,es òon-es rabEll :fort.

S'inventen les llances, aa-

Guerra dg¡ Ferro....

galline 6, s.l !n'Ven ten

po~

els primers noms

als pobJP.s,. 8'u'r't&n els generats i, B'!lb la moneda., els pr.l.mers riC$.
!.Bs donee s.egueix,en It8bent.
GU9:T7'8 del Cava1..1.-

Es dot!l9stiquen els p:r1meT''8 8011pedes i

el pro-

paa.

grés :fa un gran salt .. Ja hi balIria gent que mai més aniria a

venten le--s

tartaneil~

les

"ta~c.:iea '1

S"

in

els pobreSa Iea dones aegU&1xen

rebent.
Guerra d!t. les PQ,..n§§.!.::

Al p-rineip1 es eomp:rovà que servien per a ben

poca cosa. 'Tothom podia t.enir le& que volIa perquè no se sap per quina 1"86 aTen moltes més que nO sal tl"es...

Rls: savis divuéren qne e.ren

p:rli!cisammt més pP.:r~què crds ·boTQA en ti~UéB vàries. La demo'eràcia
~;

s'inventà en aq ue lla guerra t- però no e 8 por tà· e la pràctica

SillÓ

més

endavant perquè si haviel1 de gov-emar els més, elles haur:le·n governat, cosa que ja

.:re~"'en

m',s endavant••• G&neral,ment e11'88 tMballaven

i, pel' a teni!'-ne ~s un e r; ne a~tra·g. vingué 1:5 nova Geerra que ha pa~...·
Bat

a la hi stòria. amb el séu nom.

8 1 inVetlten e18' llits, les ulleres,

els netg-es, els a1:t'abets i les bemes mtmicipaJ.s.
Guerra òe lea

t'rClnt~~.-

quint

v~

l-.reometri. t.zant-se a base de

CSlon-

dea. Aquesta gne:rra la guanyà qui tingué més canons. s' inven ten les
.bombes, els· J)é:1r&ig'ues, la robe interior, e1'S sabaters, i ·es prenen
els primers e1\t'è.9. Les dones -encaJOf; l'eben.
Guerra de l'Art ;i l,a Culty!'ft!:.:.

S' inventen e1& te-at.rea, e1·s lliàTQs,

el batxillerat -qU4 mai més es deixaria trenquil-, es t'an les prime-

1'08 eatà:tn.e.e, s'-orga.nitzeTl lea primeres vegues generals, 8S 'boten ela
primers vaixells

El

vela,

9.&

creen .el.') primers ateneus, els ministres

i 'els burots. S' &S'tableix-en 100 primeres n'lodis 19 S i l es done s., un a
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vegada vestideA-, no :rebftD tent oom anys enllà.. lleixen els poetes.
Gue:r'J'a dfJ la Ind1lst.r:ia i el

C~ns.-

li'>ni'!S i. l~G 1.1etres p'r6-t

ades. Les clíniques,: el t.-elèt'on, ~es

11aun~s

ehi) '('!cnseT"va, els j\:i.n('\i>oot8' i

Surlene]s Banos, l'or, les

l'\t~

l' enllt

púb1.i c. Amb -1' apb-

rició del llit o~'òiaQb i les card ses de .<k..mi 't', les dones

nyant

PL1Ifta.

S'i.nventa èl vi, l'aigua de Caldes i

Gl1&l"ra de];' Amo.'l:..-.

menada que

e~p

i diverses

b

R' inventa -e'1' :festeig, i

g'Aneral.

i'or1'l. La

'I~otll'om

&8

natUY'81e3c~

..

:tH, anb elJ...es, un dels seua prodigis
>

-ra,.

,ja, mastl"'e&1J8 de' tot. Lla-st.ttno- .

nobles i

paispns,

lal:ts, a T'Ülitars i

cuiners.

$Urtiin dones amb mé!:l ano-

de:iX8 d~. pagar-les i les dones acaben

ta voluntat a ries i a pobJge-s,

fJ~S

gua-

Val

que s"'estim1 una mice. en té une. a casa

incomprensib18s i la Bellesa ea

sament

00-

pl-ebe-ua,

?

caixers i

imp09 8l1t
8.

t: m~st,res

la s'eva santg&8

i

ma-

d' 8.i%2 ••• S'1nvey

.

/

ten els dualíi,,. ele marits- enganyats, la bigàmia, les bar1:eries i el.s
pura·s.

Guerra SemE' •.- Ela teroos hu:nane f'J.aqoegen i ss tiren canonE:ide'8 pels
,,

div:ins.

'P.g

1:''època 1el.s rritnED""s êfia:rois de gra1 tirada, stD'"ten las :o I1

\

me:f'9S t'EX1taSlJ.le9' i ll:!s sar.atAS de- grma..

Guerra de '¡-ea Conqu 9stes.J

en pot ega:r~!' al ve-í, va t

per

To·tho!:i troba que té poc terreny i si no
c~:t'mU'-ne

a -ro:ra. Hi ha 'troa gran

vetzrre qu·i D'agafa n:(ra. liila qna agat'en,

encara :IB ¡:mnt no coneix

l'u~

C1J:rsa

.canonades, paiso-s

del gt'smot'on, de les

spiTtnes,- són 'T'Abuts al tornar 2mb nous paisos e

sa~.tes

l'êSqUEIlS.

i

.:lD

de les
mm a

herois nscionels. S·, organi tzen t:jls prï.meT's ccnct1rsos de belles-a,. els
Hirrm s

N~.ci()nals

i les bici.cllltes.

Guerra Óèl ,P~çr:P"6lt.-

Es creen les 'Jnive:rsitatg, 3:..Irten els primers
~

.

,

vapors de- g!"BIJ tonatge, els- automobils, lf cl-tle:raecio central i ela

diputats. :Es crea la indÍ!stTia

pe~.lda.,

ela tTens 5.nte-:rnacional·à i

l'alergia. SU1"'tên las emissioD"S radfot"òniques, el divorci, .J..s baJT8tl

de copa, l'JoB IJ1:f.fl1:ê8 de t'ut"hol,~ e-1R GT'ans Prmüdis, el Dret de ~es
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Dones, els grans contrabnndistes,

Vf'

revQlucdons i elsventilhdors.

'~ls })&i80S

lelndfroèndèncl a.sen conqlJ.ís'ten i tot?lom

l~s

conquistats, es de-

abuns

per- e-ll. TIa t'a un a So-cai tat de Nac ions,

cr'9íxen .els prime}'s gratecèls, volen els pr1mEH·s
~a

primera senyore:t.a Univ$T$"

,
mon

an~ror'

_~ ...

es pro.clr.:ata

i ¡:;¡'ínventen ela: partit polí.1!.ics.. El

.
~a "'POque
s pa 888u4-:'
s'.

~

lss_guerI1l3.- Fou la d2T'ren'. C)'invêntà la bomba. de les

bombes, la televi.sió, 1 'home me eànic, i as provà

tltJE:.

senyora àe plè:

base d.e robots

t.ia. Aquesta. guerra es feu f:;'ai:rebé tota
tar

BVÍ0DS,

~I1

a ev1-

tant.~s

baixes hUrJanes ••• Surt.en ells primers platets volants•••

A cada

[JI19PT'2

1"5 hagué fJpi.s sodi s

ctb~mdos&r.1mt

lloats per

po$-t~

i lite:róts, i les 'J:)(¡.talles de renom. f'igllrrWSt2 d'l;S

els progt·arnes de les e sccles ot'icials. La gent, que havia fet parlar
d'ella en i"ets ::l'urnes ho tenia. tot. pagat i 'flra 1e seva la (mica cag.convenia~

ta que podia discutir i vetar si
cals o

na,~ioP21A..

Els

sC'orda· ft.llülicipals,

pri~:r'S tí·to1s nobilie.rlR es donaren

del garrot., lr'11Hn'~a, el sabr·e i ls bomba. 'Els ciutadans
guien la

02i'!"era

de les armes o

les alt.u1''Gs de la soci6t8t.~
havien d'e c-edi r

:festeig,

.a :La

~eu

~s

no se-

més impostoa que els aJ..t~s i

cin~me,

@mt d' 8rns·S sn Acthl

D"entn els :rots que

qUt¿l

als E-lut.obusos i
8r.1b

convertiren en

g:r:m

f'u11~

~pia.~()dis

l'hora del

de serveis.

nacionals, 9S par-

là molt deLa que torTlEtrer! 'la in rJapendènc:!Jo1 a ls gran illa d'Audà!Tia. Va ts:e-lls. 'd9 Me¡ i ter!'í 'P':r"6~.·u~"'Em po ss~ ssi Ó 6' lm a p art de 1.' rUa

9n nom de la civilització .. U r::e-sta es sabé.- i slt.l'ISs nacions imit.a-

ren els
l els

naveg~mts

poò~s

de Uaitar:r:! er: nom de le culturr:; i de la :religió.

endarriane tt:>nian tota la raó (lç,l món C1uan deien, al

preguntar--lis d'on 0!'"en:

li

DU'!"l3nt

~nys

halT estat f'ud-a:rrian BO' N'o

'aire en Sl conv&rtirem en mait,erristes per

li

I

~a gent' I

seguien malanen t, eren r.abut.lata

l~t

pElgl:\ve!l

llac al

li

cow~

~a

passar èesp:re's a grus-

piencs - de la gren nació da G:""usp-, i més tard en s obligaren a ca-
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nonades,

dir-nos- que erem., :renpeetivanent, altesencs, c:resos, igua-

Ci

ladins••• Av'\1$ oom casalencs i., si les canonaiee apl'"et9n, demà potser
ens cotl\1e!'ti!'-etn en ••• ttFwns que els conf'onnat.s andarrian s un dia di-

gue!"~n tJout i acabaren el eontinuat canvi de n8cione~itat _lleD96n t
a

lia1gt~

a tota els, t'orélsUJrs pres'ctndint

de~s ~tius

de la "va

anaàa a Audin·ris. ~!'a l'època de les rev<,lucioo3 que començava, i
se'n fer sn, j
al~n:r-~e;

peT'

~

a tot el pllina ta. r!1s :t'eren per- a derrocar governs 1

p9!'"

entrtmi t-zer reis- i par

d"Bst.ronar-1os; per a 1m-

plantar 3~gims i pe~ a Òe-siT!lplantar-ne ••• Pan f'e:t revolucion.sels de

baix, 'dIs del '1\ip' i els de
els car:l"'E.bJ1lneY'G, 188

{..4t~"t. N·'

minYJ)U~g....

-1

han :ret e1.s minaires, els rent:is-tas

Les :iones també

~ren

la seva, de re-

volució, a Ja seva JlSll6ra, p,:?:('ò J i sense bombes. Bs :ficaren an mig
Capitsns Generals, ministr&s, indús1;."':ie s, reis i tave.t'IB 8 ••• La tranquilitat s'a.cabà a :;apitc'nies, :Ministe!'is, :ràbr1que s-" palaus i taWH"m a!
li}}

el e'ITS de les

gl1e~@,

que

duraren

taY).t,.q

Qtlys, sortiren homes

exaepci(lllals qn:'nn t'ama s'a:guan-ta jov<:> i :&tsaa encara avui. Un d'aquets h~s" d~.ttxcepo:tó t'rü Hau!"ia:ri. Hat.t:riari ~}:r1l oi'ieia1 d'Artille!~

ria a Dric, capital de Bundrai.
i

anava en c.aml de- no

s'apu~ia.Vfm

'el

g'OV9rr:

~saer

Bundr-ai hi entraran els po:l1:ttcs

rurl més altre. Passaven disbara:ts en gran

els impOqtos, s'agat'Hva gent, i tot, tot quan s'e-sd$V&n1a

deis que e:r-en

(;Os.es dA

mestressa dels rnalhau:rats

la politü~. l la política es feu

de~tills

de Bundra1. HNo tenim aiguall claI

M

ven elf:1 ciutJOOam. ll~S la poli ticE'.", se lJs ccntestava."L'aigua
d'aquf l"hem de àona'j-"t a To""'l"&s Altea ft • • liBIs jornals s'abaixen 1f ,

ien f:;lls da Bundrai. tlSón

<!ol!HJS

de_o

da lH. poli·timr 1 ~ ·es contestava. ns' ha

d' ~vit aro que la gent gasti tanta din gr-gu I,

e:OE1

aquestes,. mil. l

q l l8tl ninn:ú 8-a1)1a com aj'..,"eglar las coses dE) Blmd:nd, f.Tauri ari, un ma-

ti. de primavera, donà un gran cop de peu a terra i e:xic1amà:

t1

Ja

I
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n'hi ha prou'!tt. Aquests mots es poden vaure encar'a a molts escuts de
les ciutatft més cu1tes del planeta en eterna NJ.coT'd-~~ d'aquell ee-

lhs. 'Entrà. a la sa.1.a. d' ofi-c.ial:& de le, seva <:a88rllS i els empreBOD à
a tota. Mitja hora més tE.rd aü1~ tota l'Artillaria cl91 Parc al seu darrem. es -11e~à Pol carrer-... P1'tOfOOté un canó a cada soldat que el. se-

gu:fs i els j1.Il""à que Sêrie.n eJ:s nous o:t"icf_als del nou exèrcit que e ...•
t'ortm ria. l
"

aql.B~1s

CSl10ns :f.e:r-€n proà:tg1s dU' ant ·t.res dies .per la

pital. Al que tt.e1a quatre ben poca g1tnt gosava contradi.r lm

en

bosat

:xava

canonades, i Mauriari ,alct'i t de '«Ja n'hi b\ proul n

no so-18 Etmdrai.

c~

&rgtm~ent
,

de!-

sinó tot el paia com 11m oossa d"ol!. b.liaf la

naei6 veina comGfltà des't'8voT'able1!~nt els fteonte1xaueots de Bundra1,
i MalD"ie:r.ï di'rig! els canonS' contra Alia. t1Ia $etmana, més tard era
but a la ··C's.pit.:al d'Alia e.n:ib'

(t'1B'

bmç.os ob,::rta i les- cases a terra.

Quan es digué qUè ~,{auriari 'extendria els seus dominis, sortiren uns

impruÇ1ent:s tiJa en parlarem!U de (1rusp i Cresp, 1 ambdós s'stats
la

:ri

d{Alia, mala

:ri.

l uquel1s can ons ja no ting'llé-~en repès.,

~e-r.en
1::800-

......

nitzaren mig

Oont.inent."Allepe~enear~onads8!tt

daien fins els: sens ene-

mics. Hi 'havia 1YlC:'1ts poc's paisOs que no pa:rl-esSin lHmdra1 o que no ea
pt3nSes8in

hav~:r

de r.>al'lar-hi d f un moment a l Jal'tros. l un dia Mauriari

es deape'l~ anb l'~i idea d'a·cabal' de bundre.itzar tot el planata. Ui

ell ni ls s'eva gent podien

Vil..D"8

s'9nse sentir car.orudes a prop. l una

darrere l'altra anàl"an caiguent les nacions que encara nQ havien 'Cai-

gut. AqueUs canons eren imparablEHJ- 'fil sCII pais rest,ava lliuI'& dels
canons éPaquell

~r-avêllós

eanonaiJ'e: Ar-ra,. Arfa, en plena mar DlanC1s,

amb les $evtts e'ostes altissil!e s, les. seves platges d'arenes d'argent.,
i els sel'e

se·ixnnta mili0ng d' a'l""'.t'a.n s gelosGT8· de la seva terr'a i 'fa-

mosos pel seu eorstge.

.l lI~trr"iari p·l'eparà. l' assal t. l volgué ésser

ell, ell p-e:rsonelmellt qui decidís el lloc del desembarc. Es despullà
de creus' i medalles· i, vestit de p.eaoodor sortí.

BOl.

dalt del vaixell

més petit de l' ê~l:¡ic-ió, ai1b duJ8a canY9S i nna airosa veIb' blan ca.
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A la pocn estona 9ra. davent Cap Era que resguardava la Pl.atj a d'Orient
Una gran calU1l ho dominava tot i l'Artillaren, Cap pensà que la Platja d'Oriênt -e:re 1m ~an llo-a p.~ a d98emb~caro-bi i començ6 desembar-

eant-hi ell. A ga1'bí. unes ba-rques paraven el sal: i unes dont 8' cosien
xarxa a l ' .ombra de

1.9'S

ba'rques. Mauri.ari atracà i

5' acostà

el ~up de

dones que cosien. Ben pO<.jlB sn' havia vistes de. prop, Mam-iari, j a qua
amb tantas cmonades com havia tingut de tirar
t9tapS.

DO

n'hi havia quedat

I, tro :aecident, ararentment. sansa iL1portàneia, evi tà

bare que se- n' rl.8f;nés parlat anys

~

UIl

desem-

e.elipsà t com a guerrer, &1 m1llo r

de totes les ènlX!11eS, i epdcJr:r'0c.!t un imperi ... Hi deu haver quel'com,
8~ &;)Q1YS

a Quin.T.. hi ha gent que ho pensa, que &s cor:rp1w de taIlt, en

tant en f&r' &cab~~ un capítol
gent

qUE!

d'història al revés d~ com pensa la

s'hauria d'haver a-eabat. ••• N:a.uriart pujà platja amunt amb les

canyes óa pes'car a l'esquena. De sobtf:; m CT'it fau aturar-la..

~¡l

vent

s:llavill empf.trtat el t'il d':m.8 de les seves canyes i l'h8m s'1?-avia em\

bolicat pèls s.aooJ.ls d'una lla les donl!s quo :¡a:rgien malla. Allò era
nou per naUTia:ri. Si h8,gu~S tineut un canó a prop ho hagués resolt
molt. dep;-e-s.sa ••• ve ;>rimar' ant~Ivi inumtà eetir~l' ¡'"'ort i 'segui r p~at

ja

SITllmt

amb -canya, ham i dena. Ho h.~ué6 ~et"se.g'l.lr~ si hagués- anat

vestit de general, però al perlsar Ci
canya que ja te-nia a poo t
s'acos tà

El

be1.1 ~ra.

~TIs

la

SlX'XXa.

p81'

no bi anava decidí. a:t'lu1.xar la

a l ' estrebada,. La deixà a la sorra i

dona que mal dr.N"-i Pf):r a. trau T'S' s l ' ham de 1 a ca-

mi ~~rQn sen se sabe Y' què òi1" • EJ.la anb les roan s al, cap, i

e1.l at U:r'l\ t. a òuas passee- d' 6'11.t:l , -espar ant. P..lla :ro :mtegà un a e,stone. i
acabà rient
mara

ve~da

8tlb

l'bam més

00001iCE:lt,.

qua mai. l Mauria.ri rigué,per prl-'

a la seva vida. "t,.To no pnc u , òigtlÉr la noia ... l ell, oense:r-

vant el sonriU!'e, glagenoJ.l.à al

deVBtit.

d'ella intentant deB~er' aquell

maleit ha~. Tenia dos uD.s ver~s, pl11'i8Hi~/s i bJ'illan,ts, a òos pamsdfl:.Ls séus. Ia' hi emmirallà ... Els &ens dits

cabellera a"w"all i

n~Btà

6"

otu!'aren) reUiacaren

agenol1Rt amb la boca oberta davant aquelles

100
dues sig.ues marines Vives que tenia a dos

~ans.

) {aj, cap èanonada, l'er

grossa que 'hagués estat l~via deixat Uauria~i sanS"9. saber què dir i~

sobretot què :rere bjn-momert.s delicats ell sempre deia la mateixa cosa: "Foc!". ilO el des:rem, o m'~uràs de :rer seguir", digué'el1a.~ El

mil:Lor artil1~r- del món espolsà el cap, i tomà a destriar aquells
cabells

qUA

:r.e:it~n ~entor

.. d p, di
escapa
. r.
U!lP.S

COG9¡=;

)Aixos

l)("l

de

rT... cano' ? " • ""'T
HO
UI

,cas, un ham embolicat -ra dir

doncs, amb els

r

tenen 8(IU-9st ulls_ ... 11

tm<-t est<'>rla. de silerlCia

aci

,-

u ,'u

ueve.;adea ••• lI •

liSi tingués un canó .... ", se li

rtla:r Iletü.

I/'relliu

atJl)dós r:i.gus.ran sClrollosaa1Blt. Passà

tffi!l

me n'havia adonat·". "No?". !'!Totl.

peiXOClJ,

CH.oolls

f:l'Olt

bells, les donea-. Mai

no rt' 'havies

f1qu~

vistes mai de prop?

"!'¡o." 1'1:01" ':!':o. T'ho ju:no!" l tcrt.wren a :ri m'e .... li Però on mi l't9S, per

a t:reure'm ur!. hum dqlo cabella?" •• • T:uc contmo tot això, amb aqussta
dat,alls rp""al!~ d':1'1uall dflr~tlb~1~e frustrat i de la pèrdua de .1.' Imperi
se n'han ~~-t.~nten.Slr8 d'hü;tòY'ies

i. de novel.·b'S. a'l

to ~ Quint sap

de memò:riE. .•• Quarl l.'h~n t'ou, a la 1"i, deserJbolicat, H:allriari no es mo-

Tm

gné d: agfl'rlolla t a dUFlS 'Pans~8 d'ella.

m<3'8 canons b8via di~1parat d'e-nqà
pHS~ar-S€

Eiql.lf:.'11a mOf11e~nt 3, l'home que

qUA aqUp.9ts s'i'llvel1taren, nopod1a

de pensaT" que davant una dona COM aq 1lel1s, un hcx;¡:e, ¡per ca-

nona09S ':l'la po::-té'S 0.ispa)"ad~R, no hi podi a esta!' d'altra manera

arrenoJ.lpt.
tenien

q'~e

~(~uest

pqna<s't:lE"nt :rou molt criti'C'.at

ai. Rlgú ~avia d t asrta!'

n8.1'"-lt3S- 'hi :2~es ê)'"r..l

p~r

que

tota aq1.511a que so.§

olIat erA In dona" ja que el do-

més cue provat que havig port~-rt mals-cie-cap

a

desdir •••

F.lla sJ convidà

p,

dinar

8

l'om)r~ i~

l ell menjà ¿PEtaIDa. uPe!~è:, rnnj:~!"
il

l ' h'1:"'fl1os~ n18T'il',,"'a. l ell seR"uJ.

la

bfl~ca.

LA mar

rei~

al llqny.

hliVif1 d'r..na:r- dient de tant en tant

tl1éa mi:r~nt-la

une menjmt. l petlsava

jR, a lr> poen ~stona., que Ió. f'.?t'1~ de mil comba.ts, 1~ glòri6 de cent
victòri~.s, qg pod..ten c8nv:i.::~r pel' 8qu911 rt1ón tan reciu!t de ~a

sombra
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d'ma barca, una llesca
Tina
els

m~:mjmt

d~

pa t'rese, una dona jove <PulJs d'aigua ma.-

al seu costet, i 1fi mar rient al lltmy. '81s

b~scantaren

mi~itar1stes

Molt aquests pensaments del seu canonaire en e'ap.

"Però qui ets, pe scador, que eM mires d'aquesta manera?". "Mauri ari "
emperador de Quint" • l ella esclat'1 amb una :rialla qu@ t'eu extremir
l'home-c~nó.
~

"Vols l'sims?" ••• "T'ensenyaré a

t"Ienja,......~os

com es tnlfP.,'en

Mirra, que jo en sóc ••• Hi:ra , a Hi:rTa lea pa:!'1311es es mengen

raims d'un mateix penjoll .•. " l n'hi menjaren de
penjoll. Fins

QUt:3

.els

:ra"ims del mateix

en restà un de sol. Quan l:!-auriari decidí amb els

ulls tancats la GmS9gada t'inal, trobà que ella també havIa tingut el
mateix pensamA.nt 1 el gra dq

r~!!.m

es menj à entre dos, amb ela ulls

tancats i t'ent-lo dnrar t'ins a l'int'init. Allà s'acabà

el millor

Artiller c-enegut. Els que esper'Rven la veu de Mau:riari per a
à' ATt'a , esperaren en va. l vanes

t'o~n

¡J assalt

Iee recerques per a trol:ler-lo.

RI t'amós guerrer acabà els seus èies a MiTre, menj ant ra!!.ms d' tm

1118-

teix penjoll amb una dona que tenia dues aigues marine s ala ulls•••
Privats del seu cJdill lea t'orces de Bundrai no serViren per a res.
Al saber-se la
tat aque 11

hOlIS

deB~narició

de NR\lria!'i, els paises que havia conquis-

t'ab'l1.ós diguéTen que quan s!-otia un altre artiller com

ell j a se 'n parlaria però que, mentre s-tant , pe!' a independents, ells.

r mataren molts bum raina i cremaren-lis

mo~tas

barlÏares. l Btmdrai

perdé bons i esquelles, restant :redu1t al petit estat d'ara t'eia un
temps, or. la gqnt s'hi ofega, hi vessa. De totes les maneres, el recorJ
del- Gran MAurirf es cor1serva v1ví.ssim a Blmdrai i encara avui hi ha
qui està asp 9'!'"ent q'le qualsevol dia tomi aquell canonaire ímic i daide nou, a canonooas,

l~

coses al seu lloc.

Com el Gran MRl.rr-if\ri er: el seu camp, sortiren geni.s en

alt~s

acti-

vitats. Drau t'ou el primer pa.cit'ista ot'icial del planeta, encara que
hagué d'actuar

extra-ot'icialm~t ja

que t'ou perseguit i empmsonat

par les Forces A't'"m8des i minàstree de la GU9JTa•• Fou el primer de dir
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que par1.ant la gent podria entendre' s., que quan es t'eu el món s'hi
posaren arbres i rius, tnP.rs1 muntanyes, oca-lls i peixos, pl:ll'ò qUé en
•

lloc s'hi p.o.sà cap canó ni cep s-abre. Det'ens à
pau era l' f:!stet

r,~,..t'eete

de la

s~if:!t at,

i

q~le

8

peu i a cavall que la
les guerres no arregla-

l'ien mai res perquè sempre que se'n acaba tm a en pot conBn~r ma altra ••• Ara que t'a tants anys que mor!, Drau té montlI1ents a mol ta llocs
i 18 gent no té més boca que par alaÒ8r-lo.
I

Des~e's hi ha Pita., que t'ou el primer en plantej ar les coses del més

enllà en un te~s que

JE¡

gent viVia n,ornés de cara e.1 més ençà. Fou ell

qui digué que qra il!JPossible que tot s' a~~ 8 al morir i que no era
. legal que després de morts tingué-asin el mateix tract.e un que s'hagués paEh.qat la. vida· pega--t que un que se l'bi hat'u'a passada rebent..
PDclamà la igualtat entre els bemes i aviss a la gt3nt que pa.ssar-s'e-la

bé en aqtesta vida volia dir passar-Ae-la malament en l'altra. Jurà
que tant co~~és pobres no hi havia d'b:!var rics, i que els d-i.ners,.. no la mmme, sinó l'excés, seri3n l'es:ea dal pacat pels que Em
tindrien. Deia qne davant l'eternitat tant era un ministre com

Ull

talà, i que tothom TJe~sés que la vida era molt curta ,curtlssima, i
que el món no s 'havia p~ t'et perquè la ~nt hi passés, a tot estirar
Ull

centenar d'anys i que no se' n parlés mP.s ••• Tot això t'ou dit en lm .

temps que a Quint tot es :fei.a. per a donar un bon dot a la noia, per a
tenir més hon<>rs que el veí, i que al.caldes, governador-s i ministres
s'escol.lien er.trl3 els majors
contribuents. l és clar, t'ou trobat tma
.•
mi(ca t'ort 1 el pobrg Prita t'ou escarnit primer, declarat indesitjable
dèsprés, i sl1p-"'lnit mes tPrd de t'orma violent. Igual que pass& amb
Dreu, ara que 'fa salSIes que :rou bor:r;q,t de la lliata del cena de l a poblaci6, la gent no es cansa de lloar-lo, ha tingut seguidol's que per
a seguir-lo s'ban jugat, i perdut, la pell, i lea
s'han de'clarat d'utilitat públicl-::

8

s~ves doct.:rin~s

totes les escoles del planeta.

.,
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Després de T)~PU i Prita vj.n~"le:ren els :t'il.òao:fs, tms en co~tl"a i
al tr-es a ~avor que anaren orientant. i des.c·rientat. a la gent,. ,l.' espe-

:rit bèl •.ll~ de casa n~tna no se sabia acab-ar que la vida s' hagués de
passar pE.rlent de l.es doctr1pe.s de· D'rau i

Prita, i la gent d'a!'t!1es

prengUIS par·tit pel' a donar la raó o per a nc d.onal'-l'hi, als dos docd~ls

tr"inaris" a canonades. S'hauria inventat, aegur, ,la Guerra

Filo-

'\

st''Os sinó ar:r-ibe a sortir Grònia amb la seva teo-ria de que una batalla que e 8 guany avui es pot p &:"'"Clr& l'endemà, e l ' endemà passat. L'al!
tor1~t

indiseutlble de l' ?utcr d'aquella tecria, fi'enà, de momett, la

crea.ció d ' unitats blindades i be. tall{)ll s de pa:raxutistes. De.rre ra GrÒ..

nia, vinguè Uare1.p. que at'irmà qu.e eJ. món seria de J.s Ciència, i que
un~cam(il'l't

a-que-lls que arribéssin a pO'sseir lm

coses per llurs prl.ncipis icau:l9s,

conei~c¡ment

gu~nYêrien

cert de 19s

le batalla de tots els

temps. l :t'OlI a 1")fl)'ot.ir d'aqul que la cièncihl es ficà pertot arI-eu, des
de les t'~briques de' bomba s al TA'lllers de modistes) des de lea:t"èbri-

que's d'sl1tomòbils .als t;nataders "Cnmicipals. tb..s genereJ.s ho .aprot'itaren per " portar la ciènei a

81·s minis1:e ris de la Guerra i es t:r~ba

llà~ seeretament, per s la guerra t'utura ..i a que, de momEmt, no n' hi
"

havia e,~
li

'

en

:aet.iu i comen~à's sortir gent dient que no hi valia anar

la guerra. l quan

els 'ss\ds més Be.vis
pos-aren
'...."

,~a

desintegració de'
\

la ma tèr.ia·, dient que ho 1'919n pera. estalviar petroli, al servei delI

exèrcits ,lJ.ll~S,. <qllan ~a gent Ct'mençava a poaarQs& les mm s al cap al
vem-e que :feia molt. temps QUB no es demam:;veo lleves i anàva a excla-

mar "Aral" pe,r assistir a la guerra sense t'ronts ni reraguardes, a
~a' gue!"J"'~

..

c1ent1.:ri 00, aquesta durà ma setm81a. N'i

crU9nt i demostrà qne

er~\

nIl

dia meé. :Peu in-

una veritat com un tenple que les guerres
.'

no serVien ja, en tenps moderns per a res ......
-"S8nyors ll , mdià un dia un· minist.1"9 "Tenim un exèrcit mecànic que

eBS

evitarà baiDa humanes, carr-o& blindats que poden ll,en~ar, en lloc de

bales, mi'lions de q:tilovat..s com si en lloc àe tan ~ :t'ossin poderoses
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central e1èctriq UB S mobib1es ••• t'P.11im cinc mil avion s sense pile-t. di\..

rigits per dU

radill •• tenim una esql¡adra inacabable i si volem inVi-

sible ••• tot disposat a demostrar el dret

~u-e

tenim d'expan«ionar-nos

vers: l"Or!entn
\

- llA Orieb't hi aniMm nosa1t.re·g U --conestà un a1-tl"e' m-1nistre- "que dia-

. posem del dbl.e ·d'eJ..s, e:t'ectiuPl que teniu vosalt.rBSu
... "Aix!

~:reia

nim", tots

un ter-cer- qui hi anirà a Orient se.rel!l nosaltres qt.Ja te-

sols.,~es·

cose's que dieu que teniu vogalt!'ea plegatstf

-IlAmics, o enemics" que de vosaltres
Il els que anirem

li \Jri~mt. ser~m

depe8~

coment à un Iluart mini stre-

noSlÜtras. TIn primer lloc, com sabeu,

tenim la b'ont.ar8. més estreta del p'laneta i a casa nost,ra ja n1ni!A.

port tenir j ard1

pe~

:ral tf\ d'espai. f9:r a det'en-sa.r -el nostre dret a

anar a Crient comptem amb la primer'a esquadra

et'Ò~ a

del món ••• u

-IlDesJlpés de. la nostra!" inte.... :rompé al governant nÚlnAro c1ncc•.
El sisè· ministre no es que9à curt:
_" A vem:~, senyors, no j,uguem. A dos dits d'aqUEt8t rrlcròt'on, hi tinc

tma botons elèètrics. Són el carn! d'Ori~t. De pulsar-los , :racilitaran el camí. bombes de l'esternut etern, de la sordera tot81,•• ,.Qui hi

ani,..à a Orient?"
-"NosaltY'es'l - t'eu lm nou ministr"8-. tl Tot és questtó' de que els toqui primer, aquests botorl,s. Le'S nostres, de bombes, poden deixar
l'aire in'candescent durant· mfJ8os, .'. T qui nspim, senyors, ·amb l'aire

cremant?"
Es al~.r,. la temuda guma ~ t'inal rIa Vingué .. El resultat. :rou
que les, autoritats' provaren

~e8

'b-ones paraules!.. l Quint t'ou divid1't,

geomètTiva i equitativanent. Cada. nacdó tingué" amb ben poques diferènci~s,la l'l"s:tldxp. ~xtensió,

els

m~teixoste'lèt'ons i

~~

la mat-e·ixa produee'ió d"oli, el mat'eix cana,
mateix cup de petre1.i. Alglms milita'rf-stll!8

al veu:m cern hauien acabat les coses es llevaren 1.a vida. Al'tre:s es
trasllaoor-en a les 'r-egions més endal"!"eride's

i~

nusos i sense $mb1lf-

~ü5

mos es posaren a g-ua:rrejar amb els n:.dius a copa de

llan~a.

AltreD-,

per a sentir 't:rêts. peT darrera v:egà.éla 9S bataren en dUel, 1., un gran
nombre', per ta~ de po de r lVillMl anmi g d'armes, de 't'o e· que s&rdss1t:l df!t

tant en tJant,,. ·engrossiren las Societats de

Ca~do'rB

de cada eiutatB.

Fou durant l'~noca cienti.:t"i.ca Que els savis iniciaren la seva lJ.uita contra la

nostr8 plaga

nr~ndial:

als voloansI arribant a desviar D

llurs eY"up'Cion's. No era del tot apagat 1 '&spe1'"i t b&l.'lic de la gent
pe:rquè algú propolJa t'er sliirvir aquelles deavi!ícton-a de lava pit!' a rentàr alguna of'~n·..sl:t rebuda

e-1 primer estàmeIlt

q~

de

segons quin s pafao-s, però els savis t'ro

disposava de. sindicat. iIiternacional -ho t'eu al

crit de "SaviS' de tOt el món, uniu-vc>s!"- i la

SéV'a

solidaritat t'·m

absoluta., ?er a -canalitzar l'a:f.Q'C'ci6 als galons 1 lU sev-es

es

.cOS9S,.

crearen, 1 molt Mn cr8at&,. ~la eanitans d"indústria, el s CÓUl&ndants

de laboratori, els marisaa1s de l'Agricultul"a i els generals de Banca
ent" a1tre'9.

Durant l'era cj,entit'ica es desevol.upà d' ma méllera

S0I:

prenent \ma ciència que :finA llavors' havie gai.ñibi) passat de llarg:

l'Astl"onom1a.

De

-COp', tothom vJ.squé· mirant al cel

t. oentenars de pal.

sos, amb 18 ~e que posem tot 8 àl.là dW..t en les nostres coses·, es de-

dicaren a Veure-- qui descobria més estels, ss-l,res i eonstel.lacioDs_
l c:an que els' telescopis, e:l menys :a Quint, totB tenen la forma

de

canon.s, tot as:trónOOl es :reia lm a mie a l ' et'ec..te;, B1 contemplar tm estel amb l'enorme ul.lera, que pre.cticava une mena di! bombaroe-ig callat
a objectius distants anys i anys d~ 1ltJl1.

Els observatoris

9S

multi..

pllcaren. BI's t'elè9copis'~s pert"eccionaren i emp&titiren dis-tancies'
t'ins llavo!"8 'tingudes com int'inites. I, de la ·mat&-1x8. rñanera que de
tant en tant.

lIDR malaltia

'~tAca r~ons

o una li10da t'emenina continents.

/

l'Astronomia atacà la totalitat da-l r>laneta i no-ara rar seDtir aJ.s
Bancs, al mereat-s, a

caaff8

de m6dés i tavernes, converses

ep

les q,uals

els motEt dominants· eren eCil"iptiqlles i periheli-s-, &xcèntriquea 1 paràboles, galàxies i

nebulos~s.

l

Sa no' hi hugué. ningú, botigue-r ni par-
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tieu1ar, !'""&ntfsta

O'

senyor rectoor que, de la

enll.à tenia, &.c;cop&ta" gos o can arL,
e1 seu té-le scopi., Ja qui presum!.a

n'O

~$

Uf2i

teixa manera qua anys

tingué S'f més

no era el

cotxe mée potent o la senyora més mac:~. El qUé·

C!U~

er an

o més pe ti t,

sortia amb el.

8:' emportava

l'admira....

ció de la ~nt era qui posseis e~ tslescopi d" id8e.s més aVSlu;adea.,
l :rou Ruamrra -astrònom
blant al. nQstre es

geníal~' qui

donav~

mig. l qV8n digu':, "A la

l'antmci de

'Cap

descobrí que

tm

ambiar] sideral sem

al vostré sistema. p'1s-net8r;l. amb el, Sol al

TEt'rr6'

hi ha gen t! tl tot lclu1n t s'extremi. Ma-i

gue:rora, ni de' l'erupció de éap volcà, havia. causat

l'esvalot (Jua -causaren aquells al,s rots de Ruamr.ra .. Dlaris 1 reVistes

no parla.!'en d'altra cosa,

il.lust~ant

les seves inr'onnacions' amb ma-

pes, plms 1 d,i buixo s de les vost.. res ma PS i C'Ontinen:t's. l tota tme col.
lecei6 d'interrogants C8tlipejare·n
bJ.'cacioDs,.

"cern seran"

el s

~_

hor~e8

en les més serioses pu-

de Cras -'la vostra Terra-?If. "Seran

sup.erior--a o int'eriors a nosaltrea11t'... Hal)

pa8~t

:t"època (.te les gue-

rres, hi 8'Ón pel mi-g, ~ ~ncara" l'hmr de eomen~r?ll'. "Si són més

8VE:lI1-

9sté que- no6alt!1ut, no és impossible que Vinguin a Quint!I tl Desrpes

d'això darr.er la gent ensalivà. ,fort. Els periodtstes; com B«npre', no
s'estaran de -res, i digu4Nn que a Q'.lint hi podia dMembarcer gent de

eent. llo'e's distints pro'eedent's que tant altre'S món." •• Una petita onada de pànic, ea nassejà pertot arreu. El pànie
al'~

eresqué qUal Ulles seny-

11um1nosftS: destarotaren l'as nits de Quint, senyala

que~"

atHbu1rea

a vosaltres. "Ja veDen!", comenqà a d,ir algíl. l ja Sé ssp epm Val ls'S
coses quan hi ha por pel ,mig. 1N1l9ll "Ja ven éD " inie:ial,

8S crov~,...ti

en lm UJa hçmarri.bat!" L1és tard ...<.-P.J.s gene:ralB', una ~ a oblidats de

:feia èmp.s, tornaren a tenir' veu i plirla:ren d" organi tzar-se contra un

possible

ata~

de: gent d'un alt.re planeta

c¡,u.' qui sap amb quft1es inten-

cions vindr-1:en a Quint ••• Les donesc anaven mSs mudade& qLe mai pensant

que" 8i el
bon

ve~..

{'a~

a,...,..ibava, vnlitt'

m~

que els homes nous le8 tronéssiu de

'.... U!s,t us volien rebre a <t'anonad9'S, alt-res amb tots els 00-
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nors qu<- la m'erav.ellosa travel;is

mereixia .... Sol"t.i:roo uns escolta-

EtS

dors de ràd:L? j11runt que haviel1 anti:t une.-s emi$&icns extra-quintia-

tes;a1gÚ havia- vist

\IDB ,apQ~lle

;l,1uminosos C1"éuan't. 1'espaij

un

a1.-'

tr& algú s'bavia trrobat amb 1ms éssers vesti tB ,de bJ.an e, a se~'Va Nep~an.s

gra, ambur.a
tingut de t'.e

y
'

a les mats., o:r-ient.ant-se';

1m" a:viaèla" 8 havi.n

un aterratge <'l'emergència perSeguits per unes màQu1'fl~S

volants de t"o:rr.:¡ai velocitats desconAgUÒ8s.,•• la ~nt,: es deixà 88-

duiran t...ante de manera per aquf:uJts-s, ooses que en, pati la llldÚ$·tria
i el cOmeJ'9-, l'enaeilyament i la moda, 'lea mat.&màtiques i l'amor.. Fins

que els gowm's d.ecidiren in'terveni r per a tro bar r.e'!l8 i a n'aqueU
de-sball.·esU1~nt

galls raJ.. Es eonvoeà 1m Congrég al. qual assisti ren

tots els savia -amb ti.tol,.de- cada, ga'tat amb la missió de tomar~ si

era possible, el domir tranquil

el

la gent. El Congréà durà sis die13,

i la declaya;ció :final t'ou e.gp ar-ada. a:nb més d'un ai al cor. La deelara~d6_ d-e2

CongNS, fou una trobaJ.la, ja que els

hom~s

d'arr&J.s qua-

drà.tiqu~ i núr:l9~08 negatiu-s, dec:l:&rsren que qui t'aris senyaJ:s a móns
distints s·erien el19 , i que aeri en ells també -qu 1 eDg9 gar1.en cel a-

mun t màq uines volant.s i CtpB!"811s intetr"planetm:-is. ~ •.T~s posà J1l

8911'V& i

del Congrés e-1 'bresor nacional i f:lls: partieulars-.Fou la primera v.e.gada que tothom pagà la contribució sense. p:rotg·sta.r.

nyaJ.s pr-imer - 13 primera nit. que

rra, la
lm

senyals

~r-s

la

feren
V(}s~ra

Te-

~nt eti pla-8'sà la vetlla Als. terrsts'~ esperant., i é-s r-egis.tra
l1en~aren

encostipament genera:l- i e-s

la Terra

s()~ren

s1, es

t"!'t'

p1.Rtets volants desp!'é8. l

~e.4t..llE. ni·t, ni en iiI t'!'8B suecesives. E.'ls

-eonte,stà, 'hi

"

.

.

diaris que havien p'lbl.icat les: noves de &.nya18, d'a'I'tet'act¡"')8 vola1ors
i d'éss-ers vinguta de qui sap

fi

on, perder.en mo-]j.S'aotser1ptora. Fina

que, com sempre, la por i el negu'it a'anaren esvaint. i la.- gent pensà
que a ceea \:tos'tra alt!-es n:ral-de--eaps deviEu tenir qu-e dir coses a
Quint o a venir-hi"

tomaren

8 pJ"&~nta:r"

Els'

t!i'èn8

tornaren a arribar a 1 'hora, ala Bancs

lletre-s., els automèbil.s tomaren a atropellar

I

108

pastona, es tomà a ttestejllr l sortiren nous impostos •••
\\

as

a dir, la

norma litat tornà de nou, al seu lloc. Però hi bevia algú que seguía
treba.llént 'Silenciosament amb un '9quip d'homes escollits, 11l.my del.

món i J.é s S-.eV'68 pompes: Ulta Farra, el ce:r'vell: més prodigiós de tots
els temp.a. Després d'haver

llen~t

de l'espai -molt$. deguéren arri m'!'

to,ta mene d'aparells pels camins
Ei

prop de la vostra. Terra, dè-cJ:a-

rà que h1 "btmpore.da de traslladar éssa:rs vius d'un món a l" altre havia arribat ••• ".·•• i d

no venen -e:l1e hi ani,...,1!'l nosaltresI"acabava 1a

famosa dee1eració d"Ulta. Primer as nasseJàren par l'estelada ratea
i

conills,

CiU/?

sempre són els que !'eben. Després tO,eà al tern

éssers ~s semblants als 00$'8: els aimis. Eí dar'rer viatg9 ènt-ern!

Sorti una psre'!la idespres d'un 111

milers de families.

!'g \Tol

Del'

l'infinit, 9J.1&., q~te havia sortit gràvida reto'ma a casa anb un fill

tingut entre galàxies.
'1<]18

ve-

viatge.s portant sir:is com a tripulació e's repe'tiren di verses

gades i cada cop més amunt. T-ots tornaren

f:.

Quint... l

vi~ué

l"hora. de

JA veritat.: Ulta l~tmcià al món que ell i qui el seguis aniria a DeJ:-

:ti's, el nostre patèlit mé,s pro-per. l sortiren, sí, senyors, sortiren.
La petiw i heròiea tripulaeió la t'ormaven Ulta,·un minist:r.e de l'Aire

un periodista i dos l!l8'càn,ics. Grans personatges, qu:e es quedaren

Quint, t'eren

'ltlS

a

briJ.lants di..seur SO'S exaltant l'expedició. Aquel~a

anada a Delt'.18 ·sar.> tot Quint de aemòl'ia. !!n sinte~i 'les emissions
XiEiIlI r'aclio!'òn1que.s del period:is ta t'oren:

,.

'

- ••• "Hèm .assol.it éls 300 quilòmetres d' am98da ••• Aeabo de :totograt'i~r

la més gran .-x:t.ensió
••• 'renim

de~ Dost~

planeta que mai e-ls homes hagin vist.1I

Dema a quñtre pams, i la gran mele de Quint al damun t do-

nant la i-mprèsaió que d'tm momgnt a l'alt,"e en's caurà a sobna. El ministre plora ••• Senyo"B , comprin les t'aixes elàstiqte s dels Magat.zem
N'ous" ••• 1-' p~Brell s ' acaba de pasarsuaument deon:mnt el sòl de De1t'1s.
Ens poset!l caretes e-~peeiaJ:& per si el satè~it va curt d' aire ••• B2;:.ixem.
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••• &1 aquest moment U1ta

ma

s'aguan't~

~[J

la prova. del misto. IPencen tm i la :fla-

••• -q~T'fl exacta'? Rel1C'tges

us va a pa:rlE\:r' el

s~yor

Mercada~••• Atenció,

atenció •••

ministre ••• Ciutadans: En EH1'..lest moment,. en-

cara. que sembli estrany i -no ho veieu:, aC6bo de plantar la bandera de
les Nacions U1ides a Delt'is. Visca

tn..t a.

"isca.

t~sp 1••• En

passegen

per DeUia••• lli hons 1 lli home! I Delt'is està habitat!! 1.'•• Perdó , perd6,
és el senyor ministre que s'havia apartat de'i grup i venia corrents
per p-or

d~

perdre' 8.

li •.

Contra- e·ls d-olors d.l e s'témae: Aigua Bl en ca 1•••

••• Un avió, se sent ronCET lm àVió ••• Es el nos.tret Fuig amb els dos IDJi!

càni'csl .•• w'l s~nyO!' minist~è1'iuqu~ és
:B}-}

('lue..eJt1ó política •••

'1mB

VeTitat l"apar"9ll t'ugi. de Delt'i~ i, segurament manejat de t'onna

barroe:ra, no tornà

.!:lo

Quint. Pas~ d~narg i quarl perdé la for~ de

propulsió :restà un temps en l'a regió de ningú :rins que
pel poder de e-aptaeió de Driba, el segon i

~s gra'!

Encara avui és- poSsible, ell nit de bon 'temps

~ou

absorbit

satèLit nostre.

veure l'avió seguint

Driba i vOltant-lo r·egulf:rment. eo1Ii>lint 1ñ general l~ei de la grave-

tat. Ès interes8'ant que eseo1t.eu

ll1

dels' darrèra parlanat.

8

del mi-

nistre, que digué: "Ciutatianà: Ho ho' puc d1'8si-ntulp.'Y". Estic espantat.

Molt•••• Jo no :só'o ·s-avi ••• r::0l'Ttéè; só'e, era, m1.n1str&.. sé que molts de vosaltres que m"esteu escoltant direu, potser-, qu'e la meva actitud no
és prou digna ••• 'Ba clar, els que' dire11 aixÒ' hp POO'8U dir a molts milers de qlrllo'met.re'& lltmy, amb un pura a '1a boca, vora el -roc i amb

\IDa genyorp.

.~:1~

al costa't.•••S1 .,i0 em trobés al vostre lloc t'aria

igua:L••• p.ens~vos-'hi ~, ciutsdsns , a dir qué sl si mai. us' venen a

o:t§'M.r' un ministeri i

8ob~t.ot

8i us 'volén t'e·]'> ministre de 1" Aire •••

La cosa portentosa t'ou que aque.1Ü\ gent torner~n e· Quint. Delf.'is

8ra babita,'hle i, per les re-ates que as def!;cobriren, havia estat habitat. EXistim

gran~

zones verdes- i una in:t'init.at de conills. Asse-

gurada la manute'!l~-ió, UJ:ta COmEllç'6 Ei radiar a Quint. com anava t'et
l'avió que s'hana convertit .n Al p-qtit satèlit de Driba. Diariament

-.I
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s'enViaven missetges a Delt'is dir igi.ts als :tres he~ics ciut.adim s
iumo:rta~itat

havièn passnt" a la

abans

ésser-ne t'eia temps ja que- eren d'lm

una eosa o altra als hornes- de Th91fia.

d'é~ser

a~tI9

Ciue

morts i això que sena

món ••• 'iEothom volgué dir

se' ls

in:rormà que es 1.'ari.a en

honor s'euEtl m9S alt monumetlt conegut••• El ministre., que j

I

no era eU,

emmstà que tant d~ lió aquell. monurreD t :ros t.:m alt que poguéssin tornar

8

Quint a 'Deu •••

I, encar& que c.os.ti de eraure, &qualla gent

a~lantà,

s. oose de

00-

lm

nil1s, .:rins que aparell de sal vansnt els toJ'Dà, això s1, encon 111at.o,

a Quint. Hl conill t'igura,d'ent;:à d'aqm~lJ.s epissodis, a l'escut de
les Naeions alide.s.

Temps després d' 3<luell primm' sonadíssin assaig, Ulta anuncià

que
•

ea tanceva durAnt anys en -al seu estudi a préj::>arar la construeeió d" ~

nou aparell qUé permetés la r-ealit,zaeió del 80cni daurat de tot el.

món: l'anada

Ei

16 'l'erra. Quan· Ul'ta t'eu púb1.iè que llaria aCl3bat la

part teòrie'8 del projecte t el meu seguit de matr!eu~<3s d'Honor a l'Eji
cola de l"Espai, em valgué asse-r admès en la construcció del primer

r distància
"
. un a ccidant que pod 1a
aparell interplanetari de J.2&gf\
i.
haver tingut. OCtY'..seql.Ències
me guanyr-r l'amistat i

~Rta~

per la

e~ reeonei~9nt

:fenomenal empresa,

Va

:t'er-

del propi home mês savi d

Quint. U1ta, inspe'ccionant :IB nau, t:i.~ué la dissort de relliscar
d'una de les ales

en

CU'rs de montatg.e. ErAn V'itft UEt.res d" al~eda,

se-

nyorsl i? d's.rribat al sòl, aquel~ caigudattepresentav'a la pèrdua
de la

~s·

preuada vida de 1 p1aneta. Vaig tell!r la sort de veure l' i-

nivi de la.

cai~uda.

Algú cridà .senyalant el descens ~1' Dlta i durant

segons les mil"ooea de tots ·ela' que senti ren aquell eri t ana-ren se-

guint la

~!'ig.uda

eSperant, mossegen"t-se els

J.~

vi s, la :t'atal presa'

de eontac'te delt"r'àgil cos del s'avi ronb el durlssim ciment del camp.

"VAs-hi 1", v.aig aentir que

deia algll i, amb tota la velocitat que

unes eamès humanes podi.en desenrrotllar vE.ig interposar 8 temps el

I

III

meu metr-e-noY'an

:entre &1 savi i el ciment.•

~·!i~.lèssimea

de segons

abans de- convertÚ'-me en paracaigtlde'a vaig sentir que rJlta, bavent- se

donat deJ. meu &ets,

tenif.'~

que no e·s uereixíen,

pm

reconeixement d' T.1l.ta

vai~

te-

de d:u": "GTñcrle,sn. Vaig intentar di r

no vaig poderr. De-sp-rés de ls, deITll. ":s" del
sent:tr 'el. més t'ormi'able cop que portava

senti t· d' en,à que e"'s al món. i1ai

ués mag1nat- que un savi, per

lli'

savi que t'os, pe.sés tant. Diuen qllt vaig

el savi non"Jé's

"l:"dé les 'ulleres•••

valgué oonvertir-me en el

bra~

C8!..l'r"6

~uell

sense 1m "siti, i que

salvament extraordin8J'"'i em

dret d'lUta,.el qual no es cansava de-

repetir que ~l mèrit de l'anada a 1P. Tor!"G er'a. més
passar llargt.E.g estones al seu

.C08~-:rt.. i

f1teU

que seu. Vaig

m'atià cont'iant tot . e l. llibre

blanc de la construcció de la. JEn. l arribà l'hora que es vsn sentir
aquests rrot·~: "T'odam marxar quan Vtl1gu9Ul". Quan .'1 món

tà

d'aqll~ts

se'n assa"bi!tn-

tIïots, no trobà res més para expressà!' l"emoció que sen-

tía que plaTa1' ab-undosattan t en homena tge d'aquell heUle :r abul,ós. Plorà
tothom, 'de reis a ba1J.·arine;s, d'inVertits

8

earboIP.!'s, d'hortolans a

ginecòlegs••• A JA na u, ~!teje.da u Quin't " , s"hi earY'egà. ei bo i millor
dé cada pa.is~ in:V~nts, 1l:1bra3, vanc:edores 'd~ conrn.r sos de bellesa .••
Quan es parlà de

~

possibilitat de no tornar- al. lloe de sortida del

gut a altres cause·s· qr.le les :risiquss, es decidí, par allò que pogu4es

suceeir, destina'r una pa..""t de· la

nat!

a case:r-na i 'm pe ti"t batRl1Ó

'd'homes il}scoll1ts comanats pel millor ~ner.al' que aG trob~, i Sllb 1e
ar~s

més modernes-., t'o!'mà part del t'ons se.cre'tts de l'e:xpedieió. Per

..

dret. propi tenia lloo a bord el p&Tiodi.sta que ja acompanyà a tJlta a
Delt'ise

m.

ministre· declinà l'honor i dig\.lé que ha'lia ~et una prorm=...

ten98 que. l'('\bligava sempre Més a anar a pettl d'un 110c a l'altre. Uni-

cal:!lent hi h&Via un r>tmt neg:ré:,. pSI"

Et

mi, en l'sng'r'esca.mant

~u9ral:Jo.

Jo no m"emba;t-ear!a. Jo era l'únic, després d'tUta, ql:e coneixía c
&nSva t'et tfl~uintU i el savi no volgué córrer el r.ise de no poollr 'P(\l'-

tar

8

ca.p l'ma eventual sortida de

ram~at ••• l/Ja

·veureu.t Grara, -dei,&-

~12

tanmate:tx no .en sabem tnaSS'& cooes àe la Terra. Per deducció podem
que hi ha gent. Ara, com és; aquesta @9nt1 l sobretot,. com

a.SS-egt.ll'8!'

pensa ••• Si 1'oss:i.n tan ava,a.ts com no9altras, ja EmS' haurien vingut
a veure,.

al menys ens hagués.sin dit quelcxrm.. l si hi trobem ciu-

0,

t.adans que no hal passat de l'Edat de, Pedra?
guerra e.lls amb rtlls'(

tres del liS!",
J.a Terra?

Im

l si 61a trobem fent-se

I, s'i ê1s uns paTtic1.sri.s del uno"

i els al-

8 'haguéssin ètJtès mai? l com estan de polltica,. a

.15 aa~ quP. a case no-st.,.a quan ela l'ol1tiea actu.av~ no

hi havia un pam de net ••• 1fo, no, vós us quedêu ••• "

Es va mur:xa:r., i j-o ••• jo no vaig poguer resisti!' la tampta-ciól i
-quan em vaig acomiadar d'lUta del seu lloe dè coman '-1IDEI'l t, eM

\t

ig fi-

cer al l"eS-43l"vat dels militars i em v m.g ai~a'rt ruub glls. Per tma peti-

ta

~ 1'iDl~stre

del cotnp.ratiment-ca8e!'na ea veia la gentwa. vo-

lei81'lt mo-eadcy1"&, coda vetrada

m~à

petita••• Quint, p1anet.a,· es veu ja

eom ma' gran bola blava. Ei cel é'8 blau, amp:u,.f, net. La gerl't s'entr&d~

té de manèr@S distintes, llegin·t rns, prepa.Tant
altres. llis diplomàtics

t'SlJ

cursos d'a,..ribada

una p~..rtida de billar'•• ~. La nau tr·s.veóea

espaï: de n:i.ng\Í, i las boJ.es :resten enlaire. Ut diplcoà.tie, de l'enSU~, t'a. un set 'formidable.
ê

però

91 seu conpany 1'a ma carambola que

...

'n parla.ria durant anys meti tJ"'ea les boles de vori restaven suapeses

a mig mgtre-

~p'

la verda supp,rt':t me· del billar'.... TJlta per rà.dio, diu

a Quint que an9ln

la

rintrar

8

la, ~na d·' inn.uènoia gravit8l de ~"astr~

que sena: a visitr. Es d:est:ria ja la rodona de la vostra l.l'Una la

..

qua~

vista d'on la veiem sembla. eme hagi. tingtlt la verola .•• !: "Terra

a la vista!" .exclama algÚ. La gent.

s:1, vea.t..lda de blau, la Terra es va

a'abra~ava,

acostL~nt~

aplaudia, crids,,"B •• .,

Es veia, j a, la gran

immensitat d'aigua que separa: eJ..s vostres eon'tinentliJ, amb 1 a gc-rra
blanca d'un Pol,••• l s'envia

lm

c,vet, però triomt'al missatge a Quint:

UJa hi som! J'lt •••• ~~ destrien ja, tm'~ p'ert'il~ CJ).at.ers.

.1 uQuin t" es

va posant a. la velocitat d'Im avió no:rt'1a1 que no t1.ngués

e~

eomprn -
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rols del nos t;re. La
tot alJ,è

8'C8bm

de

C1"@ure

.vis nos.tm-s b81 dLit de la 'ferrI.='. De cop: I!Mir&u,

ls

qu

nt vC'l i dol. Alg'lms no s'ho

un vapor!P' IJ.av-ers és veritat;) la Te:r-r8 eetà: babitada, tenell;

ment, vapors

COn¡

t'aitaven, les

(1G

mo-

els n0stre.s. Algú caigué de geno11s. Els hOlB;6S s'a-

dODe'Sl

es po-saven a punt.... Al meu departament, el

gEll

ral no pttrave de po--sar-se con fiircor~ciolS .... I vingué el daJ..tabaix, oc.§
aionat per l"~ntra.da. en joe,

nrematura., e.8 veié" del general. Ja

bf:JD

'havien radiat a la Te'M"B una pi1.a. de "Bona tarda, com anEm? Som del

planeta Qu:i.nt, que us venim a vp,ure· en so de pau", en to ta e1.s idiotenien rams de nora'

mes del pJ.anets nos·tre. Ja diverses. senyores

a ptmt, quan el general, que]í1 havia t'et oor:reg8il" se.cretanent una bo....-

ba especial, volgué esvair la por que una part del passatge tanta pen

sa.Tlt que qui sa:ç de quina mane:re. ·$&ri..en rebuts aquí, presentà
bomba, la Mva

t'et!.

~tN'e

b~lba,

a la sala d-tactes de la nau. Hi mai ho mgués
~i ha

tingueu por -digué-, no

tes d'aquesta ;m·ra.. l1a. Veí.fIu?:
per nombrós que sigui,

ni11l!,Ú' que

:resistei~ e~8 e~e.s=

Aql~St

dispos!t¡.:tu :ra que .l'anem c)

~8òevingui sc~d.

Ivosalt.""ea, sabeu, en temps

de guerra, què' representa queli donen'?

la

lm

eXèrcit no senti 1&8 ordres que se

Ua :reu oo:rre:c del qttè' signit'ica que un general digui: A

l'assalt!, i el que tin gui uW.s ap rop. li po-:rti un get d I aigua amb a-

.

quest comentari.:

Potser bo la trobare'l pron

f'r8~ea,

mon general •••.

Ho sé per què, no ho he e ab ut, nai ~ d'en,à que- el general CXlmC1çà ~
t'e'!'" l'apo.log:ia de la seva bomba m'entrà
baria malam-ent,. i

~/aig

··po sar-rl,i9

~1

la. eonv1eei6 que allò aca-

vestit de gom.a, el matai% amb

la policia em trobà. enmig la mar••• La g~
,

BS

.~uè

mirava el general amb

aire satist'ot. Aquest seguia t'ent pJOopagarH:!a d-e l'artet'acte: "Veiat
aques-t

botó?

fr ••• AquP.&t

'L' 8:pl"'e-teu i
o:p~ra

enC<Xi't!m8

la por, el pànic, les ganes· de

t'u~

daunmt ll\ Y'Atina, un sen.zi.ll t'usell pren propor-

cions aterrants .... Aquest P(\'t'tB, la f'u1minao.iO' al comptat ••• tl l Vingué
18 interrupció :ratel. nAixi només 'pol.sant aqu-est botó.: o". lisi, si,

aquest, teniu ••• tf

~

vaig

l1en-~r

com un 1.100ipec per \IDa finestra
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d'emergitnc:iaqUf) .sortossmSlt. teni.a a prop. Barrejats mb el SO'roll de
queJ.com que 9'8 {1'ès-5.n tergrav:a 'sorcmmim·t, encara. vaig tenir temps de

sentir

UR

erit.:.: "Ai, que j.e' ena hm vist! l i . l~AmiQ8, ens han rebut

amb banbesZ.ft¡, Ge-rm-ans, que venle,uH!m so de pauu.·•• '·M-'hi jugo el coll
que el

ur

.gen&J"'~

s'ha embolicat. ~ • .u

DIJOUS EXTRAORDINARI

La raae'eió à&l~ oient, s del 3~3

qU81

hagué aeabat la da:rre ra de

les seves mnt'erènc-ies t'C'u 'una i gener'a1: :t'ugir. Molts hi havien pen-

sat en

~gir,

ela primers d:ie'&, els primers tll'ese-s.,. els p:rimer8 any

d'-ésse:re la Casa. Quan E-l carrer en pass-f-ven de'grosses: l'èxitd"un

tenor, una Vfige. ,gen.ér'aJ., un invent d-q pes

C'

un canvi de govern, ela

hi t'eia C'..onjugar fins a l'int'init -el pm- a e~~8 ~s lmpolrtant verb del
,
ofI'.,.....
F·ms ue el pes d~ltJ ·-dies iguBls cal C'8t s ,
mon:
~Ut)~r.
onòtons." ana-

ven

redu!nt,,.~g'ldnt

el. pas

(1~1

t.emps, el.s d'aquell verb eatim:at lli...

Mm·t· la èensibilitat d' aqU€1~J:s homes que ja només viw.en quet deveg~

des, ja its pro·u. Ja qui sap on eren aque11s penooment s dal primers
dies d'un tros de

&OrJ"8

que mai nos' ~csbava., i

gr-oga deS9{'~. un l'i, i un e~i llarg ¡iumens,
ser.Yò:r'&S enllemineoore-s, i Ban es amb caixes

plenes ••• Els timbra-s, e1 trajo, e1. número', que mai ningú els hi pre-

nia, les calo les, -el pati amb parets.,. 1.' anat' de ventre ant> .eaeopetes
aJ. costat ,com si. t'os pe ('.et, ll::t vian a.cabat.. aóo.rnrJ-n t les gan.e.s de pe:nsar amb e-l· pi,. el esmi" le-s
sensibilit.at.

~.d.orm:ida

de

:aenyo~'

~eia

,"

i els Bt-..ln.ea. l bé, tot.a 8f.1uelJ.a

rmys, n'havia d&$v·et1l.at d'una mne.ra

t'ulminmt ent:re &~S 'oient s del ci.cle de ccnt'erències del 833. J. quan
aquest digué:

- l pensar' que he vingut de tamts milion s de qu.ilòmetres pe-r a pa.s~

la vi·da 8QU.{ l

Qui he ha di t, això? - 1"-8'spong-ué Fe:rgus'son.

lli vintena d-" ulls es mi'

~~ren

al doctor com :t'eia. anys que

DO-

havien
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mirat res.
- Però •••
- Cap por, amic. Moltes vegades m'han propogat deixar això, i sempre
he dit que era massa tard. Ara dic, sense que njln3't m'ho propoèJi,que

no és mesea tard. Sortirem I
quest "sortirem". A més

I..J8 \1ost!'a història en té la culpR d'a-

més tenim el deure, entre tots, d'em enya.r

B

vos tm8 mica aquest, món nostre en el qual bitrobareI , em passo, mal-

grat les saves miM1ries, ·co:ses que ve val.en' :la pena d'haver-hi vingut'
de

tan lltmy....
La E!'ent t/C"nlà

Po

~er pràctfC1u98

de gramàtica. El "Jo :t'ugiré, tu t'u-

giràs, &11 ':ftg1r'à,. !108alt~ t'ugir'em1' m'laVa "j~ venia d'lm pensament a

l'altre .

Sor.tt'T 1 - gemegà algú.
'La meva Illa! 1- exclamà Viiamari.

- Es dU'icil que em tomi

8

-casar més ~gades, però •••-

~eu

Pomeranz.

- No em pree'ipitemI - renya Ferg:Vsson-. No eoS' vindrà pas d' tJl dia

.després de tan.ts anys. Quin dia ve el governador?
S::J:3~;';;i~

a!":' ,~¡.m:, 9~:'n

- Dimecre-s.
... Quin dla som, avui?
- Dilluns.

- Dilltn1s? •• Dijous ser'em al ~arrer. Com estem de di ta, 3501 -~ou 11

pregunte:t a la meravella cal.1igrà:ric.a de la Casa.
- Juraria que d'flo,à d'ma dí.as estie a p'uht. Em sentó· Ja mateixa t'o.!:
..'

migor' als dita de quan estava en ple rendiment.

F~

clar que porto

molts 811ys sense praeticf'r, però 110 devia :far molt b! -qum m'ban tingut tant temps tancat •••
Segui. -l'IDa eon Vèrsa en veu 'bai xa, però pi-cada. El 33a 's'alllmyà unes
passes del grup i, seguin t ordrea, es tomà a posar, com ai no hagués

passat, res, la llengua

8

la butxaC a.

ll6
Aql&lle nit ~J~ :'367,

E'

qui es oone-ix!a per Ganya, la pat:;sà aspan-

t

tat. No J.i cabia al. cap que hagt2és d~ deixer aquelleo reixe.s,· aquelle~
cel.les, ·aqllerl.J. menjar 8sseguj·at. teta els cUes, aquella seguretat,
aquell ord1"e de tots els dies

qu~

-rormava

p~:rt

del seu viure quc:t1-

dià. I, "jo.em ~edo!tl s~anflVa reD'4tirt. ••• ras demés escoltadors del
3~

qui. sEp on

eomen~aren E~ atl.gr

equlJlla mateixa nit amb el p.ensament

seJarlnt un card mnple, :f't.''lg:at, 1nêeab'abl~ ..... EI que havia as.aegurat lat
sortida pel dijous: port,à s eap Ulla petita. sessió de- pràctiqlles ••• ~l
3:3 veu ·un guàrdÚl. davant la port~ de la
'alcé'p i elguàrdi.f.\ no

8S

r;Et'ltF\

cel·. l,a.• El seJ. uda amb

mou. L'autoritat esilava la gorra i diu:

ira'm 'l::lé••• s'C)~tirem o no sortir~, dijous?
PeTÒ ••• Si. ~s ...

- XistJ

(:!u.a ,..-da"M.,l

s'9cret. Ara, s damir i. T'ins a demà.

:és taro tot t'trotava
• "".I"U.

rv 8;;.

~j.l

i~ual

que abans dft t'enir lloc el. peti t e:xpexoi-

•.

ment de Fe.J'gusson. Aquest
el

guàrdi~

dormi~

tranquil.¡ament

t:'

la S8V3 c-al.la, i

df! debó anava calmosament amunt i é'",,"S1l de la nau GSP er-ant

l'hor'a del r-:t~1Bu. A las Quatre digué- ~l guàrdia ent.orant:
a la meva

llElU,

l/

TIaa de nou

Pf}'r9-. Bona goo:rdia u •

,

Hi ba una n()ve reunió general de la petita rolla a 1;.3 qual. el t'8-

1at del. 33-3 ha tr-an8t'or~t. Es ell qui té la paraula.
- He pa'seat la nit pens8trt, ami.C$, i be decidit t'a:r-vos una pr opo'sta'.
No surtir! - 1a
- N'o. He
~,

pe11'S'at

e~.

peIlE't Ganya.

c.:ue si jo 'i
.. tot5 plegats enJ!"· haT·iem t'et ja, pe'" t'or-

és c1El.r, 8:1 càrrec de pess&' la vida aquí ••• Seré breu i no cal que

si voleu, em d.ongl.16U la contesta ar~, • ., .. Per q,tiè.. no anem tots a Quin·t?
- A••• a Quint?! - :ran tre-s o

.

- si,

a Quint.

q"uat~

veus

~

la vegada•

I-fEt estat penssnt Que peT' culpa meva us hal entrar ga-

nes de eorti.r e to1l.s. l he pJinsat 1:ta.mbé

que la vostra vida, tora d" a-

quí, serà un pa.tir continuat, un téme!r" COT!S'tant pensant que a qualse-
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vol manent la po1i cia us cerqui, us trobi i us torni a tan car. FIi heu

pensat

VQA-Bl t;re-s,

en això?

sl ••• Pl!7ò ••• 8. Quin 't, allà da1t?
A Quint, a milions de q uUòmetrea d-e la "p(}~i" I
_ Pf1ò ••• però .... ai, Déu lI&u!

Com" .-coc

ho :farem

p~p a pujaTO-hi.

u

_ Per ~es coses que m'neu di:~ del ,vostre t:lón, aqui., amb dine·ra.,es puja perto:t. serà una. pujade <sra, però bona.
_ Pe!' diners no -&a pe rom
"

~'L(:r..)' ~.~~~

::0

~T!

tlQ,,\7

l'

1":.,1'Z-;

_ Però .....però on dim.oni
sense que-

~

-

e.

Si' e.pr8êS8l
...

a c('n ,d)ssar
Q

pót àonst.nir un aparell

ert.()Gran·TOl
omas...

com

e~

vostre

sapig·.16a la "p.oJ.1 1 '1

_ La meva Illa 1- exclam a :t.riomt'almen t EniY-c Vilam~l-. Allà. no ens

hi trobarà ningÚ!

.

L'esvel'ament. amb què :rou re-buda inicialment la notable proposta, es
convert! -en f.tntusiasme a mida que. s'anSí'en èrauaIlt p-:reguntes i respos·
t.es. De be-ll ant.uvi ells volien t'Ugil' i prou. Hés tard_ pensaren <¡u

anar' al carrer' i tornar· a la Gran Peniteneiar-ia més d"hora o més tard
era un nege-ci re1a'tiu. Ara sabien qua podien anar a un

llo~

I

on la po-

11cia e,ls seus treballs tindria pel" enar-l&s a ag8::rar, i l'emoció
.~.'\,.:~

i.i

·"~i':: ~

~

fj

'-'~1

d'acompanyar' al ~33 en un viatge caní del Sol &ra su¡:eri or a la de

pensar que., dintre poe, ea podria deixar la Presó de més anoorenada
del paia. Silellci-os-ament, pe-rò amb tota la ~r1et,at que la cosa mereixia, tmElS mans es trobaren jU!'amentant,..S&. lb jurava ep. t'als•••

Els

segon~,

-per tms quants emprésonats" s'anaven convertint en ina-

'cabàble-s Guerres de ceht AríYS. ElS" q ...yj en saben, tan eàJ.culs mentals
dels que -:faltaven, de segons,

per arribar 'al dijous. •• Tres-miliai-8-

cents p,er hora••.• demà, a n"aquest

mom~ n"haumn

passats vuintanta-

sis ml-q~ut1"é-·eents••• Dormint -penSèn- pl\sa.arm 8'enae havElr'-<los de
comptar d'un a tm. Però qui dorm?

No,més Pergusson.. Els demés p~nseD

i pensen i penSen. La majori-s no èg poden treure del cap aquell ca-

m! ènorme, inacabable, qbe es pot s.guir dies 1 dies. Caminar, cami-
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n étJ'9, camins!" san-se haver de gi!l"'8,!' Mvant
de~

~os<

pati, dA Ma.rtí D1J8rd.... l s1 no

iUéS' ~et "'el1?

l

'lAS

parets de ciment armat

veritat:l l si Fergusson s'ha-

aquelJ.. ~~~, :fos un guiJ.l,a.t..1

'Soi

Amb tot., :ros com 't'e 9, aquelles ,gan86 de

ao~t.ir

l si :ros un poitici a
ja no es podien desa-

rreJ.ar de dintre seu.' .Alg1IDS ttiHl1e.n son al, ca.p d'estones i
SL~:':

lP;}~".(... ~

~... G:t .. ?..

'.'.<""~

i

I

to-

S

m a de r~"oJ..car-se pe r ls s lli1:.e-1'"@:S, p'erò Uo vo-lien aàormil"'"sB

per

mor dé '!&'P t.ard~.....

Dimecres :GB arribat malgrat la impressi.ó que teni.&n uns hom. qu.e

el temps s'hav.ia s·t.'.lT'st. Se- .sênt9n" Emllà, els: p.:r:f..me~s cmts d'tros
galls 1,. Qe

mé.-s aprop, com dur&nt roMOS i meso-s, un qU;1-qui-ri-qu1

humà, pot,ent, .adr.1irabl'i i atnb ln calderó t'inal l'Te!Iú.ab1e, surt de
reixes 8J:ldl.ne t'OT"S rie présid1. ~!aj nin~ no havia pogut a-cJ.arir qui

cant.ava d'aqu9.11a ma»T"a••• }}s el die de la visita del governador. A
1ag' an sa'1.a

d" aet'l;Js té 21.'OC .al eoneblt""t-VfJrmut. 3' enraona mm-.l tr 89 e lS

rnús:ica afinen, p~ tal de f'.e!" que~eom que Til~1.tS' ~eian quan no eren
agat'ats. -De eo{) es fa el

mes primi&aimes,

sl1en.Qi.~

t.u.l:e.Te8 de gran radi d" acció· i tIDes soJ.res so-

UIlP.lS

'ta l'a.ix&1..l:a en direcció a

llingt.m

tUl

lli gran 999 avança damubt unaè ca-

ben

1.11

direc:tor t'amós.

A3:1YS

9q 1upa.t-

&xèr,ai t musi~. E·s Mr. We-

endar'l'9ra: havia :ret a:¡úelJ.a. n:eteixa

entrada i '8mb la mateixa se11"iositat. a1.s te-atres de

tre colla

p1àn~t8, 8018p&8

res admirai.leR. ••

les mans

diments. F..:t 999 pujà

8
.,

enl1ua:ntides,

rau

ecll~s

més

prestigi en-

Gi pErles i pit,ra-

vigilades del món il1icia:rèn 1mB aplal-

lm entarimat, saludà amb una polida reverència,

i t'eu amh- '\.~-:-1 de t'al set :

"Mm,.

mm~ror CoueoU?II.

Pierre Coucou, de-

gllt a la. s'eva 'fc))--midable html·anitat, semp:re· anava un parell de <:ompas-

sosendBITeroa degut
.r·":~"::""-Tt.T::r-~:·'-~. C~:i)

Ri:~

8·

la

SéV'8

manes d.' alè. l at'inant no acabava mal.

Pf}:;"ò Couoou era tma bona trompa d'on en t'eia s0rtfr s:ons 1lJI~&V&llOS0S

i bavia toeat. e l'Opera de Sant Petet"sburg da'lan't els< Tsar& 1 bé ca-

lla aprot'itar-l.o. Oimés que
a P:r-esid·1. A no tot-s els

~!'a.

~nis

un·a mi os. dit'ici:t trobar mús,i <S bona

de .les blarr. ueg i negrees e-ls déna per
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a t'er-ne dé

groSS~&

amb menora d,"p.da.t oom el Grm Pierre ••• Hl concert.

•

cornen-qà. M'r. WeJ.lington :no era a la p',.esó. A le,s primeres notes es
tra:nst'igurà i volA. amunt,. Bmtmt, 69g1unt els compassos de la níelodia
asool1i:àa ar1?ossegatlt en aquell seu vol de .canpané,s de cristall un

Cèntenar's d '-oierrts .. l :fou en aquella OCE!sió q18 el

grapat de- músics i

335 amb els u1:ls' immensanent oberts digúe

ce baix en' baix

fi

Fergusaon.

"Que tJlm¡ps t'~i8, d(lctor, que ue volia dir que allà daJ.t no tenim UlÚsica COM aqlEsta!u. "Ca12eu" atrli.c" am. Dintre poc tindreu la que vol
•
dreu tt ••• T'ns ::!plaudittBnts:f.'tlr1,O,SOB COT'"onaren l.'actuació de Mr'. WeJJj,n

,

gton qui., at'inad:í.8'si, ro i panteixant., .qaludava la coneu rrència després
d'baver-la

passej~d~

a cnvall de la seva orquestra pep allunyats oa-

mins i haver-la to:rnada a Pr9sidi -sensè novetat... Ell trigà una mica
m~s que els sl:t!"~ a dont"r-S'e

,

..

compt'8 que to'Cavs'," de nou, de peus a

terra.. Amb mi'tsi CA. a prop, ell en 'sortia
-. "'~

..

\

s~:re
..

La gept torna a 9mocionar-se quan act.ua.
\,

- Ha cantat'àav~nt del

.qua vo lia de

A:ngelo SCavone, de solista.

Papa - digué l'Alcaid a l'orella del

I

Govern~

dor.
Qtie no s'hi pot agnt8r"?
- No us entenc ....
~

.

.

O que potsar li calta una aris llicenciosa?
No hi caic.,

- Home,

06ln

:ta veritat 1

que el

t'EI'1

iu aqu·;L11

- Ah • •• 1 No, ell deia que t'eia "eol.leee1ó da joies de capelles....
Vingué deaT'lT>éa, s-9nse rés de nQu" la 1'est& de 1" espe-etaclei una gran
• I

t'tn1oió de- c.ir-c, un partit de rugby, .concert. per l' or1'eó ••• IIavent êtl-

nat, despré9

d~l.m

-~

ranxo e'xtm.oNliDP..:r:t, l'aeo9tUlDfl.'t- repartiment de pre,

mis, rebaixes Ge penes 1 lliber-tats sense raatricc-io
Hmr y B,.own'!

f).i, senyo:r.
- Un oo:rnet1, i

llihe!'ta t per> a toear-l0 t'om d'acut quan us v:1ngui b'

- Pere Sienkielrl cs.
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sl,

sen:.rO!' •

- Sóu p6J'43nt d'Enrio Sienk:1ewicz?
No, senyor ~ Què va f:er?

"

- El Quo 'fadi s.

gJ. van aga:rar-lib ?
-Ho .... PeT bona conducta. Tabac i

8

anys do r8dueci. ó de peno.

Podeu marxa,. q usn vC'JgUf7u.

- ..Toan P8J"B6rís S9S!

,.

-Pere •••

-sl,
,

.

hotre. Aquí ten:'u la ~libertat.

- P(3rò, sen:'or Govornador, si jo

r entra:r aquí, pal cor, per

'W

ig crer.wr l' Ajuntamw t precis amen t

~ntar,

jo •••

Tomeu-lo' r:: cn'-SIDar 1.' Ajun'taman t, si volau••• p~T'ò a vos se. us concedej.x la llibertat.

- senyor, jo si
..

1
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puc cantal" em moriré ••• A. vos J a.l pai.s, no li vin-

_

dra d un p:residari més

Z1

1'OOIlys ••• Si volen paga.ré per a esta'!' aquí c..~

trEt ••• Per favor, senyor Gove:rnador!
_ No us ho f.'t.gat'eu d' aql1estè:.: m~'\U~rh. ~uedeue)vo6una tsmp0T'é.d& UJ.és, Què

vo1eu qua

1B

digui l

- Enrie ·Pr-os"t!
Cap conta-s-ta.

-

~~3!

- es crida de lss altur es..

F'ergUS.son :sïIDYS1.a al seu lI1eí de banc que eS' pm~nti a la taula de
~es autoritats. Ell hi va amb ma gran ra-\terènaía. CentenllB8 d'ulls

contemplen l' .escala •
_ Estimat .amic - comen98 9·1 Gove'Y'nador- .J¡;; ho sé. que' no dir.eu r8e,peY'ò penseu que parlant la g.ent .'enten .. DeV€aies. la policia t'ambé S"~

quivoea. Es pet, T'8:v'isa~ el proC&s .... Ajudeu-no.s, digueu quelccm-, carai I

encara çue només.-- sl~1 deman.ar l'hoTA.. que
,

.

'8,

que l.'Alcaid 'porta S4l!U

pre 1.a mateixa corbata, o que teniu gmaI ~d no

BOU

Ehl'ic Froat, qu-i

ou? El vostre mutisme u& pot -co&t.mr t:renIP. anys 81ui dinsl
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l davant l'astoraeib genel'a1, aquell
- &1 die Gra:t'"8, Gr-a!-a D'orre!, i

part d'un

~l1at.

333·, di~:

-ra. tres 'anys: qtte vaig arribar fxrrmmt·

qU'3 vingué de. Q:l1-int. t un planeta distant deJ. voirt..re tri1-

~ó

lions i milions de quilòmetres-~ en mi'SSat~ de pau sid'9ral. lh general, t'ent demostracions amb una bomba. ;ho ti,m tot

6

rodar.....

D&ixem-ho córrer!' - t'eu el doverna:dor ..

F:als penats ep la odir en de bo de. bo.. F'9t el siJ.en ci, l'Alcaid .anà p l'i'
i'!r--- c/"':'

__

sent.ant per~10nal1tats a1. Gover'uador i sèqllit.
- AQ.l:J3 st

és

Tllki-ape~-emTJ"~h Era

baTen a le-s int:..ariorit.at's de
molt bon

""9U!" e-

~a

guia d'6m Gran EsJ~inx i se li tJ'Q-

mat&ixa ncu tuPi at'98'

~erieanes

de

pe,,-.ò de mal tr!"obar,.· Qui les ttngu9s, senyor Goberrador,

" ••'- Aque-st és' PeTa Velà:zqu':fZ,· m&xica. Fa

.segles, un Ve'làzquez matà

un Coronada. i, can a reprè&sa1ia, un COTonada ma:tà. un Ve!l.àzqllh. D'e!!
Jt~ t

'·r

~

de ll'av'O);'s que V&lazque:z i Coronaoos en

Val

suprimint

QU4!t

dón a gtH;1

D" avui a. dAmà e·stem esper·ant un Cor¡onada que venj arè J.a darrers. bai:xa

que

els t'eu un Velàzquez.,•• Jo també ho ~ ria••• Aquut és Ponç Adal-

bert. El dia que· no pugui obrir qnerlcnm tel-&·t'óni 'm- 1 veurà com van
aquestes

009&. .

A.quest bome en 1l,oc d'estar aqu1 hauria d'estar al

det'ora CCr1'"Sgtft èl"honors i amb petJ!t!ó vit81ialF!.n l aque'Bt és Tomàg
Y11.anoga, un al.tre: enpres:onat que maJ"9ix lIlonument i noms de eaM'6-r a
cada pobJJ!t. Heu viat lIBi f'er dubtar·.l_ -rer
Casa de l..a Moneda?

equívm:sr~els

Doncs 9ncarreguEl1 bitllats d-e mil a

savis de la
n~aqu~et.

ho-

me .... ~~al m'8'stà el dir-ho però 'd'empresonats- com aqU&sts np n'hi. ha
pes a t.otP.B. 1ea PMl,sof8 l'J •• Ja t'lI:tia .estona, com daurà comprer¡àre 6.1.

1ector, que Fergll'S-SO-n, 9.stava s-etuantO', .El C"JGver1'1sdor, j a ten i-a $'1 s
ulls un Iii mies oberts a mida que 1" Alcaid anava t'ent l ~ Alogi del-s homeJs de lli Gran Penitenciaria, però pensava qlle

è1s temps mndell i que

potser el moderni..sme era que le·s dones tinguéss.in da tant en tant
cin(: criatures

fi

cop i que hi hagué.5sin Alcaids co.m aquell. Quan tocà

el. t~fn El. Gove'Tnador, la gèDt cr~gu' de debó que aquell era

\n'I

d'i-

J.a2

mecres extr&Qr'dinar1. El Governador oom8Dçà a estrènyer mans a la
gent d'anomenada de- la Casa tal -C(i\,m t'eia aI. carre!' en actes ot"icials

a. gent qua
mmtenia

me~qDda

lÜ

J.'ar'rEtst perpÈttu, però qU& la ditxosa política

c-a'l".l"at' t en al tfsalms ckrr9CS, i S:eDSP.- 8gltt'ar.

diment.a t,oJ'na.ren a

~er

.acte de presència quan el Governador

la seva ameri:e..ana per la del p·enat 849, que haViê. estat, a

Els npl-9U~s-Qsmv1à
~Orsf

rei. de 1E dY'Qga, besàa cada g".slta al, nÚItlel'c .1011; calador de -roll

el

11l'tA!:

nacional, i pr'op.ià, per e commemorar la. viro. ta~ dnixar la port.a de
la Gran Petdtene1aria una

mi.e..~

oberta •••

...
DijouS!. Plou. Uo:a hol'Zs, darrel"a tala reixa esperp..n" m9ssegant-se

els dits. S'acosten uns f.fUò,,·dies ~h unas llistos a :tes mm S.

- Gràcies a. Dét! 1 - se ser) t.
r'

r;. ~ :'..:. (

:~

.' .... r

... ~

;.

:!"':"..;.

\

- Silenci:!

t":

.

FunciODerl lm·s panys. S'obren unes portes i s'or"gaI)itza una ptti ta

columna

G,1.l6

.wrt de la gran nau en direccl.ó al d.gepatx de ,l'Alcaid.

NingtÍ' no g.osa mirar-se. Uns peluren que el pro.j.ecte del doctor alba
but

8

les aJ.tures i qua ela porten

:illa l' A~c;·dtl (¡ui póx·l.a:

no hi.

hE nin~) mGS/

[1

•

lea cel.. 1.e'8 de ·~ast1g.••

lf5enyo'.r·slt - diu -

l' at10 sóc jo. l

~..a

1F.1, meVa

.. tlIm aquo'Sta Casa ,. quan

ms3ió és guardar, per or-

dre deIn que cobren cés. que jo, .la g&nt qua, em porten aquí t'in s que
era diuen que la dai.xi. anr;';j',
f'e:r~

O'

que &1 contracte

estli!" més ~&tün$a'aqlú diuI

ment que els

pa~t.

~j"

JE:caba •••No ela vull

i aquí. ter.-en, si són servits,

lm

docu-

deixar aquesta Residènei.e tal com marca la llei.

Abans de sort.i!",. però, vull que sàpiguen que jo,

Em ~a

seva entrada

en e.quest. Eatabll'm6nt, no hi tinc la més tll.:f.nima intel'"V'enció. Dic això
perquè si m~i

un~

troben !v:=)l <"~'r""~.(' -cosa una m,ca dif'!cil perquè

,jQ en pasSo la vièla a Presldl-, no vull que diguin~ IlAquest és aquell

horne que- fUlS va agat'ar:'. Poden dir: llAques't. éa aquell home que no ens

deixava s.ortir" però jo er'ac que d'lJna. cosa a l'alt!'8- hi va molta. di-

"~3

:terència. l més D'hi vat és clar aque pogueBSin dir, si em t.robéssin
1tAque-st home és aquell que ens va deimr .sortir". Ara, Per a deocans

meu, sols vrl1 &t'&gi.r: UNo bi ent,,4IID(! pas res"<e Si mal passa quelcom
que no s'hi cemptava relacionat. aTJb aquest dijous, que tant-de-bo' no
n'hi hagin mai tres per setmana, vull que t.iIl!5-uiD el oonsol d9 po11er

dir: "Acmell

hOm!

ja ens ho va. dir qne no hi entenia res". 1 7 ara, P6S-

sint-hobé·,.
Han paaa.t. uns dies. TI'incara som a la Gran Petli:ten(Üaria de

l'~sta~.

Aquells 1198 l'Alcaid els passà,. diuen, l'ene-gant. Se- l.'aviea que te
llJ'B

visi ta •

- Qui és?

th deIa

~ue

sort!:ren, aue' •••,

- Que pe.ss.i!
l ent.ra 61 COllegut per' Ganya
la

mà i

amb un vestit t'1.ament, nou, barret a

'lm gran clavell E- l.a solapa ..

- Vostè'? - :fd.

~, Al.cai d.

- tTo, la veritat, sento què si..gui el qui

nés, però

&l....n

t.'lfeYS

els interessava que

'massa anys a-le que PQr'taVli &quI dins i

éÜ

carrer m'hi h§

gt1és mort. Paraula. iPha passat e:xac't&r.!Bnt igtkQ qnfJ a m1 canari
~sa.

anys endas""1l&!'a 'tEmia a

1;,01:

QU

e

UI d.ia, pensa"'1"t-me donar-li una alegria

li vai~ obrir la porta de la gàbia, i: "Vola! ~I :Li vaig dir. L' oceU,
qtE portJ:.v8 trJesos i mesos engabiat entl"& reixes, as :!l:irà el· cel,

tan

gran, amb cara d'espantat. Intentà moure 18& ala-s i no reeixí .. "Es de
debó, vole!1l li vnig- dir' Cionmt-l·i
a les

poqUêS

tm.ü

petita em:oeIlta ••• sl, volà, però'

hores tornà cridant 11astimosamerrt i ell mateix va obrirI

se la portella de la gàbia i s'hi va tanc~r fina que hi mor-li de vell..·
Això mateix m'lm passat a mi, seny<.rr. I, nmb el seu permís

me'n

torna-

ré a la meva cel• .J.G •••
- Ho ens precipitem, no ens precipitem -" 'bruelejà l,(Alcaid -. Primer
vull acla:rur .colle. On són els alt..res1

f3í., tenen

tro

paper de- lllur

l'

cireulaeié, pl':)rò no val.

~8

signatuMU~ oomprO'll:8tedon!s,

t'aroà

tCrt

allò (;ue calgui, malgrat port

per anular-lo aq\test psper ••• O'1 són els

alt,..ea?
- Quins al tres?
~l

pagis, no, sap" Això m'h{) podii'"\ t'er-

l.mS'

dies endarrera q1iJ jo no

ra jo. Avui, no!
. ..... : r _ .
~

.J

'(-

-~gnyor Aleaid, jo sóc lm pr4'si tgr1 honrat. He passat aquí dins més

anys que vostè, i vostè s.np qur:~ si al C81""er hi ha una llei al.» en

agat'a, aquí hi ha una ll~i qt

_ Vostè té

lm J)ap~r

ns p-rohibeix.....

de ~li~rtat. Vostè uqui no hi torna si DG

fJlll·

diu

on són els al t~9 ,
- «.To no he tor-nat pe!'
ca!T'~r

no

dir on són els al tres. Jo he vingut perquè al

què- t"e..... -hi.

Ef9

- He dit cme' vostè aqui no hi tornA, t prou!

...

Pero •••

- Res ••• Ai!! t

L' Alcaid d~ixà amm la inte:r-jcc<.1.ó des

ma :rormiciab1A p1anto:f'crla óo Gan
- ni ara? E~8

di~'Ué. t

-)-..a'!"1"'<1

on

~' havia

llm'r at

•

ricet'almen t. aque&'{,.

presents ónareI1 pe!'

& i.Ilui.~l1.i t:

l' agre'SBO,¡,- e.

_ No el toqmu! - get:JBgà l'Alcaid amlJ las

C'f.l!la'a

m:.laira.-. Enea:ra que

en mati aqui no ili tor-narè o ant;rar! Tireu aquest llDme al carrer! Tireu aques.t hooe al ca!"nt!' t
Dos 3g'4ntS, C'Or:'l Sè1!1p!"9, craguéTen. Es mi )"'3¡!'en i,

r tot c'Ol'llèntari

t'eren açuest bisbe: "No hi ~ntenc. psn. ree!Jt. L.Jex:-penat Ganya mirant,-

se e19 doS' sergents- digué,
_L

t'a:I~
_ . . r:

~

#'

t'

,"

..... '.::' .

•~

;.:;

pe~

la seva part: liLa culpa de 18 cosa

~ue

.. ,uni Cat~l t de- l'Auto, rl tat. EU
pel'- a torner a entrs:r aqu.i se-ra

ho hau!'à volgut. t" •
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T.N ITGtE D"UfJ AJ.;rRf~ MON TROBA l'TOt;) DCf.T 1P A LA TJlJRRA

a Rio, no h:t ha
D

la

~a-,

segC't'.s diuen P.J.s nadiua"

romes noves.. Sern

~

la nit.

(~ntenR:rA

blillugosa i viva. :ml ram de
que ve d., la

d~

la Cf'!'8

11Ul1~

,

nl}dora. A

t'anal L"

P.ozzo

Ql.l¿D

e: Més- de

Jl;

mu t, la magnlt"i ca car

..

b

l' ~igua
~f

atir

intermitències, el.

s'gn~ni6 i

s'apE'.gava

al :ram de varo deixava pas. al

nit-, q

se l a ml T'aVa ben orgullosa, hi haprin:e ra fill.) q t8 eontemp·1av:a,
~lJ&

de re:c.camanac·ió que p

veuN-la de prop era la oo.ra d'J.Um:a ~~ozzo,.

,,0_.,

I:)

•

porta a-

el. :rostre de la noia 1'Qia. una aparició radiant, enJ.luer-

via un al t1:'9 e ep.a.etador i, atFJest"

.t",~...

eIJ

d' Hna. palmera jove., mogut par

d'r:a~na

~("ltJ'b!1&s.

guint el joc d" llums i

"

N

de llums 96 :re-fi€'xen

l~tm d'lm

ju..g a amb 18

)."9

meravellós l"9.gal

vern

ft.

'hi nugui comr-..a rar •

GUA

q ne sempr.e en venen .coses bon (~8 , un ven t fJ>e sc

lm r,

mi§! de

s, al peu èe la war

Ib l' A'\~inguda de le8 Palm

Es ct)sa sabuda que

t.enien la s.ort d

}.jlen8 avan~à.

una mà i

al t.ocar la que t,enia aprop S-elJ:, l'na 3utèntiea h:-3+,z.6.~ada e1èctr1c-a.

o . ho

~

-as

EllJfla qui

i 19m min:ls.·.... l no

pa:~1a- ••• ~8.

dos dies que er

l

8~

em m1rGa

sses dA. :repetí 1"-[19 el ncm. ;3"""mblP.s d:it 87'ent dels

a2.tres •••
'::·1

lloo i .la fl.'l1!.llanitat

tota mans de coses
Ct'~a

&.

g~o:riG8a

d '~le'

haurien, és clar, :ret dir

qaals.evoJ.. a.J..t..'te., p~ò l'espectador mut

1-;.

\Jai en-

no ham .sentit la veu :fa dos dtes que hari tingut el primer oontae

te amb l.ma dona d'aquest món! l qJ

pob)~e

no sap t'er &.l"tra cosa q t..e mi

rar amb els ulla oberts a totob'rir, com si no S 'h~ aCE:.bé9 de C~tn"8
.0

que en

~u

mm que viu

B:rB

hi

ha.~ués:lSin dOl1ll3s

i1l3qnes ,com aque:lJ..a qua

ara tenia 8l. costat. Ell ja 'ho sabib que a Quin 't hi havia dones, ~ l'ò

s'havia passat t~nta anys v<>ltat de; llibres, cosa pari llos1 s sima t.ant •
en un món com en 1.' altn.t,. es vau, i ara ee t:rv-obBva davant quelc:>m qU9

na f pen seva t·robar.· sí
lla!

qu~ hi l¡avü..I

don es al seu món, però com aque-
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- Elena••/.

La noia a19 a el c-sp al sent..1 ~se anOl!1en~(1a t espe~ant .. Dl ,seu acòMPanyant no s'acaba àe decidir .. No ,sap ~uè &uc.ir'à si nort.t.i e cap tot

allò que pensa. ?~aaliva, i

11()

passa dfJ rep-eti~ el nom d'ella. S'a.1.s:a.

La noia s~rju. s~ la mira ,tn·s mO'flPn

sense: re sr:-,J,!"Q1'. Dubte s de ma2

aconael:mr: li, sardanegen pel cervell. Al~ ma IDOr.aeJt s les mals••• pica da penso a ·te-rm i, amb l'ns m11itgr., :fui.g Pasae1~ de les Pa1.meAs

avall..
- D&sertcr 1- exclama la Doia.. l duesencl'roeg lJ.àgrimes, a to dels dos
itmlen sos nl~ <:me té, li lli OC1U&n cara aV~l11.....
- Digui, 8'enyoret~·?

Però ••• ~ m'he :t"icat, Dé'u m·AU!

Aquí ••• &qui no és pas l'AclJd8raia

La,1.tren s ....Jo.....

- Vostè

re

p,t1 asat ,ja llt1rg, sen:vt>r9tf\. L'AcEdèmia

més aüUlJ1t.. Aqui és "J..a Ca

~T ()ts ff

que com

a

es

dues travesser¡

a cb:rir aUan 1'Acadè

mla taneR ....

Es l' ~n delllf¡ •
- :ti'..1.ena ....
. ..

- J.To 'tornem:

COl'll

ahir

no

ql1a

'tJA.f. p¡";'~aJ"

del Dom •.

Sil.enci •
- Jo t'h", dit t{'~~ les

('loVes COGE),S.

BEl dic

raen,¡

Rozzo, :ra un mes qU4~

vaig complir dinou anys? e:1.

E1f:ll

g:i.òa que parlo- l'ha Hprè!3

l ' AeadéLlif~ I.aUP8US oue dR.vefsooes hi p~.s~o

f:\

pare és p::ientadol' de ea:rè, aquest, an-

da llarg~ •• Sóc; soltqra, ro' agr'adgn ela hotn.G-G d"ull." verda, com els teuat;
tinc una t.iQ que es di\ii Hótil-de, ra' agt'é:\da r¡~r,. 61 t'ut bol ....senyor l

no em sortiré de. ~aber qui ets, d'or: venB~ què, t'ep,rooc....
- Tq.

- t.Ta ~m gnE.." 1yat quelcom.. T"er'Ò quiets, home de J)~~.h •• tm estudian t, un

eomnrsdo:r da c~v;.1119,

- Só-c

GrbI'S

U'.'1

:ref\lgifit poJ1.ti o.....

Do-rr'ei,. tinc trenta anys i la f'aooilia a molt s m11ions de

quilòmetres d'aqui, a Quint." el pl~;He'ta. ... Rl meu parê és director de

1~7

repoblacions t'orestals , t'a t.re-s anys q la

~ig

a.rribar seguint el ca-

mi del Sol amb tm aV!6 inte1'planeta't"1 i he estat per això tres anys
• presidi •••
- MiDa que· maeoI DOTlcs jc- t;"h8via en~ny&t.. F.l

dals Bstats T.bits, la meva mare és ma

(l'leU

Rich~lieu

pare és el Pr&siden

l

autèntica•••

- Es que jo t'havia dit la veritat•••
lm~an

Doncs tindré

plaer presentant-te a les meVf1S amistats. De

gent qll:l va a prasidi n'ha cC'negudP. molta -aquí hi anem tots un dia
o altre-, ara,

ciutadà que ve d'un altN món encara no l'havia vist

trl

mai dde pl'Op.
l Elena mudà la tarda amh unH rialla plena de cri stalls SODors. Han

arribat, aturant-se a cada pa-s, a un peti t pare.
p,.im~ra

timent que per

vep.-ada en molt tet;ps, deixarà de viai tar aquell

pan~r8 pl~na

- Vol aqn-est poemll, senyoret?
pa.

Guardi~la

té el pres.gen-

Passa ma 'Ve=lla neta, netí.ssima, amb un gran mo-

dia 1a tia Matilde.
cador al cap i ma

~lena

de clavglls els

bra~os.

SÓn vermells com lea seves galtes, gtl.§

bé, senyoret, que és la més bonica del la. rri •••

Tots 1 - di u Grara sense saber què ha dit la vella.
Però si no val.an tant, ·senyo:roet••• Gràcies, i que la vegi. tots 18
vida maca com ara.

Elena, amb :les

malS

plene s da clflvells, els besa silenciosamen t.

L'home de Quint, pobret, ni respira davant l'espectacle' de la noia besant les no:r's.

..

Feia una estona que

'lm

hOme, cerTegat de globus multicolors s'estava

davant lp.: p-a-rel1a fol~ erant

qUIi

deixassin de mira.~se o que digutÍasin

quelcom. Ja li. dolia, ja, a l 'heme de·ls globus, intervenir, però ell,

al món, hi era pm"
parelle~

com

So

vendre la seva mercaderia i no pe r a con templar

t'~st~gen,

i:

- Quan les hagin comprades si en com9I"en un a cadascun, i només són a

vint centaus, poden mi rar qui estima més a qui. Les deixen volar totes
aJ.hora i la que voli m~s amunt serà la del que· estima més ••• Gràcies•••
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P&rò ,si n~a són vint centaus cada'scuna... Qll~ Déu els deixi t'estejar

Elena, mfr"1' on miri nOmé~ef¡ vqig a tu. l no se corn t'er-ho, ara
t'he trobat, per

8

no

de1xa1"-ot~

La noia no s·r.riba a en4d-re

a.

qU':)Ci

tu 1 no deixaJ"eJ.s al.tms....

l.~s rac ci on 8

d' aqu~11 home.

rel' prima-ra

vegada pams qUè potser si que és d'lm altre món. líalgrat 'j¡ot." J.a

noia, qUA porta sang roja, inquieta, explo-ss1va, no e'8 resigna a la
pa1isi'vitat d'ell. ElJ.a sap que a la '~eva -rm fa hi han h;:p'ut festejadors

i~S'~i an ta,

i no s' ho sap acabar que ti ngui de fer e 1 sord

Q

t

les tratticions :rami.!bars••• Desaota el banc on els peus d'Elen,a repo-

sen, hi ha un minusao1 desert de
sêrva la

.'n

p~tita ~enya

s~rra

de la bomba i

~a

fina de color d'or. Elena cona la sorra

ben g~lo:se1 aquests mot·s: "Jo t'estimo·

més".

qU9

deuria a:entir-

l es mira a Grara

rient amb els. llavi's, amb els ulls, amb tota ella. Grara tremola, i
e~ pèn8an1~rt,

ple d'Elena, li deixa t.m P6t1:t lloc. per a pensar "Per

qu~ entre's anys no havia apr~

de llegir en lloc: d'aprendre-

la:!'?" .. Perb: la noia no en t4nía

prou amb

l;

~leat

8

par-

pensausnt, e s veu,

i volia 1 ma. ,...esp-ost~ escrita. l 1a. ,voliaen tanta de m8'lera, que donà

la canya a Grar8. perquè, ja que no parlava ttassa, que almneys escrivis I L'hom~ de Qnint pensà que :Bnena no podia hl1ver escrit res dGlent
i dtteid1 dibuixar, al costat la :rTaa& de la noia J.es tmt81x&s JJ.etr.es
qUè

ella hi hmria :ret. Es veu que tingué tmèxit parquè Elena sense

..

daixar el soml'i:ure., s'apertà un Cênttmar de caballa que J.i tapaven un

uJ>l,. 1, radiant, escriví: uP!"{)va_m 'ho!" l dona la petita vara-ta a Gra
ra. L'home ja di SpO;sat' a joga:r-s'ho tot, dibuixà'

-oo~reatlssit!n'ènt 15

magrÍit'1Ó1i' ~ase. La contest-a o,.al d'~lla el desorientrà una mica, per-

què ,ella

digu~:

- sl, hOMe, aixè mateix!
E1.l.a enca'J"a t'au

lm

nou intent a la sorra.
.

)

."

l .:esborrant el ':Prova-m'ho'
I

"Ets tm h'01'l3tf molt e'gtranf' -es'C!'ivl. l ea mirà Grara com mai. se l.'}}ê;1vi.a
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·

,.

mirat ningú en cap 1els dos món que portava vistes. L'home dubtà uns
mom,:mts, però, heroic i gairebé tancant els ulls Tepet:! la graf'la. l
quan aneara no havia acabat la "e" d'home, r:Jl.enas' al~à i t'ugi sanglo-·
tant.
- Elena 1 - exclamà ell desventurat.
gué demostrar que

8

l si escrivint bav:!a t'l'acssat, vol

l' hm'8 de c6r-rer era pòtsé:r 'tal. com volia ~1ena

que fos. Es plantà an dos sal ta davant la noia i agafant-li les mans

i posant-s'P-le-s al rostre li

digu~

/je raig:

- Eleria ••• no, no se.... à com les al tres vegade s ••• r::lena, jo no se res
d'allò que has :r~t a la sorra ni de les coses q~ hi he t'et jo perquè,
p~rquè,

rerdóna'm ~lena, jo no sé llegir ni escri uJ1fê com vosal tl'es•••

Jo ••• jo 4s \raritat que he vingut de quint, el planet-a•••
Es que ,jo t'estimoI
- Es que el que t'estic dient és la veritF.t I Jo voldria é ,ser tro dels
vostres, del teu baTTi, del tèu carrer

ppT'

a Véure't cada dia, però

què hi ¡:uc :rer si ha vingut d'un alt'r'e món! M'has è~ C1"eU!'e ... T'estic
i.

dient la

vel~itat,

tota le. veritat i res més que la veritat ••• i el que

t'estimo sóc jo •••
~

Hi havia pena en tanta de ma:tie:ra en les paraula s de Grara que la noia
enamorada ala t'i,
gtm

" .

lloc

qUA

se' l

eregué. A u1~s cl~cs. Rlla bavia llegit en al-

l'e!"'Jor nivella crAences, races, comptes-corrents i nacio-

nalitats. EI1. ~re d~ molt llmy, s1, però ara era al costat. seu.•• Què
seria l'amor si no arreglés aque.stes coses ....
Quan anaven caminant' depres'sa, agat'atEl pl3l bra~, Faena digu~:
- Mira I -senyalant "La Case de Tots"-, ahir em vaig :ficar Eiquí.
- Aqu1?

si,
,

pensant 5mb tu.

Entrem-hi?

- Vols dior? •• -rm i"1, a

ca-~a ja

em mataran

i~lalm~ t

•••
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Quatre lwaes mudats, amb guitarres al. coll cantaven, es veu, una
can,ó molt coneguda pp.rquèo tot.hom 1aseguia a mitja veu. L'home de
Quint nG tocava a terra. Blana s' adonà qu~ 1e. v-ella can 9ó
" ,.-...,,:-,..,.
.'

.Gram i

1:)8·

po-sà a cantar) e. -pleret" élmb els

'Captivava

~ v:Ls to~ant-li I f Grella.

Ell no sabia la c.an~ó què· deia,. però 1.' alè div-! de la. noia n'hi enco-

manava tot ]., enC:BJ'1t·. l 1 'hQttle ncmés tenia un pensament, que s'aturés

e1. temps i que: la. C.a119Ó

no· s' acab&s mai més. Però acabà tanmateix. l

l.a gentada pi,eEtva de mal s dempeue-, amb ,els uiJ.e· mol,ls '. Elena no parava
liIDqtiAU~.

d'aplaudir i 00 :feia amb

A
'
ot
,
pi tàOl ueJ..s
mus:J.cs se' n

A_'

a~'na"

t.al¡:t

i 12• digue,, quel.c.om"

entusiasme que el ca-

amb la gu1 tarra a la

•
L
' que els a¡>latiiimert. 8 de ls gent
ma,
que Grara no entengu".
Obee:rva

dobla ren, i qU& F..J.ena

nt-

emv~lJ1 podaros,al ant •

- Déu meu.... vo-len t'er-me nantar!

- sl,

Elena.

- Es la.

CT8Il9Ó

que més m'estimo i la -cantri per a tu •••

només l i manc-ava allò al pobre

~ara. La

sale,. la gent 1 e~a vestits

deIa cantaires C'Qlmn9aren a .dona!' voltes. t'ormant una gran vi.rolla de
'Colors qu1f.!n centre- n'era è1 rostre somrient. li'E1an.•• S'apagaren, ela
l~lIns 1 allÒ· t'ou un consol per l'hom-e' de Quint., D'un· racó

so-rg! un :r~ ctor 1 la t'igurs de primera' divisió

a' "81ena

de la &ala
Rozzo quedà

il.1.uminad& com nn montmal't n-aeion:al., i GraraseJ.,& pogué mirar a cor

què vols. Elena cantà, 1 ell tornà
d~olaI'8r

"

. . \.

.'\

..

~

,

• '''''11'"

Or

demanar miracles al. temps) i

que a-quel.l general.. que. :feu la demo:stra.ció en ple vol de com

anaven t'ates les sev,és bombes.,
0.'

6.'

h~i~

declaraclbnS, doclarà ta:c:àé Q.ue el.l

t'et molt

-smtam~t.

l PO-S8-'G a t'er

haVia nascut, pe:r a Viuna8(f-uelJ..a

nit i que, per a viure-la" tres anys de pMsidi eren baratissim·a. ....
Quan El-ena acabà de: eantaT, cantà tothom a cor, la mateixa ·meravellosa
, f

eanq.b. Fins Grani la cantà. Cantà a tot pulmó 1 tothom es tombà vers
aquella v..eu ped.eroo.a., mai
d' 'lm alt!'& món.

!'lO

eentiàa. Es el'ar,.ea. tractav'a d'una veu
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Desprérr è-al cant, que he deixà tot a punt de sol1'a, "es passà 1ma
peJ..licu1a d~l desert, amb sorra, cavalls i senyores ondulants. Ells
la

vei~ren

agafats de mals. A la pa.ntaJ.la,

lm'

ga1an de cabells rinxo-

lats i sabre, per lfamor d';tma senyora d'ulls negres,ja no podia matar més tuaregs.

QUé1l'1

trar dins ur.. pblau. a

no en restà ni

cops de sabre i,

per

lm

B·

contar-ho, se' l veié en-

sense deixar de reduir devots

d'Alà, obri ,una porta darrera de la qual l'esperava, es veu, feia estona, aquei.Ja senyora d'ulls negres. Sop-t! un pr:lmer pla de dos rosJ.

,

~,.'

tres mirant-se, algu sospira d'entre els

•

espgctadc~

i el cavaller de-l

sabre i la .senyora dels ulls negre-s inicie.ren un bes que no s'acabava

mat.
!, •

'

..

~.

,. r ." \-

_.~.~

-Bé, ara sí que me'n tinc d'anarGra:ra ho havia sentit allò, aquell di-a, vint-1-ais vegades.

- No.
- Fins
però
t)

li

d~mà"

~ .cal.

G:rID'a ••• No, si ja ho

sé

que t'ho he dit 'molte 8 ve~des,

que vagi a veure si a casa em reba.i:xsn queloom de la pena

de mort que a hores d'ara em deuen haver rosat. 'No t'ho •••
"

Ell no sabé' per què no li deixà acabar cli.ò que anava a dir. Feu
una suma de les emocions i cops-de-cGll d'aquell dia de gala, es dei-

xà per a estar més en caràcter voltar de tuaregs, i acabà la suma amb
un bes de t'esta majo'r. Fou

lm

bes entre éssers de dos móns distints i,

..

segur, el primer qae tenia llo c. Ella rebé la demC'stractó callant -all

,-

..

tremen t bt:gUes tingut molt dificil de poder dir res-, i es deixa portar per l'en~tament de .• la caricia que més tintam t'et gastar a poetes i novel.liates. Quan pogué respirar:
- IJ.adre 1 - digué. l

:rugí

corrents.

. '. .
Els companys de Grara fumen voltant

lIDa

taula. Un dom amb cara de

satisfet: Es Enric ViJamerl i, per la care, deu somniar coses de la
mar. S'Iobre la porta i entre l"antic' 333.

.

~
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Amics·..... què vo~ dir, ~18.dJ"e '" quan ho diu una dona?
- }tJs que li' has pres elguna

~sa?

- No.
- Ai.x!, això vol dir que lt anada e Quint peri~la.

- No, doctor,

això no.

Però qu-è ,vol di r aquest

u 11 adre ! ..

- Que la dona ha rebut, o que ha rebut algú alt-re.
Però és que 8S una cose divina, amics. Jo.

.eom el18, aqui 7

Ió •

Però' n"hi ha aJ.gtna· més

qi per le~ d"allÀ els homes perdien el seny, què no

t'ari41 davant Elona·s, com 8queeta! Devegades ar.ribo a FJensar que ha va].-

gut més que 1"aVió hagi :ret la fi que va fflr ••• cJo·••• deixeu-ln9 ma- dies

.,;

per a ret'er-mit. Això és lleu per a mi. Jo o"he passat la vida entl'e
eompassGs, binomi's i

- s1,

laoo1"&tor1 s, jo·•••

tu no ets ja el de la. s·emana p'8ssada••• Nc, no, deixe 'm acabat'.

Et t'aràs

Lm

pla da treball i la :imatge dlellà se't barrejarà per mig

de 1"òrrm.aes .;i mecanismes. Dormiràs i ella èt p,1"8sidirà e1 aon ••• Es-

péra't,

(¡!nit!,

qur:f tot aixè és tan '\7&11 can la' hi,s~'r:ta del món i d~8

graciat d' aq·ueêU qna no ha tingut el grandlBs1m bono!" de t'er di sbEWats "
..., r··

en el temps de t''3'1'-10'8, Pèl' un a

~na .... o

tnmcar vidres, :rel' de tant en taDlt
que l'estudisr ens -ra perdre

~

per dues. D'in:rants hem de

~an;>ana

e Jo' escola, i d i'r a. casa

gana; de joVé8 hec de :restejar abtmdo-

ssment, córreJ" tota-s les t'estes maj 01"S i, portar a cap algun pe cadet de
joventut; més tard' s'ha de mirar de triar-ne uca que duri.,i,
duresa hem de tenir

moltE~

fi

la ma-

f$ina feta en queB,tié de :ra1d1l1es si, no els

disbaratà., amb elles pel
.. mig, són de- l'ordre del1if que no tenen· r~m~i ••
TU has passat. una pila d'anys voltat de

llibr~8,

quan els deVies ha-

ver PSS88't, els anys, mirant quina "t" agradava més'. Que què has de t'er?
Ah, amic meu, les .solucions, amb l'amor pel mig no és pas be tothom
per a dQnar-les. Un que no l' hagi. conegut l' amor-, " que

digui res

ecml hi ha

gent

ql~~

aqu~st

no li

:fa el sord a la m6sica, al vi o a l.es Ca

ta:r-ates tle'l N'iSg8!'8, et di'I'à que 1 1amor és una cosa que han inventat

~
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les dones

par a tapar molts disbarats, i que se'n pot passar sense.

,
imp
..
i a, sense cEop rao' deQue a les donea se' la hi ha donat mes
. C'rtanc

,ostrable". que

fi

cose's in:rinitament. més prà'ctiques c(\m sbn els ven-

tiladors, 1ma bolla euina i els
cerques d'un enamorat., d'"
l"a~ecte

sos de

lm

esca1t'a-panxe~.....,I

si el consell. el

que hagi t'et :amb bonea notes teta els

cu~

més discutit que. hi ha, et dirà que per 1ma senyora

8a pot t'er tot ,tot, tot. l t'abso-ldrà sigui quin sigui el di s'barat
que per Qll.a

-:ratJs1a

i el deltaoolx que per slls ocatP.onis ••• 'r~obaràs

qui et dirà que nomBs cal enamor-a:r-s:9, una vegada i ter servir tm ma-

teix ·amor fins e 1& t'i de tot, i tro'baràs qui et. jurarà que no hi ha
com dir "bona nit" ma· pila da vegades 1 sèmpre a una senyora diferent
J' ; '<f'

- Jo' no sê encara en a.ltres oos-es coo esteu·, pe~ò us torno

8

assegu-

rar que en qll8,&'tió. de doneR ens passeu, de molt." la mà per la cara.
I" d'aqueSta que m'ha dit lJadre·••,.. a1, aqu$sta ....

- Tot això, quen trobeu la' segona, us: passarà••• -digué Pon,

Adalber

- No!

Això digueu-ho a :m.ric POméranz. ~ue s 'he easat vint-i-nou vegadesl

Deixem

A1JcD,

~e~

dones ,en pau ••• 'i seguim pensant que an.1rem a ••• a Quin tl

s~gt1r,

potser ells hi vindrà, no ho sé, però hi anirem!

- Ja sabeu q~ el. Capità ha trobat v~or?
Tb podeTÓ's T'Onc d"Enric Vil.!:!mar1 t.renca la ccnver:sa.
~11

és t'eli.~ -diu amb petJa Grara-, qui &SP eD· què deu pensar ••• Amb

donea, no,. pe.rquè patiria mo:lt •••
- De tant en tant cal..

t'e,-

pràeti.quea -diu Fe~gusSQn-.. Ara us ho diré

amb què pensa••'. T,e el pen asment pl4! de cordes i v&les i vents i horitzons que mai s'acaben ••• Naveg.8 amb 1m gran

Troba

lm

temporal. i, a

c(~Qa

onada" l i caue.D

ve~er

raaritl~rs

ple de mariners.

a l'algm. Fins

q1.8 resta ,sol a la nau. El tempo't'8J.. no pot amb ell.. Han sorti t dannm t
les ones uns e:at.1s d~ s!1"&nes. 1U 'c"Piden ,ne1

ge'1

nom i en honor

S4lJU

organitzen tm admi1:able balle.t •••Ara deu veure quelcom gros ••• si, ,s'a-
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costa. l.m !Vol de dofins arrosegan"t \IDa gran -curculla amb el propi Nép'trI 8 dma, amb el trident a la mà i la ba:rb& plena d'escuma. "Xo-P· f

diu als cetaciS .. l Ja ta ravel108 'apsy¡ició s"ha aturat al cost.at

.

I

J.:à

~

nau

d'E:rll·i~.

respon

Vil.an1ari. "Ep:t, li diu, "es pot pujar?". "Vos matei1'u, li
j

:Bhrfc,~nJo

not puc

.

d!ei~

,

el tio::>" l el Irei de la mar s'enfila

--

a lEl barca. tfEt t"eli<rito ll , li diu.lf~Ta no sabia què GS :fer per a fer
el temporal

~

:groos". l

aer.y~lPr."t--

mana. l la mar es toma com

tma

1es ones amb 81 trident: "Quietut 11,

b.assa d"oll. Ueptú s'asseu vora-el ti-

mó, damunt. un rull de corda. FumfD.

neptú l-i diu que 11 plw" de

tan, i

en tant, organitzar temp0ra~l.'s per a· l.J8tar l"estona, r:erò que 'era els
homes :fen uns vai,xe11s moit: gr.osS'os i costa mol t t'er-los espantar.
Enric :rume ica1la. Neptú, però, aqu€Xll. dia t"é Ja bena i no acaba de

paT'lar. IfI qui t'em per la te~ra7••• !i'a temps tus no en sé res. T'aéostes tm dia ma&.sa a les pla~ 8 f '6'18 pesaedors 'rioméses quei:mn. Mai

agafen prou p'fli:x••• Com si hi tingUé& obllgeeió- el p eix, a deixaJ'-8~

aga:far! .... I ara no tDa'1:s deixen repo1:un'" als p"'9i'ms. Ja no en tenen
prou amb lea vaqa9'8', que. t'an vapors i tot per a pe.sc:ar-ne més ••• Fins
que' me'n cansi i l"èbi tothom••• Es que la gent n..o sé com s'ba t.ornatl
No -ra

gsire vaig :r.e~ sortir lee no:is a seguint

l.J1

wixel.l en nit di

tempora1., i. Ja gent, en l'1oc- dol .<)spantaI'-8~, me les varen ratratar
J.e8 naiesl ••• iSren americans i semblà que tot els. hi. -està bé. No :ran

cas de raa., aquests acer iean & I A Veure, que en surti

lm,

per a:iXerit

que sigui i que o:rgani t·zi un t'9lDl'ora1 a la mar. ~ al tres llocs en
poder ~er de grossos, par'o.. 8Q,ui·, a ~lSa nestra! l doncs, una UJi ca mé3 I
,'-'

...

j

de respecte, hotte ••• Iss veJ.s conèiXer, les noies? Són molt simphtiques.... uEp, 'Vosaltres ••• Ptigeu! 11 Ara pugen damunt la

nSl quatre.

si~'

nes del 8ftg:uic..1 de Neptu.... '''Mireu, aqui, un ami c. Es dels bona, del-s
que només 'f'n;tan

he a

l' ai~; com nesal'tres". JAs quatMsenyoret1iJS

de la mar, rosses i belles
1'68', a c009r-ta.

8

tot -9ss&l-ho~

e's

planteB d' lm salt ai-

SJ asseuen a la. f'alda del espità, se li postin la go-

I:
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~i s

rada per

a!'dite dot'iI!s ••• Ara P.nrie Vilama:ri té la. :t'alda nlen

de noies de 1'Teptú qlle li .alegren sl viatge cri.mtaT;lt-li totes
~ons

qUft t'ins

~B

:e

s can-

poe cantaven al Beu antic senyor •••

Tots riuen quan es despertà el capità. Grara es mira Fergusso-n embadalit.

Potser si amb ella•••
Abans de :ter ras amb ella, amic.,. tornaria d' bUà on hem sorti't.

Estones rn&s tard 9S tornen a fer projeettls.. Caldran moltes coses,
però tinguent Tomàs Y11anoga a prop els connict es 91l0nòmic:s deixa-

rab d'ésaér conflictes. Fou Robinson qui r:r{)po..sà un viatge a "F1uT'opa.
Però•••
N'o ens P f.!rdonariam mai de deixar aquest mbn sense portar-vos a la

vella EU'ropa. DU!"ant segl&e ha

estatel:r(wel~ d'ou

de

caSE:l

nostra,

la que ha dicta-t lleis, ha impoast criteris, vina i m.odes. l quan a' ha
embolicat,

~1 món e11

pes ·1" ha desembolicEÒa.

Pe rò ••• i é-ll.e?
Quan hi 'ha 1m "lladre" pel mig senge bavar-se trotat a I!Ié.ln car res

rai •••
l es Veu que quan hi ha un "lladre" pel mig és decissiu ¡tIrquè

en el domic:tll d ''Elena Ro no' les co,a98 aneV«l així.:
- Casar- te f

- sí,

papà..

- Ve1am, veiam, potser no bo he gntès bé.

~ui

és

qUè 98

vol ~as8r'?

- Jo.
-Aix1 j a he havia el1tè 8 bé. Es .cl.-ar, et vols casar ••• al, un dia o aJ.
tr~is'ha

de- t'er. Hi ha molta gent que es casa i 'tu no· podies pes ésser

diferent del alt.res", •• I" •• amb qui et vols -casar?
- Jo ••• El1e.:¡:l diu 01'"a1"a, té trenta anys i é's enginyen-.
-

l auè fa?

'Exerceix la

eB.:tTer&,

por'ta a1gun negoci.•••

13'1

_ Ara està preparant 1Il viatge, un gran vie:tg·f.h

- Bé.• l,quan pens1tU casar-vcs ?
l

,

Dema.

- Ca!'fli!

- O demà-passat.
_ Ja es va 8J.)¡I.,...gant ma mi ea••• Però, veiam·, Elena, seu. TornEm a 00men.qar. Tu et vols casar amb ~

n:ml<i)

que es diu Grara., que ~s engi-

nyer, que p·!"e:par8 un €pml viatge, i u-s voleu easar demà, o d~mà passat
-

.

S~,

,"
papa.

_ D'acord~ d"acoro ••• Però a mi en 'senb1.a que abans de tirar &ndavant

. necessitem saber

que1eom _s d'ell ••• t'er números .... Veuràs , d'on és,

e-ll?
Silenci.
- D" on ésf · all.,. eJ.ena?
.. De Quint •• -. de Quin't l~

- Quint?

....-

....

quín Quint?

- De Quint.

_ Bé, de Quint •••P1!f¡"Ò

(\11

'e~u

quint? Peretuè bé· csl, si és possib:Le"

parlaI'-ne arrb .la t'8milia d'aquestes coses. F';l ¡u.atrimon:L, filla ueva,

no és PES, en.cara ~ue per e creSf\T-Se gene!"attRarl t se 'n estreni algun,
\lstrel12T un
- Papà, tu

\-9
8t!l

st,ít. i conVidar

l~

:ramiJ.ia a ·casori •••

podt'àoCJ dir que no ho vo1.s, j a ho

8&,

però "s q1Ïle jo

eHI penso que r:1'hi casaré encara que t.u diguis que no .••

.

- Aix1, F.tl.:ena, t'illa, no calla dir-me'n res
.!.!iS

d'aquèst projMte.,...

que l'estiilTO, p8pà .... Es que és !''iit'e:rent dels altres ••• és que •••

Parlem-ne, Elena. Ja ho sé quo si vols t'hi casaràs encare. que jo

veti el eaRori ••• De tant en

t~-mt

ens surt, a 1& t'àTu11is, tm Hú'zz.o-

més valent. qmt e-10- l3J.tres. l t'ha to-eat a tu.,. es veu, t'er ouedar bé

la casa en aquest punt .. El teu besavi es va posar al cap de t'er dines, i va Têuni'r
ve~,

es va p-osar

1.a p'rime-,.~a t'ortuna del pals. 1~ eRIlvi el tell ayi,
a~

cap

(l~

gasta:r--ne, de dinersd 'se'n

V'S

sortir

1~8

molt milloT que Al teu be-savi a t\n'-ne •• ••T& ho sé, t f h1 casal'hs

amb permfs ò 'sens:e, perb qui é..s¡ ~lena, aqu~at hom.e que t'hs trastocat, 1 de cn has di"t que era. Dl lloC', de n9ixement no és pas cap ver....

gonya••• '~i]'98,la

:t9V'8

tia ~'iagdalena és ':roilla d"Hambl1rg i ben bit

q,UA

ens, l'estiment tots ••• Téns' l' 0t4ce' Pere, de París •••

- Ja tfl¡o he- dit ,. papà. J.:ill é,s de Quint.
1Uena, jo, ~b ~:rè, h.i. entenc com eJ. q~i més', :i com que tot m'ho
vaig jugar p.9r a anteDdTe ,amp -ca.fè,. no he tingut t.8np.s d'en1:.'r'etenirme en alt""es eooe-&n.D'Qn &8 Quint?
- Mira' 1.·••- diu Elena obrint una :rinestra4

Ignasi Rczzo es mira la seva filla una mica desorientat. S'acosta,

però, a la :rin estra, guai t&- en totes direccions i., una mi ca dessuerm-

tnt, diu:
- Eln penso,

Ç,1Je

ja ho he entès bé, no ••• Que ho tinc do trobar mirant

per la :t'inestrau .Ah! no Ge' m'hRvia élcudi t •. •,-&s el. nom d"UIl vapor!
La cara de J.(':
-

DCll~t

rloi~

filla, no

.li diu que- no, 1'10 ha en09r'tat..

q~

veig •••

- Allè, pspà', d<amtmt del. Turó•• '.
- E1.ena, jo, on tu dius,
F~l ••.• e'll
-

D'OD

1'10

hi vè5.

, que as t &J.B
"I
raea
....·

,éê èP allà....

vols dir, d f allà? f

- De Quint, de l'ea-'tel ••• del ¡;l&ueta •••

-A po-c a poe". a poe a poa ••• Qui és que t"ha ha, dit. tot ai.'XÒj Ell" no?

.

Però que, es pensa••• que et peDses tu••• que et· p.enses que jo .... que
venim de l'h-ort, aqui.? '
-Et semblarà tan &&trany qne vulguis~ papà, però

neta. Fe. t1""9S anys que en va venir amb

séus feu asclatar

p.rOVBlt.

lm

n'As d'aquU pla-

avió que un general dels

una bomba••• Ha pas.sat aquest temp.s a la

,

presa....
- No se n' MlIria' hagut de L'1~ mat, de la pll~SÓ, aquest homeI
r ' --
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8

que t'estic dient 1e veritat•••

l!lena....prou!

- Es que no hi ha res a feT', p.apà ....

- Mira, ndrR,

~fl.tdc

d'aco:rd que n0 hi hagi l'es a fer, que et ,casis de

mà o demà passat i amb qui et passi pel senderi, però que ell sigui
da •• sigui d'allà,. això era en el temps que 1a teva ma.re :festejava que

...

les enredàvsID a1=,1 ••• No en voli.a sa

d" altra! ?erò a quin pais es

ponsa que eom aqul&S t. hO::l&! Dir-te q

ve d'un al t~

a le s criaturas ,00 l.1 se liiil d iu que on s por t

111ón ••• Això

es diu

de Pario.

s que tou encara no c#ho has dit mai, pl';pà,.; que no hi vinguem,de Pa-

ri

- Bé, si •.• hi venim i no 1'.1 vel.im de Paris.

A1'8

ea tracta, em penso,

de venir da r.lé~ 11~.my que de PariB! .Jo puc passar que et casis demà

o decà passat, P$'ò que t'~d:f.n, nCl, sents? Que t"enred1n, no. N'bay
~

r

de pF-rlar molt de tot. això! ••• ~Ura, ara arriNt 1~ teva mare ••• di-

gues-li, digus's-li i a
t.

V&U'J"'e ql~P.'

et

respo~

ella!

La int9!'venció en el nota.bJ.e a:f'er, de la senyora R02Z0, no t'ou la

"

que tenia dret a.

eS~6rar

a.

l'amo ,de la.

Què teniu?

- No res,! Que Blens es casa ••• demà

O'

demà-pa.ssat. Què et semblal

- Veuràs, b~ s'ba de casa:r'" tm dia o altre. "Ss clar que sembla una mi-

ca aviat, però •••
Uo, si jo, amb Qi~<ò, ja li h0 dit
,
'""", espera
",,+...... -)8.
-r
era

a dir, Ptlrò
però aqu9a.ta

n'eJ~a,

•

~

'
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no hi t.inc massa coses

que no se-mpre elJ1. d'on

la raó

da ••• Es vol essa!" amb un hOr:1F.t que no és d' aqui ...

- Veuràs, I...{(llasi, no és pan obligació que la noia ea casi amb el sas-

tre del p1'ime1' pia o amb el t'amaeèutic de la cantonada••'.

-

~spéra' t, e-spgT'8' t!

Es q UQ

9S

casa at3b

lm

home

-1\.i, mi:1"n, jo duegaJ.es séc més de ~'altre món

- Això ja -ra temps

qUè

ho ,gé, però ell, ell

qUB'

110

j ' an

alt 19 món!

d'aquest.

és que en sigui un-es

140

vegades sl i lea altres no d'un alt!'&- món •• ·.4111 n'és sempr.el A veure,

on et sembla que ha nascut...... '. l ja pot-s apretar.
- Ai, no ho sé ••• potser

8

la LlIma·,

''L'eBI

Què VO~S que endeVini jo!

Doncs t'hi. has a.:finat. "!")eiatet1ps oue no te· n'havia sentit encertar

cap. Ara, qu.e t 'hi has af'in'8t i proo. T'has queíÏat a mig carni. ma de
De Quin t, d' lm @stel!

Més lltmyi
- 110!

-

r~al COl'!

be sent·

- ..illena. ••
-

• mama·•••
,
, l
fh.,
ftS,

2.

ver i tet..

s-entit~.

- Ja ho has

Què et sembla?

- Veurà~ •••

Què val dir veuràs,?

Si

\7e

d'un pI 31eta ! l li ha di tell!

Bé, potser no é-s de tar: lluny••• :Pot,~l>••• ara la gent viat.ja. tant....
- Ah, per~, així. u ' . així. tu taclbé te' l creus?

- l tu

t..robes

jo et vai1!

neta

est:rany que e

CJ~u:rj:)

:rvr~8ter

el cl"agui?

de tot, a tu? l si no em

~

-

qU&

VES

j a no s't. reccrdes q:J
uÍl'

que eres d' lm pla-

poc se'n hi va t"alt8!".... A més t'bg sentit a èil" mil

gades que tu volies, que 'tu eXigies,
especial.,

Qlhl

voli

v'~

per- a la t.eva filla, .un marit

un gendre extraordfne!'i. Si aq, ncs t no l' bi tro-

bes ni mai!

Ignasi 'Roz.zo arJ.uixà a mitges. Sabia cue la noia era una Ro-zzo

autènti ca 1 sabia que; temps enda'M"eTa, hi havia hagut cosetes amb un
tudiant de medicinaique costà Déu i ajuda que Elms., toqués de peus

e terre. Cost.à mig any da tenir-la a·1 convent de Santa Perpètua

i no

veient durant aQuell mi$.; any altra ..osa que 'OOnge8 en edat de jub11.a-

ció.

Pot~r

un ~raps amb 1" <n,cle Pere, a Par'is, :t'ren ari a aq ue~~ foc

poderós que -era Elena. l si l' (bele Pere no bo arreg:lava, don es Eque
es casés s¡;¡b aquell home t;}ue havia vingut de tan lluny, o amb un
:t'rancès ~ue ja són 1.ma miaa lluny d<lA.mèrica •••
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l es trobaren a Parla, Ti:1ena i l'expedició dels homes de Grara.
Ells tro"baren que Paris era Paris i que seria un pecat. Que l'home de

Quint hi pEissés de llarg, encara
,

€l..t11}

,

ell hi ane~, deia, només a v¡gure
\

Elena. L'cncle PeTe t'eia de ~uia. ge pujà a la torre Bifial -l'amor,
al principi, s'en~:11a qui sap a on-; s'entr'à a l'(pera, lloc adequat
per a lluir-hi vestits de preu, dir-s'hi coses a. l'orella i dormir-hi;

s'aturareu' a l'H~tel dels Inva1.ds - se' sent
la tomba

d"

1m estat especial veure

Napo1eó,amb una gran s~nyora al costat;visitaren el Lou-

vre, on 't'ou gn va que l'Onlca

Per~ f'P.)R

de cicero.ni ja que la pérella

només tènia feina a mirar-'8e mútuament.; el pas per l1()stra SBIlyora, la
Plya d& la C0ncòTm.a, el Bostt i els' Camps, ea pedi_ haver ~9talviat,
i

això que l'Oncle Pere r;.o calla ve mEti fent-ne l'apologia. Fins que

l'<ilcle presentà e~ Paris de nit que. deia,
Voltaire, -al Cardenal Richelieu, els

na

:fet més per Fran,a que

d~go11amants

del

Terr~r

i els

braoos del Gen'J.a1., De Gaulle.. l t'ou, (Jn veritat, aquest Paris nocturn
qui cridà i eonvce'!'1cé a

tm

(~ls 'vi~·itants que d~ méB lltmy havia arri-

bat a 1e vella vJtetia.
~

Ja t'eia 81ftona qua Grsra mirava obsassion,at al mateix llec.

- Encara ne l'has vista prou bé! - li diu Blena, ner\riosa.
cap coIiésta.
- ~a pla! - exclama la noia a plana Veu al veure que l.'obsessió de
Gl"ara sortia amb quatre pams Ileys de roba que. els cinc que portava
':¡~lena

insiat! ma pila de vegades. }""ou debades. Ell ro,mania estàtic, mf!'ant amb una llum ~'8pecia1. als ulls. La noia. 11en<:à

moments abans.

l'u1timàt1.Jl'l d' anarse 'n, oue no tingué

cap

et'eete. Acabà somicant i diEnt

que tots eren ig'U~ls, els d"a<!uest nlÓn i els de l'alt:I9 ••• l sorti de

brace-t de l'Oncle Pere, el qual li anava dient, per a consolar-la,

qUé'

potse,. malt aviat, tal oom anàwm les coses, d'b0Cle8 d'altrep móns en
vindrien a d&sdir•••
L'home de Quint seguia mirant, mirant tan:t com podia. sense deixar
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de vista els gira.volts que ja gairebé només ilmb sabates treballaven
a la pista de bal1, recordà que algÚ li havia parlat de la e~gona. ï
dê~idf Que ~llena

dema çue

dan~ava

amb tants seere·ta. a la vista del

públic era aguse cap mena de dubte la que ell e'sparava t:ro~r a la

'ï'e1:T8.. "Ah, ~enir una

don~

amb tan poes. roha tot '&1 dia par' a mil,

pen ••

8à. Aques·t p&nsament li fou :ratal. 'l'ot allòClu8 li encomanS la primera que

ve~,

aqu911 no gC'sat dir' :res. del

prinaipi.~

era aigua passada

davant Jeannine -al' det'ore hi havia el seu .nom en lletres de colors-,
i experimen tà

ganesi:rntf"renabl'EJs de t'el' quelcom gros. I

tme8

:rou

Pa-

ris, l'esp·~t da Paris noctàmbul -què hi podia fer un pobre home de
Quint davalt un e:spari t com aquel1-, qui li originà aquell pensament
i

d,'alt:res., i (1\"·1 el portà de la mà més tard. l j7aM.s és Paris, se-

nyors.. Sègul:ren

UDt38

combinacions de llum i t'osca.

ne

Jeannine es ve-

ien les dent a bl::tnques i,. de Ve ffades , els re:rlectors
noia sense ;.rons de malta. (-h"ara no pogué 9spe:ra:r que els lltmls tomés.sin a aclniT la sal~. DeiJà¡. el seu seient, travessà emparat per la tOlil

ca. i guiat per Paris, la petita pista, de cristall i, abans que ell ¡na-

UJix es dongl1és <!-Ompte de com ho havia t'et,

tlS

trobà l'obsessió als

bl·a~os.. No pesava gens. Fals rl:gelà, just quan la l·J..um tornà, i la gen~

a culli l' iTl~sp~rat final è' ~seen a amb un

"

no :feu

cas de

1'&8

rui~t

d' aplaudimen ta. Grara

i sortí amb cJeanninfJ a coll en mig de les mos1r es'

d'aprovaei·6 da la c.oncurrència.

..

uanta?
- No he

• • •

·sé ••• molts.

A rromàs Yllanogs, en plena p:r:oducció,' no se' li t'eia altra cosa que. un
gran t'avor al demanar-li quants més diners mill.o,r.

- l on ls teniu,

8!'3?

- A l ' "Après-Midi"'"

- I què l i dieu'l
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- Res••• Tst1ipOC m'-eTTtend:ria ••• AI pJOincipi es Veu que li t'eia una mica
de por. Després- m'ensenYSV'8 qtB" amb sabates.i prou encara n'O era moda anar-hi psl.s t!a-r,.ers. Ve.:f.g errt'l!ndre quev-olie dinars. H'hi vaig d
n~. A

cada bitllet gros m'e'sper'rucava i em cmntava una Cat1qó nOVa.

Quan acabavà eia diners ploTe..v&, i ara ja sé com
tIB8

eixugar

~aa

llàgri-

de les vostms dones quan ploren. Ah, per què no me 'n hSV!eu na.r-

lat de tet.es aquc:stes coses!
Quan m8r'X9m" dt),ctor ? - pre-guntà Andreu J'~lar::ta.

- ~lla ~mbé vindra! -~terving~ Grara, joiós-. De tot diu ~
I sortí .aor'es sada.nen t. EnoorE:. no hE.via tancat 1 a porta que Fergusson
v

:t'eia aq ues.t ecnenteri:
- Ara és se.gur que' marxarem.

...
- La ser~c-ra MfeoolfJt ••• el seu

mar1 t. El senyor Grara., del plane't

Quint.
- Eh?
- ServidC'lr de vostè, sen:-,.'gMl•••

Ja el tens s{Ju1 .,.digué baixet, el senyor ¡a-C'ht:Jle-t a. cau d'orétllG de
la. 3eva A8po-sa-. 1To":1és te n'hi mS!lcttva

lm

aix! a ~a col.lecciÓ.

- Del planeta Quint••• Oh! -. l la senyora H1che-let posà

... '.

~a

seva mà

ni:t'ica i enjoiada, ~ dos. 'dits de la hoca de Grara oue en besà 'lla cinc
di~s sorollo~ament.

- sabeu &1 t'rancàs, senyer? - intervingué Mons1fiur Hlchele't•

.

- -ma igual. ·•.• La P.:teva senyora que.Y\ té gent extraordinària
com t'm-ho

pq]"

a complimentar-la.

més, vingneut d~ tan lltmy

eotl

Se~!pre

El

prop no sap

té- p·or de pe.car per poc••• 01-

diuen!

- Oh, el senyor Hic~elet! --eJCcJ.amà J~annine- que havia t'et les presen-

tacions-. Pel"ò ara 48 el meu hoste, oi videta? - f'eu més pe-r a la s ...nyora. Hic'hel:et que pel seu marit. "}To- hi he.vi.apae massa. dones, i això
8!"8 veritat, quo po~6-ssin pr&suMir, davar.rtel tot-Pbris, dfj portar un
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home d'tm aJ.tre món al

CO~ltat.

l jqalmine es repenjà al br~, de la ae-

V3 parella. T.B parrella, se:rioDi.s.sima, es tregué la e-artera i -ebs8qt1:i:à
Jgannine amb un

.

.,,~i:f'ic

bitll.et del Banc de P:r'2Il98, ple de

I

~olor.aines.

La noia em-veJ1BeUí. podercsament, pElrò es guardà l'obsequi .. Hi begué un

patit duel mut ant.re les duea dones. Es repassaren a :rons per a veure
uè podia ot'erir 1.1 una que 1-' altre r..o tinP.'ué·a.
- Balla7- digué la senYor"d MichelQt, aVa'lçant el col

en l'U re cc1ó a

Quint, en el p:l"ecís moment que l'O!YlU9str'h entrava en acci6.
- Si no en sap t -digué Jea.rminè prass-entint que anave a peFdre dos
punts.
- l de (n~ ,fJl:tT'vi,-.ien en acnl~s·ts cas~o8 les hone8 amistats de Paris·i -

contestà la Hichel-et posant-se a :rodar amb
tot la

~ra

nova a

Orara el Qual no sabia

Que havia def'er. Per a Uadame el

~et

era portc:.r una car'a

prop sabent qua -centen83"S d'alls s'e la mirarien, i com.,. al sa-

ber la rro-cedència de la seva p&'ella que el Ganyol' Hichelet cuidar::f.a, ·
segur, de

f'e!'"-n~

coneixedo!'8 a la concurrència...... 1 era veritat l

cosa que Hada-me pensava del

seu

\Dard t:. Aquest. t'eia, com gairebé ca-

da nit, a:nb una copa a la 'mà, el seu habitual inventari ala caIr.8rerl··

del bar. Quan er-a vist

arm

ol xal d68t'et i un gl't!.pat de cabells al

:t'ront, l'&'uJ.itcri creixia i ja ara cosa sablrl:a que llavors el senyor
Mi chelet no s' eBtav a de ras i 1

seves note 8 da societat eren le8

que tothcm hauria volgut :rosam les que portéssin els diaris del món
elegant.

.

- Aouest d"ara ~A d'tro a1t.. re plci.1ata.

gut ••• Y:l-s ado:r-adors de lEl meva

sl, és el

sanyo~

primer que n'ha

v'm-

sempre han trobat un protector

amb mi. 9í ••• Ho he protegit tot, jo. Vaig COO1el1ça:r Pl"otegfnt l'auto-·

mobili~¡e, xòfers, ••• l'aviació: pilots i ras9atgw d~ categoria••• Lla~~'
pint,Q!'S, p'oe-te-s i lite:r-a·ta.·... la indústria: fabrl.e-Emt.s de màquines

de rentar i d'abrics de peU.·•• J.a guerra: genar31..s en cap i tinents
de la guàrdia••• l'Estat: governado're i ministres- •• 81 a Paris no ens
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les aga~~s::tYJ:'1

au!,

8qu6Bt€J

f}

coses.r, .ia em dir

hi agaf&ria! ..... Vol :fer el -favor de t.o·mar-

enyors, qui se

~es

a cmp lenar la copa'(

G:r~

"

sl,

Beguin, bf¡gu1n••• l a,.a s'stia' proteeint l'Aet:ronomil.

cie s.

l¡yors, l' Astrcnoml a .... Pe,... s:i algú no la oonegaés, la meva

Se-tlyo1"l1 ê"

sqnella del v8's:ti t blan c. La Ciés ben po sade del ball....

G:rara tenia, ahré1.çat, que1c(\m nou. ETa distin t deis alt:res dos epi
ssodis.

uest

Ó'ffi"8.

era tot una r:f.alla de convit constant. un 'con-

tacte viu que emPlenava
pensava

c.:1JS

tota l'anatomia de l' ho

pasa&' la vida

'~mt;

d

uin t,. que j,

nyor8 (!Om 1.!i aua dansava tan

¡ma

p:':9muèa a n'ell i que no de.:Lxav8 lmi aquella rialla tan plena d' ama-

hili tats, devia ésser la t'elici tat absoluta. A mida que el bal.l dur~va,

s i m~s ple d~&enyora !:i~helet

l'hotM anava qua:lê:U'lt

bl"8t, es deia que aquellé.,.

~n

lloo de la ter,cera,. are la prl.mra de

les dones que havia trooot d'~ qna baixà da t.:m lltmy.

S~·

Mndame,

nyoT'a del Tremen t, :f:sia tots els possibles pel' ans.r ncostant cada vet

gGrla f1és la distància de la '~8!'ra a quint ~tS ja nfra, de òon tro9,
la dels milions de qUilònP.tr&s que di uen el~ .1lib!'"~s. Tot vol1'..ava
l'ent"
T'm"

ê!

d-els dos planet.ea, i alls tal'nbé~ :r.O~wllt,. sLlencioS08,. 'pel"

que semb'1i a.ls astrónoma que

ellS

11ege.i:xin." un

gnitic

p~

ta

doble •••
'~a ]P.

- 'Ja i18r acabat .•• -

¡,~s

Hiche1et.

19uél •••

- Oh! -diu ella. l sentint-ho inf'itdt,ament., aparta la distància dels

dos móns, deixant) ~ixò s1, tot un cootinet' t tocant a l'astre :fora
te::- ••• Li diu q'.le der:a es pC\f!on tornar a ve,uI"e-, sense tanta g'ên oIr. al. d~

VèIDt, que hi ha noltes C<"'s,es seves que encara, no les sap, qua••• I Madama veu, astorada,' que 1él

.

'

pa"'el~a

no l'esco.lt.a i qae la distància

do Quint ala Terr-a és méa. cada vegada. l Uadame, que no es'tà acostu-

mada a perdre i que no es resigna que tot s'acabi en tn cur;;.í.saim
...'''., persa
b c::u..1.,

""d

ant : " <Jêann~ne,
.,..
, •• ....
no h
o ' ~·.,
..Lfl

l"ap~aT.1

tona que aguanta
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aquell Val1-v9J"d de Mons:1.eur Lapin que mai he tingut oli per a mitja
vetlJbda, i era es troba en diraeeiG- con'tràri.a d'on mira ell••• la fi.'

1J.a de ]. ~ ambaixador portugtlè s va molt mudada: '" sl, per.ò no m' arrilla en

lloe ••• J.I¡ Dubois, que balla amb aqnElJ.l anglès que' ho compra tot, tampoe, no hi mi,-.a eap allà••• Aquel la , tampo~, ~s la noia que ven nora
1 tabac i avui va molt tapada .... La j

~onesa?,

no crec, què sap ella

de coses de nit ••• Però, si, si mira a J.a seva 11otge'tal Però si a

n' aque lJta .j aponesa no se l' ha. vist,a nei arnh vingú! l què li deu baver vist? fli no 'e6-n pas p:KIIJIiaax t'micanen t ab lJl:ls
grossos:
ceptar

(~ue

UIl8.

eJ.l.a..·•.• I

<¡la

tin.e més

premant. el. br$l.9 de Quiní.,. li diu cos'tent-J.1 ao-

dtU'l"-eta:

... Que no' m'has entès que t'he dit QU~ demà .ens podem veU' e •••
~!adàme

Cap resposta.

MichGl-9t intenta -rtr' un moviment de rotació

per a pra.v0e8T un eclipsi. ent.r-e Qu:f.nt i el Japó, però Quint és tot un
SBYor pJaneta i aparta Ja Te-rra del seu C8a1P. vloub.l ••• Jeanni.ne es plan

ta davant la
t~adame

pare~la

i cdntempla R&mrient eJ.s

~sf"or-~

'li

de la -ranosa

ne:r a posar en òl"bita 1"astre que f:"'tlig. Es debades. Quint no

vol nose-e-

Ml

el

&aU

cami

~sel

Japó. Ui

sen~(')r'a

Miche1et llenc;a un

llastimés "Oh••.• !U. Jeannine. deixant. J.a seva parella que t;:pi)a,llava

mig adonni.da i que e-8 deixa &Dar damtmt In t.antes vegadas pròdiga humanitat de tJa.dame, es pJl:¡nta tri<mJt'a1rnent davant Gral"a amb els- bra9"o.s
oberts deixant

Sl"~r

aquell "Hon cb&ri" que

cel.lentlssims rEt&ultat.s. Poll, recordant

Jeannine, l i posa

la

les' mans, rapidament,

sempre

COT;;¡

~i bavi~

donat ex-

resolla les coses amb

tD:19S

oh-re·s d'art de fl"omàs

Y1lanoJlT.a. Jeannine, veient Que l'esC'ma hevia estat contemplada pet"
mol.ta ger.t amb :rialJ.es graItGe-a,

l*lS mans. GTara

~, a.tura lm

ft·~e"'.cure!

tf,

diu

8".lb

els bitllets a

momen t.. CArca Maoome i li 'fa o'fren a

de

noves producc1,ons d-8'1 genial argent! ... Les dU&8 dones es -miren furio-

sament seD8& de·s:re'r-se de les cobe..i adeR notetlt del Banc de F'ranqs. El
8BIlyor Michelet ,entra en eseena, i Grara. pen~ Que ell t.amb' havia de

147
cobrar i fa La tercera gran òonació de la nit.
d~tal1

com :t'er-bó per a no perdre

!'~l

del drama que

pp.rr les est..ridèncles de'l jazz. El senyor

tot-par-1s no sap

té lloc a.cotnpanyat

Mic~let.,

o:f'es f'irl$ al cap

d'amunt pp.l'què li han rrebutjat la muller, "Co~Ï".onlt, diu. Gr&ra pensa
que ha Etstat e$càs i :t'a

non repartiment abals de marxar obrint-se

tm

pas' enmtg 1& gentada que s'110 agaf'a, ara, aplaudint com en tm t'ïnal
d'òpera de preu.
-

!~ais, mais4.qu"e$t~ce

mirant-s~

ara

c.;.ue c'e,st? - 'anave dit:Jnt el senyor Miehelet

1,(18 sen~rorea

adès els bitllets qu~ portaven a lea mans

't.ots tres. I.&s senyores, amb milers de fra'J':rs als di ta s'he diguéren
'tiot, o gb1reoo tot: tfVipère· l1 ,

etc. la

arremolina

~:nt g"'

11a1"g

men 9 a

l'~cital

nVieiJ.1e sartaTl H ,

Ant~n ~lR

II

Coculf • • • "Me:rde1",

trea pArsonatges, i Jearmine co-

de les ac't:lvi tats de Madama .. Quan, sense alè,

'riba al finsl, al senyor Hichelet es limita a dir, donant per acabada la Beva intervenció dfi la nit:

- Se'n 'ha oblidat- a..lun,

·r~yo:"'€:lta.

• • •

..

- La seD:roreta -ra estor.a qua ha sortit - deia un cambrer a Grara•

'811 no contestaYa.• Insistia senyalant 1e$ cadir-ea buides de la llotgeta• .
-

¡¡js

t'ora, senyoT.

No es donava l'h<>me de Quint.

bra i

~ie

tats per

l'l1~ni.?:

ho veia t()t groo. l posà

's

AD

la japon ~~ t'ius a la darrera :t'i-

mans del cat1brer uns papers: p1n-

Yl1BllO~a.

- ,·:spereu-vos. Feu-me el favor •••

El cambrer tornà. acooxoany&t d' un s~nyor
só,

blan~ utssim

VE

de cara i un gran elav 911

stit de t"rencès w,udat, gras2

la sol arc::..

_"s"', no, ella! _. protest.à G:ra:rCh
- lli mOlllent, senyor. Jo parlo 8Tifaèa ••• Gr1 ci es , senyor••• i penso que

li puc éss~}t d'algun a utilitat. ~s la fillp de qi~ Ah Kaitan i , lm ja-

..
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ponàs molt'ric que ta. poc e s troba a Parla en viatge de"pls.er. Ella és
la senyoreta Yaoko, i el senyor Kaitani vol que

Fran~a

es dongu1 comp-

te que 8.1 Japó no tot són cIr ssantt:lms, pilots sui cides, ni 1!f:Jr.t que no
sap com moure' A quan hi han blanes a prop. Demà a la nit hi ha ball de
gala al "Nagoya Clu.b" i puc facilitar-vos, si voleu, una invitació. Demà precisament fa anys que es :f'tmdà Hirosaki, prefectura de Kudoji, on
nasqué el senyor Ka1tani. Per acabar, tant la senyoreta Yaop com son
pare parlen nn l1tH'I'lès

senA~ l~bcri~tes

•••

- Veu? - deia Yaoko mostrant a Gara, Gue, com el començament
totes, només

SP.

la mirava a n'ella, t.m mattní.fic tapis

8ItlD

represen~t

una

. formosa japonea's amb els cabells caseadejant-li més avall de la llnia
de nou;ció-. El pintà, ara fa 200 anys Uaruy&tBa, qui cobrà !Tan :fama
com un dels primers pintors de l'escola realista de tot el Jap6. Observi que en aquest mestrlvol estudi en blanc, negre i gris, l' escarJ.,§
ta dels llavis és la única nota de color.

r observi, sobretot, els ulls.

Us miren sempre per deSViat que estigueu del quadre. Veu?, la senyora
no té peus. :Rs una de les infinites històries que tenim al Japó. 81
no tenir T'leus vol dir que r'rl!:!ny RIes coseR

s~bre-naturals••.

La his-

tòria diu que el governado)"' ShoguTl encarregà a Maruyama. que l i pintés
una ànirra. lJ.avo:rs 3hegtm no era amic dels realistes i al donar aquell

.

encàrrec al pintor pensà tira:r-l0 per terra a n'ell i a tota la seva
escola. Martqema es desesperà ja

€'{tle

ell no havia v:fs t mai una ànima

i, com a bon realista rosl podia pintar allò que mai. no havi~ vi et. D'aJa

tra part, Shogun mai havia sentit tro "no" quan demanava une cosa. L'e§
posa del pinto~ s'adonà del seu desesper i li pregà de dil"-n'hi la ca~
sa. Quan ls sabé, i com que ella no volia

~ue

16ayurama sofrIs, li di-

gué que aquella era lma cosa en la qual ella el podia ajudar ••• ¡'~stones

després

~~ar~ama

sentí un soroll prop de l'estudi on treballava plorant

tot pensant com ho podria fer peT' a no desplau-:re a Shogun. Sortí. i tr.Q
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bà la seva esposa al sòl, mm'-ta, amb són llarg cabqll voltant-li l'9s
espatlles i, piruetejant damtmt el seu cos magnífic, hi havia la seva
ànima ••• Quan UaruyQma tiIlc.,aué el quadre pint..at no Volgué, de eap de les
mane:r-es, puix que el pintar-lo li havia costat la

vi~a

dtl 16 seva mu-

ller, que anés a parer a les mana de Shogun el qual se'l volia menj ar,
i 1 'envià

n~rollè

:fos ·pen..i at al temple dels seus passats, a Kudoji. lla

quadre posseí ftl poder rniraculóEt de f"er plcfre a torrents quan era desem.
bolicat del seu ric mantell de seda grisa pels sacerdots del temple •••
La impressió

('),\18

la hm&litat i el parlp:!" de la petita Yaoko '95teva

p-roduint damunt Gr'ara, era digna d'ésser pintada ptrr Uaruyama. Imparcialment i prescindi t.n

de la mmera. baix la qual la veia Grara, Yao-

ko era tUla :filigrana i, vestida de japonesa, dues. Portava ma mena de
tímica blanca :f.ins arran de genolls, on s'hi veia
~01ad1s8it!i,

r.!"oiiat amb fil

~'~Yr.

lm

gran dragó, reca.!:"

"'To és pas one el dragó t'os res extra-

ordinari en quant a pr()pol"cions, pP:rò Yaoko era tan uenuda
dragó per una al tna. Per~uè la cua no. so:rt.ls del Vestit la brodadora
havia tingut de t'.er t'er a la cua, dotzenes de voltes ••• Tenia tms cab<ílli
negres, joves i b-ri1lants, pentinats en t'orma de corona que t'eia semblar enc~ra més petita lú porcelana del seu rostre on s 'hi trobava,
sense cap mena de dubte, el nas més bonic del món. l tota ella. era un
dol~,

som-iure pur,

enmelat, captivador,

rits orientals eua es cuiden
ta Yaoko per

la

d'aqu~stes

~ue

coses

era el dot que els
l~vi~n

esp~

donat a la peti-

glòria de l'Imperi on hi surt el sol abans que a molts
.'

altre,s.

'Slla "es mirà Grara quan ha~ué contat la història de la meravellosa
obra ,de

~faruyama

i es t.:robà, as esperar que el seu acompanyant fes

algun comPfr t13.'ri, at:lb la mi:rada de mal defini:t de l' home deC(.uïnt. Era
un mirar sanse parnelleig, constant, sense desent'ocar per res la

imat~

mirada••• un mirar d'un hom~ d'un altre móp, erfi. Yaoko que havia pasSRt

la vida al Japó tan ple de terratrèmols, cases' amb ptmxe~ i japo-
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n.eRos, pensà que potsur aquell bome e'ra url escoltador d' ot'ici al no
sentir-li la 'V~u, perquè:
- Si és qlB l i plauen les histò,..it:!s ••• miri: Aquest sabre és el mateix

lle usà el nostr,e primer avant-paBsat conegut, Shigélyor1 Okal.lUxa quan
Tp~"XIatsa

Ah II :robà les mi:radf's d~ Nio"

ne:raci6

lm

la seva .jove mullPr ....A cada ge-

o altre dels testres 1 'ha de t'e:r servir aquest sabre••• gl

darrer gue ho ha t'et t'ou el mf=m avi

QU¡:"

t'eu bocins

~

tma

ger~ana

seva

perquè la tTohà al jardí diguent la. bonaventu:ra a lm convidat .•• El meu
~'ha

pare anca:ra no

t'et servir, i la tradi.eié de la nostra :fau!.ilia diu

ue Quan alg11 deixi de rentar un

Rtç'"8vi

a cops de sabre, els esperits

. dal més enllà del Japó, Que a casa nostra són molt més enllà que els de
F'r'an~, ~o

l'i_ t'ranGl1ejarBr" lqg portes del ps!"ad1s ••• i els japonesos

ens agreviem p~r coses que aquí, e-s veu, la ~ent s'agafa molt més bé.
l

Grara seguia mirant i p!"ou. La petita Yaoko li f''eia tma impressió

br:m dif.'erent de
"'\

1~

que l'hi hal1ien t'et les altres tres que portava. ce-

neR'u:les. La í':r~gilitat i delicadesa de la noia, la mervaellB. de por-

celana viva que tenia al costa,t, el :nantenien com espantat. TenIa por
de trenca:r-la nom4s d'enraonar. La po:rcelana al sentir-se tanta est,ona la mirada d',sQeull home al damtmt. emvermel1í una Plica i el blanc d.§
licat de l~s S-eVAS galtee -ro:rmà, amb el vermell ~l :rubor, dues minúSc1lles' i roagni:riq~I9s bandere.s japooe8A8. Com Q.ua ell no es decidia a dir
res, Yaoko, que tenia a gran honor t'er agradable l"&stada dels convidats del seu p~:re, segui
. O'lost'!'ant a Grara Iee coses que Sirn Ah havia
portat del Jap6. Li mostrà -per198 que eren pàgines viscudes de sang,
suor i ·llàçi.mes;

parador, am.b

Ull

una c&misa de dormir de la filla d' lm parent de l'em
petit trau en

'lm

lloc deeompromls, el lloc on és o-

bligació de portar a cap l'anomenat ha:ra-ki:ri; un anFlll de M'ah Lio T'i,
~ue recorregué
b~lla

tot el mén pe~ a cons~guir l'arnoT de la seva eosina, la

Ah t10, que sempre li f'u~!a...

- Ui, si n'ha portades de coae-s el meu pa:re!

I

Jo ja l i deia que anàve

15J.
CE:rT~atS"

mtlssa

los tma f!1iC8 i

,

però ell

'fe!"'-~is

~ontest.& QUB

als :f.'ranc"&sos calia enl1t:lemar-

veure que r-i 1la quel·commés q 1le Versalles

i

MODsieur CitToen •••
La noib anava acabant e~s teme·s i encara Que e-stava cvnveçuda C\ue es

trobava davant un escoltador de categoria, èesitjbva que la se.VE. parella t'es quelcom m4g. que escoltar. l canvià de tema.
-

Fa

calor. '• • -

W\~i~.

Cap restl1tat. Yaokc, com a oona japonesa e!*s pacient i sabia

q~e

¡¿. t,g

nacitelÍes ve-1a moltes vegades p!"~rniada si e:pl\ portada a cé:p sense de:t'al.limerlts. Portà

Grara VQl"'8

tm

finestraJ., l'obM. i,plem. de mel:

- Paris! - digt5.
La tenacitat japonesa tirr.-ué 'JD petit premi, mmim, però premi tanmateix.,

- Par1s? •• Ye.otb!
La porcelana s'~nimà.

Quants estela!. ••• qui sap quanta gent se' ls mira en aquesta mateixa
h9ra. Jaró m'agrada molt, però C(l.d hi pugués l'njsT' allà dalt ••• M' agradAria veure' ¡ de

t~an

amun t ..•

- Yaoko ••• Yaoko ••• jo l'he viat e1 Japó d'allà, dalt •• Jo he vingut de
Quint pe:r a trOMr-1a, però ••• par.ò ara no pa:M. de dir--me
t'avor!

CO&9S,

par

Yaoko, no n' he trob:ida cap coo vostè ••• 3(1 •••

La l1oict- pel" japonesa

t1U9

:fos,. r.e'n senti ben aof'~ia d'aquell elogi,

i aabant C!ue le seva petita cont'erènc1a I 'r..avia originat, ~8 tomà més
de Sllcre qu'abans i proVà amb. un incnlent Paarl Hal"bour de conseguir
potser a1~una cosa mlls "que el.ogis. l dissertà, .ja a dretes, sob'T"e
se~

de la

Sftva

00-

terra plena de nora.. De quan els pr1rll9l" s dels primers

es van establir a Sakhalin; de quan hi anar.en

9,.18

r1ongols, de pòmuls

sortits," pe"" Corea, i els malais, de pe1l bruna, pel
anys qu.€ ni els avis deIa avis de Hao

exiB~ieIl,

Sud; de quan, en

18 poderosa cultura de

Xina :t'ott -::lestil.ladn pels- .j anf)nesos; de quan s\Hlella rac;a mestissa del
principi es multiplicava t'ina a

~'in:rinit, i

e·ls volcans, que els mou-
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en

forces Que no es poden c.ontT'!ldir, trol)BIlt Que. n'hi Llt1v1.en masses,

es dedict'ven

8

supr·imir

~iBponeso.&

COGl

ai haguésein

V~u~lt al

mp.nya trahal1s que als al t'ras; de quan Japó es tancà dins
i11,es i

l'JO

r.1ón amb

~es

8t:tves

deixà que ningú que no :ros japonè s t'ormés part dttl cens de

la nació ••• contà la història del ptmyal animat del \Tell Michio, que te-

nIa el pod-e:r de mira.:r; cC'ntà com els esperits,. que al Japó són molt.s
i ho poden tot, volien :fer de totes

~es

illes un gran jardí ja que ells

viuen d'aromes,. p~rò que per bover arrancat els prim~s japonesos mas-

sa :flors, els esperits els privaren de cI"éiur ..• contà que els emperadors

SÓl1 -:!~sr'A!ndBntA

del ~ol, que la gent no se 'ls pot mirar, i qua-

els amer'leans havien tirat per

t~rra

aquestes lleis :fonamentals amb

dues bOr:'lbes i pe-rquè tenien més petroli ••• Ui, ·si en contà de coses del

Jnpó la peti ta. Yaoko!
- Més ••• -Mia a l'acaoo1IPnt de cada F)pissodi !il1 pobre Grara.
Fins que és. clar, vi~ué un moment que fou de debó que la noia aca.bà
els· temes i, al veure que ell

no pe·ssava·'d'tm itMés!", digué ja sense

massa sucre:

... Im t'i, 'ha ascoltat me veritable gtúa del ,Japó. Ara parli'm vostè

d'll seu de peia, que bé tinc dret.

El

escolta,.. una mica, jo ••• l ja no dic

res més si vostè no parlal
Yaoto ••• jo ••• PQtser a.hart$ no m'ha entèR bé ••• Jo sóc de Quint, del

planeta númro

1312. Què hi vol t'er, però en sóc. l per a 'tl:'obar-la

a vostè be vingut a. la 'l'erra i

h~

passat tr es 8.Il..ys empre son ali ..... i Yaoko

l Grara posà eD ~joc les" dues úniques coses que en que stió de senyo-

!"es porti1va fe te·a d' èn9à que oortt de la aran Penitenciaria de l'Estat:
.' Voltà el

~Tapó

abans que

aquest~

tinf,'u4s temps de dir res,senee reeortja.r

que momer! ta abans havia ting-ut por de 'trencar la poraelana només de

parlar, en be,aà extra-territorialment ela

.erj~s~tema

prensibJA pl!r la noia, amb la mà lliure, j a que amb

i, cosa ineorn-

'11 bra~

sol te-

nIa el Japó més que bloquejat, p-rov:oeà una petita pluja de bitllets
de mil•••

'/
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- ••• l aquí. tenen, senyors -deia Sim Ah Xai U:.ili
~idors de

&

tm esteJ~

Cie se-

diplomàtics i gent de ~an cartera-, el. t'amós sabre de Shi
"

nyar1 ükamnra, ~l '1ab!'e que ha treb?1.1at oés t'i del país. El primer

d'usar-k e

1~ nos't~

t'amília t'ou

~1 propiShi~rori per

a oorretgir

lf!s miredes de la seva mulle:r que es veu que mirava on el seu marit
li haviEl dit que no mirés. Té una t'ulla i un tremp a prova de cops.
Els centenars d'h<'no'rs que ha rentat aquest $abre!. tJo sóc ~1 l'rime'"

de la nost'!"B branca que encara no l'he :fet servir •••
Quan obria. lcoa porta., G:rara, amb la peti ta. Yacko tremolant-li als br.§
90S, deixava anar damunt la noia el darre r bitllet dli mil que portava.

'- Dacho!

Totemo no~mi ga nail - exclamà al veure ¡'escena Sm Ah

Ka.!

tani.
Yaoko c1eixà ana,.

1.D')

"Obl"'illastiooB1ssim endevinant el drama que s'SU

cetava. Gara quedà :airant-se el que podia haver e-stat el seu sogre
sense saber el pe:r què del

e"u

eSVFJ:ramen t *tn japonès. Els s.companyants

del . sen~yor Y~i tani no sabi.-n què fer.
- L'hono:r, senyors!. El sab:re!!- xi.~là Sim Ah.,. i a'bé:aOs que ni.nZú po~s

reclerna.r c-slma, amb ~ l1e1lgeresa impròpia d~ la seVB eàat però

que tot8'-elS' japonesos tenen quan balla l'honor, prengué d'una revolada el ,ran sabre de Shigayo:ri, rentador de les teques de la t'amilia,

.

i es ll&llqà damtmt la parella al crit de: "Tokutaka1 ld.1eu Nihon! li
Gra:ra no l'entengué el "Tokutakai kiku Nihort", però si qua el c.op
de sabre anava pe:r- a 4111, i quan Sim Ah, wnb e~8 ulls "clucs per a pe-

gar més t'ort intf:!ntava posar el seu gra de sorra a la 'tradició f'amiliar
demostril, amb una t'inta p~,..:r4ct1ssima,

COID

s'a!!r.t.fa les coses J.a gent

dft Quint quan hi ha sabres pel mig, i el peu dret de 3im Ah rebé ei
t'ormidable cop del!tinat al qui, segons persà l'atacant, estava eomp.rant

el "s!" .de la seva filla. Aquesta t'ugi: cridant al veure la traject.o:ria
final de l'arme. Sim Ah, amb el sabre 'clavat al peu, mirà desespGrada. men t la :rugida dela dos causants d'aquella :fatal intervenci6, i digu~

1.54

estT'et de dents:
- De-senganxaeu-me' l!
~entre9

a.ls p:re-Mnts intent.aven la 11iber8oi.ó del peu de Bini, un

~ran

CT'it extreqd la "teyorassa del Nahoya Club. Els- convidats dubtaren tms
moment.s entTe acnbaT'

d'aT'T'an~

el sabre del peu dret de 3im o anar al

lloc del crit. Es t'robaven en terJ'eny de ningú qnan troa senyora, que
:fou la dal crit, entrà amb cara esper'\l& T'ada dignant que la senyoreta
Yaoko,

~'l'Tera

- Jo ja li

-

Senyor~

un !)a:ravent, p.9tava iniciant tm ha'rs-k1ri.

dit q'le son pa!"e ja. s'havia elavat tm sabre al peu••• !

h~

- deia estones més tard 31m Ah Kaitani acoaiadant els Beus

coÍ1Vi.dats.-, ~jo n' ani'ré coix tota la vida i tindré tma filla. amb un

-ro-

rat al ventre, .però no en; negaT'à ningú que 1 'hoxu,r de la nostra familia és ton Det c-om el deixà anys endarT'era

nit

Sh~yori Okamura ••• Bona

tin~uin.

• • •

'.

- ..• i no cal

qUI3 lL~

ho agafeu ai.xf. ",To us die qu~

'n"

totes les denes

d'aquest món nostre són talladits del mateix patró, ni- els diners ho
aT'r8Rlen t'bt .•• Si voleu la més maca., sempre n'hi. ha t.ma que nIés més
que l'altra .. Allò que cal éA l 'quilibri, sabeu? Si una us fa una mica
el pes,· penseu-vos que és la millor de totes i ja està. No us hi cap-

fiqueu

~'S.

T'l.el contrari

~o

viurieu mai 'tranquil. l aquí, de àones, en

sobren. Podeu anar triant a.banA de dir "Ara!". Ara, quan ho digueu, que
sigui ben dit • l si. la i:ria
us surt malament., aquí no tenim mes remei
.•
qua con:rormar-noo .... Ja hi ha gênt que canvia sovint, Pp.ò és -com un vi-

ci. Quar:i s'ha canviat ma v'~aòa_ ,ja no es té ·aturador- 1 es pensa que
s' ha dI anar canviant fins qua e s tro-bi la millor, la qual, .com que no
existeix, no es t,:r-oOa mai per vegades que es c-anv.!i-. Hi ha hagut
viadors que al :f'ina.1 han tornat amb la primeTS.

si,

C8t1-

to les enten miSsa

gent les cose-s qlIa hi ha dunes 'f>el mig••• Ara us cal ma cura de

~pòs.

l la t'a~m. VeuY"ctu que aquí, sense donas, també hi han coses que vana •••
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l

e~

S' intentà

homes de Fergusson portaren Grara pal
enllu~rnar

l' bome de

~uint

pele~inatge

da l'oblit.

amb la Costa Blava francesa que els

homes de HonRiet'''' Poincaré enida:ren amb el ma'teix amor amb el qUal abans
cuidaven le s coses 1.e la cuina.

si,

j a mirava 81 pobre Grara, per'Ò a~s

enteos deien que no e!'8 tm mir&" abao\lut. Bordejftnt la Riv:ièra italiana,
on per niés

eBfor~.os

que t'eu ?!u8so1in1 la :t'ranc es8 li portava m.olts anys

da flors, color i savoi.!'-:feire

d~avantatge,

el portaren a Gènova la Gran

on la gent, pensant-Ise qui sap què de. les coses de- l'altra vida s'bo
gastarer,tot per

6

fer el millor cementiri del món ••• Fou en el famós

Palau Reial de Gènova, al 'mostrar a 3rara les mera.velles de Rubens
del ~izià, nu~

8q 11ell:

1

digué') mirant una obr&.- d'aquest darrer:

- A Grusp hi ha un quadre d'aquest home!

- Amic - se li c.o.ntastà-, aqu:! ..i a se'l tenia en un 'Concepte molt e·lavat,
però la veri tat., no· em penso que hag-..1és aret tan 11lmy com clii!u!.
- Doncs us dic

qUB

vosa1t!'es mateixos jurBrieu ••• podT"eu jurar, quan ve-

geu el quadr.e, que &s la mateixa mà que he fet les
aquesta eara, el

-C010T

dLBS te~e8••• Però

si

d'aque'st vestit ••• si és- ben igual••.•

- A mi m'hauria agradat veura-li :fer bi tJ.lets de banc al Tizià - cOtDt3nti
Tomas

Y11f1noga.·

,
A Milà Orara trobà que j a valia lma mica, la pena d J haver vingut

de

tan lluny al v-eure els ne T'bres dol Dl1omo.· Es .clar, l'equip qua acomp
.
t'et
nyava GTflra s 'havia :t'amós en actvitat.s que' res tenien que veure aUlb
el Duomo i eJ.s seus misteris, prn'ò r'\ndreu Milans es passà tota una nit

contant al seu

~ste

la

hist0r'i~

d' aqu all. a . blonda de pedré.

- •••No, no ·són homes com els d'Fm1és els que porten a cap construccions
com aql,1esta. Aqu!, al menys, només

1m

surt lm cada segle i segur que

el seu pensam~t és- mogut pe:r qUI?lcon ext:ra-humà ••• l encara qte p~"" a
tu les dones que has vist ho són d'extraorèinà!'ies, encara cap dona, pE
cames ben fetes que tingui, ha e.stat capa,
quest·!

de fer un monumen t com

a~

T encara et diré més, de la mane!'a que ara els homes es mouen

11/
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a casa n('~t/t~~, és ben sepn-r que' mai més ningÚ farÈ. res que s' b.5semhli

únic.

a n'aquest DT1om'

A Milà, mentres hi hagué monuments per

f\.

contempla:r, i n'hi ha qu:l-

sap-els, tot anà bé-. Les denes h.wien deixat e-n pan el

p9D~nt

de

l'home do Quint, i l'anst'la al plana-te era coTkCJ-iderada molt probable.
Però a Milà.; a més a més de :La Basílica di Sant' Ambrogio, da~ Castella

Sforzescc, el Monastero- !laggio're, Sant Simpliciano, 91 palF..u

;,

dell' Am

b:rosiana, i l' A:rcod91la Paoe, en tro els al t:r~s, hi ha, senyora, 'el te.§
tre alls. qcaia, i al teà.td.e alIa ~ea1a, hi ha donea que canten. La prim~ra

tiple 11e~~re que G:raTa sent!, esbandf en pocs mom~nt8 el récord

de palaus, arcs, montJl1ets, esglésies i convents que l'home havia emmag-~tzemant d'encà que era a Itàli.a. r.:ll es .jurà, pobre-, que, no passar:í.a

d'escolt.ar-lai mi:ral'-les les

tipl~a

lleugeres, tal com devien fer la

majoria dels espectadors a lea funcions alIa Scala. Tres dies després
d'haver-se :fet aquell jurament se li escapà, deep:--és d'haver sentit

Be:rta Fellini cat1tant "I...a Bohèrneft :
Ah, si jo em pogués casa:r amb una tiple 11etpT"a!

I, ja,

vinq~.té no~(ns

amh aquests mots al moll del pl'}nsament. l per a

veure si :La S6va tiple

lleuge~a

era una dona com les altres , per

a

veure èom era. lma dona que cada nit tenia centenars d'espectadors dempeus SJ:> 1eudillt sp.nse pan,.:r, l' eS}:'erà. a la sortida del, teatre. S'adonà
que no e~

g('l

asp~rant~

eooa ve.gacla que sortih

havien dit coses atné\bleB amb s-01f'a
Dra~,

pectador, l i oferia el
t'ots dos, unes

v~gade8

ella

tma

s'm

UZlé:l

estona abans,

senyora, de l.es que
s'avan~ava

un es-

rerenjava rient, i es perdien

pels C2rrerons sense massa 11tml que vel ten e-l

:ramós teatre, 8.!t:res via l~ar.~oni avall, entre lIlES i cotxes.. Quan
s'anava via. l.f.anzoni avall, és que "ell" volia çue la gent s{adon~s'
que portava

al

\IDa i1.lusió de
"'"

senyora

r~:r

b,.a~

queJ.com que no l'hi podia porta:r tothom. No e.Da

G:ra~,

no, ell. ho veia ben
Jo

I

c~a:r.

Acada sortida d'una
,

la porta dels amis'ten, es repetia la J\l'\ateixa ope:racio.
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Ella mir~va 1m8 mi ca., esperant, i je,

gú aVarlçan1; el coJ:Zq a Tecollir la

del grup d'esperadors sortia

b,~l1a (lfr~na.

que feia el teatre lilà

al1a Scala es.da nit als at'eeciooats al. bell carJt,o o a les
el practicaven.

Dev~gades

al-

seIlYO~S

que

elles so'!"tiEm moltes a cop i, pel' més que

t'ó8sin, sempre hi havia brafit08 a punt. Aqueste.a devien ésser les del cor

general pe-rq1.1& ~irebé cap t!"ooova .esperatlt-1a Clans enguantades ni ha:rrets de copa. Fugien, amb .oor da 't'e,.. taro, fosca enllà, ocupant cada
parella tan poc esp"i com podien -és a base d'es.tavJ.viar en coses. que
no tenen importància. que els pooles es farl g:r-aoa- ••• nevi a acos'ta:r'-se"n

1ma de netes cares pe:rquÈ! els espe'l'"adors es movien nerviosament díguent'
coses que G:N2!"a no enten i8.· "Cal :a:f'anyar-se- -pensà ~l al. veure com es
t'eia a lüJ.à pgr a. wnir ~enyora-, per--què lea tiples lm [Jom~nt o altre
s J acabaran!!. l quan la tiple lleug&ra causa del at rviosisme

de~3 <ElS

esperaven :fell la seva apa:r'ició~ GT"a."'"a trar;cà al cercle d'esperants. i,
aprqssadaroont poaà fll seu braç

Aquesta,.

0t~

'Port.ava

tlIE

dret en

an~lq

Wal pt31l blanca

:pecte davant .la tiple.

vo~t.a1'l't-li

el coll i mitja

cara, i que clevis suposar, ~s -v~u, que algÚ l"esperava, s'agafà al bra"
de GraI'Ei sense mira'r-Ïle el propietari. La tiple 11eugera,a més a més de

bona veu, era abUtldosama:t f'onnosa i l'home de Quint pensà que pot.se.r

si que aqu411a

8e~ia

dit'e:rent. de las al tres i, de nou, no hi hagué res

mé,s, per a all, que no f'os la humanitat esplendorosa que portava
bra~

.

al

que resultà ésser la mateixa Berta Fe--l1ini, tiple lleugera del

teatre alla S~ale, de Hilàf Què s'esdevindri.a, què faT'ía .i què diria?
No ho sa1'1a. '!'bic-amen t volia saber que port.t'lva.
'.,

~l

braç 1ma dona que

- ~I

can ~

tava com ela àng'91s i . que ere. molt més boni~a que lea que t'ins lls. v~s
havia vist ••• Un cotxe s' ~rà. davant la perella. Tb xòf'er tmif'ormat
obri. la portella de.l vehicle i, davant l'aAtora.ci'ó dels habituals assí§

tents a la funció que tenia lloc c.ada dia

ta i Grara s'acomodaren

ó.

desp:ré~

de la del teatre, Bex

l"interior d'1m magnífic R<>l1s que se'ls

~m

por-tà cerrer avall ••• U1 del~ e8p~radors armat de barret de copa, mono-
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ele, ram de fiars i bastó, restà cot!! si viés visions, tant, que acostant-se al "l'rivete" de~ Te·atre, digué a Brtmo, l'emplat nocturn:
- Que aquest és el Teatre alIa Seala" ja ho sé ••• ,pe~ò estimat Bruno,
jo s6'c Beniamino Totellini, si o 'L'l6?
- Fa

pi1a de temps que ho és, senyor, i jo li desitjo que ho

tma

essent per molts anys.
Gr~cies.

l tu has vist la Fellini pujar al meu cotxe, no?

- st,. senyor.
4 l has vist que el que hi ha pujat no era jo, veritat?

- s1,

senyor •

.. Així no '-s que m'ho hap-i penaf\t.

'Ho

hi entenc pas res, però la cul-

pa no és pas teva •••

l donà ~ R,..ooo l' acostUtl"ElMa propina.

• • •

!nteri.er del !?olls de Beniamino Tot.ell1ni.
- A casa! - ordenà la tiple lleugera pel telèt'op interior al xòf'er. l
#=ll~ant.,... se

orelles at1U11t 1.& pell que portava al coll, s' acurrucàa- a l'e!]

coixinat pas.sant l'estona rnir811trse &1 clatell del qonductcr, a quin
cJ.atelJ., i aixà que l"examinà cUJ"'csament, Grara no hi sabé trobar res
extraordinari. Passen

tn1S min1Jt~.

Gl'ara descobrl. que el posat d'ella

e!"a d"e8'ta:r- enutjadC\ d"aJ.2ò més·. Les. altres havien sorti t rient del
teatre i .ara devien estar eantRnt alguna ean9óen privat a l'orella
de

~~tn".s

acompanyants. l melltr-es intentava trobar com dimoni sn aven

t'etes Iee qone-s d'aquell món, ella, nen sa· apartar els ulls del clatell'
del xòt'er:

.r

- Quina ho:ra [,81 - digué.

Si! -

cont~stà

Gram pe'r a veure si ho endevinava.

- Gràcies! - t'ua 18 tiple.
fi' escolà

un minut·, i ,t'ou ella Qui tornà a demana!' la paraula.

1\

- No, ·si. arp. resultarà que l'enfadat seràs tu. l ja saps que l'enutJada
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sóc jo •• I amb tot el dret que hi tinc! l et :faig avinent que m'han
pToposat que e:n casi ••• I que demà, demà, sents?, tinc de tornar 1.a

comsta .•• l B.qUB·13ta vegada no em convece:rM ••• La gent. en pot.. haver
pensat les eoees que- gagi volgut di! tu i jo, p~ò jo sé i tu també ho
se.ps, que no hi ha lEgut -ne i res d' al~ò que la gent es pen sa •••
Feia t':rases CIlT't~s, amb segons à' lntèrval. G:rsra -què sabia ell de

com

el"erl I~s coses d'aquest món ,. ~'s!>erava sentir-la. cantar d'un mo-

ment a l' al trit.. E.ll no volia aa.b3 r res més qlle portava

una tiple, lley

gera al costbt i no comprenia um t.iple, sobret..o-t lleugera, d''=U:.tr.a
mane:rs que cantant.
- ••• l a mi no am dóna la gana, perq!Jè no me l.a dóna, de passar-me la
vida cantant ~'rquè. acaoort~. la funció el m4s important fabricant de

conse:rve8 d'Itàlia, s'9gons ell,

'!r.J

passegi par les cases de nit de la

ciutat p9Tquè la gent el vegi al costat d: una dona jove i guapa., sl
,,;ove i guapa ••• Pe-rqqè bas d'e saber q;J8 jo tinc dret, tan dret com
qualsevulga al u-a, a f'er de t'li tot allò que em pla gui. l ja que hem
comen9at, vull acabar. Ca:nUl.l"A qm:m em donarà Ja gana~ sense ~nt
que piqui de ttBD8 i música que toquin ••• Cantar, '!studiar, cantar! No
vagis a la platja q'le l'aire de

~r

és humit; no vagis al cin-em8 que

I

l~aire

éf! viciat. Ho pots anaT' al car:lp, on

de ven i}' el mestre

.~

l'ai'!'~

mero dotze que hi ha el 89nyor Graziani
nO i noI S'be acabat I
C,8mP

•

-repassar el final del tercer acte; no mengis mas-

sa que és dolent pels aguts •••Mira amb cara riolera

Silenci al

I

hi es bo, perque ha

..

qu~

a ~a llotgeta nú-

Bg'l.la.nta la tempora.da ••• No,

de Quint. La :B'ellini respira ade1aradament, com. si

ac-a~s de

t'er una intervenció a les tauas. Pe~ò segul parlent. Ja ho

havia dit

qu~

- ••• A

tl"Ert~e

ho faria.

anys, pe:rquè lm .senyo.,.. va ser-t! r-me cridar al

rata -aquila Fellini xisclà i
Ta dels

cantB-~

G,..a~a

V~!lre

una

es pensà que havia arribat l'ho-

l'senyoreta'' va dir-me, "Vol t'er .al favor de tornar-hi?'
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Vaig nscl.ar de. nou, i j~ ve esta!"·.- D'en~-à de llavora
tena:rs

de

mile-rs de xiscle-s •.•• Tres anys a una

esco~a

he t'et· cen-

plena de gen t

I

que ·cant.ava t'ins. dormint; tres anys méa a un .,Conservatori on,- si te- l,
nies la òesgràcia de t'er un "laH en 11o~ d'un

'''sl'',

semblava que· s'he-

via mort -algú de JA t'ami! ia; i, ja, f'er gai 'r~bé vida mari tal amb lm
piano amb els piani.gtes m4s

venel'ab~9s

que A"han t'et. llia gent que

sense tenir els dits damunt lm piano f'aria anys que :l'haurien mort, i

que nom'a esp.eT'aven el coment oportú per a dir-te: t:Senyoret..a, s'ha

deixat una nota", i que er'" tot aJ..l-ò que deien a tma noia jove que
la tnien al Costat cesos seguits..... I, t.nentrestant, ela millors anys
de la lJEva vida havien

~ssat

entre c'laderon.q, 8fElif'uses, blanques $

ngres•• tenors qne 'em doblaven .l'a.da1'. amb l'a1(, ·carregat de Mba per
mor de 1& veu •••·se:rnpre la

V9U,

com si no t-5.ngué-s al tres coseg jo.,. que

la veu ••• r ass-atjos i més asaat.Jos, i sentir-te ,. segons les òperes

que cantsre~, ~ et t'an l"arnor amb música amb centenars de persones
que et mi,.en, lm amor que dura, anant bé, només quesls darrers compa.ss~

del tercer a(~te ••• I al damunt d'això., vells que t'acompanyen

en autom~bi-l ~'T'qt.1è- la gent es pensi que s-ón joves••• Doncs, havia dit
prou? Ho torno a dir: Prou!

Q~dl.m

deu funci.ons d J aquesta opera, no?

Doncs que les canti qui vuihgui I Jo tinc v:i nt-i-set 'anys i no em vull.
recordaT més de La 'L'osca, de Hadar:le Butterny, de La ',i1raviate, de1

Barber de Sevilla ni del d'S

~a

amanasses t'hi valdran aque-ata

.cantonada! l ni precs" ni dinera, ni
ve~da.

l si vaig malament, m.illoril ••

I •••pErò digoo"s a.lguna cosa, d1gue's que no, digtlS"S que tinc compromisos que no puc deixar, diguas'm'ho, que tinc ganes de xisclaT per

acabar d'una 'V.egada •••
l f'eu 1m gran xiscle.

- Més! - digué Grar3 al sentir aquell bé de i)éu de xiscle.
Per primera

v~p:ada

el1F.l

er.~rgi.

lm ull d'entre els plecs èe la pell

:,

on s' havia

,.edo~u:;at

mirant

11m:

di :r.ecc1 ó del seu a-conTPanyant. f;st.igué uns

S'9gons c0tn si ea. J'"G3is-tí.s a creure êl que estava veient. Aquell home
no era

Ban iamino !
e~clamà.

Giovanrli! Giovanni! -

El

xò'f~r

que de''\1.ia tenir inst!"t.."C"CioIlS e Sp +l c:ïs ls por a quant sentis

crits, baixà,. t~Sft toma~

aquell c1.atell que' '..ma

e-).

~StolW

cap, \ma coMilli:ta que deixà invisible

abans tant baVifl preocupat. a Grara.

Pe)"Óò, qui és vos·tk? Què hi fa, equ!?

Desori.enta·ció

en

el

dq Gra'rtR t\l.

C8r'.p

Coo 11:1. ha entratI
Vellr& l"e~ent

renexat en el

ros1:.:r'e de 1.'R tiple lleugera. Se l~ mirà mo~rtr!:t-li el bra~, amb e~ millor de1.s -seus somri'n-es. Ella, si bé trobà que aqual1 home tel"...ï.a w
u;.ira.r espécf¡4l,ao'anava espant.ant cada veF'lld:a més. l ell, espantada i
tot)la trobà d:J,v:frs, molt més qn& RIana, Jeannin~, Madame l.:ichela t i
que

Yaok~.

T nn

p~'rava

de t::i.rar.. la 8()mrient. 118 Pelllni, al veUI9'

amb aquel1. posat qui sap què es pensà- i cor~nç-a a sanglotar llast.fmoBatrBnt dient,ent.r.:e sangl-ots, que ella no ara la que es pensava" q._le no

era altr'll cosa q ;..8 tmB pobra noi.:'\ qu~ no havia tiflk;ttt més t:raete s amb
els homes que e1& que ea pooen ten!"!' de pe.ssn.r la vida voltada de- músics 1 de tenors grassos- i de d.ons de pit. :Turà que Beniamino, ma.lgrat
anar-la a eSPer2r cada nit en automòbil i lml'ta1'-la a llocs :frequentats
..peT" gent que surt qmw

l~

majo:r:f.a dorm, no h.avia passat mai d'agafar'-

la d' lm '\:>1"89, 1. encsra qnan hi havia' algú a pr-op••• de
~ati t,

.joies, :noI19"1ers••• l

.gn

veriu'.t

qu~

ber. poques coses en sabia

Berta Fellini, d"aquest món, i que tota l'experiència que dels diversos acte-s que don@S! i hotms porten a cap, era la que havia trobat

a

le8 òpm-es que havia cantat. T Mai n'havis cantat. cap encara quina ac-

ció tinguéR 13.0<' dintre

lm

Rolls amb lm des-conogut per company de v1a:t·

ge••• Al veure- qne aquell home- era in~ensibl4-l a les llàgrimes es donà

més qlle mai a pensar que a" anava EI

~8'devenir

quelcom esborronador,

com que ella en algima de 1.,8 seves- ñpere.fi ja ho h8Via mig canta't,
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rò una

c~sa

és c.aotaI'-les aquelles coses i l' alt'!'8

In tiplJ¡ cansada de plo~r, tingm

11fJ

idea que

89

viure-l~s...

.,De cop

li plantà diàfana

en ple penA8tMnt- II No havp:r-hi ~n8at més aviat, es digué, que tll"hau,..ia estaq'tiat 'Plors". I:
- Tingui t - digué ob'!'int un voluminós moneder i of:-erint a Grara
bon grapat

d~

bitJ.lête del B:me d) Italia-. AllÍ)

aque~ts

un

diners en t'!'o-

ba:rà tma pil8. que valen [¡1ê~ qU9"jo, '1.U9 en aque-st món només hi sé cantar •••

L)'home -;je Quint quan

~.s

anava menys les entenia les coses de la Te,..... 1

rra. J:t"'ina í":eia poc, era ell qui :f'4ia donacions en matàl.lic a 1-es 00-

nes. Ara

...

~n t-T-ob...~va

troa qP9 n'hi dcmava a n-'el1, lle dinars. ·1 sense

deixa" de eom:r-iu'J'e, t'eu que no amb el eap. La tiple pensà que era un
"

,,

home car,.

equell~

.1:

- Si és ~ervit -digué donant-li un eollm'et de pe:rl~8.

Al col..la:ret,. al
rracades,

dD~

V"lur'e

que el p.o-nat d'ell no mudava..,. segui:r-en les a-

anells ••• :mll seguia movent el cap en sentit rwgati\.1.. La

noia est-8'Vs cOllven~uda que si no pagava Tnas hi havi a l' honra en perill
i

segui defensant l'honoréftuna m8.1i.e-ra bel'oiea. Apo.rtà a n'aquella de-

:t'en sa , la pe l i que -rins f'-eia poc' l' havia l1l8ntinguda d' incògnit, una c.§
pa d'ermini que de-ixà al descobP.rt 1.1n ves:ti t blanc liberaliss1m al col

i a 'l'espatlla que motivà un grQl sospir del seu 8,coopanyant,. La diva
~~

cregué arrimt el

mom~lt

de perdre-ho to·t si no donava més cos~s, i a

la capa d'-ermini en segui 4-lJ. v06t·it b:lanc, fins que al cap d,e cinc mi'
.<

Duts la Fel1ini. ja no tenia ]-ea més per 8 donar. l ell seguia esperant

La noia pe.nsà, en aqLsl1es altuJ'8s: ·'(.TO,8i passa qu:Jlcom, he fet humanal19nt tot el possible perquè no {Sssés ll • Al v-eure que l'enemc no

cedia, tornà a ploTur com una

}!agdal~na

Pf!')"

6: v~m~

si lea

llàgrim~s

adobaven a.lguna cosa. l segui un curt; diàleg anglo-italià que, com
molts qne JEn tingut l·loc n'O

9'8

dis'tingi pas." precisament, pP.!" dei~ar

lfIS coses arregl<ld&s. r.::ll no cOmpT9t'.guÉt pe~ què ella li bavia fet do-

I
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nació

de tot $1

qUA'

Eluia posat. l-{o acceptà pensant que, veritablement

a les denes no hi ha qui 19s entengui. So1.tr'etot pé!'què ella plorava
alens de d9'SPul1aJ>l-se i fleg-Jia p'lore.nt sense gens de roba, en fONa
dint~&

de quatre,

el Rolls de

dissortBd~q ~~!'1q~

de la

~niamino

ti~le, 9':r-~n

Totel1.in1. Les contestes

les

3.

sempre lea wateixes ll A songP'.

Fins que al Vfture que ella nC' parava de

~megar

11 pt>sà la mà delica-

dament als cabells. La tiple lleugera., al sentir-se Ja mà al cap, pen-

sà que allò temut è1P..via a:rrtbat. La desorientà, PQrò, la ven
ça, suau, oonyaga. '~llat a través' de las

seV'9S

(l'~llt

òpere·s, creia que

do!

la

'¡'

causa de

1¿1

s.ava por haviú da tenir lloc ent:r-e c·ri ts i trompades -els

'seus te'Tlo:""s f'aien seq>re una aguts

:r~rmid2bles

en les escenes d'amor-,

i as mirà d~acobrint tall pac ull com pogué, 91 seu incomprelll ibIs com~egui~

pany de 'Rolls. 811
m~ses en

amb 9'1 mateix posat dQ

qHaIl

les primeres re~on

nape:r- moneda. Ac,:ue 11,s mirada no e:ra la d' un homa que està

terJI>lant una senyora sense !'oba .. Què esperava, doncs, aquell desconegut?

.è>lla no podia passa.r-se la nit, quea"'a t'resca, en aqtD11 9&ta't &sp1lrant

la cosa pitj<rr. T,

Bé, senyor,

lJ\'1A

cosa o alt~·u!~ digué.

- Tha canqó ..• una cant;:ó •• "IJQ
a

sentir-t~

cantar d'un cap

lTh~va
d~

il.1usió s#Jria casa.r-me E,mb tu

dia a

l'altr~ ••• Perqu&

par

això sigui possi-

ble he vingut de Quint a la "!'e1'Ta. •••

- l pen sal' que tot això er1

assa -~T:legà la pobra Berta- 9 per

c.antar

.•

bé La Bohèo&!.

G:rara, 9.9 cla1", M tot no, entengué més que "La Bohèmeu , i un gran
riuT'8

l'(~ncsntà

- la BO~MQ,

l

'3er~

11't

'tot. l

p]'F~rnent-1i

1,8 Bohème!

lat!

~,

l.a que llas cartt&t. 8(IUesta nit al. teatre •••

[t'eliini tingué la segons :idea de la v9tlla. "Perdut per per-

dut, provem-ho\!, pensà. l

com~nqà

a taral.1e-jar la t'amos a .òpera.

havia vist tIm al9g'ria corn la. que es pintÈ al rostre del seu

ba, paro com
~

qu~ 00

li hEvia tornat ni una coit ja

d~embadalit

¡~ai

guard~.-ro

com esta-
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va

eseolt,A.nt-l~,

la tiple ·c()mprengl1A que pel' segona vegada

i;l

:.La seva

vida s'bEïvia de guanyar ~ ve stir cE;lntant. Cantà la seva particel.la'

.....

com mai ningú no l'havia sentida al1& 0cala 1 pot3~~ en lloc més) ~o
bretot en qnant a la rmne'r8 de ln~sentar-J.a :feia ~af"e:rència. A ':nig

rooo ..• F.ll

cantar genyalà W8 clete:rminada i capital peç::? de
nà sense 8C&Mr d ',entflndre. per q~

m

ella cant-aw i Cr~Ta. no voli& pensa'!"
pOS2Jlt,

hi d~mana.va ei abans ••• però ara.

an :re s

robe sense deixar de cantar. '-:uan

Traviata u ja anava
2!lG'.Va per a

~resp.rtable·

sorti~ 'Ü

la hi do-

niés. Berta F'el1ini a' anav~

la seva PEI)"t de "La

c~~tava

:i, al refilAt, f"int\J. de liLa ToscaU ja

carr<!T. Un parAll d'intervencions de la !ïargari-

da del 1!1'a.U9t" li ve.1gué:fi',an leajoies i a les poques notes da tlLuccia
de Lat:me:rmour" .1a tornava a 't4ni,. la seva pr-ime:r'a donació en bitllets

de la nc." .,'L"hcme d"3' Quint 'ni j".::'i3P5:rova. 'Sstava litarnlmen t encêmtat.
Ni s'adonava au" la tiple

11~ugere

anava

~iéi d~~l

tot vestida ••• I la

tiple lleu~Te ting'lé la teree-..a :i.dea de la nit pgr a sortir tal com
hnvia ent7'c'lt del

t:~olls

de Reniamino 'T'otellini. 0b1':í una finestra del

cotJC9 i, xï8'clent a tot xisclar,cOilJAn98 -eantarrt, a dir que dina l'automòb5.1 hi havia un int.r{]8
El Rolls' entrava

~n

vo lia t'er mW'J a-l~a

qtlf.l

tm

disbarat gros ..

aquells mOffi9nts dintre el seu barr1. on Bf!.r'ta FeI

11ini tenia gent que, PAr ella, ho heg'l..as :.'e't tot.

-= Se'ns volen emportar

~rta!

Fins qll~ Al ~-l't,x~ e s pa
i

ro,

- deia la gent sor't"int a les :finestres.
alg1~ obri harro~:rament una de l,~s port-as

t'eu sortiT de f'orma poc 8t1able al. pobre home d'Et Quint que rebé, en
"

pocs minuts, milions de c<>ps d' itali'.:lns
ma bona. veu,
p~'"

semp~

~ls

estan a l'tmt de donar.

qual$,

P)T'

a no perore.

Ea quan ela hélll de donar

a1tras C'os-ea ql~ deveged&a no ho f'an prou bé •••

. .
"

-què n$.. sefTÒla? - preguntava Andr'3tJ' )filans a G-.raTn,

lIDS òie~ despr'~1

ñ' aquel.la :r,meió d'òuera extT'ao"'din~ria, mostrant-li la bedí.a de NàpO's E
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- Si us haig de :fer cont~nt, ~1S diré que és millor que cap tiple•••
-

"Vedere Nap8li e dopo morir-e" - dhBn els d'aquí, la qual cosa

gons Robinson, vol dir:

"V'G~e

S$--

lJàpols i des¡H'és morir".

El petit gT'Up, ueTlat pel Gtlla, havia arribat vora lm dels orgulls
d' ItàliE:: P.l "esuvi.

- l aqlP'St, ~enyor'g, és f!1 V~gu'Vi, molt mé~ val-la aue cap de nosaltres,'
._:.11 ja :fa c,qntqnarn d'anys que t"'eTl f'0c:: pe-la quixals -anava diebt el
Guia-. l~scla,.. qua ara també se:roien
de· la

'I1(\st~a ~a,

mol't.S

igualment, però

et

l'any 79·

el Vesuv1 ja ,:mterr-à Pompeia i vint-mil c1utadan s

seguiren la 8-ort de la ciutat. l e-1 tor"rent de cendra encendrà igualment He:rcllld1'lo. l dessota .1'al.1bu desapa:reixia de la mateixa 1'DdIlera
Stabia ••• Es troben, s.enyora, da.lt del Vesl1 vi. No
~ ,

00

,.

pot teni!" tothom

de volca. l IlIl volea 6n actiu, Renyors, quP. a.vut, derna, la setmana
trant, pot

torn8~

a enter:ray· vint-mil italians.

!..2 darrera

en

v~gada

q ' 1e trebaL-là f\rot t'ou l'any 1906. ;;, riu èe lava de cinquanta metres

d'amplada baixà de 1335 m'3trea :rins

per

Bos('()tre~s~! .~

l\

tocar ',rorre .Amnnlciata passant

la meva -casa, la Casa d91 Guia i jo terdam aquell

riu de lava dessot-a nostTe.· D~ixà anro- cent milicDS de metres cúbica

de cendra i palilli ••• cent mili.onó da me-tres cúcics, senyors! 'rot,
•

d~g

de l'antigua Poopeia fina a Cercola, Poliena, Marsiglia, Vit1ello,

tot quedà

COOlV't

per Vint-i-cinc v'9ntirnetfflR

costat, Ot.tajano i 8. Giu.seppe
lla,

~aootta·,

qued8''l'~en

miue que

plenes de laoiUi ••• :: Ca'l"i-

:t1aàlladel:Ia C)ea1a .. B(\.cci, entre al tres figln-aren en el

.

programa. Uirin't-ae'l bé, sdt~yors. Es

té; feirr¿ al

de ce!'.dra. De l'altre

ñe·f'or~.es

El 9 V~ll

tUl

volcà constructiu.

QUéú.l

no

va fent ell tot sol la seva. m'.lntany-e. La pirà-

des de Nilpols l' ha 'fa-ta er. IDe-nys de 1800 anys. Ara,

quan ·s' e-n1"ads es

j'J~

la "fei.na de seRIes. L'any si. s les explos8ionl1J

s'eraport.a:ren el se'J. cimal i l'81,aOO del

Ve~mivi

disinu1 en 112 me-

tres. Això no ho pot fer mé'9 que un vo~cà i tEllià ••• s'ón tres mil 11r~·B, senYOT08.••• Qr>àcies , grà-':!ies .... Si el volen v~ure de més a

prop
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són mil

l~s

m4s i, si volen, f31s puc preparar una i.>etita erupcion,e-

ta i tot ••• ('TJ'àeie'\~1 graàc143 A ••,.J\ixò donava gust de 'veure ara fa dos
mil anys! ?lini el Vell, 'rebia car-ta de Hiss,q.tí-o avisant-li el daltabaix i di-.ent-It q'le els pcblee da la costa únicamen-t es podien a&J.var

pl'}rmar .. l la tarda. del 24 d'agost ,l'a.lmirell sort! amb l'intent
~ocórT'el"

.I

de

els espantats habitants de la costa .. A HeT'cnlano el desembBrc

t'ou impossible

d'3~.xt

a leA co!'"')'Ter.ts de fang, les mateixes que havIen

enfangat la ciutat "'ins a lma a19aèa de viat metres. I, un detallet,
senyoT' a, que èh t'arà quedar molt bé pertot on vagin i parlin

•

tT'e EHJtÏ'L"J:2 t VqSllVÏ,. Aquest

~e'Y'&t

oosta cinc--centes lir'es, pF-rò són
~n

b.m J)ag¿::oo,s, senyor 11 ••• G"!'àcies, gràcies ••• ni
tiguitat"

de-~ n09-

la catàstrcf'e de l'An·,

ni ~n la ~le ca,~tellii"f!lèl,re·, :i.nter"il1gu~ 1R lava com elt3Ulent.

destnctc-r. :P::l pcbT'e Plini mm'! p::reci88t!l9nt a t."astelJ.amare env€'rinat
pn ls gasos me t'iti ti 03 que por WVb el vent •••

A p<,ques pa.sse-s s' alçav"8
Th

soroll ~1!}')ecifll, com

tn'lEt

c~l HI!llnlt

la columna pinifonue del Volcà.

col1<.;. d!J xantres Je gren corda baixa, aoom-

panyava la 8oj1-tida d'aquella inaeabbble fumera. O.rara es
suvi amb els 1111s molt
de totes a Quint', i

01HlJ"ts.

D l1'ant. centuri&-e
l

ar'a e.n ten ia lm de la

'r&r-l"a

~18

mirav~

el Ve-

volcans an feren

a du-oS passes.

- Quant volI=! u, ~r a portar-ro' hi ~ a p.rC'p 7
- ·...1 'P,."eu és el ït~-t1 segnI' dé vida, 3~nyo:r' ~ Pensi que no hi ha cap Com-

p~'r1yla al món

tot l'ar.y al

que m' hagi V('l1gut assegurar. llAsaegurar
cO~+Al.t

del 'Ve}ljt..v i ?.ll9rn

c(l:ntest~ven

què es t!"actava ••• T)'.. aquí ja no nS pot,

paSGllT,

tD1

home que- dom

totes qual als deia de

pp.rò ai

aq~lell

senyor

qlJe paga, bo mana, naSB8rem.
~en, sen~

tTaT.'.."9a, 8 tocar la bocn del Veauvi. La terra s'extremis

dessota (l'elm. La calor er-a, a~ixiant.
molar

l~s carn&8 .. D~nsar

}n

roncar del volcà feia tre-

fm l'eternita.t i, a ae.gons qui, en de-vallar .

c:!"àtqr endintl •• Bl ¡~uia 2nuneià c!l1~ si vo~ien i p~1ghven, tindria lloc

.

'

una peti

sessió de gala o-n honor d'ells.

Cob:'à amb lires impe~bles
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de Tomas Ylla.nogn i, enoora no havia tingut taDpa d"acabar al seu aco.§
tumat saE"!Jit da "gr-àcias, s~nycrs"" que el vol.cà

·p11~ciÓ

.:t"E}U

Ima :ràpida multi-

da1 S'Gll roncar, unes explos:!.ons de p:r'81l :t'el'en retrunyir

e~

sòl i co~~oo :s"òlid~ s'enf"ila:r"en n~,.. la gr~ sm...~ del pi de fum quq
passà del blanc d-al~ diep, nOl'TI.Ir'll~, al

is pl'imer

a~

verme

puja·t.

després. ;.,'atac volcànic obli~ a la comitiva a co~.~ocar-se a posicions previstes 5. d·lY'8nt un61

89g'C'ns

no es Mntí altr~ cosa que aquell:

concert de gT'ans "'lamants Cie po'!'cussió,

COT!}

si fos

Ull'

anticip d'allà

on podia .arriau" el VaslNi en q,:'.1&J!tió de sorolla.· ~. . . Voc a poe 8' anà
d'l$9nve:rme.1.1int. la columna c'lè

:t'tlm

i el vo~cà

retornà

roncal' de:l

fiies que no hi hhvia sessió.
-

1\;0

es pot a'1ar

m~s

pro-p? - damanS. Grarn...

- Ah, el senyoT' vo'l Veure la

vist en
'"

COl'

i això que n;

:f"'tl'.f1

de més

vingut q 119,

EL

p:rop! F'.nca:rP. nmg¡J. s' hi ha.

CC'.U1

el senyor,

eren

Seg¡li U-yOEt ....

Donaren ja alls àos sols, la voJ:te-:l. al con del cràt.e.!". Al d.r:mmt seu
la f'uTOOT".a ni'r'ii'oma- ~b13\lG h;.:l.V~"'-8e Bolidif"i.cat. .81s xantres havien
acabat d9 discmt:tr i parlaven aP.li.g-dblement. La parella s'en:flià: per
la pal"ét del con. La colilH1na ds :rum

801"gifl

da pocs metres dessota

d'alls, d'n con 6A.a p~tit situat al .r>ons de 'la g:r-an boca ext"?:r'i01' .. AbanE
fi

devalla~,. -el Guia es rïirà ~1

S.$'l

compallY.. liJll sabia que el Vesuv1

a n'~ll el. respectaria ~:r una pila da :raons. Ara, a. lm í'oraste.r •••

- si,

s1.,. avall - digué
. Gra:ra a la mt.rla p:reglmta del. Guia•

Davallaren. La calor crema p~r motilen ta. Els dos homes ava:n~aVen 8i-

lenciosOf~, 1'un

paT"

a demolJtT:a~ q 1le un Gui.e tlel 'VQ91IVi era un GUí6 del

V+l.sllv1, l'alt.re pe~ a V3l..1J"~, pobrGt,~i tot lm Benyor volcà era prou pe!
a t:I'lew"e-li de~ pt=lusamen t la r.aoixor que unes· dones da la Terra li ha.vi.

encoUBnat. A:rrib~ al. peu del con tntprior. A.b3Jls de contirn.ta1"'" 'Sl Gw..
diu:
-

Va'?

l
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r~O 8~

-

q'Jè voleu dtr, però va!

LaC()nv~""88

pOO'ran ·v

,9

dels x:mtT'eS M

nt. ja a quatre passes. Dintre poc els

i tot pot.s''3:r ... TiJl G'lla ha. arriiJat. al Cf':ípdaDnmt del con in-

terio:r :J. a' 'ha nSlq~ut a JJa a'~1pe"'ficie inc1:t.n-.-l('l~. I"a soca del pi de fum
l i desdibuixa m~& d-a mig cos.

b signp.s, diu al

s~u comp~y

qua

f8~-

:i com ell. Ell ·er6'1 i, Ò1I lI!onJ:!n"t, no veu alt,...a cosa qua fum. Ben avia~

però, cont-empla &~ glatiT .del. cor del colós.. Sra.un cor de llum i a
cada batec en se~lfa

tma resplandor ve'rffiP.llf.1, 'Vi. 'Va. L' esp~c.tacl.e era

te

un~c

,

tado:r, :t'asoinant"

.

....

- Fugi, que 9-xploUl. !-exc-lam3 e~ ~ia veient nn~ ~~splar.dor ve~lla

més

f'orta

~ra

'1113

lea ~l tres .. l :ruif" co""rents.

no es mou. Sent, extrAmir-1Jf3

el sòl dessote aeu en proporcions

alarmadw6s. l'Tlfi:nitat d&} pedres toves i
~1

cor de.l Vesuv1 t'ins que SÓfl

sagu:ramer:t per a

eastieal~

{mc~sqs

pujen i baixen demunt

11en~des ~: gT'ans crits qui aap

a on

que .uns ulls hUmP.J1s 1/ w¡,,"i.n vist senas res

a~t damtID't. Héa l'horla de Q.n:U:lt no ea mou fins ~ua li ha vi.st

:foc, pensa, és iW.lal que a

sa.

~b'a"

tot. El

lea dones •••

• • •

s reu 'tard 'i ea d.ecidí !)P..s~ la nit a la Casa del Guía. Era tma

casa reduida, neta, q

'b:lnia la. viJ"tut

d'en~/nQr

ci81, de mal dir, produid~. al nabe:t' qne tenia

com un vo leh pe'" ve! de r iP. Sopp.n
""'" dop-o mo!"iT're-u

al gol:r

~1

ti, u l

flO8't ro:ï.apag'1l3tti

.

il Dante e a.nche
g3;ori088 eUa,

I

~

J..O.

.coRa tan inf

e~e-

able

:fine stra que' dóna úe pi

i ~1 Guia els diu ~l1e menjaran spuguet-

ai.ql1orí, ci hanno òat/o piu fama a Itelia cbe

~fmu)olini P'.

'\:fl1f:\

vOJ>a laIa

lll1€t

.

una sens

S"obra

un~ rQj~a

i surt Rosetta por·tant.,.

plata del men:ia!' naciOP.al italià. L'apaTicib origi-

na tm so~-e de g.oip" aJ. Gu1.a i Gra1"a, de primer antuvi, es

j1.lI'B.

man~a)"à spagnetti mentres vi~qul servits

del Ve·su-

vi p-er aquella epa:ri'Ció
-

'H'~

8

la. Casa del Guia

qu

ad'Clirabl~.

Roaetta, la meva t'illa.. Es la

T~tf}ixa

estampa que la seva mare
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qlle, pobra, és una mica di:f"icl1. que sigui al cel ¡:-erquè ens VE;. caure

al VesU'Vi - diu el Guia. l per poques li:fo'es c'ont.a la histò-:ri,a d~ la
r!la'r6

de Fosetta. La

van

escoltar'

tot~,

llevat d' lIll ••• ,

- Jo só cel dar-rer d'una <1ina.Btia de Guard~s i,

8"p8'!"t

de q UP. leo lires

que demarlo le,s neceasi to per a Vi ure, porto el meu nom amb t~ ta dignitat 'com li pugui por'tar el. més il. lustre çle..s eendent. de sang blava
sense

tJ"P-t!Ip8.. La

i anys encarta

Avui em

~iu~Y1

q~

nos11ra. fandlin ve guardant el Vesuvi d'ençà d'anys
aquesta casa fe relativament poc qua me l'han feta.

"El Guia"

pe-'r'qTl~

les, coses d'I aqnest món van

ment, pe!':ò Giovanni Pellico Pri'Ol3r, del
na, fou
e~1J

lID

qUA

veritable- Guarda del volcà ja

mo~t. méÜ~

da.scendixo en 1:í.nia pater-

,~eg1es-

enllà. lï.:s que era'uen

senyors que &11, el 'lesllv1, si no hagués e stat la nost:.l"a dinastía

ql.J:t té

1IDa bona int"luència damltttt seu, s'hauria

cont.entat d'en~à qua

destrui Pompeia, fent aqueJ.1a pantomima de l'any que jo em vaig casar?
Ell té :f01"'98, bom~8, lapilli, lava, :foc i eend!"e-.s par a destruir to-

ta la Itàl'ia i queloom mé,g de t.orna t Avui jo em tinc de g't:Wtlyar la
vida contant els rampells dèl vo.le-a, plJ!'Ò en "·ida d~ passats meus, per

a e~18 eren els ~~lors presents de reis i 6enyors. F,1s GUM'des es m;
11eraven

amd

I

dones de savg de nom i p:r'incep-s i grans senyo!"S pujaven.

a casori Vesuvi atnt.mt. Giovanrli Pellico' Prime1"

:fp.t1

el juramen t de no

Moure' 8 mai. rOO s d9 vora el volcà fin~ a J.a mort i de :fer-li ofrena, pe'
a tenir-l.o content,

I

del prím.e-r :fill que tingués.•. S!ots els àescendeI'lts
I

d~

be

Giow:nni f'eJ"en, i ...el 'compliren, el mateix jm"'amen't, firp. que

arri~

Giovanni Pel1ieo XXV"'e qui es '\"9ngué Ib. jerarquia, el prestigi 1

gairebé la influència que la félmilia tenia s~bTe -el Vesuvi. L'home

11encà un man.i:rest diguent. que g·i algú volia acalJ.ar les ires del volcà tirant-hi

I

c~8ture8

ves de cl'iatnrea!

a dins, que pujés El1B dalt i hi tirés

~es

se-

Tot Itàlia tremolà dav¿,r;tt, el manifest de Giové!1n1

P<lllico XXV'.è, però no hi valguaren precs, ame!lasses ni prometences.
D'en~à ~1 dP~lan:t d'aqu~ll passat meu, la rJinh3tiéi dels GUhrdes s'abolí i s'inicià la dels Guies. L'o:fic'i vingn4 a menys, e~s Guies ja
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no es

maridaT"~n ~b senyorfH~ a~

g:ransang i calaix, i dec:i...diren, en-

tre· altres coses, Mber1r-S4 al mS'lit'est del da:rrer Guarda i no tirar més criatures seve s 81 foc. Mó.lgra t tot,. nosaltres en cara tenim

influència damnut el VesuV1, una influència rellltiv3 s1., però in1'luència a la :fi. La millor prc,·a d(siEÒ Its el gran nomb:-:-e' d'anys que fa.
que el v-Dle'à es distreu :t'ent 1ma mica de fum i prou. l en e.questa act.ivitat s'hi ha de- veure S'i hi ha .jus·ticic,,. la

~

de la' gent de la no.§

tra familia. Durant molteu generacions hi tirà :fills la nostra fami-

lia al Ve-suv1. l això pesa, senyor-q!

~ant COlli

hi oueia algú de tant

en tant Itàlia ponia dorm·ir tranquil.la. fer sort encara hi caigué un

meu besaati,

~

encara que la caiguda no fou vol 1.mtària. Hi caigúe

en el tnot:1ent just d'indicar a 1mB turistes que- pe:r allà on vassava 911
ja

er~ p~ril1ós, qt~,

no hi

an~ssin•••

Durant el temps quP el Vesuvi reposava, la. gent de fora digué que,

el volcll 1'.avia p&Ssat de moda, i è1.s detractor-s

p~iaven

a mi.lers a ri'y

re-se.-li als nassos. Vaig passar una temporada f'B:ta1 ••• {bs angleaos
s'hi ret'l'staT'en fent

tUlS

sardana al con ir.ter-i.o'!"'; algú el tractà M fg

:ó • •• Tot això tenia lloc quan la meva Itàlia passava per a1g1.ma de
60V-e.a

1138

èpoques t'laques ••• FOll quan èl Vesuvi no dei.a res que Mussolini

va agaf'a:r' fama, pel"ò moderona.ment qu:i.sevol t..i tira cria.tures al Vesu-

vi per a evit.a:r disgus·tos al ¡xd.s ••• ~~ noéssl.?'r j a obligació casar-se
amb senyo"'e~

{te la noble!l;f1, AM r'A:rr.aeté a mi Mullerar-me amb Uar1a

delIa Here·. Era.

cri.~da

a Ca.sarel1a. i maca com tm sol. l devia es·timer-

.

me molt -éaclar que jo quan va.ig casal""'me t'~ia el meu goig- perquè

em va seguir a compartir la meva vida de (Tuia a n'aqlJesta casa bastida dàmunt

:fonaments tebis. ~nyalàrffl!llea esposalles pBl dia 4 d'a-

bril deJ. 19CJ6 ••• Jo ja :feia dies que em seIltia influenciat pe!' quelcom

misteriós. Teniasobre-sHlts, respirava mèlls[;1ent, sor.rmiava de·sastres.
Vaig suposar qu.:.J allò el"a la proximitat del m&trimonl i no B vaig fer
massa caèal.

~crg

dies abans de1 4 d'abril,

ord~n~nt

la casa, vaig tro-

J.7~

bar, en t.m diar'i qUq portava un Giov~i Pellico de1sl1encara partielar:i;s de tira!', pel 00 d' Itàlisa, c:r-iatures pròpies al Vesuvi, que o3da
(o/)
~ue aqu~nt ~s disposava a entra,.. en joc, e-la que Vivien <l'ell n'a-cusavam els simptome--s. ?~rò

jr'1

t

a tard i, alt!'a~tl per què pOSa!" la por

al cos de la. meva Maria,deUa Mare que ja hi venia
vitre a p:rop d'un volcà?

....

~s -casà"!'~1Jl'.

UB

mica espa6tada a

Ah, quin.a nit da noces la 1109-

tra., senyors. A nrl tja nit, quan ~ m~va Maria i jo errem duererres de
mel, el V~8uvi remplt el t'oc. Al ~u lloc hauria vv1gut veure, ~ vorsm

"

als detractors àel volcà!
sorgí.
7

unB.

De la seva bacó, de

moiMl'lt.

esmorte1da, en

pupció dq :festa lllEljo~. ~A rius de lóve dUY'aren fins el dia

í, els que-

s~iren, pm··ta~9n

la pl~; a de lapil1i dar-nmt 0ttajano

i Sant G1useppe. l nosaltres dOR, al t!1ig d'aquella

escaldado:rafunei6

de gala! l totH els dies que durà. l,' actuació del: Vesuvi, la

lïi6Vb

Uaria

no em deixà moU'!"e, t.l!'emolant, 'ie1 llit, al costat d'ella. Jo crec que
J

mai nitll;Ú d-êl-Clón ha passat mes nits de noces com laos nostres. Ralgrat la pt:tna que em t'eia la meva Ha:r-ia, jo sen"t.ia lm orgull de no dir

1 veure que el volcà tornava pels seus t'urs. Les meves nits de noces
haurien &st.et ni ta de noeea de 'franc, pere qUé ving(19ssin ara a ferhi. sardanes! AaT'R e 1 veurien el :f'ogID! Ara el veuri ~n el vol cà je butxaca! ••• Ciu8n al cap de quinze'

di~g'

la meva Maria :i jo baixàrem de la

nostra cambra. nuncial, erem deR-CoI.le~uts. Qusdàrew reduïts a

it:. meitat

de quan hi V~ pll.ja~. La pobra, Ha,...ia no he pogué pair. A n'el'la la nit
de nuvis t.ota sola ja l'eApentava••• ara posint-hi t'..1 Vesuvi actuant

pql mig! Jo em, vaig re:f"e:r aViat, ja que un Ves-uVi apagat serie la me-

va t'i, i parquè sP, que quan ell ho eTlf,'f'gui tot a rodar, de tot, resta-

rà en peu

aqu~ta

casa que ela senyéñ'-s estan

habitant ja que la nos-

tra dina.c,\'tla. ha cont6ribuit, i molt, amb SE:lc1Jificis de sang al :flIDcio-

namf.mt de la m.iste""iOB màquina que, mou les entranY0's d' aquest nost.re
pa de

ca(~a

dia.

Pal"t de

l~R

cendJ'ea que els

a~aYO!'8

han trepi tjb t

aquesta terna són, ho en <'tub'tin pas, cendres àe p8~sats d' lm se-rv1do:r-

I
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de vostès. Quan el Vesllvi erids algú, rai ••• La meva :<Ia!"ia l i va te,,-,,,,dpre.

nir por

~ec(j7'da

que

nor~

es

aballS de fe:r'-me pare

om deia, "Ai, Giovanni, o e'l Vesuvl ha de tronR!' do nou o
passa:rà ,ma (1.

Quan les coses no anaVen tilti8sa

O&F4a! tt

""9ia el v-(\lcà ~1 mig. l fou l.m hivern, QUcr¡n J.
1~Te{) anya ql~

n!a més que

nostJ"8 It,àlia no sél

GH5VS ~1aJ'"i8

va

~l

mi me "n,

bé, set:1pr'Q hi
tt~

rt

no

tQ-

aU! csim19 al pon de foc. La

amb (!uè s-'havia emboli'Cl:1t, tot uujll de p1"eU i,

corn a conaeql'lència, ben ro~ tllr"ist~s, pl~j!"Qn aqu!. i~l Vesuvi fefa pena de

f!:l em"bó estav <l pe-la n(lvol s i noc.wtres sort tiubUéTettt

vetD"O.

de "t~ni.!·

l cà ot:>rop. !'f\T"ia ct.1in.~

l.m VO

dari:unt

eandre~

e P.tler. tA'lr:S.... Pou

o'mn el 'f.esuvi. la c ....idà•.To la vóigo
ve\.lr'e nu';a.'r
al con inter1or.'ttta.....
. .)

v~dg c~"iñar-li. ~~u1>n

la, no t'r.i aeOGt:ri3 t,ant.'·,
va dir

una

ê;rn

"~l.1

q t le ja

v~ni8 d~

ItàliE'., senee sa~r-ho, l'erql.~
porada né ,
dol', aJg{l

(l

..

Tot

~li;,re

el

Pellico

l
~ue

sota ter!"a.
V~suv1

em di.gué, tlNo!" m'ho

l~Ta

el

u qne- pagava

la deixés en repòs una 'tem.-

no f"irr.nàr

GI manifest dal ftmda-

hi tenim, tnnlWfl,t no baver-no volgut, Vesuvi endins.

-.

..

- Jo no em pensava pas t!"CI ba:r-ne cap aqu1 da! t, de dor~a, la ver'i tat -

deia Fe:rguB80n al V9tn'e el p08ht. de Gram Góvant JJ... bella

es~a

de

.

la filla de Gicwanrri Pelli.cc... POts~lX· aquesta que no comptèvem serà la
d~

debó ....No us preocupeu, poden rest.ar'.

us to:Ml2rem 8 cerca'" dint:T'ff

He psr1at amb, els altres, i

~Jit ditHl. •• N'c,

t~c

no patiu pel. paI"é'.

Li hem dit que l'aire del Veauvi us anirà bé pels pulmons, i l' llOül6 ha
estat molt, cofoi de sentir-nos-ho a di!" ....
..

.

.

El ma-ci i la. llum f'an roer.s.vell-ea a la badia dé- Nàpols.
- Que bonic &~ .. llavols, no? - diu Rosetta.

- nàpols.

si,

allà és

~àpo18.

Jo sóc napolitana.

- Tu, Roae+sta, napolitana.
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- Holt, bé. Dintre quatre diAS' parlarà l'italià millor que ...i o. Se,glliu.l.
Aquell, mon Pare, Giovanni Pellico.
PaJ.~ico.

- Giovanni

- Vostè, el s-enyor americà.

- Vostè, el

8'9'ayo:r americà .....

cosa pe!' l'altra R08'9tta r-ega.J.ava

I, cada vagada que Grar8. deia

al món lma T'ial1a sonora,
a dretes per'

vora unes

bril~ant,

selOt.,i.1'... l.a ~('\m reia.

li!

r.!t~dN'ts,

nirermlL~a &stt)Da

sfignida

t.ranys. De- tant en tant bai:>t9n

tà,
11

.IV

11tmy del vol-cà, a

hi, anava sovint

l

.a~ar l~

donar classe d'1tali'

l.D'U'

com a sa m8N', i que no

p-c!',
8~ll.ge

la

2

1:I,e' l po-

sentir-se pleua de penaam'?nta &s-

fllar~

qne era ¡"enamorada de Roset-

T'lat,~j a pr~p de la 'r.or'r~ 001 Greco. 'qosetta

la sevs l..11etjFi i {bd.R a Gro:r-a qlJe ella n~ n'ha vis-

fi

tes aires més., però que aque
If'

S'olien

d'esquene'9 al V&5uV'i i de cara a la mar. Rosetta da-

ia que el. Vesuvi li t'eia rr:ol'te
dia

afinada. 'Sll devegades a' errava

, por ellu, és la. L"1il10r qt:e hi h.a.

agraije s El4 s tu.

les lli90DS d'italià

- Allò k

e~ comen~eD

a co~oli08~~

la ':'O-1',.e ~ l Grl;} 0'0'.

- ;')ertot on mir.c hi veig 'Roeett&.
Això DO é6 lt:1 lli 9Ó, seny<)r.
?eT'Qes ve~itat.

- Al.là hi hen lea ca.qes del b-a'l'Ti de Vince-nZQ1 el genbet ....
- Aqu1 hi hb. HOAatta.

Però...

.r

- Roaetta!

Nàpols i Quint es miren. I cadascun amb la seva llengua es diuen,
anb els ulls,

!IDE1

pila de

cos~s

qne encara no s'han gosat dit:

de- pa-

raula .. ~ f,l.qnflllfts curtes sesstol1s d'oftalmologia C-rura no fa ni una

sola :t"aJ 'tR,.

Rosetta té

llIl

amic a leo plat,~ia, e~ vell Ange-lo, que els hi deixà
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la seva barca ftn el manllJig de, leo qUé!1 la noia e::'8 destra d' a.l.lò i:1él:S.
Feia goig dq debó Vl9ure-)a amb la m; a l'arjau, aab els llavis
d' ~m somriure que no havia dei:tat d'on çà que

~!'a

d~

onada

e-~..)erant. el

anIt many

'~'9

l

més 111.IDY del Vesuvi

que de C'"o-stum, els cabells negrí.ssfm!\ vol~1ant. el vent que

tot gelós,

animat~

f'arie la barca amb

Se'lJ
~a

sentia

propera

IIDa mar allargassada i plena de bcmen intencions o

- ••• Ara veiem

So~]'''ent/oo .l'lés

9n1:.1à Punta Cém~v~mel

i Montalt1Oh

- Campanttl1f: i Uonta1 to •••

olt bp,l1 di 'to Aquest C8ml'\bnella li ha sortit ben uapoli tà. Oi que és
bonic a.quest nom: C'..ampa.nella •••
-. Campbnol1a••• ~loS8tta

:hes

bf~rqua"s

CaI!1pan~J12•••

StTI'ten a pe-scar. F:1.s marinp.'t'f¡ canten

can~ons

a mitja

ls b<'ltn passa ;):'<"'·op del de la ('.lassa d'it.§

veu, que són ].e·s bones. T'in
liào
-

Rosett.~!!!-

voleiar

crld1\ un

lJOE' gOY':r·a,

vp.~l€lt

plena d'e-sceta-. Aò.dio!!!

- Addio! - CO'Dte ata Rosett.~

?Gneral a l!l

et'Mloroer.it i ple de dents blanques t'ent

~rC8-.

f''lJ1

t voleiar lma 1l.~, i provocant un uA&1io"'

Rs :'a barca de Vicenzo. 70ts em coneixe-n. Tots m'e

timeno ••
- Tots. ~ •En clar'Y tots ••• Tots'

..,

La ll:iqb

Quint

êS

timem RosErtta

entenguéTen boi
cap-al-tm d.

'8.n911a •••

d' itali:l anà més av5.at nuixa, él.q'Jel1 dia, per-" Nàpols

miraron una pila de vega de-s , i

1

e,

nA

eS98nt

l'6-rtc&~t. do

i

la l'lar, t¡,ue &iòdós

de món~ diB'tin t.a, als deixà. preparats. T01'l~l~On

..

l'agua el'

sorti~m,

vo1tilnt lo be!"C&, grapats de diamants

11ql lids que ~s :foni.,n avi:;;t, com t0t~s les cos~~ bones. A Ischia

jh

hi

encenen llums.

~1 vell Angel0 ela ajuda a pujar la barce. Dpp~rQn al defora, vora la
platja, dqesota

Ul1!t

parr~i p~:!"

com si fós8in penjells

mie da quines fulles

d~ raim~ ~luminosos i

8'

hi veien els eetels

de mal agafar. Havent 60-
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a Ros.ette.. La noie. cantà mlrant-se 1 1 i

pst Grara de.m!1.nà unf\ canqó

per prioora vegada 8e' 1 rl1rà amb el VesuVi als ulls. ~8 cll~r, sort!
una can~ó

t'coc. l Gra!"8 p9nsava que havia valgut. la petl8 trob&"

de

abans Elena 'q-ozzo, .Jeanmine, f.fad-a.rne
per a

conv9n~-oe

que cap es podia posS!" aJ.

setta Campanella••• Angelo j-mtà la
i

la mar, la nit i

~{ichelet,

'..Il

Slltva

Yaoko i Berta Fellini
coa~t

de la

StlV~

Ro-

veu p0<:1eresaa la de Rooetta

home nascut a 1!1ilioD8 de milions de quilòmetres

lllmY escoJ.taven amb la boca

ob~:r'ta.

Tmes barques que s' acos~n a la

platja boeuan més d~pre Sfk~ el sentir el cant, i els home s Jml'ten les
seves veUfl

las d'Angelc i Rosetta. De maT enllà Iloas cantaires en

ê.

grandeix-.m J.' improvisat cor, i
cOrr"ent~

D'~m~ig

~l

vent,

amb lea mans a Iee· o_lles par

la

V'ql~

plenl=l fe1P

hon,}~s ~

qlJ~

6.

ja qui s-ap on era, recula

no perdre ni tma sola nota.

lél mar, en s.obreasortia, cor;¡ un

c·lavell blê.~c enmig de T'c:se-~ T'o~a.s,. la veu divina de· Rosetta a.comPatlyada pe:r l'esping1let estJ'iòen't d'ela nois d'a bord :fent extremir l'ai:re net dttl pa.is que més bmlS
cantat i prou

a(~uella

tfl3{lOY'f6 ~a

dor.at al món.. Per què no han

get t ta" l'JeT! dotada

pe!9 El f~r-ho?

- Dos di j:JS. Homéa queden dos dies -digué :~osetta fmb els ulls a la

mar.
Aque~ VlÜ

l elIe

per dau mil •.••

9ft' 1

mirà • ..Ta ale- ulls no hi havia Pol foc d'abans .i el seu

rairar era e1 de 1.a pobra Ma:ria del1a HaJ'9 a qui tantó por feia el Vesjd
vi. El proper comiat l i 'anava. 9t'1pob'!'int l'esperit., i e1: penséa' que
l'!-~

glòr'.1es d'~u'41.la nitar;b -els ·cants de la ~9VS gent ja no serien

més les mateixes sense aquell deixeble d'ita1ie Li. encomanàven

una

pena _ no dir.
- Qui és q ne s 'ha d'endur Rosqtta, filla del quin d' l.tn "olcà••• Per
~

què m'he pem at Que tu que em mires sempre ••• Tu, que no sé qui eta
i que be i IX' Mbent,..ho qt1.sm t.Jenv~eis ..j o ,ja no eert9 la mateixa •••
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Qui l'ha de volgtB r a Rosetta del VI3!iuvi •••
- Això no ho :ha Acabat d' en~Ddre., Rosetta.
- Què en trauries d"entend:re-ho?
A quina lli"ó som, ja RC'setta Camp mella?

·~11a no tJ'"obà eap més conestta que deiXL:r

arta.J"

galtes avall l"l-8' dues

11àgrime s més 11a.~timose8 d'ItàliEh
- Pl~res? - :fffu Grara esp.antat. l li vingué ràpidama:lt. a la memèria

com solucionava e-1s plors ela tleannine, perè e. l'anar a butxaquejar es
recordà t'ambé da l'hara-ki:r-i del rfayoge Club, i restà indecfs, amb l
mà a la butJatlca. p9D~ant a tot penna!' per què le ¡;. doues plo:rbven i com
8" ho

.

coe

devi-sn fcer elIS hO,matJ

B' esdeV'ir,gu.és

la Ter:rn peT' ~ .consolaY'-le s sense que

res extraor'dinari. T\.osetta

- Per avui, s'ha acabat la

8' alqà

de Ja sorra.

lli:~ó •••

l es troha amb la mirada d'ell on hi creu veu!"8 la por d'h¿~ver-la de

deixar. La noia dubtéi. Lea dues TIosott.es que por-ta din s, la trt:I.lc-.aJ.issa de MaTia d.gl1a Hare i el :roc de la dineRtia Pellico, mal:1 en per apassar l'una davant de l'alt:ra, i aql{F.tlla vegada lB. lluita es decideix
a favor -de Gíovanni. l e~ veu que !"p,~lra€l1t és' Flixi. pe:r-què diu amb 1.' a1~ lü~ant-se' d~ punt~tas

pp'!"

~J. no ~e!'" curt::

- Això, pe:rè, :a ben poques W 8 màtiques, ho 1~ttrà9 t.!"obat.I

I

l abans oue l'honre de Quint tingués temps d' ¡malitza~ aquells nou mots, !
posà, dm'ant 1:rr01..lS instants, el Vfts~lvi que la 1'"@IDovia als 11a'(i8 de Gra.

ra el ~llBl es 8otr-aquejà com si li hagués ca:i,f.Iut
cara. l 1'1.:gí ool":rents.

,,;¡n

llamp en pleBS:

.•

Quan m4s 'U'1l'"d el vell Angelo or:rti dier. t aJ. roré.ist.R,r

llIDpC)i;.

qua ja

tenia la camb~A a Tn~t, ~e"'a ~~~j:t~ (mcar.tet, amb la boca plena d.e f"oc
m'~T'ant Ve!'9 ~ 'Po~~tta hf-ViA c1~sape.r'qITnt.

- Jo dei 'S ~1 S~.Y(\"" qll~ ~i a tQ 1B c~lmr,r'a a rnmt .. digué Angel0 pgr 8et~na

vegada- .•• l.~

politan~

ce.n~ó,

vp.:rit6.t? Ah, qual: jo e'r8 jove! També una na-

així '\fa cantar-ne una can~ó

lJIlil

T.it. com aquesta••• RI dia,que

I
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t'OelI1 'm òe l'altra davant la Hadonn 3, me 1Ft tomà a cantar ••• Ving1lé- '

rên dis tr'ristos i aq l 1fü1a t . o nada feia. sernpM-! eJ. miracle d' esbandi r pe-

nes ••• Aquí. cantant ho a:r:r·aglem tot., senyor .... La cantà 1"ins t'a poc ....
Fa cinc an:¡s al perdre-la per sempre aquí baix.. ,•• Se'n va anar dien t
la can~6

amb els 11tlVis i Tl'1:rantQme com el dia que me la cant.à per

p!'im~a V6gEtda ••• La

i

po1'thr3m al nostT'a petit -cementi·ri, vora la ma r,

tots, a lJlsret, cantà:rem

PP.!.!'

ella•• • Jo en-caré:.. hi vaig sovint a c.an-

tar per -ella ••• f"inR qua lf\ poguem t,o·Mtar ~ cantar am':xlós plegats qUtil
ja no on t'alta .gaire: •••
~embla,..à
'T'A

estrany, però sense quo pogués
pe~

entengué, mot

~ltca."'-8e'n la ca~a,

Gra-

tit discurs del vell Angelo.

mot,. el

...
- Avui aniréIDl a din-n):" a :p.,...òeida - d~i.a l' enò·emà al mat,! Rosetta, que

ja semblava nova, a Gra:ra- ,. i. .t.ngel0 vindrà.

:b nonal tres.

- s1. -l>ef...:pongué r¿\1il1t a oui 1;:: b0CéI encara 1:J..

f'ei~ Iílal

de la cremada

de la nit aba.rlS, i que 110 P.'P.teniH da cap de la s maneres que Rosetta

no l i f"ei.~ m~nc.ió PfJT' res d' aqu.s11 ~ific regal nocturn qu~ l'havia

tingut, teta la nit, desve~}la't. Però "qosetta anaVa i venia d~ la pe'tits
eR.Ba a 1A? bar'ca d'A'1gelo sense t'er

~ liS

del posat del pobre aprenen t

d' ita~ià que no sabia com aga:f'ar-ae, després de.l f'<jDÓS bes

u& la n-i t

'1

pasada, quç~ la noia. ni er. p.?-'J"l~s. Intentà tres o quatre vegades repet;.r-li aqwll n02J qne ell t,rbava tan honic, i no obt.inguè altre premi
que~

.

- Va, no S'estiglli aix1 nirant, que Angel() ja ens espera •••

Quan

aortir~n,

la barca d'Anrrelo

encar~

ara tota plena de rosada.

- Aoual1 4s Cap r.tisaeno -an-ava di-'\tnt el va-l1 amb la pipa a la boca i
la mà al ttmó-.,

j.

atracarem ¡ml cos-tat d'Is-chia i, al tomar veurem

San Angelo i Sant Pa."1 era 7.1<' •••
La mar, l'aíN; :!.. las penyeS', Dp.rnhlava que sabien

q~le

l'estada del, \

for3ater s'acabava 1. es veu que v<'lüm deixar-li 1m bon record. D'al-
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tra manera no s'hauria comprès per q!Jè tot pll3gat brillava amb aquella llum i aq¡¡ell color. Per' :força la merav~llèi hcavia d'ésser t'ora de

programa. G!"ara ho veia tot als ulls de Rcsetta i encara ho trobava
més bonic.

La noi a al sentir-se a.qurJll mirar al damtmt es tornava a

sentir gr\nes de torçaments de coll,
- Demà al ma ti

haur~m

p~rquè:

d e tornar a ca 88.

- NoI

- No voldrà df:!ix&r-m'hi Ana.r sola?!
- NoI
-

l demà pa·ssat •••
~roI

Jo ja no em moc mai mes del teu costat ••• ·Jo et vull, jo et ne-

cessito •••
- Tot això ja no és la lliçó, senyor •••
- Rosettfl.,

~osetta ~.ampa.nella,

Jo no vull al'tra Ili9ó que tu. No em

de ixis marxar, no sé prou i taJ.iè per a marXbr.

Vul~

que me l'ewsenyis

,

sempre me s •• "
- El tracte t'ou passar vuit dios donant-li pràctiques· de prosòdia•••
- l ahir an.ft, Rogetta, i ahir anit?
Anit jo no era jo. Qui sap quan ho tomf:.:ré a ésser com ahir anit •••
'esperaré, Rosetta, m1 esperaré ••• per
-

~ue

ar~ys

qwg siguin!

-fa estona que J\.nge:Lo gns va dient els noms de cales i roques •••

Cal que s'acostumi a sentir algú més que jo parlant italià.
- Jo noméA et s~nto a tu •
.,

- Angelo, on som, ara?

•••

- Miri, ! . .ng~lo encara ens fa adeu amb la
l 8T!l'bdós

mogué~n

~l bra~

- D'allà dalt ja veurem
'ant

m~

t'a.

trO

e~

m.

\ (

pe:r- darre:r-a vegada en honor del vell mar i.
Vesuvi.

només et veig a tu.

- Jo et veuré sempra, encaTa. qUA siguis 11tmy•••
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- Rosetta, quan parles tan dep:r-ossa no t'er&tec!
- l aniré a V&Htre Anp'elo, i anir4 a Capri i a Pròcida i a Ischia. ...

a tots els lJ.;ocs on t' he tingnt aprop·.

- si,

Ar.gel0, torne.., anb A.trg"él·o.

- El pare ena espera avui.
- Ell ja té el volcà.
-

l els

t9US

a:rri'Cen demà •••

Ell fen acopi d~ tot l'italià qu~ sabia i digué magnificam~nt:
-Rosetta C'.aI:tl'P&DPlla,. a la pr.ftl9ra vegada de veure' t ja vaig saber que
havia ViÍ'Jgut d'un altre món per e .trotaT-te ....

. .lla s'" aturà i e~ mirà una mica desorientada. Acabà somrient i pen-

sant que ·e1l bavia dit aquells disbaTsts pqr-què sabia poc italià. l es

v(.)u que el Vesuvi

obtingu4 Lma nova Vietorie" perquè:

- Ens ban viat! - digué desfent-se dels b:r.aqos de Quint-. Miri!
A pOqUeA pflSsee d'ell lm grup de p.ersone'[! se~ls miraven rient.-

- Veuql senyor Vendradi -deia un del grup-, és allò que dieun els P' 0-

grames: :pais8t.-ga :rM'ravellés, eatl90ns,

napolita:n9ê, senyores quO' cre-

men ••• Sègur que' aqul=Jsta ahr-a~ada. êt1a la carrggaren en factura!

- Rosetta, Rosetta, on

"lS

s1

Si ens bm. vist•..• Ens hEi.n vist

abr,~~ats!

Que no ho vo len?

- PeTò••• però lIosti! qui és que s'agafi les coses aixi!
11:s qne hi ha moltes Cos-eA q~ lI!ncara no 1&8 entenc- prou bé.. Jo fa

no.més trits n'fj"sos. que"sóc en aquest món vost.r&.

T:m:sénya'm més italià

per a explic&--t'bo tot.
Rosetta es. mi':rà a Quint novament de-sorient..ada. Anava a pensar qui. sap
què, pel'Ò aban s de pensar-ho pre:ferl pensl.>r que tot venia que- aquell)
seu deixeble especial f~ia ~B:s.sa poc que rebia classes amb la llengua
dol Dant i Maria ,Jacobini •.
- Anem, ane Ei<1UFH3ta gent m'enutja, -r'acabà dient.
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A la Casa da1 Gui.a. hi trobarnn 1m paper signat per Giovanni Pe-

llico, que d.ela: nVincenzo m'ha vingut a

d'~

que tinc' turistes a To-

rre delIa Anuneiattt.\. Hi!"aré de pUjaT' amb *11sal:)sns dèl migdia"

- .rn.

Vesuvi,

se.~r.

el Vesuvi •••

S'ha apagat?

- Ai,_ aquest itaJ.ià. Déu meu! •• •No, que el van-en a veure de qui sap a
on. sempre la mateixa cosa. Vo1dTien veure' 1 amb activitat i, mentres

no els tOClu4e s- n'aUs, que ~fll'J1As Nàpols,

qU4!t.

omplenés d

tota Ità-

lia de ~mlÒ1"f!tS' i lava ••• Ells venen a veure'l i jo que hi visc tan a

prop, vc.ldria no haver-lo vist

ma~.

Hi ha

di.~s

que la pro-ximitat del

Vesuvi m'encomana pensaroonts esgarriats .....

Una cl:axon :t"end! l'e spa!. Per In carretera. de Mar sig lia i Lo Sbirco,
lm

au1;-0c:ar d1Jstapatçar:regat de tursites, pujava

vanni Pellieo, dret al davl:l.nt,

~b un

ml.B1t~y

amunt. Gio-

alté:',véu a la mà anaVfl dient:

!lI aquest., senyors, és el VeauVi, molt més vA!.l que e~ de nosal'tres..
E~l

ja fe

~ena'r"R

també serien morts

d' anYB que tre', t'oc pels queixals t Es clar Que ara
i~ltnen~" però l'any 79 de la D()stra ETa ••• u més

fort i amb més delit a mida que s'anava acostant als seus dominis.
l'autocar passà davant la Casa del Guia, Giovanni ll~nçà

r1 : 11 Roset taaa !

Pu~u

lm

QUall

estento-

!!•

Puja;'en Vea-uvi a~lmt agafats de la mà. Cap de~s dos no deia res. Deve·

gades

s'aturav~n

uns. instants i es miraven unt com podien.- Ambdós pen-

saven q17~ Itall.ò" s'au bé devIa tenir un acabament .. l estaven segurs

q:18

-,

aque~l

acabament, felS el que t'os, no· trigel"1a a

s"acostaven al lloc de t1"eball de Giovann1fl'l

t~

\

i>~llico,

Rosette es tranS3-

t'ormava a ulls Vistos. Ja no era la Hosetta prodigiosa de la platja,
canta1lr.t 'Vora l'aigua, amb els llavis com de sang i les narines ober-

tes. Caminava d'esm--a, com si ~da pas li costés

lm

I

i:r lloc. A mida que

gran e,sfor9, mi-- )

rant al ab! f'!!lb

e~ndres

delf' ~~llft passats 1 de tant en tant s'aturava

mil'"ant a Grara.

Aqu~st,

al veure tant.a tristesa al rostre de la noia,
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:fent un va-i-tot amb tot l'italià qua sabla, va dir:
- N'o hauràs ~~ peti!' més 1J@1 V~SllVi, Rosetta. Et portaré amb els. meua
amics a casa t:leva, a Quint, a11118 de ,les est~elles, a milions de quiJ.òmet,.es d' aque st 'volcà, d'on jo' sóc i on v1'rem sempre lIJé's tu i ...
El "ostre dé Rosetta. s'il.1'lfnninà. eosa de no dl~ al escolt:¿r els mots.
Despré,s el desencant nés gran S'6mpOl~tà tot.a la llum. 1l3s clar., pensà.,

"S'ha burlat d'una pobra noia •••..qui n'ha de fer cas, per important que
es pensi ésser e-]. meu pare, de la migrada :filla de Giovanni Pellico

Guia oficial
da

d~l

Vesuvi?U l B4ntl qU9} un treT1lOlor l'anava prenent ca-

vegadE> ~s ~or't,.

i s'ar:ava convf}'rtint a

CnÒ~ A9g-ot1

que passava, més'

i més en uaria delIa Bare. Deixà anar" Ja mà de l'home de Quint i mal-

grat bavl!'-se j.uret. no plorar perquè -es deia ella mateixa- ella era
tan P()q~ta cos·a pe!" a "teni!' pensaments bcindis,

....

lm

sanglot li escapà

del contreol.
- Però Rosetta, qU& tens? ,To sóc de Quint, del planetA ••• Hale!t

1t&.-

l1à que no em surt allò que esti-c pensant f ••• però per què r'loJ'es cria-

tura si no t'estic dient alt:ra cosa que la veTité.t,l
- No és. 'ras ••• Mira, els t.t1!'is·'tes!

Enllà Giovanni ~ellico daie <Wet al danunt d'un piló de terra :fumejant:

- Jó hi tinc 'encara in:f"luència amb el Vesuvi,

Mn~rors•••Amb

unes quan-

tes lires puc preparar tm et erupcione+:oa i tot...

Es :reu

.Y"à!'iàa~nt

. \I

ms sot.ac:ripció i el Guia comanà un petit grup cap

..

a l ' émbut inter iol".
Què mira? • • Es clar quin dret hi t.in e a pre.gUIitar-li•••
Cap resposta. 'Una turista

indes.eriptib:!..p,

t'r"~9

nasseè dp, Grara

li deia en anglès:

Que t.bm'6e l i fa por a vetè?
No!

-Don es m'agrada,.ia veure

et

Vesuvi dtlt ben a prop amb algú que no li
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fes por.
Graracont~faplà

Rosetta :e:ra a

l' e:rupció de pagament al cost·at de la g:rm

pOql1911

foraster~

pasases x-opa d"9 llàgr-imaa. l cOt.,en~ ~ fer-se ,:

castells de mal baixar tIn8 vagadR s'hi ha pujat. l quan' una napolita.-

na es fa

-ce-~t;e-l1g.!

Pensà <rIe e'ls nies que c1rape havia passat al seu

costat, encara que mirés .at'Jb tros ullA que ella no n'havia vist mai,:
no havien estat.. al. tra cosa per ell, que aprendre una mic a l'italià
i passar l'estona al costat d'ella ••• que

que tots eren iguala ••• l que

vat. els SeuA llavis era

aquel~

p'it~jl1

f.

n'ella algú ja li havia dit

que per prir.as'a vegada havia pro-

que tots perquè li lw.via dit que

pe.~

. ella ba\"ia vingut d'un món aJ.luny~ l!tolts i mols quilòmetres del V413U-

vi .••
Intentant mil"ar tot el Vesu~i que T'Oguéfl, aqu~lla t'orastera 9n1111er-

r..3dora perdé peu, i Gran> -evità la caiglrla al pou: de :roc

&

tm estrany

a la familia dels Pellicoo que eren els ÚDic.s que tenien dret a caurehi. Allò fou l" autènti ca !fi del món per a P.0setta. El rà.pid alr a~

d':-l Itl

per ella, una eternitat. Vagé miJ.er·s de somri~&s a.nhnt d'ma boca a
l'a1t"rs, V~fÇ~. ,,'~i, si en v'='g'P. d~ cosea! Tmtre altres la ja petita
qllantitet de sang p,.llica que li restava, i s'anà traduiDt. imparablement amb

aque~la

Maria deJ.J.a

~we

que tan tl'la1a.ment acabà. l s'hi assem

blava tant !ja, a Haria OOlla llare, que qUIm el Guis;E\companyRt de turistes, la veie d'un tro,c lltmy:

,

- tEaria! -excJ.amà-. De on has sort! t?!
}1~lla

.-

no el sent.! ~ Camir.ava p-o:rtant al moll del pensament el goig del

die s' passats fina. el dia de la gr-an T1entida, t"ins que ell, com si ella
fos un irf~t. ç.e's:ts anys, li va di,.. que venia. d'enllà els esteJ.s, d'

U
I

altre món •• Giovamfd Pel1.i'Co, que estava conven9ut qu(:) el Vesuvi "ra' '

ple de m1Btaris fora de J.'abast de·ls homes, a'agp,..t'à les cos-es pe1 can-

tó d'una fantasia. in:f'luenciada per tota ur,a vida de respirar tradi- ,
cions, l1e~hde9 i gasos t.òxics. F.n són un~ p"'ova a.quests'mCfes que- anà
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va repetint. e-nt.usiasmat d'un turista a l'altre.
- Es ells, s~yors, és ellal Es la meva vella.Haria delIa Mare, que el
.. ,.

Vesl.Ni

l'ha deixada venir urw êstona

ze anyS!

p()t;,;61""

,

l com hi caigué ara íà quin-

de t~t ~ tAnt. deixarà sortir algun dels Pelli-

<.

cos que gl.Erda. Qui és que en pot di1' mal, d' t.m volcà com f..iquest? Mar1a, quSD tornaràs? - digué al veure Rosetta al cair~ del crater de
debó..

- RosettaI

'P.ose.~taf Rosetta Campanella! - cridà a continuació Grara.

- Si ~a Mm"ia, senyor, lamava 1!1aria delIa Mare que el Ves1..Lvi
deixada veure

lm'!

lm

l'ha

estona despréf; de' quinze anys! - li digué calurosa-

mant Giovanni.
- Però •••
La netita :fiiil'ura de ROfl1!tta estigué tros moments en equilibri damunt

l'embut interior. La colu."ill1a de :rum de l'enrunador de Pompeia. es des-

"

vià tmn r.:d.ea com si fos tme
tfl. de

CORa

viva, i Posetta desaparegué. de la vls-

t~os els que con tempJa v~n l' egcem •

- Torna. avist., ~'a:ria!

tO:MlU

aviat! - anava cridant Giovanni.

- Això, aegurque també ens ho carregaran en f'aatura - pontifi cà un
dels tnl"'istes.

- • .La Uleva MaMa, l'han vist.am senyr-rs? Potser m' ha vingut a aviRar
que se'n 'prepara algtma èa grossa, que It.èlia perilla.•••

.
- rTo en vull veUre cap més. Ara

mes! •

.

..

:d. que Va da debÓ. No en vull Veure cap

- tTo UB puc asS-g'i!Urar que ne tot~ s'ho agafen CClm algunes d' aquestes

que heu vist•••• Potsl!r és qua us ho penseu, que aqugstes dones héfl fe't
aquests disParats, qui ho sap! Em sambla haver-vos-ho dit alguna altr'c.
vegada. Quan hi han donel:l a prop ningú po:t estar mai segur de .res. Hom
p-erd la pe:r-sonalita't, els din9rs,

]¡

memòria ••• Es tma inf1úència espe-

cial la que elles tenen sobre tm gran peramtatge d'humans. Quan un

lR3
anví t'amós, tm gove.... nant ho-n:r-at, lm R9neral extraordinari o un il. lustT6

pare dil

une.s fins

~amilia,

l~vo!"&

pO:rt'9D

8

cap cos'S's incorzlprensibJ:.f7s que malmet

b:rillant'Íssime.s :t'liles

d~ se!'~i"

no t'alla l

unA

dona

que devegau9s .ts la seva i altres no ho és, han cbert portot fil de mal
tancs!". 110 sempJ"8 ha e~ta.t a1.11d." i també hi han caasos, també, que per
a

!,.IDS

home9, tenir 1ma dona a P~l}l;>" ha volgut dir que fundéssin unive.!:

sita:ts., es deseobríssim
d:rames sol&n

.

é-gSê!"

&ntihiòt:t~

quan hi ha

l!léS

,1 a 7 a!Teglésoín carreteres,.

d'1ma dena en Ja vida d'un home. Al

mp.nY"8 aqlJi... Algun "cop talrbé h~ f:UCC9-!~, com us deia, CI
~ixò

fet venr8 cose-A que no han tingut lloc. Es pera

odi~vos qu~ potfl~'"

us ho p"ns&u

Els

una dona ha

que m'he e.trevit

us bar. passat aq'uestes malaven-

'l'19

tures ••• O potser, ame, ens t:robem èlavant d'una cosa en la qual

nin~~

no hi hE:'Vib panaat,;. Pot SE'! lR causa cie tot és- qn" 1ma hunanitat deJ.

vost:re planeta no lUga prou bé amb una

d~

lp.: Terra si aquesta és de

l'al tre sexe .....

- :L'otsar' ai 1:e f'et om pecat sens-e perdó de venir
si abans dels finals i:.l·àgics'

h~

d~ un

pass-':tt UllS mcments

altre món •• però

a~

costat d'ell.es

l'Illa d'P.n:ric1 nQ

que ja valen toll via.tge! ••• QIJBn nanes par

al1é;;.!' h

hi veig altra soluci6. TOTl1ar .com abMs,

é\ pa.s8a~

la Vida entre màqui-

nes, aigua pe sada, àcids i carburants••• Teballaré con mai
i

eons t:ruir4 Jo t0t so 1 la

rav~lla

•

~

treballat

d'TUta. Us portaré a Quint! 'tJa

en t'amg ju:ranent. ?~:rò U~ ho tinc d-e dir, Fergusson, us ho tinc de dir;
Si no t'ossin tan maques! l només

.
La petiu-\.
~uropa

n~he

vistes'

sL.....

..

e.:xp#J:1ició d'ex-penats

v~

mostrant les' coses d& la vella

a n'aquell fo:raste:r esr.eciê.J., abans de tl'-;;:.slladar--se

d'J:~l'll"ie

Q

l' Illa

Vilemar{. f<lntra:r&n a Buissa pel Got·ard i. amb gran contentament

de t.ots tot t'ou troba:r muntanyes, llacs, abet.s, prats i vaques. I nu..JP.s. llia gran,- una variad1' co-l.le cció de núvols, peT'Q núvol.q
tiu, adr

organitzarlol'S è'9 pl 11g¡l\\S. Allò eTen núvols! Fo

~n

clar qua

ac-

l sòl

I
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és una al:fombra de verd, si els núvols no paren mai de treballar a
Suissa •• 1, encare, si passa un dia sense ploure, la gent vol els caups
molls, i

~ls

rega.

Hi ha tanta abundor d'herba que les vaques poden

tenir, ai 'Volen, tot el dia la boca plena sense fer ':D,ai més de qU&tl:"e
passes.

AGJ~ebre,

gent hi va a veure

que amb l'excusa de les reunions internacionals, la
senyor~8

mostrà, al :foraster,

amb sabates, s' hi passà de llarg. Se li

el sortidor del llac, el rellotge de flors i

l"èdific1. d., la Societat de Nacions. Andren

Milen~ ~l

qual, corn semnre)

t'.ia de gtÚa, terrent quealgm18 dona ho espatlléS' tot., anava dient que
a Suissa tot se 1 n va en relJ.otgera df:l primer&. mà 1 Bate s on s' hi amaga
"
tot el diner :del mon,quan
té por, que en te, molt sovint,

.po,
.l. ...

ors,

ges i el senyor Guillem Tell qne es t'eu t'amós tirm t fletxes a
ma que

havi~T' pegat

no tenia cap

pOltEl

al cap

d~l flel1 I~ill,

tIJa

po-

i al pit d' lm governador que

en-lloc.

A Al1st.ria" la m(lsica ho salvà tot. En evitaeió de mals m~ors, només
se'l portà a concerts. Les notes Ml malhfiurat l"'r'anz f'erent!'C'ntolla.r
de bo de bo l'edificoi que dins l'ànima de Grara havien alçat ais dones. Els. valsos de la :familia straus li tornaren una mica de melancolia perquè sempre que es senten sembla que lli ha d'hC:..1Ver done 8 a prop,
almenys per a

ballar-hi~

•• Ubs

~nya r~n

administrats de música de Mo-

zart, de~1n, de Lisz~, de Beeth~en i cC'l'!lpaTlyla, dels que es toquen
sempre i bé, en fi a Viena, ho deixaren tot arreg:l;at. No se sap qui pr.Q
posà anar -a G~ècia-" i .s·'hi anà. AlgÚ podria di r més tard que ni mai
s'hi hagués anat ••• Grara ja mirava normalment, de nits domria com els
àngels i tTobava que el món, aquell món, senEre dones- pel mig, també

podIa

pa8s&~•••• S'ha

arribat a Ateneu.

- Mireu••• una ·lle-tra. d'F.nri.c Pomerean z.

S'ha tornat a casar?
Esco~t'8U _.

diu J.J.egint Fergusson-: F.stiINit-s amies-: Prine r em mataría

i aim qU& dubto que hi Ï'ag1 ning{\ al món tan 8utènticamer.t encantat
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d'estar-ñi-eom jo, abans de saber-se, per mi, si mai m'arriben a trobar, on sóu vosa.1t.'!'"as mef1t~GS sign~n a la '"9'rrs. PeTò jo no puc venil"-

vos a trobar. No, no em

~intgeu

enoora. Jo voldria que ho :f"es algú qUI!

sentis ·el que ~jo seTlto qmm veig una senyora-A~ny'Ol"-a. Ja coneixeu
els meus gustos en questió de f'aldilles. Jc- vll11 que n'hi hagi. l és

q e malgrat la
que em f

s el pes de debó. Ara l'hB 'trobada. Trobar--la m'ha costat ca-

t.renta veQ'Sdes i ¡:S-SS8'Y' 'me pila d' anys_ a pT-e'Sidi, però aques-

sar-

ta q

tr~-

fa trenta bé val el sacri:t"-icl. dels anterior vint-i-nou

te

onis. Q 11
aq

eva brillant hist'Òrla., enca:ra no n'bevia trobada cap

l~st

2.1p'~1

ll""!"iba s. t,Tobir -el Aeu ideal, tothom té el seu en

món, i el

Imll

té de "tot., mGlt i

era trobar una dona com la que ara he trobat que

~n PQE:.,"'8t',. pot

òonar per ben &1nypleat..s els mals-de-

capa .assats. pa.!" acors eguir-lo &quell ideal .... !'~ f'i, amics:. ara jo m'hE
nacionalit.zat argent,i., tinc
<;'.19

~ta

tm.8

da]_t d" una muntanya,

un a casa

he tr-ia.t ~ r-eduida pe~què la. 1geva dona hi destaqués MS, i estic

bé al món, tant, qua crec que ni

~!l 'm

altre, per proveit que esté

en questió de Eumyores revingudes., trobaria. l'es que es pogués poaar
al costat de la meva dona ntJnero 'trenta .... Aquí. no m'hi
,-

cara que em. cerquin tota la vida no
~

si mai
•

ción u

lm

inter9ssa ve

tIrte

m trobaTan. De totes
l~

d4ll prop

•

I

sp nl.ngu.
~es

an~res

:f"elici'tat on és, poseu a "La .Na-

en tBlci de pianos de lloguer indicant el domi.c:i.li

~l vostre

magatzem. Us vindré a cer-car i Veweu la dom. més ban provefda que
ml"¿i hagi u vist-. l .,sobretot,. :f"ett-otoo' sabeT el dia de la vostra sortida •

Us promet·o dir a la Poli qm

II

vingui a cercar

"'mric PorrJel"eanz ••••.fa veieu, '8nr-ic ha trooot

1~

&

Quint!. Us abraqa', \

fe l i ci tat a la

UB:fa

t:1' nta.
- Doctor, .si

li~

haguéssin DRs-set t,¡oenta vegades la s coses que m'han

passat a mi, què c1'eieu que hal.1ria fat?

.

- qi aql.vls.ta d'arA :18guéS e.stat le pri era. que hagués

trob~'t,

potser.

s'hauria casat una vegada i prou. Hi ha gent que a la pr.i.merb ja l'en-

186
devina, i si no, ho diu.
Pe~

la f'1nestra oberta &s veia.

blanques, amb

ca!'re~s

;~tenes

pl.ena de llum i de cas'

amb bct,i.etMts, anuncis de Coca-Cola, i gent amb

coll i co-rbata.. Tot això es t!'obava

Et

T!lolte s ~iutats que no tenien

l'anomer-ada òe la c3pi tal de l'Atics. A!'a, de1.xant l'escenari '!ligrat

de la t'inp-stra, ja es troooven ves'tigis

~:r!'e-gé\ts

de .segles, de les

cose8 qu~ basti!'en e'ls gre es quan el món, per a el~s i per

8

mo1.ta

gent, era ells, -que tenien 0:18 hOUBS més Bavis, .,ls generals més va-o

lents, 1&8 dones més ben fetes, els 3rtistes

~8

purs, els poetes

més poeteA, @.a ~ dir, quan ~ls grecs eren gr·ees ••• .flaf ll , poden dir
pe~s

els greCf; que ai.rui van

carrers, "Nosaltres agaf'

taxis, esC!'i-

vim a màquina, pagUl9m cont!1.bucione i. somniem dòlars, però tUlS avia

nO.stres libana de la torre Eift'e1 i de l'Es'tatu.e.

ae

la Llibertat... :feren

coses que encare al món en parla avui. Quin país, pel' moneda :forta
quo tingui, ha comptat erl el seu cena amb noms com Ep

inondss i Te-

m!stoc1e~,

Ja ptmyeta du-

en5' :fere~

com Apel.J.es i Fidies? R1a turcs

r

rant quatre segles, però quin ture ea pot po,sar aL co~tat de Pericles?
Cerqueu ,l'Arcàdia a Turqnia, 1 el Parnàs i l"Olimp ••• A veure qui el

tro ha el Partenó, a Turquia?! l/
- Mireu-s~' 1, és el Partenó. El decorà
anys el eenyor Fidies, i

t'ecte que ha sorti~ de
terra qt8 va durar

lm

.

~8

t!1EnS

1"a cosa de dos mil cino-cent

c'oneïdarat, encara a\<"U1 l'ed:it'ic1 més

pe~

humanes. Tot el que hi m'.Dca 'és a Angla-

temps que- perquè tenien

pensàven que tot e1'S! hi e ats·va bé-.

~a.lgrat

UtB

gran esquadra

't&nir pedres nostres

as
a

I

molts lloc's, '?ncaT'8 el que val és això que esteu veient. Sort en tenim, i si

n'O t"ossin aquestS" t1:ttnples

i

semi-tampl~, els gre!s d'ara·

ja podríem plt)gal". A ningú que us parli de' Grèoia li passarà pel cap
de parlsr-vos-en ~nsant amb aquests soldE~ts amb f'.amdilles i mitges
blanques, amb un ret amb'

gC,,=,"r8

de plat i amb carrers as:fa1tats. La

Hist.òria é's rtrècia,. i aquest.es pe4...-.es que est-e u contemplant són Ris

f'

I
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tòria autèntica. Posseir pqdres de procedència grega 'a una finestra

hB esta'1i c0nsid4'''at, fora d Jaquí, tan imporuant oom casar bé la D0ia
o trooor p'Ïs .•• Fou tan iUJpo'rtant aqmlla gent en el s.eu temps, que
els pobles per on G:lls passaren la gent hi neix amb una mena d'orgull
original. Tenim, és! clar, pob1e-e que pre:rereixen més petroli que ry

,

nes en cara que siguin gregt19'S, p~ò com que a. Grècia no n' hi ha de p§.
d~ l~s

troli, o n 'hi ha poc, perxà estel5 tf'\D gelosos
q lle són

19'8

ÚJ'liq'..te8 coses que tenim <'l.ue

61'0

nostres pedres

al. tres paisos 1)0 tenen,

llevat dels anglesos que se l ns emportaren moltes,. però vaj b, encara
en ten 1m r:lé!s nosal'tres ••• A més a més, aquí

-tenim la Histèria. El

. museus ang'le-sos poden presumiJ' de pedres grague's, però 10n de dir
a llurs visitants que les peòrea .son de Grècia, i Gl:tècia és aquí, S.Q

n:'tors. Els

nostr~8

passat.s far·en cose's tan a.dmirables, que els greca

PJoderns l'odem enca/a passbr molt tempf\ sense fe.r res. Som una veri-

tables nilionaris d'HistòY'ia. Pensin que e·ada gr'ee que veieu té tot
el dret a creure

qUI!!

ls governs grecs

fi s

des-cendl!ix de Sòcrates o d'Apol.ló. Fou quan

donaren compte de tot això qUA prohibiren toC_aI"

1CJI}I més T)ed~ea d~ls, nostres terxp1.es i monUI'Jent·s ••• S' héll passat, per~;
t~mpo!'aàes

prou peT'

dolentes ~i el tenir passats de pe'S a la far:lilia no eri

~ ""~aoldJ"e

l'anar a plaça oob tranqu_il.litat cada di&., i hi

ha economis,ta que diu que l'exportació de pedr.ea i cavéÜ1ets i col
nes amb més de dos mil anys

El

0011 pot ésser la salvació del pafs, o

d' 'ma IX"rtja que· sempre que es f'an coses p-er a salvar un

..

p~ís

resta

una part q1le no té salvació. ?~anca de divises, senyorS,., manca de divises .•• - aCQbà al Guia.
La visita impreflSionà l'home de Quint. Sobretot pe'r'què tinguent An-

dreu Milans a prop nogué anar coneguent històries, llegendes i conta-

lles, delS 1rotf1l3s

Q'19

feren els tEmples i a q 1li

A'r'P.tl

dedicats.

ses d' aq1..J! at,s d8'!"re~s de ixaran l' 8'.ldi tori, Guia incl ui. t,
tota adrrd.:ra·ci.ó.

11)$3

co-

~dmi.rats

de
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- l voleu dir que de tota aqLE st..a gent no ha quedat ningú? - preguntà

Grara.
-

Qui bo san -

qllalsev~l

dia

'NitRpongué ~1 (1'1i.8 -,. No m'estranYAria massa trobar
a~(l

de compromís antre aquestes runes,. Sob nrt ot· ara·

I

\

que es pa-l'la de vendre-he tot ••• A mi,. franC83nt, m'f)¡E,Jtranyen més al-

tres coses ••• cob-,..a:r cada

'.MS

amb plIDtualitat, peT' a no dir-ne d'al-

tres ••• Com que nosaltres .ens hem de guanYtlI'

]a

coses de s'egle 9 enllà, l' :Sstat deu tro bar que

vida contant a la gent

Ve ler

e obrar ema més

és impacie-ntar-se molt aviat ....Mi-r1nl Hés aviat n 1 haguéssi.m parlat da
t~obar

fua

algú

ext~aordinari•••

gJ'eg'R!' -

s'e' li escapa a Grara.

- Potser s1, p~ò S~'1Ipre hi ha senYOY'~8 que venen

ballar equí. Hi hm

vingut ba'1J.arine..s de tot el món. r~s veu que sens'9pasaar per aquestes
pedre~,
d~

tants peus iI.lustre 8 han trepitj et, no tindrien el plàce-

bone s bn1J.adores •••

S" acos"tf:1r~ a la figura que dansava voltant

~Q'W:1Des.

Portava una

túnica de: vol ample, plegada a la cin:tura i, de cintura en amunt, ajl!i
tada al coa modelant fomeos

p~ene& i

gràe:J.l.s que es movien més o

tne'l1Ys do' acord anb els gi:ravolts i salts de la dansai,-.e. Duia

~19

ca-

bells recollits al clatell lligat-e amb cinte$ amples i bJbves, i anava nua de peus. A mida que voltava amb rit.me sens-e :fblles, semblava

que seguís un it.inerari previ et marcat per que100m inviable als ulli
dels visitants. Aquests es troben ja a quetre pa-saes de l'apari'Cló
.'

qoo segueix giravoJ.tant

s~p~ f~:r

cap cas d"ls forasters, i mostrant

n giravolts picats, unes cames perl'ectes, sòlides i ben acabades.
- L' ~v1eu vist algLIDa vegada a n'aquesta? - pregunta Grara j a amb
ve,u tremolosa.
- En venen tantes a balls!" aquí ••• Ara, aquesta semb-la tma mica '6spe-

cia!, la veritat. Potser és alemanya. Hi tenen molta afecció a venir
a casa nostra ••• iJ~ntres nE> en prepar'in aJ.gma dO' sonada amb l'e-.cusa
de portar doneS' a ddllsar al Parton ó ••• pV dem saludar- 18 ••• Bones tar-
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de's, tir'gui •••,
~p

nyarrt

altant i

re sp os ta • L.f\. dona s:em1ia dansant

tOOs, í'&nt nccib, do tant en tant, d& rQcol1ir quelcom
homes s' e8for~ven

4!n

1&9

ca-

l $òl qu

ls

va de v<'lguer veure què. era.

- ."~s a vostè ••• -insiat! e'l guia.
De8P""9~ d' 1tfl$3 S

ns que la dansa es

senf'1"enat, la dans"f.\ir:e restà un s
a~abà

'C10~Emt 8

d'una vi,vor de t.o.r'bellÏ de'n forma de "I", i

rcd

0-11 en terra. Fou llavors qne digué un

amb un

xàren els

~eu

hOlM9

ots que dei-

miTant-se.

- Això és grec d' abans!

-ximd,llp.j~

s,. acostà a la f'cT'Posa darsaire,.

p.l gtúa aJ.s seus

:l:!~l1a

cornpa.",;yan ta. l

s' a1~à i espe,..à la visita, d'es-

quena a t..ma co.luama que es Veu quP, s'agua.'ltava per a cas;os com aqlíell

-=Jostirsgné:ren U%U:l convel"'SS de malta durada .. De tant en tar.t ella es
t:lirava els

horrY~!) de~

petit grup i, I:}spe cialmen t, a Grara. Aquest voli.a

i dolia. P~nsava,sí., que la que estava veient no tenia canpa~aoió l~-

'al amb

t.o~s

les

Q'16

havia vist.

t1Éts a m9s

de portar a coU ms ela'

mp.nts perf'ecte s, ora d'una ser iOBítbt total, no reia com totes les 81t~e8. El .ioc 5.nicit\ll

de t'tlÜ'ades dl¡:raVf1 cada

q'ls'tr P \111s no es desferen.

~lla ~o

\1l~gl2.da més, t'iDS

ded.xava de parlar amb el guia sen-

se tJ8UT~ e-ls 1l11.Q d~ Grara. l\'1uest, una v(.)gada més remmcià

u1iJ.s l i

muda:r'~:t de-

mirada d'@lla. e
l'anfoc inicial,.

que ela

il

tot. ~18

color 5. expre9sió lIDa pila de vegai'*l. En canvi, la

agnantada, sòlida, mant:fnguent sense 'parpallejar
e~riós, f'~d,

8U!b un, posat entre orRIàl i ccndescen-

.'

àent ••• però no d4-lixava de mirar t811mateix. L'home de Quint acusà aquel

mirar nou. i pl:'opòaits i bonA!=\ inten.cions anaVen anant per tarra. A
darre 1"8 hora, ~l pobre, .sl q1..1e pensà: "Qui. aap qu~ em pas serà amb aquesta"
~stoner, m~9

tard, fll gu1a ea reuní amb

J..~ s~va clientela~

sat era l'ma mien 'ra"', i dip,ué ~ls p,.:f.mers mota amb la Slorra
i

gratant-se- e 1. cap.

:el.
la

S~'.l

po-

la mà
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- Doncs veuran, senyors •• :~l'havia vistes moltes ballant per mig d'aql.8stes pedre.s

IB

cionals, però com aquests, la v-e'T'itat ••• Ella diu

qlle no 'ha òe1xat 'mai de 'tallar-hi

1

i que Ja hi ballà abans que

aque'S~

tes columnes 'fossin Vastides en honor· de gent important de la seva

:t'.§

mi.lia ••• Què vol.N" aue els hi digui, jo.,•• ella ho ha dit! Diu que quan
:feren el Part~nó -peT' Atenea, 911& l'estrenà, de nits i solitària. l

's que el·1a diu

q~

és una fi1.l.a ~atural. de C!"O!20o ••• sl, ella ho diu.

Quan hem arriba,t ballava la. dansa del t'i1 que Ad:!"'iedria donà a T'tsseu
.
.....
pe'rqlÈ pops sortir del laberint d Dedal ••• U~, es veu que n sap un

niu d' aqUEI st..e's cos.ea. Diu que ella va ensenyar '8 d:msar a Te'rpsico r,

però que 8Q119sta s' '-'!m¡>ortà la :fama. illa, que ltS diu Antea, diu qu
tenia dret ,a te-nir temple propi, per'ò que e~(l dd ~'()limp li feu f'ar
una

g!"Br!

ningú,

S8

in.;11stieia. Que la propia Juno, en canvi, que no podia veU!1)

l"efJtimava d'allò

méA.

Amb Cftr8S recorregué:ren, .ilmtes, mit-

ja Grècj~ -r~t amb ~üs p~i't8OS, lme cosa molt, e~bJ.ant als mooe-rflS

contractes de conr-qu ••• Presencia quan Harcnri :feu les primeres balances i !'()u la pri.me-ra
lia impm- ial

ptr!"'llqè

qlE sapi~ué

pasar bé. Diu qua no fou à'e la fami-

quan Pl ntó va mullerar-se escol1! Pros@'!1'ina per-

què era f'i'lla .,ficia1 de C!'onos, i ella, sens-a tenir-hi cap culpa, n'era :filla natl1r'al••• 'iD aq1.~ll t,emps ésser :rG.butjnt per un dels set residen'ts e l'Olimp o per fíunlsevol dela seus

de!1c~mdents

era una mala'

nota .. l això que a.'n'ella, segons dil1, PrcR~rpri!l8 no li arribava enlloc, que fou, 91 seu, un mat:r1rooni de conveniinci.a. tba part d'irrmor-

tAls, diu, .q.s

s~nti"'en

li coatà la mar

d~

..

ot'~SE>S

per la injust:tcia. que se li feu i a

llamps fer callar els mu:rmu:ratlors,. Una de les

m4s es disgustà :Pou Venus, i .Jltpit'\'r,. pp.r

Et

castigar-la i

l~

senyora AntfHà

li.

J~Ol1

Vulcà, ~l m9S lleig de la
Bacus .,·1 qual

p~r

Cp..6:::....

qt2

re"Cordar a

tots ple.gat.s que l'amo era ell i que sense discirltna no ea va
la donà ~:r esposa

ZelIS

en1lQc,

L'altre aliat de

a rrotestar de' la

reia~

dispo-

sició, es donà a la beguda. El p,..-o~i MR!'t lea Reves coses tingué amb

~91

P1.:.ItÓ. l ma de ~... s coses que ali:! hom9.s encara no sa~n és

qUè

d' en-

~à de llavors J-art corrif.1;Í· amb tmaespasa cOtl'p1.ernent.ària. El pinten

malament e~8 cua el pinten només amb tma 8o~a espasa. A la t'i"

Lm

di

qt.8 Zeus. tenia 1.8 bona va dir a la senyora Antes: "No seràs dels nos-

tres, pe:rò et deixa'"é de tant en tant venir a l'Olit\m, això af>, sense vot n~_ veu, i si bé no et ~".an cap temple vï.wàs fins que dels
ql1e ens h1n fet s lf\ f'OOlilia no

~n r~sti

peòra sobre pedra. Podr¡
"

pa!"lar,:fora de l'Olimp, amb tots, sempre que- a Diana li plagui; et
conserve:ràs sei1'1p:r.e com ets-ara i, lm cop cAda cent atr'JS, podràs ballar pels templa de Casa en f'oa'"ma h1...ID'Iana :.i v-isi. ble. :Bla altres dies
si hi vo~s 'bal~ar, ho faràs nomé.s amb 1.' esperi t
són coses

O'

al penaamr.nt qua.

que 'P~ls huma~ s cos,t~en molt de veure ••• Ella ho diu, .senyors

jo sóc in.capa~ d'empesacar-me tot a1.xò •••
- No la

r.oo1'1m saludar,

tot tenir la :febre

gl11.a'( -

èemanà gfla'!'B que jn toma'ia tJ4!mir a

~er(Snim.

Provem-ho ••• ua h&uré de fer de traductor •.•• ja ho t.robarem•••

El guí.a a1mmoanyi! Grara al costat 1.a senyora
~ i, a t.ràvés ci'
,

-

êl! .

tingué :lloc- aqne st diàleg-:
- Bona t..a'"'da.

- Qui

8C'U'f

- Gram Dorre! t d& ••• del planeta. Quín t. •••

- Jo sóc Antes-, t'i,lla de déna. C'.adê\ s-egle et!} deixen, si V:u11, pBl'ls:r l
arr.b els mo~t.al€ .el dia

AtJSnea, qu~ avui Ce. a.t'''lYs, i em dei-

qlTe 1'l88<:;:ué

xen ballar en f(\J"Llnb humana pals t'f.miPles que en hollor de la nostra. fa.-

milia ens :faran uns gre (li que ja no
- Jo"

per a

VEHn-&-UB·

11' hi

ban.

he vingut d'un al t:re món.

- L1avo!'~, sóu d~ls nost.T'es?

a casa ......F;:a veu que el meu

T~ai he sentit aql1"lst nom que m'heu di t,

p~re,

a1'-*m8 de mnJ.J.pra:r-se amb senYGres

de compromi.e. en va f'e!' de totes ••• PeJ-"ò ell és. lJ 8qIO i hem óe callar'

tots•••t-1'ira,

ei'lt'r~ n08altr'~a

tots

~n&

tutageJ::j., Ens direm de tu, no?

1.~2

~8

que a tu també se t'ha fe"t la m~rcè de

ViUJ'è.

Lls.vors

.nolts anys?

pe·J" què vas abillat com els mo~alo? Quina cosa més absurda! T'imaginos a 7.,e,l1s· amb 8:Mnill.a o a

tan sols. le

f$)'

A:t'roditA amb talons alts?' Ah, ls gent, ni

casa és 1P d'abans! l els altres·, als de baix .... J.Q veus

com ha pa.Tat G~~cia per haver mblidat tan RVi..at la nostra familia .. l
les coses que li esperen, e-n<J:lra. Jo tot flud, ho sé per

Ap();l.~é

que

é.u ma ~na d'enca:rreg-¿t del re~ist1'&, de dalt i de baix. ~ques"t oblit
de la nostra gp.nt per p8J"t dele homes
I

són Mart i Ven11s els encarr,

serb fa-tlal. Us en dono paraula.

ts de la venjança. de les altures. No

te'n dic res. Mart r:aobilit.zarà 'cano~s, sabres i bOOJb;ts a desdir, i
l'a11;,1"a, que a baix en diuen Ai'rodita, senge l'espe·'Ct.acularit8t del
nostre 'Eros, amb' el redu1t espai d'm cos

d~

dona

~arà

t'er més disba-

:rnts que el no:stT'\IJ: r!éu de les caTtonAde's. Per si no ho sabies, t'ou ella

mateixa qui guià la mà de P:rAxitêl.1es quan la reproouí en marbre. B
que ara hi 11:\ cap mOJ"'taa, dp.scregl1ts com

sétn,

qu~ pugui :fer una cosa

com aq'lEl1a? Sí no hi ha &1 bat'" l}ontJ"'e, no hi ha obra de bon veur·e.
Mira.,

lm

compet.idor de P!·axitel.• J.~s, Rscope·s, inteut.b també l"epJ"'cduir

la. Mare de l'Aum!", però=

sortí

tma.

que la divinitat no guià el

estàtua com la s al tres'. ~s~opes

al veure la

.

COPl

tll8 del &êU

~ravella de P:raxit&l.~es

$'

enut.jà_, ui,

SèU

COt1

br.a~

li

s'enutjà

i, un dia,. contemplant l'e-stà-

mqgtre li vingué '.11 r::'llltp1ell de :follia

j.

trencà

cops- de

massa els brb'os ò"At'rodi ta. Us en dóno paraula. Crs'ieu que s.i. Atenea

no 8'ha~nJPs mirat amb bons
. lüla Fi.dias, quest hagués fet un Partenó
Cor!1

ali

qlle

veieu? Creieu

qlIe

~ la j.nte:t·venuió d'Apol.ló els ver-

sos d'HN!"'=''Y' i de, Vi orgil1 heuJ":Í.en estat :res de. ~'b~t""e món? ~
Pftr què no totgS- 1 c?s dones t'an sent.. il'" els rnJ-lt.e-ixc s aentimen ta a tots

els bOtl'les?

Doncs pqrquè'~ mara Af!'odita tit les seVes pref'e:rèncnes. Si

to't.es f'o.ssin iguals això seria, 1m dal,tabai:x.. l crens que sense;l ANS

pel mig hi hauria

gêne~a1s m~9

generala que ela altre.s? l no! Comt.am-

bé és Neptú qui ensenya els camin.q de la

r a mm-in s determinat s.

~

l~

p~rò

músics n'hi ha mo1:ts,

..10 et puc assegura,r que s·ense .la inteI'Ven-

d'altr~s

ci6 del eosí Orfeu i

practicants

dfJ

la familia, totRt-s les ce-

lebritatll qn~ ban impressionat el món dela mortals no haurien passat.
de tocadors de contra-baix. 'J,'e'n dono paraula.
fas

tUl

bé,

l

le, o

p~;.rent,

posat d' encantamen t E'9utint-mlJ gl:l:rlar a mi.. Parla ara tu. D

q-Ji et tingué ?Jeus?
.:. Jo vi~ ~ quint 1312, r1'flnJ.là ela estela ••.• ER dificil q

cap de la

teva familia .....

- Què di us, di ssortat ?
l..o:ca.ció 9t

peru:H~S

A 1" Olimp

8:S

té

l'fi cu:rsos

que hi tenia el vel.l C:ronM?

T1e J' a tot. Quin a col. i

Tu Vans de ':àlint, el

·téu planeta i p.ixò- ja és un grau pe'" a sol.li.citar l.'entrada Sl la n08tr~
parentela. A

qoo~s8vol

de la 'ferra

<fi

qui fessis sabedor que v&na d'un

altre plane'ta se't. posaria a riure ala nasa-os, n'estic segure. Ui, els
d'aquí baia van paS3111' 1ma pila d& tm.ap8 pensant-se- que la Terra era el
centre d.,

tA)t, i

que tlot s''havi.8 f'e't 'P8ls ~~~uis. A un pobre que. va

gosar di,.. q'le la Te'l't!'a no

tava quil!!ta el van cremar. La majoria dels

itmlortals de Casa el volien portar- a 1101imp .... :r qualsevol \!il tre que no
fossis t11 es :f'a:r:fa

1.1l1

panxó de ril.tr'e al

s~nt;r-U18

dir que jo ja vivia en

temps dlAree i Diana.
- tJo et con:res.so que en el poc

te(~à

que porto a lo. Terra je no m'estra-

nya res.Tu em dius que fa més de dos mil anys que- viua? l-Pho ergo.
crel~é

l

cada cosa que em diguis ••• I tu no t'has mQgut mai d'aquestes pe-

dre s en tant temps d'ésser al món?
.r

- Ra que hi ba queloor.J fora de f,frècia que Wilgui la pena?

Ièr'ís•••

- No s·e~leixis. PaM.s, e) bell fill de Priam, que robà :fiaeDa amb l'a.ju-

da neTÒ,. corn deus

S'l'0S8r,

d'A:f"rcdita, no? l ela. disbarats que tot això

portà!
- Aquells no 8.18

Et',

però t'as-seguro qne el Parla qHe jo vull dir, par

més que' l'altra n'hagués f'et') de disbarattt,.el deixa petit aixl •••
- l ·a Casa no ho a-ebriem7 Mira, amb les coses de :la nostra ·f'QJlilia s'hi
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"

ha f'anu;ls:iat- molt, saps? "81'9 poetes ens hEm atribu1t coses que mai hem

:f'~t i s' han í'e-t un galimat:f.w; de noms com no .et pots f'igurar. Ssgur que

aqu9'st Far.is t~u és el matei)l; que el meu •.••

- Jo vull dir París, la ,ciutat •••
- Paris ••• lma ciutat? Però si T'aris feia de pastor a les muntanyes .,
Ida! Si feu el que donà, com deuries sabe:r, la poma a Afrodita

,
apres

del dina,.. de nOCflS de Thp.t1s, qa~ fou el prit!'J6l"'-eoncurs de bellesa qu

en t'eu al món.

e •

~l meu Paris ése1 Paris d~l Sena, de la tor~ 3iffp.l, del Moulin
P"'u~e, de Mons:tenr Citroen

:t de

'leA senyores s9nse roba.

~ Ui jo ni cap dels meus hAm e~tet. nai al Mou1in Rouge ni

é.J

cas'a 110n-

siaur Cítroen ••.• ~ penses qoo si a. Púris, que c-m e que exist&i~ corn a
ciiJtat pqrq.uè bo dius tu qUf? vens de Quint, hi haguéS' quelcom bo no

hauria 1)l,;Ssat aoona, per Grqcia?
..
,
- Ve ura s ,fI)nca1J.'3 s-oc

les bec.a:rcoles de cos.ea d' aqu~t món ••• La majoria

del tempfl qn.g hi porto 12 vaig'

l:l8SRar

amp:r-e-sonat., i vaig sortir de la

presó Pflr obrki i g:r'hcia d'aJgJ. que tu que ho sCJp-s ·trot potser d~~1.sconèi

xer. Va fel"-nos so:rtir d'un lloc nU4 no se'n pot sort.i r ••• Sap allo
s' eSÒt)v~ ll f my (1'on All
-

.Ta

- N'o.

~:

ho

qrl'

trobi,.....

.1\n-ol.1ó!

•

~U:nos .... Posseidó , •• Difma •••

-

~ro.

F'eT~uason!

- Aquest HOt"'l~r .... all i

.'

aJs que l'han tT'aduit 3'bao fet ca:lf\ embolic amb

els noms ....
-

~s qUf:J

l. rnu pR

per J"

via Y'lirat mai, i. d' en~à

.

lS •••

d~

-1 per què t~ 1~1l r-1Ïravee, les

- r.:R
-

,

qUGstió d" senyo:r~s. Jo no ro
a't'T'ibl~a

les ha-

aqni, dona qua m'he mi1"at .••

ÒODIlS'?

clar •••

da ho

veig. Has fat méa que mi:ra:r-t:.e-J.es.

1<!s que ~jo no p,~

~om van :f"~tes les

donFls d'sqm.

}rc.'

les entenc, jo ....
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- Ni entre les nostres s'ha trobat. la manera de lligar caps. U;¡ penseu

que les

done~

SOM c'om un pom de f'lC'ra, per

~

fer bOlli c i no dir res o

com 1ma posta de sol, admi:rablfl9, p.vò' que tampoc diu res.
collir le

rn~ mac-8 i.

Vo~drieu

e3-

6mpo,..tar-vos-J.a. Teni!'-la COO1 un raspall de dents,

unes ull'3:re-s o un pa.raigua, qUA tot. s'Ón cose 9 que serveixen i que tam-

poc

di~n

plJ"!"

8 vosalt.re-8,. PÇtr a dir

res.

lAs voldrieu com vosal treA us les beu imaginades, fetes

éRser, que no diguéssim

ITS

lf8-f'~

a 1m "e:1" i 2no U a

tUl

"no" i, s1 pogués

i rés. l nQ, amic' que has Vingut del planeta

Quint, per -eàstig 1:'1 vostre egoisme Afloodi ta e s comp:lau de tant en tant
en donar-lis ulls per a veure allò que no miren, orelles per
el que volen, 11englla pel" a

i

lm

penp>arnent

d~manar

8

sentir

coses, un cor per a passar l'estona

-per a no enténtlre: 1.

- Però si són tan bQnique a!

t Això era la
p~

te ixa cos a que deia Aiteó quan fo u convertit en cèrvol

have1" a.ssisit, a pM.t:JI:ra :file, d'artBgat" un dia que Artem1s es b.:r

nyava. Ui1:a ai en fa d'ar!y-s qae els homes s'ho juguèn tot pel' a veuren ~ 8 de sp ul.l ade·a •
- Saps que té.ns

1mS

cabells mol.t. negres?

Vols sab&:r ql.1& me'n deia, Apol.1ó, dels mèus cabells?

l no at diWJé
~i

~g,

Apo1.1ó òe lea eames?

110 v:ingÚ8-S:Si.s f1'lm al t~ món, ereus que t'h~llria permès això?

Veus••• ÍDJ

són f\ql1estes e.oses qt.le em fan rodar- el eap. Tu "ten.-

caba1la moJ.t neg"'9s- i t'agrada
m..~s

admi'r'ab~e~"

- A totes
-

i

1-.:i~ qu~

tll

qu~

!.mS

t'ho digui.• Pon canvi, tens unes &1-

ho -- dans saber, vaig per .a.labar-te-les i t'enutges.

ffis vist

~16

hi

h~

parlat àe

Jo et puc a.ssfHW''T'e.r que cap 1 r'3S. ten! a corn tu,.

Quantes eren :fill ~s de C:r'onos"

T'han dit mai qm3 eres molt bella?
Ho sap tot l'Olimp;

- T'han dit mai que t'estimaven?

l~s

cames?
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- Home dll't quint, oblides amb qui p.arles?
- Es massa, una .filla de parent."'l- de déus, per un home que ha vingut
d' \ID .al tre. tnón

peJ"

81.187

- No saps que l'amor, sd. A:f"rodi'ta n'O el po-rta de la mà, no :fa miraclfts1

-

Si jo dgea-cato les :regles de l'Olimp ••• Sp-'ia te'r'rible aquest moment
p~l'

qui estp.-s al

lm 11

aoatat 1,- més ancal'a si aquest estés

~namorat

de

mi. Tota la frescor de la neva e.arn que ara et, captiva, es traduiri.a
en lletjQr i d-eCIl"t!pitut i oio

et1 v~ur"ia a~

damunt, en pocs segons, tots

els, segles que Dm p'lssat d'ençà que sóc a la '1-1ista dels iamortals.
Com volfl,

~. d~

q'rlnt, qH1t jo paTli d'aulel' o me'l deixi fer sessa

q1le At'rodita l:i sif!.Ui p~l mig?

No diuen que l'Amor no troba bat'l"9res e1"

L'amòr sol,

seIlM

l'~n?

el toc de Hal'a Venus, és

t1lJa

passió d'e-star per

casa ••• Ferò par .què m'ha.e. escollit a mi, pr-ecis-ament,. per enamorar-te?
- Per què 8ÓU, parquè ets, la més bella que he trobat.
,

- L1avo:rs

crèUS

8Mb l'amol' viam1?

Si no t'hagués vist, cent ho llauris fet per enam()r8~me de tu?
En l' ~or hi hf.' quelcc.m
~1(:t8

S' q1J9 èl pIsAr de mi:ra!'-te' 1. Si no hi ha-

quelcom més, dlvant doos dC'n~s- iguals

AD-

haUssa, quina escolli-

ries?
Totes dup.s!

Es unicanent llIs privileg.int,s dA l'Olimp que- se" ls

pe~t

estimar-lle

més d'UZ1f~. Vull di.r, que davant Òl1lJA. dones indè-nt14:ues :fisiCGmant., o

davant t1"ê--B o deu,

Ri"l't~mor

t'entrés (m1carnent pels ulls, et

p~ssa

n.8S la vida dubtant.. F1n ctmvi, si sent:lssis l'an<,r de debó n'escolli-

ries una a-ntre dues o
-

t<~8tic ~g;]j'

ent,..·~ d~u ~il.

que S/.lria

é\

tu a qui, p.scolliria entre dus o entre deu

mfll
- Ah, pEl"Ò és que no' t'h8t'1 ensenya.t d'en.à que ets a la Terra que l' amor no

~s

individual? L'amor .. sense dos, ro 8.a res. Res. Tl1 et pots

197

enamorar de qui vulguis, és cert.

i)e

la m~s 'bella, de la més virtuo-

sa, de 1n més bona, de :lb més noble i. de la més rica. Però, i ella?
~s

que tu cJ"eua que pel sol t'et. fi' GiilamOrar-te d'u[u;l dona ella té

bligaci6 cl'enam0Y'8!"-se de tu?

¡;OiS

II

sl" sense reserVes de

intervenció de la meva coaine-germana. ~uaI1 això
astorat que una prinClesa es casi amb lm

vidua sense sang especial.

a~onseguir

s1.gui, noma-s es pot

Q'11

':}~1lm

~'o

aim que ha portat tants cffr&mes entre

els htll'lEns. '•• i els que no en són. Obtenir lm
la dona que estimi's, sigui

I

5!llb 1.a

s'esdevé el món veu

:futbo_~ista,

i un rei amb una

Afrodita vol, :rai •••

- Però a tu no et plauria e ata!" en8mn!"ada '(
Però COft' vo-ls., •• Que no m'h~?S ent.ès bé qWiIl t'he- dit qui era',

- sí,

tu ets Arrt.ea,. t'illa i germana ñe déus. Està bé. Però téns uns

cabells n.egr·es, i uns ulls Vers· i una boca :rojE.l i unes came..s admirables, i éts viva i palpitant al davant meu. i els dos tenim tm món

per a nOBal t!1'9S, què dic un món, don en tenim de móns si volem, An'tea!
"

Et demanaré al t~Hl pare, per' mal geni que tingui .. Bs.tic segur que At:rQ

dita serà dels t3E'Us, ja ho està -essent, peTquè bo i sabent qui eta

tinc prou alè per a dir-te qw:>

~t

vull, per immortal que siguis, que

sense tu j8 no sabria quP. :t'er ni en aquest món teu ni en el meu ••• l

.a,ixò , si a

l'Oli~' hi

ha tjusticia ....

.

Aquí. el guia es gratà el. cap per segona vegada. Le-s darreres intervencions de Gra.ra i el to aniL què f'oren expressade1l l'emocionaren de
bo de bo, i sa les feu seves. 'J'Ttaèui com

U' ai

ho bavia :fet, no de t'or-

ma mecànica, sinó amb tota la pé.8s1ó que cí:d& mot tenla. Es 'PCit di r
que eren òos cC'ntrB tma, i quina aen¿'ora, per' ben emparentada que

es-

tigui pot aguantar una declaració en duplicat, en dos idiomes a la

vegada, un cap-al-tard al Partenó, després de no

h~ver

sentit parlar'

d'aquestes co-ses d:enqà ql\e' 250 8'9g1es enllà la rebutjà una divinitat?
l es veu que la senyora Antea, ja sigui per la novetat de la

declara~'

eió o per haver-1& rebu~ s dos o t-~es mil anys d" edat, comen~à a dub-

19R
tar. Per p:r-Bmlera

G:Dnal

Qt."e, la

ve~"'ada

no troba la conesta justa per a dOllar a un

Ven 'tat sigui di ta va pensant ella, no' és tal mortal

coo els alt'Nt8 Sa q'le ve de Quint on potser cap dels seus hi ha estat
mai. A mé.,g

8. I1lan1

segueix ~nsant, .,li m"ha trobat bella, co.aa qua

a tota &nn agre.da de sentir, sigui mortal o imnortal, li han agrad-dt
els meus cabel1s"els meus ulla • •• i

1~smeve8

cames •••

- Antea, Antea, digue' s que sí •••
l Gra!'B diu aq119sts mots "prement entre les seves mans inte:rplanetàries,

lIDa.

de les meravell.a13 que per fJans tenia la :filla de Cronos. El

guia,

qUI!

aquell dia podia. havt!r guaD'Y'at, d'have1'"-hi testimonis periò-

d.ist:1.cs lliures de censura, el tito·l de miller int-in-pret. conegut, pel"

tai de donar niés ef'icàcip' al pre-e d<'3' l'ex 333, S"~af'à passionaówuent
a la mà llitn"e de la vice-deesa, i els dos a la vegada demanaren, pregaren, u)sis tir en, promet&ren ••• La ir.lDortal.itat de la senyera Antea

no gabia com girar_. Fins qua tancant els ulls, pos'à tma mà al cap
del guia i digué:
- Aquesta nit, omm la lluna surti damunt e-1 P&J'teuó, t'espero .... Hauré
pa:rlat amb la meva narenta. ....
-

lli moment, senyo:ra., que em penso qne us equivoqueu! -digué somrien t

el guia.

Antea- canvié In mà de cap , excl,amant pienis-sim:
-Ai, At'rodita, quines p1Bnx-ês em :fas fer ........ -1 parlant pels mortals,
d"gi: - Ara us ho prego, deiXatI-me soJ.a que no' sé q nè tin c•••

,.

• •

La nit. A 1<" ma:r,

bellU@'<'~a

•

i grw, una J.lun& vermellosa hi fb un '

cami de llum. Dues omb:r&S surten de la ciutat camí de l'AcrèpoJ:is.Thla
d'elles porta tros maleta. 'Rsel guia que hem conegut aba1s. S'atura
i diu:

- Per

e~ que

Estarem

pugui

~sser h~

pensat que valia més anar-hi preparats•••

més en caràcter, no us semh1a'¡
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l obra la maleta i en tr~Jl dues magnifiques tÚtliquf3s.

- Fa molts· anys que són

casa.·.••Qui sap, pot.ser

.8

lfi3s va estrenar al-

gú que tp.nia n,..Ol1 influència. ?OB"6W-nos-·le-s.
l <dos homes., abillats
polis amunt. Passen
l'astre de la nit

VOTa

q;le

la moda d(}l temps de Pericles, pugen Acr-ò-

ê>

-colurmea que' al contacite de la llum freda de

mél)

g'Ma

acosta,..-se a la "l'e-rra, deixen ana.r llui·

sors de coses vives. El gu1.à, ho confessa, est2' una mica espantat. Elf
ha sentit contar tants epissodis de J.a ger.t a qui els' homes bastirfJtl:
nt.~ que ara ella recoT'l'en, que està segur qu'e aquella

aq'lells mon

nit, en pas9EJ'an par a contar-se.

Drenen

TJn9

núvols que venen del

•

o de molt a

pY'C'P,·

intocabl~s.

P.l silenci del l~oc e 9 t'Ei anguniós. :',

UT'

Pe~oponès,

be-.ny de lluna, grassos, inflats; altfasims,
&1Uia, per a dir

quelcom, ja que el seu ofici és enraonar, diu:

,I.

- A n'aquesta go.nt els agT'ada molt la punt:lalit.at, sab&u?
l es veu que ·tenia raó parquè êlg(l vestit com els dos, s'acostava

-

sortejant pilastra s..

- -w.s ella! -' diu G!'"a:ra

11.~n,ant-.sa-

a l ' enccntre de la f"igura oue s" a-

costava. I té lloc ma est!"3ta ~ie roan~ co~.lectiva entre una dona

de

segle s, un hon:IP. d-e (~uint i lm guia-intèrpret d~l'& nostres dies.
-

l el te-u pare?

- Ara vindrà Artemis, quan la 111ma passi davant d'aquella columna, al
mateix lloc on l1'ídies hi ~Jrà la grml estàtua d' Aténea ••• Vos~ltres,
ni la ve~eu ni la sentireu. -1o, s:L .'.
Un ocellàs ea Dosà dannmt el lloc més alt dol Partenó, i

.

llençà

un

crit estl'"ident ,. 1Ia-rg, mig hum~. ! r~prengué el vol cel amunt :fins q:le
ea feu

p~tit

co-m

tIDél

mosca.

- Artemis ve ••• pots~r tot !mirà

C0P.'l

t.l.l vols -digu~ A.ntea.

l pAr p ri-

mera vegada nna aproximaci.ó de somriure il.1U'!.Uinà el seu ro'Stre.
S'apartlï dels dos hoees que la

genollà

contemplav~n

amb ulls molt c>be,rts, i s'là

graciosa i devotament al sòl enllosat. RIs dos mortals séDten
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la p:resència dê quelcom, p~ò són incapat;os de dir de què. l veuen com
Antea alla!'"ga :.me mà i es posa

11118.

cosa invis-ible a la boca i la besa.

Camina .com si portés algú agafat devotam:mt per 2' espatlla. Diu quelsentel~

com, pe!"ò Domés se

les paraules d'ella. El guarda di.u amb l'a-

lè:
-

Us ani.ré traduint el què diu ella. sé que algÚ li di.u COS~8 p~:"ò no

en sento la Veu .... "-:;;8 aqrre.at rl • • • uNo, l'altre, el dels uJ.1s verds n
"Et penses que si

!lO

• II

haguéB estat dif~rent dels a-ltres m'hauria :fer

t:rontolla:r" ••• "T 'ho juro, del planeta Quint, i m' hi vol po:rtar ll • • • If~S
A.t'rodiu. qui ho ha volgut" ••• ltHosé, però ai als anys, o dies, o ho-

res, que

~r" '1\~j:Hlen

les

pu~

passar' ;ml>

ell~l •.•• ""Dona,

ben

~

del nostres

no, però ha voltat el firmament ne:r a trot~r-mè •• :ns1, però tu què hi

di11811" •• ,. "Ni Apol.1ó ni Ai'!todi t.¡;l1:: .... "S~tnIrre n' ha tingut Zeus de mal
gf!mi"••• 11 Oi que ho f"aràs, A'rt9mis bonica?

el pare de tots 8' enf'aàa S'6'J"à. a2 mau

A tu no et passa:roà :res. Si

déll1U1rt que caurà

el seu enuig•••

Que tinguis eter:U&Hl'lt bona VÜ:itge:s i perdón8.'m per tot allò que ens

pügui passaT' a tot·g plegats pe:;, aquesta f'ollia meva •.••
l Antes 8'5 relm!, radiant, amb Gr&:ra i el guia. Era més 'bella qu~
mai ise li veia Jb felici t5t.

p~r'tot

arren.

~UW'1

tma dona arriba a po§

seir la t'elièi tf.t (.f16 llev:o:r's tênÏE. Antea, voldria que tot el món la
veiés,

i,

per aquell goif.· estava disposdda, com es veurà,

&

jogaI-s'ho

tot.
- Artemi's parlarà amb Apcl.ló, i si aquest té
nerva afuí Zeus

ran.me~t '~lega>

lm

oon

rea••• l jo, ,jo darJ:sar&

dia ho dil~ a Mi-

~r

a tu la dansa

de l'amor 'Primer qua nomé s ballo cada ceD~ anys, i que pot ésser, anit;
la da:rrera vag-ada qua la b~ül.i, p~'l"qne ara, encera que ells -s'hi oposin jo ja no sóc, pobra de mi., lp et' aquesta 'tarda•••

l comen9Èl :la dansa més airosa que mai mortals hagin pogut somniar.
Uai e).s marbres. del Propileus, del Pa:rtenó i de l'~ecteu, entre al-

tres

¡re

rons d'anomenada, que n'hi ha molt.s, l:6vien vist una dansa com
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aquella, i això que en el temps de la gent de l'Olimp¡les Gràcies i
les Hores ballaven que era un gu&t. 'hs n~vols negres s'apartaren del
dessota C'e la lllma com si a:4.r'ïÍ qni n'era
mite tard e-s pogn~s

A Rdeven i!',

s~nYQ:f",

prescindint del que

no e.s vo 19ué:s àeixar pe rdre l'espEt cta-

cIe inoblidable d'Antp.a 'tallant :Ib seva dmsa de l'amor primer. De

llocs de molt mal localitzar

S'e

senten moltes veu-S a la vegada deixan t

anar inconten iòl·es murmuris d' é'-p!"ow ció. Orara i el guia cont,emplen
l'anar i venir de la bella literalment. subjugat.$. Anteé
ial.la de triomf a1.3 llavis. El guia juraria qne en

ha :fet, por- a

V'91.D"'Q

t.'tl

bal~a

amb una

movimen t que

millC''r aquella Jl\ct..uació sobra-natural, ha trepit-

jat una cosa sòlida i que ha sent.it, a l' al~a dg- la seva ~lle una
maladicció rt:tprimida ••• Ql!aTl 1~' dansa s' aCbbà ,. el vent portè de ·cel

annmt tmsa remors. com d' aplaudimen ta llunyans. !n gtÚ.a no se'n p_ogué
e-star i apla~tlí :f:'lJriosamnt.

Antes s'acostà a Grara i, mirant-se'l a

:rons., pesà 1m genoll en terr8 i li llençà quelcom invisible a .nans
plenes.
- He dansat pe!'" a tu com 111&i he d:mset pEn' a ningú de 1.'Olimp. Tu pot-

ser no ho ~nt~ndràs gai:r-e ,. "9~ a.l ballar ~i:xf per a tu, t'he donat
més queIa vida ••• S~gu)'" que am

ja tota

d~

trell!'¡~n

de Ca3a, però Antea

~

.xx

Ida és

Gra:ra. de Quint.!

Fou llav:.o:rs

qu~

començà

la segona par·t d'aquella uit memorable. Els

dos únics hot".J3S visibles senter. com molta gent a la vegada llencen ex-

clar.'lBcioThCJ d'angoixa, de súpliw•• ,,,e1 guia arriba a sentir un rtNo bo
:fasais, ho ho fassis!'í' c1a~iseiY!1. f.ntea, m9[~t¡'1:"eCJ8a dels seus actlltS, . '
a:r.ront.a el òe·senganv p!"ime!" i :el ~stig

quo

en vinàrà després, conten-

ta de saba!' que ho perdia tot per un home que li havia fet trobar l' amor al cap de dos mil-cine-cents anys d'é~Jsg-!, al món.

AquA1Is núvola grassos que ?!'qni&n .banyo de lluna fqgen com un llamp,
com si de l.a seva posició a les al tures haguéssin vist venir quelcom
pé:::orós. Amb la

p!"~saa

es d-ei:m-'n, pel cel, enormes trO'Ssos de la seva

vapo:rosa 'camisa f'o-'sca. De l'Egeu pug~n aJ.tres núvols def'ormes,
mal-ca-,
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v~nt:ri-negres,

rats,

la llei.

p~,:",

la seva cnrsa

i

Va

acompanyada de t:rons fora de

1t', pissarT'a negra de la nit uus

llbmpa :ran, a intermi-

tències, s~~tUT'&S ininteligibl~s pels homAs. Plou. La c18ror d'un
llamp mostra la humanitat irresistible d' J.mtea avançant devers Quint
a~~

els br.a90S ben oberts,

somrient~

- Per tu -diu-. Per tu!
l s'agaf"a a Grara. Ell la tA lms aeg'ons é:tls b:raft0s. l maJ.grat abr~a.!:

se f'urios8tmnt, una :ror~ contra la q1lal ni l'amor :ras hi podí.aels va
sepa:rant. Bllé\, ravi.n clant- se, es llen 98 de
mortal. ! lfans

:J.nv5.~ibles

no sap què t'er,

I? de <j-:Pa"'1 ,

il"'1!>o~ent.

cont:r'a

~

CC'S9A

Fins que un tro

.;<wp als J~avi~ de

al Beu únic i bre u amor

fJlt't"B

v~gada

de l'home que

que s'aparten de totéa les que

. ell porta vistes :rins ara •• Antea, arr¡b un
gClns la seva b{)ca

!lOU

&T'~:r

es:for9

deix~

uns se-

G:ra:rH ql"113 senten ·doI9C!' de roses •• .-

poderós ho fa t:rontol18!' tot..

r~l ~i.a

fuig corrents

escales avall. ·I:r-as 8obrahum<me.s van i wmen. Q1 t19lcom s'emporta Antaa
p61 camí de la violència. rhn veu rogal1ofl.<R J'~nega pel mig del s nú.vols,

t

tUl

grap te:n-atrf:Jrnol fa estr.emil' 1:::\ té:tTa i t~~p19s i columne s tremo-

len i cauen. Tl1

vr~ritable

diluvi. can impet,t6~ i pl~ de males intencions.

U1 xiscle eS~TTifó3, de 'follia, sobre s surt, d'lm cor d'exclamacions ell
po~uguides.

- Antea! Antea, on ets? - gernep,8 G:rar-a intp.nt.fl.nt obrir-se pas entre

e~

la vp.ntada que er· segui !' ela capi tel J. s que c a.uen i aqua,lls crits

diluvi:"

que venÏfan dq núvols enlJ.È\ i. que eR veu eran del qui havia organitzat
tot aquell b~ de. Déu d'eepf.}c"Wcl~•
.0

- Sóc aqui, e R.timat .• però per ullò que mps vulguis, no em ld.r1s, no em
Ol

mi~is!

Pe,..·

~

teva. t.nte0 de f'a uns minuts, no em miris! Fuj.g' d'aquest

lloc emport,.ant..-te la visió q11.9 de mi ha s ting1lt fïns :fa poe ••• Tinc al
damtm t j a la maledicció del pare dels déus i dels homes, però amb tot

sóc Antel:. de l' horr¡e de Quint!
- Què

l)S

heu pensat, tots ple~ts?f - digué clariss·in.lament aquella veu
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que se sentia Bscandalosa -p:lr damunt de tot.
T s~guidarnent un llamp més llamp que els- altres esqueixà ~ s tenebres
ql.1e cridaren, totse~itl com si algÍJ. les e,stés gBJ"rotejant :fort. A po-

ques pa.ssaa de Grara, una valIa fabulosa, amb milions d' arr~ s, es
movia caminant in..''UuS'Ul'8 i balba. A la boca 'sense dents s' hi dibuixava
una

J"ial~

inexplicable.

'l'u? t
- En tant

-fi

les alt 1 l!'es ém deixin t 1ensar, pensarè amb tu, estimat, i e:~

taré contenta dU!'·èi11t. els anys que er.¡ deixin

~U!"e

d'ha'Ua J" ócabat així

tu •••

p~T'

No pogué passar d'aquí. Aquella veu rogallosa i prepojlient que cridava
mes que t('t, (Hgué:

e di.t Que ja n'hi ha prou!
tiu!

l d'ara endavant tothom rutllarà, ho sen-

Tothom :rutllarà, de dalt

é<

OOi':C!

l com si volgu~s donar a conèiy.er a algÚ l'abast òel seu pod~~,

3

l'a-

sabar aquelles para111es amb vell terrible, el vent. multiplicà els seus
emoots, e1& trC1s treballaren extraordinari, el diluVi caigué amb totes
les aixetea obertqs ••• Partint dels p·:tus de GroEra s'aixecà tma onada de
tnl':l·a molla emportant-se l.a qne es·tonqs abans era l' encarnó ció de la jo-

ventut i tj~ J.f.l Mlle sa. A neda 11at1p ell J..8 veilw més petita, amb les
mans" extes&..CJ d~vers ell. ~.tuan la veié lJ~r daJ":r~!' cop, la pobra
l'elIDí t.ot.es l~a seves -for e

no se'n pa~1à mai més. Fins
2{

"

La Veu

..

l"E at¡r6~s_a

i l:lençà
P,.r'8,. qU 0

lm p

\9

lla

atentori: "Visca l' amor ft • l

se'n torua a pa!'lar•

de t0t deiCl, amanaçadorament dil'igin ~se a Gr,ara:
t~hi miX'eA

-I una altra veff'cidh

més a demanar relacions a les dones de ca--

sa! Us pen seu que perquè ~"1en en avió i heu iT!.ventat la ràdio i el telèja ho podeu f'p,r' tot.
"

llamps i trona

~Y'

enca:rê'l hi ha distàncies, homeI l a mi em sol:r en

a t'er

encara que no si9,'uin

~espectar ~

prim(~res

qui sia

faldilles, i,

l dirigint--se a algú alt:.""e, afeg1:

1~,

faldilles de la familia

aobr8~ot,.

les

tne\9

s ordres!

l'I
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- Et dic que no, i !=)l'OuI l no vo1guetl tots plegats que us converteixi

en òlibes o 8ergant.anes. He dit prou, Apol.ló. I tu, Juno, a casa! Res
ni Thetis ni

roman~,oa l

L'amo

~io i

só c

,

fa massa temps que sembla que us

en descuidàveu ••• ReR, el m'tu gp.rmà que es cuidi dels temporals que la
mar fa

t1l"f'

pila d'anys

qUA

,
ea
tma Ve)·gonya... J a b G se' que era maUa

1..

ben feu., però no em feu, pel cop de peu que vaig c1.avar a Hefai atos,
pujar els llamps al na s. A ,callar tothom!

Thl mortal per Antea?l On

he':!! arribat ••• Un dels meus va refusar~la pe'!'"què no e:ra prou per a ell

i ara entra tots em volieu 'fer' sogre d'un home que porta elàstics! l
tu, Afrodita, amb ells, amb els d~ baix,fes-hi tot allò que et passi
pel cap, casa'ls, descàse'ls, torna'ls a casar •• _però amb la familia

ja se t'ha acabat da fer-hi més combinacions, em ~ts? Ja estem bé
com som.

:r~ef"e'riJl un

mortal a mi, a. mi que ••• Sentiu? ( aquí

tUl

tro

fan omens 1 s'ell senyor:! de tot) ~cara tinc la caixa dels trons, jo!
Tothom a casa, he ditl Artemis, a tu te s'han acabat les pbSsejaies
nocturne 8 t'in 8

q~l.e

astirades de barba,

a mi em plagui ••• ~lI:al llamp, que avui no -estic per
Ateneal!!Q~

..• Que venia d' LD1 a~tre món?

no m'enfadi? Ja ho estic d'en:fhdatl

Aix1, que hi engatuss1 a les

de baix.

A casa els vull amb carnet d'identitat, sentiu? •• Es clar que vosa1tms
us ho haveu c~gut, però de mi a VORal tres hi ha molta diferència, i

si insistiu
al~ò que faré s09rà fer ana neteja a l'Olimp i m'hi que1a,
ré tot sol ••• Que ••• que jC' de jove tar.abé ~ via fet dis1Erats per :B s
senyores? lJbmp, de llamp de J.lanp! Es que jo era jo, l'ano, i l'amo

é s arno p!'ecisament pep a fer-..ho tot ••• Que no vull sentir

¡

,

n~gu

,

mes, he

ditI ••• l tu, home, avisa els teus que ens deixin les dones en pau si

mai em

plp,~ +~('!"Dar-ne

a dAixar baixro· alguna ••• Del planeta Ciu1nt ••• La

llut'a! Això a le s bIooes de baiy.. l si us vo la u emportar alguna co sa
al lloc d'on veniu, emporteu-voehi l'Estatua de la Lliberte,t, o el sanyor Hitler, que la Tarra Qu~arà desc81l3 ada!
• •

•
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Barcelona.
- ••• l aiYò

~ls

la, ?orta dA la Pau. P-quell fumynr amb el braç

dalt d'aque1:I2 co1.U1ltla

Q:S

és Colom

~1

estirat

qual, ja veieu, gràcies a una

senyora, i era reina, va descobrir un món nou. 11'111 ha que diuen que
ja hi havia estat aban s a n' aquJ&st nou món i qu-e per això quan hi va
8Ul

r oficialnent hi va trobar desseguida. l sabeu quina va ésser la

paga de donar un continent. al paia?
nes i vr ester més tem¡ls

El

Don cs que el c·arre agren de cade-

la presó q~~ vos. No, ara tS mo1'mmen ta aquí

i a fora ••• Ara venen les '!lbuft:>les. Segons e.qU&8t follet, hi ha una fon t

al!lb aigua especial que fe que

~ui

en begui torni

8

f~areelona

per 111.IDY

se'n vagi. Sambla, pe:rò,qne l'aigua je no és la mateixa d'abans.

ql..13

La Sagrada Familia. Qui la projp. ctà era pobre com una rata i morI ai-

xafat peT un tramvia i no pas, SenDlà,. per haver fet aquest monumen t
de pedra ••• La Catedral. l/ireu
la

f'iligraT1~

~l

regal petri de les torres velles i

tia- 1$\ f'açada n(\vli ••• Ib miTeu o no la mireu?

A Grera se li escoa lm sospir, i. diu:

- Ara sí que no TOO 'n miraré mai mé9 cap.

De catedral?
- De dona!
- Però •••

-

~~s

'que ara .ja

g)hi

fica pel mig g9nt de les altures quan em miro l'9s

vostres dones. !\To 86n per a mi, ja ho veig ••• Temiu la marode raó quan

em dieu nu'" no s'ón fetes pe·..... e tenir-

tract~~

o,

'c:Il1b un

hOIfB d'Ull

altTe món

- Deixem les dones ",n pau •••"Sl segon "OHIO" d'Tmric Vilamari està a
punt. Podem sortir quan volguem cap

~

la ve-lla Anglaterra a recolli.r

el pr:imf!Y' CBTregament amb destí a l ' Illa del Capità.

- sl,

si, marxem, narxem totsegtiit •••

- Hireu, Fergus80n -diu p.ntrant a l'habitAció de l'hotel Enrie 'filam a- t

1"1

~

stit de capità genera.l de marin ¿r, a qui podem anar a VeUM aques-
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ta nit.
- Ono:froi'f••• - fa el doctor llegint un .prospe'ctF.t-. N'he selltit a contar meravelles. Anem-hi, Gl'ara.

~

platn"à. I, s obra to t, no hi ha cap

perill, I:s 1m hoo:ê ....

• . ¡.
El teatre éB ple. Totes lés llotgetes són

pàlllll.U

ocupades lleva t de

la del costat dels homes de Grarà. L'hora de comenq.ar la funció ha arrj
bat i, algú, a les altures, diu en

V&U

alta q'..1elcom

Ci

favor' de la pun-

tualitat. I"\. les dell la gent cridava de bo de bo. A les deu i deu,
e.l

pl~

~n

d-e l'esvalot, dues pJJT'sonea entren a la llotgeta velna de la

dels home's de qui m-as s'ha parlat en aquest llibre. Entra l)rimer una
senyora que voreja la cinquantena, en defieient e~tat de con8~rvació.
I, segui-darrsnt la cosa, en dona, de ciés bon mira,.. de l'any. Part dels
esvalotadora, qme tinguéren la so:t de veure-la frenen una mi ca el seu

despotriear contra la plmtua1itat del :ramós artista. Fou un moment,
només, però. la gent volia cridar, nI anava endarrera es veu. Un dels
que cridava ~s -er;) "8nric "il~trlf\.rt, i les SAV"!~ intervencions sonores
enriolav-en 18 bonica ve!r18 de llotgeta. A lea deu i mitja, qUal ja la
gent defensava l'import de l'entrada a crit pelat, s'encen els llums
de l'esc~nari i, pausadament, s'alq.a la cortina. Sel':!hla que allò

ha

de :fer callol" la gentada, psrò llavors es crida precisament pe:t'qu&
al~at,

s'a

la cortina. Flltre els pocs que no èriden hi lla· Grara.. L' home

de Quint ha vist' de' reuU 1& bella v&!na i està lliurallt una gran ba-,r

talla entre la seva voluntat, i

e~s

seus sentits_ Ell no vol tombar-se

a mirar, -és de debó que n~ ho vol, pP.Ò sent

U118 :fOT"98

quP no t4 atu-

rador que l i té el cap agafat i mal da per a tombar-li en di :recci6 a

"ella".' M1-1 poa.s tota la seva poten.c,ialitat. en joc per a no cedir a
la pressió :física i real que

s~nt

a la seva galta 98querra qt8, mili-

ml9tre a nilimetre, vulgues que no, va de-scrivint, inat4rable,

tm

pe-
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tit moviment de rotació. ~11, que j a es veu a venir que té bquells ba-

te.lla perduda, pen 9a,

pob:r-~t,

que qui sigui que es complau en fer-li

tombar el cap, no reeixirà parquè el tomba!"à aclucant els ulls••• Però
I

el seu enemic deu ll~gi'J"-ooli els pensaments, es veu, ye:r-què amb la ma.!"
:t'o!"~

teixa

imparable que l i 'fa

tc~baT

el cap, l i 'fa obri:r- les par-

pelle s a tot obril' tan punt ell ha volgut tanc&I'-lea amb un inicial
somr1tnt de t,..i<'mf •. N'o es1llm encara p!"ou dotats pet' a lluitar contra t'orQ..'}.8

cqm les qUEt 1mpot8nc1eren e 'lJhome de Quint, què hi volen :fer. El

resultat

t"6U

que "{,lla" el veié mirant.-se-Ia;

8ftlÒ

equell som:riu~ de ~es

grans solemnitats...

!

Del :t'ons de l'escenari surti, amable, sòlida, la t'igura del Pro:t'essor
()}o:frof'1:' Bvan9'8nt t'ins els <jomin:ts de- la conxa
- l encara :riul- CJ:"ida f.lgú més fort que -els
L' escànddJ.,
un

bra~

la seva:

"[)F t'

òe

I

J

~untador.

~més.

Molts assictents, ,ja val 1 Jentrlioo. El Pro:fessol' aJ.ç~

rec1armnt s-ilenci. Quan el
de~rara est~idència

d~:r:re:r-

espeetadc:r- ha deixat anar

vocal., Ono:f:r-of':t' diu:

-SenyoreG, sÈtnyors: Crec que ac! hi 'ha a1f'1ma éOn+-t.mió. Jo havia anunciat el

conen~t!lent de ~

TMva 6c-t..uació a le·s nou i mitja ••• i.

:f.'a,~n

el :t'avor de mirar-se els rellotges - i ell ho fa amb el seu- ••• Són
les nou i mit.ja en pUITG.

}Ti

un minut més ni un minut t!l'!nys•••

,

La gent intente raprendre l' escandale:ra i se senten algun s crits

escampats. Els que abans èe-

tOJ'n~!'

a. e!"idar es miren llurs

l''el~otges,

e.s contemplen dues vegad6s.
Veuen les nou 1 mit.ja. •
.,
- Vostè, senyor, :t'ari 'm el favor, miri-ho bé· -diu Ono:t'ro:ff' a un espectador de 18 fila 7.
El

sen~To:r

de la 1"ila 7

'e~

mim e1:.rel1otg9, i passa de la ira de les

passions violentea, a la sorpresa total. El &er.~·or de la filél 7, pt!rò
~8 vol esb:rav8!" d' 1l!l8 manera o altra i diu furiós a tms senyora que

porta al costat:
- No és 'Pas" que no t' ho c1 i.gu~s que· sopàvem tme h{j!'a massa aviat I
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- Doncs, mim -li respon

~ÜlD

ve:r'f!Blla. de gó.lte.a... , que has' tingut la

mateixa gana!.
El Pro:ressor r'speteix la' prova aob diversos as-si.Dtents que- no volen
donar-se pP.?' venqutra fine qne ve-uen que, efectivament, el rellotge

marca, seriós, lea nou i
-

mit,j~ •.••,

l aquest 4s, s.on.vores i senyors, e.1 meu primer experiment de la ni t.

Poden, sj, volen, tornar a mirar-se

'RIs

rellot-~ s

senyalav,en les

verència i el respe ctab1s
segueix 1e
Q']9

Si?VA.

'GS

,

act,llacio qlle

porta a la butxaca

reblIda e(l'l"J,l t'llatí

;)'?

lm
tmE'

e~s

.or:tZ~.

rellotges •••

Onof'rof"f' inicia tma alegrant re-

trenca les
"
4!f~

maLS

aplaudint. l e1. l'rofeasor
..

.

~l

contingut d'una carta

un vqritable ant: endevine la xavalla

e,spectador; conèix
s-enyor-n

~c~sa

fot

qne a-e.'n t'a creus; org&li"tza

declarqci<ons d'a!'lCT; troba una agulla. nmap.eda en un lloc de compromls:
pug~n

adorm e 8p9ntenis que'

a l ' ~sc~nari; deixa gent amb

pOCl:\

robe; un

s-agtre diu els n.Or:lS. de tct.S E:J.s q'.Je ~i de'L1eD vestits (aquest fou 1" únic experimnt.

ro espectador q1J9 e!'8

Q'lt9

El

lf-. :D..ista dal sast!'e digué

que aquest, be.viP. donat diners a. Onof.rof~ per a. paguer dir púb.Li-eawent
].a

seva llis-ta)... l s'ar.rioo al descans.

- Sortim a f'umar una cigarreta'?

uè us ha semblat, doctor?
- Admirable, adn.irable. PAgaria qna13evulga cosa pg,.... actuar a la sego- .
na pa!'t 1 - ri u Jl'm'gusson.

3u!'ten. 'U

~li!'r9r

de fer-ho .f!·s G:""ara. Qmm t.anca la porta d., la

geta la tanca t&~ .raquelle vf'1i-na de· tan

b0D

llo~

mirar a la qUl:tl e11~ ha-.

via cOllt.emplat. vulg11es qlJe no. ?Dl· soroll de qUF}lcom que cau el fh tombar. Es el

moned~?~

d'ella. '9l1'8' apressa

6

r~collir-lo.

Coincideixen

en l'acci.6 ie1 !'esultat 48 una petit..a col.i1sió ent:rre ela dos oap 8
que origlna 1ma rialla.

- l beg your pa:rdon -

g'eJl'1êgB

<1rn:ra..

Americà? - diu ella amb 1.' idi.()idéi.

- si ....s1,

s~!,,_:rt')rêt~.

Li he

f'~t

que més p~rlà Abraham Lil:lco1n.

molt mal?
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- No té importànc ia. ~l cop podia 'haver estat més

l riuen tots dos. L'estri torna

8

-rer- t.

caure, amb culpa o sense de l'in-

teressada i, aquesta vegada és un e'Glpleat unit'ormat qui en :fa .L'entega.
- F.ns het!! estalviat lm altr~ cop de cap -digué la noia.'
l torr.B.J"en a riure. l es vau que ell degué cot~vidar-Ia a quelcom

perq\È se sent que ella respon:
-Oh, grècies. ~s molt ameble.
• • •

Fal ta poc ppr acabar l'actuació del famós rus., o que di u que ho és,
q tEn s'obra 1.8 porta de la llotgeta del costat de la dels homes que

no t'a gaire anaven numerats dia i ni +.. De
de la Gran Penitenciaria es donen cOMPte

CUA
CJj1

d'ull els ex-numerat s

e hi havien entrat "ella"

i Grara. Senten un" xiuxiueigs i suposen, molt ben suposat,

qu~

acaba

dq tenir lloc una presentació. Algú deixa anar: "8i que en t'a avia

aquest hpme .•• !". La cormsta ~s: " No ho sé, aquesta m'escama una mica ••• Li ha ob~t la portn, encara que sigui d't.ma llotgeta, 1ma mica

massa aviat ••• "
• • •
- -:)e·l mteix !,Tova York?-

Sí •••
- De quin b:ir:ri?
- De quin oo!"ri ••• q'.lè hi fa, no ho s4 fa poc que hi sóc ••• Es que el
que sigui d'un barri" o aJ.t!'9 té cap influència en què ens hàgim trobat aquenta nit?
- Doncs

~jo sóc

nada a Ka:r1sas.

r'~lG'

meus passats e·s barallaren durant

anys amb els pell-rog9s, i a casa encara hi ha plomalls, destrals,
llances i pipes que

reco,..d~n

aquells temps.·•• I els vostres, de passats "

amb qui es batien?
- Els meus?

Ah, si, els me ns .•• :,uposo que no ,f·arè massa cas si f'tig

contestes rares ••• Dic aix<t perquè si jo a vostè- l.i fes 1.a mateixa im-
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pressió que vostè m'ha fet a mi, qui sap quines cosas m'hégués dit
al parlE'r dels

,MUS'

avi s.

- Curió,s, , cl1!"'ió's, ql1e a un ame'T"ioà 19s dones '1.i facin. aquesta impre.a

.,

8J.O.

- Si el no éS8f}~C d'americà ha dq dispensar-me'n, renuncio a la naciona1itct.

_ Oh! Això -és anmricà pur .•• Pe!'.à hem d'acOOJ1adar-Do9. AUss Knox s' ...n'..lt.ja molt aviat ••• ~:!, é~ la meva pr0:fess{'\!'8 d'espanyol - diu la noia.

davant 1b porta d'un hotel

fHl

- Quina di-s sort, •• '.! jo que- he
-

A

plena Rambla de' les Flora.
vo~t.at

mig

c('ntin~:mt per

a voure-la.

H!ss Ri1ox1

Riguér~n

l si li

per qui-sap-lB. vegada-.
d~mané9s·il"l

ben demanat, vol dir qt]J:) Mias Knox•••

No vol que vagi al llit més tard ele la una, i avui., ••
- Però nc f'arà troa excepció

ml

urJ8 nit com aquesta, a Barcelona, on

hi ha les ~ambles d~ més anan~n~de .'••'
_ l una :ront d'aigua especial

Sob'retot si es

b~l

qUé

tó virtuts insospitades •••

acompanyada d",ma parella com la que jo porto •••

_ Oh, que coses sabem, ambdós, de 'rlar'celona, s-enS8 f'er més que

ques hore's

q1la

hi

po-

S'('t!1 •••

1<;s f'~, T'apidatI!'tnt, un a p~ita societat 81-:óni.ma per a convèncer a Mia

Knox, la qua~ claudica als aet minuts d' o:Censiva dient que baixarIa

a recoll.i:r H}thel dintre

d~ll

- '8the11

,r

- si,
_

~s

Et~l

minm.ts ,justo s.

Rieknon. Ja li bevia dit abans.

clar, p'?ò ••• jo- ja no sóc el d'abans, i vaig siguent ur.L altre

cada vegada a mida que la tinc al meu: costat.
Van

i venen -entra la gentada. Beuen aigua de la :ront de Canal~teso

'Rl)den peT" la Plat;a >19 Catall.IDya ••• S'han miTat

tm8

pila de vegades al

aturarese al davant la pcrta de l'hot~el. Ella parla mirant atntmt.Uh6

~.
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me àe' Quint t ' e l posat. que semp:T'Q hH t.ingut. quan s'ha t.robat vora
les seny<'r.es dt9 la Terra.

r bé,

l,fisR 'f\nox c'i~u estar a punt de baixa!' ....

- No, un moment••• No ho sé, la veig, pobre àG mi, dif'erent de totés ••
,

i pot.ser amb vostè no hi haurà cap drar.la'. ~tic .segtn" que no

."
re Japones,
que

té el pa·

Ba:rcelotl.G- no hi 'ha Ve-suvi, i que no té res a Veure

Ethel, 8Mb gent que tinguin a l'abast de la mà, quan s'enquimeren,
ll.,n~r

llamps :i t.rons' f'in9 que el cor

puc agradar-li a vostè, tant com

VO$\tè

8118

hi diu prou! Per què no

m' ógrada a mi?

- Vol dir qtie no va molt depressa tot aixè? Amb totes ha anat; ten

cremat?
- THiri, amb les alt.res val més que ho deixem córrer pF rquè són històries de mal

r~éordar•••perb

aml) vost& ••• 1i puc jurar' que

Onofor~f'

al

costat és lm' apranant ••• Pot , ja, disposar de mi de la malera que

Soll

ell

disn~~VJ:i

zar?

dels hipnotit.zats ••• Per què no s'hi dedica a ldpnotit-

lP o:ferp.ixo

pPT'

a les prit'IPres

p,ràctiqu~s.

Li prometo que tinc

d'obeir-1a. én tot.. Provi-ho, Ethel •••
- Però :no sabP.m

qlle tD'1

8t'lericà, en qnestió da senyores, no ha él'6-

bail", sinó manar?
- Ah, si tingués Pergusson a prop1
Fe~tlSson,

ha dit?

si, el doctor Ferg'Usson ••• Ell li endevinaria ela

pensam~rts

més arna- '

gats.
-

~a

amb vo-stÈt al teatre?

- Ql.1e el coneix'¡
C)om una mica 8t"lP8rentats amb una bra:ca dels FergusGon ••• rotser el
seu amic és d1tma l:r anca coneguda •••
Grara, literalment subj ugat pf:t!"' la bella qlB tenia al costat, i mul·

t:iplicada aquesta subjugació per la innuência fe la Ram 16 i par,
l'aigua d'aquella :font de tanta anomenada, no reu cap cas d'aquells

darrer Illots deIa seva parella ni s'adonà que un somriure que la noia
passejava triomfalment :f~:i~a ~stona, 9'esllang;ui
tenir-la

U1~ s

\IDa

mica. P~l goig de

est.ones més al costat anava dient coses i, sense pensar-

s'ho, deia les que ella

'\l)

1ia que digu's.

_ s1 .•• ell' era el que estava

,

al costat d'Enric Vilamar:!, equell se-

nyor que ànava vestit d'Almirall. l Robinsonf; qne parla tots els idim
mes que
vol ••• L'altre?
,

A:nd'!"e~l "~ila."1s,

que

IlR

rqcoroda de tot .•. pe-

rò ,és a vostè qll~ vull sentir parlar, Bthel1
_ Quedem q\.s fem pràctiques d'Hipnotisme, no? M'inteJtssa saber qui
e:Nln ~1s companys de 1 lot, ge ta . Li ho mano! - t'eu la noia rient.
_ L' altre era. Pon<;

Adalb&lit, (~ue té els deu dits més portentosos que

es pugui imaginar ••• l Tomàs, el gran Tomhs Yllanoge que te lc"'l,. vida

guanyada a tota ela paisos del món ••• Enric,. el Capità, com li diem
nosalt:re.s, té una il~ en prcpif;tat que no la coneix ningú sinó ell.
_ F.:n veritat

qlli3

t4

tm9

cor~1p8IlYs ext,..aordi!'aris de debó. Jo voldrls.

sater, si fos possible, com

]e &

va :for une s coneixences semblants.

_ T"ho contar.é tot Ethel, tot, si em deixes la gl.òria de la teva com
panyia •••
La senyore+..a Ethe~ Rickson?- dip,ué a1gil darr-era. la parella.

Jo m'tatxa, senyor. Què se l i oí'areix?
_ No res', que. liis8 }llox va dü·-\'IJF) que l'avisés a vostè si ella es quJ
dava adorm:iò a ..
- l s'hi htl qeedat?

si,

s& ~wo:re u) BthA 1.

..

- Vinc totseguit. Gràcies.
- Això és justicia ! - intgrvingué Grara.
~l diàleg que seguí :fou de mal seguir ja que era dit a mitja veu i
':. ~

a distànf'i-es mínimes. Quan "~iss YnEtX so:rti. cridAnt: "Ethel", ja c1arajava. Etht:l1 i Grara, ass~guts a la vo:rav:!a"eren, es veu, qui sap
a on, pe:rquè Hies Knox bagué de reptir el

nC·in

d'èl.a quatre vegadas.

_ Oh, H~ss I\no'x! La mà! -digué Ethel maldant pel'

&.

r-etfrar tma de les
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sp.ves d'entTe

l~s Ò~ l'horn~

de Quint que no s'avenia a deixar-ls-hi.

- PeT t.avor, CiTaTa, torna'm la

ma.

JUss Knox erm veu! Que Ve!

- A.déu, ~the'l ••• !,~is Knox, la recordaré tota la vida, perquè me la

pren.

- Potsp

sí, senyor.

- ?ins

•

demà Bthel.
f'~

- Fins avui, que ja es

de dia •••

Grara les veu despa:rèixAT' hotel ~ndin s. 7?~Rta nn ~ estona mirant, i

la seva espera es vau

reC'o~nsada p~r lmé

que li :fa aooll awb la mà i li envia

lm

aparició ràpida d'Ethel.

somriure que pel pobre home

de" Quint és com si sOTt1s el sol •••
,

I

'ns pTimers tTamvïes, vermells i escandalosos, corren Rambles avall.

Homes amb

~eyoa

de gon deix1'm uns grans poms de flors al costb.t d'uns

estTis de t'erTo arinegTi.t vora unes taules de pedra llisa i molla.Les
floristes cotmncen a feT rams gèjrlant de parada a parada. Una, canta.
D'~mllà

ve· el so de la si:réna d"un vaixell.

nocta=mbuls massa

caTTe~'ts

TJnS

llums s'apaguen. rns

de beure pugeL Rambla ammt a la seva ma-

l'''

nera. Ciutadans vestits de blau arrossegant mangueres amb rodes, re:t'resquen l'esquena dels c'arTara. Ales cadires da les Rambles encara
hi ha gent que hi dorm amb els peus embolicats amb diaris. Uns vailets magroes i 1leuP,'ers corren
Barcelona,

~s ~ga

dia" •
-

l

ai"'~,jRtlt

•

el nom r141s diaris del matJ....

una mica els ulls, es T'Anta bé la cara i diu "Bon
."

• • •

bé?

- Mai no ha.via trobat res tan ffJcil. Aque~t home., davant d'una cara
bmica diu que si a tot. l mira d'tma Manera!
- De quina, manera?
~

no ho sé .... d'ma manera especial. Vet-ho-aqu!. l és la història més

extraordinaris qoo mai hagis sentit. Nasqué, on dirl~,s?
- Al pont de Brook~yn•• ,.Ves jo qué sé •
.

~

I

~)
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- Al terr&t de l'EmpireI

cani. Passaries mil anys dient llocs al ta i no

- no ets ni a mig

thi at'i:rv-.ries.

- R1eanar, qll.a

rebut?

h~

l F.leanor regalà

UTll

gran rialla a la solitut de la cambra..

- No, no ho crec, p9rò té un mirar espeeiel.
gi ,

~

ho veig., un a cos a :rà~il.

- No tinguis por, Ms.ry.

Bé, però hi ha p1anxa' o no hi ha planE. Es Enric Frost o no és
~ri,c

Fr'Ost?

- Prepara'lI!

~ll

és .•• el1 &s- Gr-f\ra,

i hem pas&.at, dues hores al tea-

tre al costa't de la maj aria que sortiren ds- la r.:'8.n Penitanci eri·a •••

- Bé, però aquest "teu1 C''tl'ar8?
- Prepara't, t'he dit. lTesqué a Quint, el planetz 1312 ara fg.•••
- ~le8n01"

això és el que va di.r la noia ¿e Ri.o! ?i-:-n sembla que en-

t~e una dona que ve d'e t'emilia de tr~s rombe i

millor po.lieia f'eT.ll:tnina

d~

lAr. Oliva hi ha., em

desenganyada, i la
semb-~a,

o hi hauria

d'haver, una di:fer8nciaI
- rr'ho aSAAguro, Mary. Quan m'ho ha dit el tenia en un moment que
als homes no di tron una cosa p.er altra••
- Però tu creus, criatura, que podem anar a lf'Y". Clive amb una bi etòria corn eque ata?
- Si hi anem amb 1ma. al. tra..,. ena l' haurem d' inv~ntar•
-

Eleenor~

t'han encomanat cassos

Aquest IF-S eomen~t dient Que-

IlNl

di~icils

i

sempre has reeixit•••

f"À.cil •••

- Et juro que ho és, Hary•••AI men;'s, ell. Als pocs minuts d'haverte'n anat tu ja m'ha dit qui era ell i tots els de la

llotg~ta.

M'ha

contat la sortida d& la Penitenciaria tal com la tenitl nose.ltres, i
les

af~ecioll~

,

r~~

de tots com si tingues el :fi'txB al davant. Fins, t'no

confesso, em feia tma mica de pella de veure que tenir lma noia al

davant el

torna~1i

gaire-bé eOl:i un

edol~ seent

q11e en ve,iea una per
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primera vegada. l això, Enrie Frost mai he- llag'ués f'et •••
- !ilric Frost, pqr tal d'-lnr6dar--nos¡és capa9

da dir que enCBl'a

ha vingut de més lluny que d'allà on has di~ tu!

s que el "meu" Grara, que dius tu,

és

de Quint, del planeta, Ma-

ry. Jo qèlè- vols que 't'hi di¡;rui. Ho és'. l per all es :Ceu l'hara :tiri

l.ma japonesa i una napolitana es t i:rà VesuV1 avall •••
~leonor I

¡.~S

tic @n acte de servei, ara. H'ht4Il ensenyat a

tenir un 'cor da glb9

i sóc l'agent ar.1b més diplomes del Cos,. no?

No titwuis por.

Però té lm mir er ~ spe cial, i ha ving'l.lt de QUint!
l.a millor gent ha :fet miracl':ls per a loca.litzar-los fins aquI. l
tu no volrt....à~ (!ua ara nosal"tr'es •••
-

F~

repeteiJlto que estic en actA de servei.

-Però, é.ünigd mava ••• Passo
-

l~olt

q}18

aquest h&1e tingui uns ulls especials.

1

méR que 'els de tIr. G1iva!

l EIsenor El s

posà

Et l'i lEa

de nou, eque sta vegada -ebojarradamen t.

r..::leonoT, pJler favor ••• Pota~,.. tots estem una mica descentrats. Aquesta ciutat és molt bella, però aquesta humitat qua hi ha deu donar estats d'ànim distints de lloca de clima sec. A veure, Eleonor •••
- 54 el (1119 vols dir, que això- c.Ón coses seriosA8, i potser penses
que un dia o alt'r'g nuc donar un disgust a Hr. Cli\llt, no? lTo temis,
~lary,

sé' l'encàrrec: Posar aquest 333 en mari s de la policis. al preu

que sigui .... al

p'~eu

que sigui,

.

:fill de Quint i é-s, ell,

Ull

s~nts1

l ho :faré. Amb tot, ell és

af'er 1'àc1l, f'aci1issi~.

- Dormim-hi, Eleonor, dommir.a-bi ....

• •
-

,~¡;s

merav&11osa, "8thel. Això enca""a no ho havia dit mai a cap.

- l m'ho diu

8.

la segona ve-gada de v9ure'r.s. què em dirà a la.

cera?
- La tercera •••
-

•

O és· qna

no hi haurà te""cera.?

t~-

- Sí •••no ••• s! ••• vaig dir
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.
"
...
,.
ue marxavem aVU1, pero ••• Jo Ja no soc JO.
~

Ja li dec haver dit una pila de vegades, això ••• Pa:rò és meravellosa,

Ethe1. No li plau, el mot: me-:rèl-ve-l1o-s-a. Mai l' havia dit tantes
vogade s. Vol que el digui cridant aquest

nOtIl p~:r'què t~othom

el senti?

- G:rara ••• ~o ••• jo t~bé tinc quelcom'per a dir-li ••• Jo no sóc Etbel
Rickson ••• Jo

~ll1,

jo necessito dir-li tota la veritat •••

filll la senf.ia, però no l'escoltava. Es *trobava da ple en aquell
estat que tenir una dona d'aq'Jest tnÓn a prop li encomanava. Tenirla al seu costat era com tenir-hi

lnl

c

ió de drogats la droga que si

gons ell neces&ita per a vitn"e .. Grara esté\va malalt d'aquella dona que Li. estava parlant i

mi.<.'s uedicina,

mateixa. Què ern sabem de les reaccj.O'tls d'un ho
ser no tots reaccionen de la mateixa
~

maneT~a

a ell, era la dona

p-9!'

d'un altre món? Pot-

davant les dones maques

<

de la' Terrci. Ai..""ò no ho sabrem :rins que en vinguin

I

s.

- Jo deia qu.'9 no sóc Ethe1' Ri ckson , em sent?

- si., Ethe1.
- No he ViTlgnt,. a

~1.n"opa

en viatge d'estudis •••

-si., Et1l61.
sé que vostè tindrà un gran desengany

sí,

Et"tsl•••

"811a ja se'l mir'à una
quell no

- PotseT

ig"dr'

TJdCB

desorientada. Allò era nou per a ella.

caps d' elJ. l' anguniJ:tjava •

havia d'baver dit
que no, aT'8 ••• Pe1"ò aigui qui sigui pf'r
.,

a mi seguirà 'essent

TIl3

•

ravel10sa.

- (To sóc '1il'!.Tone C,...ay.

-

~s

ql1an sàpiga qui sóc.

igual. Té els

teixos llavis,

~ls

mateixos ulls i les mateixes

denta blanques •••
- ••• Simone Gray, pe1"'seguida naT' la policia pp baver-me escapat de
la presó de les dones •••
I en:fonsàel cap

EJ.l

no

ent.re les mans que Grb.ra cuità a apropriar-se'n.

pogué ac<c~ptar de cap de les maneres q 1la una cosa tEm boni-ca
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com ••• Simone GTSY,"':'"OS desgraciada. Devia hav&l"-hi un mal entès, se.gur, penSJl.·
- Simone.,•• la nsva m!!1avellosa Simone ••• no temis! - digué besant-li

els cabells -. Vindràs amb 'C1i, alliTem a Quint •••
-

"~ai

plOTa-ré pr-ou el mal que et :faré. quan sàpigues totes

l~s cos~s

meves.
e'l

moJ.1a d'ulls. No eren leSfloraJ.les de Jeannine, ni les

1!lÍ!'à

de cap que ell havia vist plorar. En aquells mo:nents Grara no &s recordà d'altra cosa que de que la seva mer~vello8 Simone se'l mirava
plorant. T

cCffllljn~

a

prcpo~a!"

solucions •

.:. Però, Simone, qimone, si això de la presó no és cap inconvenient.
Si

tot~s

t~rnps

les

TDe\ê

a la presó f

s amistats, si jo mateix hi hem passat uno pila de
':~s

veu

qu~

en aquest món vosue hi deu enar tothom

1m dia o altre •••
- Vostè .'•• tu saps queina vida m'er.pers'¡ Fugir, t'ugi!' sempre, :fin s que

ta

poli sempre ~la~ra la dbrrera batalla.

- No', no,- amb mi no t'age:t"aren. T':m vun agafar pel' equivoca.ciÓ, perquè m' 8ssembla.v:j tant amb tm

ls millors llad:r-es que heu tingutr. Jo,

Fergusson•••
- l'Io ,

~eJ"guB:OOn,

no!

R1I no volgué parar-se en aquell
rlnt~

-

tl

No, }.'ergus8on, no" i segui o:fe-

solucions.

Fergus~l"l ~rl8 ~'Lj udarà.., Al.b

Simone?

ell per' aliat no hem de témer res, sents

Res.

- }fo, GJ"ara, aquesta. meva confessió ha de T'estar entre els dos. Jo •••

.;0 no s

erquè o' he con:fessat amb tu••. pe!'q:.lè 9t vêig distint dals

altres. Jo t 'hp. dit la 1'JE-va veritat. Digues-tOO tu la teva, ara •••

- Jo no et vairr mentir, lb l,ri.mera vegada, Simone. A tu, criatura, no
et DUC mentir. No en

sabrIa. l tu m'has de creun!. ,iua no em creguin

els altres, tant m~ :fa., però tu no, tu m'l'las 'de creure ••• Jo formava.
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part de la primera expedicie que sortí de Quint en missatge Ge ,pau
i

oonfratç.;)!'nitat a la Terra. Bill mig d' Lm ca:rra-gament il.lwitre hi ha- I

via per 8 enS9'nyar-vos-el, un
una bomba 6sp4cial quan

eTiS

~nerRl.

Dor,ant l'Illa conferència sob re

trobàvem moltsprop- d' nnes costef;, f'eu,

potser sense volguer, un~ daMostracío poràcti~a de les viruts d'aquella bmb:.. i, de l' apare~l i del S-ell car:regaulen t alnb general 1 tot,
en vaig l'est,sY' LIDicament .jo.

~Jo,

per a tenir la sort de pogue!' ro-

dar r.tig nón i trooo-r--te a tu. l ~t dic, la meva ramona, que per a mi,

lthaver-tl;\ t'T"()bat bé val 1(1 domostració dgl general.
- Així la te
Co~

vinguda de ••• de Q11Ínt, cira'n ala ulls, és certa?

cert és que mai més

l Enric

veuré cap que no aiguis tu.

~ost •••

- HXlric li'J'ost, ho sabem ¡;er Fergusaon, caigLlé a l'e.igua :fugint amb
vió d'un seu aruc policia, unes hores abans de tenir lloc la aonada
con:fe;'ència c)tll nostre gell¡:;).I'&l. No sóc ~1ri c }l'r'oat p'~r més que ho
sembli. Sí. •• si per a estj.tnElr-te vole- que ho s'igui, seré Enric Frost,
Simone, Rtn0:5. e Fr0st o qui v'11f"11""ts ~ue sigui. '1ímone, deixè-la estar
a la policia. Vin~ a.mb mi,

VílJA

amb nos al t:P9S •••

Però on anirem?
- A l'TIJa d'··~ric Vilarrf:\ri. No la sap ningú i allà construirem

tm

apa.eli Rn~à del qr~ em portà ta mi a la ~:'erra. fJO el puc construir
ps~què conec tots els secrets d~ J'avió •••

- tTo no puc ver.ir· ..... h+~}...a:ria tot a rodar. Els

me~.l8

tractes amb la

poli f'a ~m:{s que d'Iran i són dels qua no poden trencar-se ni f'd.~t
ne. Es quelcom m~s :roi. que jo ..• Et prego
jurar q

q'je

m'ohlidis perquÀ et r~]C

la meva coneixf>nfta no et portarà ~s que tm~ gran dissort

i tnaleiràs l' hav€rJ....oe conegut •••

Però pe!"' què, c~rai! les dones de la Terra son aixi1! Per què aquaRta vegada també ha d'acaba!' mE' lament!

- Deixa'T'1 (~""'''iT'8', t' ho prego. l'To ~aRs~m d'aquí:. Ser
si m'as. ia terribl.e

219

coltés el cor. Han passat

MYS

'9neumyant-me a no esco1tar-tJe'1 .••

- Res, t'ins ara, m' havia :ret sentir el que sento al t.enir-te a prop.
Ni el veni't" d'bn altre món, lli el sortir d'aquells tres absurds anys
a presidi, ni altes ulls que jo m'ir-taginava definitius perquè no havia vist els teus ~ ••Aquesta t::rdE',

s~nts?,

aquesta tarda et vindré a

cercar &:lb Tomàs YllanoW:1 i Pon,i Aclal.bert. F'ergusson •••
- No!
O és SimoM, que potser hi h~ alp,\Í

ql19

és pe'" a. tu alló que jo en

voldria éssqr?
- Déu ne"l, n'O!

Frs Cl,ue a l!'!-i er;.1

t'fill

valdre aqnest t'isic qu:t t'ha an-

Lluer-nat per •••No!
- Jo no et p~rdo, Simone! Jo sé que tu no t'arÈls disbarats grossos per
h6ver-mA trooot. T'ho veig ala u1~s, Simone. Aquí no hi ha volcans

ni e¡ements que quan s'ermtgen bo acaben tot 3Clb llamps i trons com
aqu:tll ciutarlà de Grècia .•• Aquí hi ha tm home que t'ha vingut a cercar di

iliona de q 1lilòmetres llmw •••

Simone fugí. amb una mà a J.a bocs.. Bl1 no vol dona r-ae per ven~ut i
diu:
- A les sis vindram per tu, Simone!
•

• •

A Mis's Kho:x -H~'t'y Donovan- li costa Déu i a.jut posar la s:eV8 companys

a to .. Li contà h13tòries de renunciaments i sac:ri-:"icis que t'ormaven

les

f'ul~s

d'o.r del. Cos. ., Li anava :repetint que deixar-se guanyar pels

entiments era de g9nt de poca volada; que

lU1S

homes que tBnien a. les

mans els destins d'tm grro pl\.!s tenien els ulls posats en els, l'88ultats
d'aquell viatge a Btn"opa; que

l''havi~n

escollida a n'elJ.a, p.ntre

mo~te~

pal seu tarannà a prova dé def'allirrl9nts ••• qUI? l'amor és un sentiment
passatger - per això
d'una

er

s'ho inventat el divorci-,

qUA-

fa veure ls vida

ne]. t,ot aOB,...tada de tal com és••• que n'era una prova b9n

palesa la q'l& lm hOMe, per ulls 'esp'3cials que 'tingués, feia creUre a
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tmes quantes denes que venia d'un a1.tre planeta •. ~
- ••• Tu rai,

~1eonO!',

que ets: pots enamorar les

El vari tabl.e turment és
no asps el

qu~

v~gad6s

que vulguisl

'r a nosaltres, les que no som boniques. Tu

sof!oeix ma dona com .jo quan Veu

ql1~

tot es fa pe!' a

vo·sal1les: miradAs-, 'l'"egals, paranJ.es escolliòes, CBl190ns ••• Tot això a
nosaltre-s ens passa de llarg perquè no tenim els llavis prou rojos,
els ulls p:ron

nAr"T'~s, l~

carf. pron maca •.• Hai enfl han fet cap encà-

T'rec, a lel';' poc éJgraciades,

a obtenir una i:r:'forr:oació seduint els

P€T

homes. l els anys pbssen i, en 1Ice de dones ens convertim er. una mena de paper de barBa••• ::iecordeR quan em deies qtB era absurd allò que
surt a les pe'l.licules i a les

nov91.1~s

al veure que dones del Servei

~ecret traien el ~rvei i el secret 1.aJllt una ul1s

na!'

espe ciaIs qtl

t'óssin ••• 'Record&s ql18n em deies: qur~ si es té \locació, i tu la tens •••
- !'Tou, Hary, no Regueixis.
aasen 1msq 's t'uue

en silenc.i.

l;~u"y

Donovan es mira la seva companya

ci.ga:r'reta miTtl.11t A terra, i per..s.a: 11 Eviden t.ment, aquest

1~.

horm v:i.J'1f:nti

segon~

~'on

vi'1gui,

~mT'ia

cl'p,sae:r boig dA1 tot per a no haver-

'n enamora:t". Pe'rò Ma:r~l Donovtl..Tl ~s, T,,43nÜ" tota la ra.ó quón bo dei a,

feta de' papgr de barba que- -9S un pÓ.per qu~ per ell scl és incapàç d
Ren'tit: a:t'ectes pe"" a res ¡d T/e:r a

vida d'"P;leoJ'lor qne Ç}lla no hi pot

- Bé,

ningu. l sap- que hi ha queleom en J.a
~~r'

el sord.

què penseEl fer?

- N'o ho s~.

Jo, sí. Mira'm. Reco:rd8~ per qtW en~res al Cos? Recordes a qui por
taren a :ta e,adira

'~lè ct V'i ~ aqu~ 11

25 de

f:"~nel' .•• ?

- N'o! Això no m'ho '1""€co:rd:f,s, Fary. tTtT'. Clivo t'o:rna:ràK

de nosaltres!

a estar

. '. .

Les sis.
- La senyora'ta Etbel, •• Ethel Rickson?

- 'Jn moment, seny{'T's - i l' 4mpl~at de l 'Hote-l '8" aeosta \IDa instants
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a la

cept~leta

te1e:f"ònica. l diu, tornant-ne-: L.a senyoreta Ethel

els està espe,!'aJ:rt. a. la seva hahitació.• La ntnnero 70. Per .. hqui., f'aci'm

el -ravor,••.
- Amic -diu Pon; .Adalbert- Ah, quan la vef-'is,

que tinguis pv'r de no trobar-la•••

Pon~.

Miss Ifuox qui obra.

,,9
'lO

~embla

Passin- diu.

-Simone! - crida Gram.
Simone G,..sy a-spera somrient vora ma f'inest,..a •
... Mira, aquest és pf)n~

Aòa1be'!"t ••• l aquest Tomàs YllanG~.

- Senyoreta - enceta el més genial falsif'i<lador aga:fat-, mai havia
vist res tan bonic. Li ju•••
No pot acabar •
... Ni un moviment, senyorsl - diu algú darrera eÜJ nous entrats mos-

trant-lis un amenassant revòlver.
Uentres dura l' oppaeió d'emmanillar-los, GraTa no treu els ulls de

la seva

m~J"avel1osa

Simone.

- Tu, Simone .•• per què?
.I

- Silenci, senyor - ordena

tro

à.eJ.s pQlicies•

Però tan mal fet és enamorar-se en aquest món! -diu malgrat l'a.vis
,

el

pob~

l peT'

tractes,

l:'

bane de Quint.
eomqn98r a cont!'adi."" la policia ara que de nou hi ten1.a
Pon~

Adalbert diU:

- Maleides donêS! 'E:s elaT, .a.,b ell prec:fs fU'llAnt que no n' ha vistes més

'nllà de mitja dO't~~na••• Perquè no ho intentava, sAnyoreta,· amb :Jnric
Pmneranz qne s' ha casat trenta vegades?
La intervenció de Tomàs Yllanoga és aquesta:

... :No saben pas si 9ncara dirigieix l'orquestra, Larsen, aquell norueg?
Què creien, senyors, que ens posari9m a plorar?
-Suposo que no tindran cap inconVenient

el)

acorrpanyar-nos, veritat '{ -

222
pregunta un dels policiaF!.

- Amb molt. gust. -diuen, :fent un bisbe TOL1àa i Ponq.
No t'hi amoïnis, amic -diu Tomàs a Gra:ra-. Totes són igual ••• Quan
menys hi peT".ses et surten amb un ciri tr&ne.at.
- En fi, senyors - intervé raeenor dirigint-sa als hot:e s amats-. Aci
tenen el 350 - Tomàs
329 - Ponç

4d.~1b('rt

lanoga íh

un~

airo8b

ven:rència-, i è1.-oi el

s' arronc;a. r:ll sapa tlles-, i ací tenen el :fam ós 333.

I_ra ja no podrà fe:!" més la vaga del parlar pe:'"'què parla. un bon angles,
i podrà dir a la policia que no és J~nric Ji'rost, i 'Podrà contar-li la
històTie d~ la seva vinguda d' l.ll1 al tre mórJ tal com que l' ha contada a
mi •••
- :3imone •• •no podré pensêtT' :né8 ql~-e

fJt'b

em
tu els anys que tomin a to-

car d'estar tar.cat •••
Simone ~~ :p('-""t,a una mà a la boca. Surt i1iSB Kl'lox i se l'empol'ta
fora de l'habitació. Quan aga~s i agafadors erl!)n al passadís senten
un gran cTit. Gr'é<ra intenta 'T'acular. No li ho pe.roeten, és clar.
A J.a camhra ;Iary Donovan arribà
rlavant el

desesperj'~leonor,

é\

p·:>pdre llna mica de paper de barba

la magnit'ics Agent 478 considerada a

lea altures com la més per:f'ecta anatomia contra t.ota mena d'emocions.
Passà I!l('lta estena sense qUt"J goséG dir rea a .la seva companya. A la
fi, amb veu baixa, gaire

humana, li diu passant-li la mà pel. cabelJ.1'

- Eleonar, pobra, n"0 ploris més'•••

..

. .' .

-senyO)' - diu Ponç a.l policia que tenia r.lés a prop abans de pujar

al 'taxi que se l'empor~va -, això s'ha desfet••• - i li mostra lea
manilles • .AqLBsta f .mció la r~petí deu vegades. A la que t'eim onze,
el policia, amb 1ma gran dignitat i>r'ofeasioI1bl, obr-i la portella del
cotxe i Uen~à les manilles el carra:"·.
• • •

- Les neu, "'1obinaon, i cap dels tres ha tornat -deia ¡"ergusson mirant-
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se el re1lotge -per qui-sap-la vegada. Fa tan poc que ha vist Onofrofi

..

i té tant~3 ganes: de tomC:"l" a ésser f'ergusS'on que, sensa donar temps

al gran linguista M posa:r-'ge en estat, li

~,'

a~f'a

barroerament el cap

,

i mirant-se-' 1 com q'lBD ~b aqnelles miradeG es· gll8Dyà la ce1.la 340,
raI~ da,

l i t'a contar, fil p'Jr

els 'aplesodis. 00

l~ Sl

darrere s hora s.

- ••• l Pon, Adalbert es des:fà onze vegades le's mmillea ••• S'aturen a
una casa da.l carrer

x.

T~1s

surt

rebre un senyor amb ulleres que

&

exclama repet.idament: "l'~()lt b4 ••• molt bé ••• molt bép' Va a l'aparell
t~le :rònic i

demana el posi.u ar.•D 1.1 :'¿c.ibitació r.úooro 7 O da l' Hotel B.

"Felicitats- -diu a algú Cine l'~scolta a l'alt)"a ccst.'lt de fil- •••
"~el~citi-la en nom neu ••• ~l1a Gstà

igualmer.t1t •

~~

diriv.:'nt-sp. uI

mana, di u: "Senyors, un dia o

indisposada'? :r.s igual. la feliciti

tres detinguts. amb
~l tre

havia

UI"' 9

papers a las

ea passer. Jo ela prometo

portar-TJa b6 amb vostès si vostès s'hi pm'ten amb mi ••• Vostè és Pon,:

a. obr'ir caixes que no es P..2

f~d~bert, r~tinprlt

durant tretze anys

dien obr'ir .• 1I

podien cb:r;Lr o no efi podien obrir", diu

up....c¡

p~:r

Pon~.

"Vo,a

tè sí.. que 'les: noma obrir i p~:r aix0 el teu ien bga:f&.t! Ea! he cBnsat
a la gent. 1ns al"tr9S, on són?lI.

"Res

s~ny~r" ..

G,

",To puc jurar-li

qu~

aci. no hi són tl

"Vqstè, :ra dirigint-sa a Tomàs', b~ po:rtót alguna

vegada e:' nÚl'!Iero 31)0 a l ' e sq11Ana? " • 11 T];a l'ila d'anys ••• i no és qu
~l

trobi e

:'~ltttr,

sap?". 1I~>é que tracto amp gent, dintre el seu ram,
•

de gran c?t.eE:oria nerò jo no 'f'a:i.g nt.m que cur.:IPlir ordres' .. Etil p.ot sir

on
qu~

ón els al treg?". "Li ho di'Y'~ Gi f'R uns bi·tlleta de barus com els

..

,

f"a"5.f' .io I "'. "Res més ll • J: ara toca el t)'on a Grara. "Vostè

és el né·s .iave. ~s "laIa ecsa paaar-sa tota la vid(.¡ ." la pres6 .•• Sabem
er.ll3\Vostè ha dit (ple no era Tñric P"'rost ••• Qui és?
rrei, , i vaig arribar del planet;:, Quint 1312 ••• fi

"Jo sóc Grara Do"

Deixem-ho córrer"

. .. .
- Potser ens Dort'7'

l separ .••

Stbra la nm'ta i lm policia,

b.\

10 2..e8 clauH a l::.t mà, pregunta:
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Qui de vostès :é8 <i:rara Dorrei?
-

_

~Jo

Acaben de portar aquesta lletra i no l'ñem

ob~rta

per indicació

especfal- del remitent que té prou :tn:fluència,. ea veu, per

:cer a-

é

questa t'lCna d'indicacions_ •• Ri desitgen qU81eom•••
- No podriem sort... i:r tma miqueta? - diu Ponç nue havia reguanyat el to

qua havia obp.rt enze ,,-egades tIDes manilles. El policj.a. sor-

dJençà

t:! s(Xl1riant.
- La sign~. Y:leonor -diu TomèfJ a~ans de conen;~rr
Eleonor? • "Llegiu,.

é.

llegir el correu.

'l'~mp.>l;o •• "

Yimagino què ptmsa,ràs (ja mi eT'

• 1l 1

que envejo aquellb que per

tJll

~qne8ts

t:omp.trts. 'tJhicament puc dir

es ti:rà al Vesuvi. Sóc, ja nc

Em

teni-r cap dilbtoe ~ una més a la colla ela gerlt abnegadêi que ajw a
vO'r'tir-8f~

la
'-

en realitat la t'amesa :f'r'r;.se da que la policia

a batolla. Faena Hozzo, la teva primera

r

deus
8

cotl-

anys sempre

coneixen~a

fou la

que ens donà les pri.meres in~c-rm&ciQns. Recor'do que quan acabà la bi.§
tòria plol"à com ha plorat jo fins are. l ens èig'llé que alIe creia a

peu
i a cavall qne tu ha'Tiês vingnt noI
-

planet~
.

Qn:i_nt •••·Jo vaig JtIti:K

riure i vai.g tenir :m grHT' interès en seglJi r-te les passes i veure' t
de pl"Op. Vaig estar a Paris i vaig parlar amb Jeannine i amb Madame
'~iche'1i3t.

drama

;{}r: di.g~¡aren not~jes

de~l.. rre.eo:p~ Cl~lb,

mica ja

0118

el del Vesuvi ••• .A P.ter:es ens despistÀrem una

el f.'uia d'ençà (p équell~-t nit de llèlWps i

fici ••• F:ins ql1 e
lona. Hi

C1ue ereR lm home rl01t ric. Vaig saber el

}~Vi.8

.,

trons mudà d'e-

eben confidència de lé vcstJ"'a arriooda
0no:f'rof'f'

~1aT'c~lona

vam suposar ql.e F'urgoesrn no

GB

El

Barce-

quan nosalt!'"3S hi arribàrem i

voldria pE':,,'d!'e l J actuació del femós

f'l'crassor. ITa~lléB eatat f'p.ci1 11aten5.:r-vos al tlataix teatre pérò hi
havia Fergsson aJ. que ter.1em oreres d'evitar." • Les coses que

~gui

T'en de sr:''; s de l'c.ct.uacié d'Cno:f'rof't' les 8!'.ps.. tan bé com jo mateixa.

AIJ.ó Ciue j 8 no saps és que lt priT'ler&

v8g~èn

M veure':t em vaig aen-
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tir' captivada, i enar.Joraèb. més ta!"d. Per què'? No ho sé. Una mentalit<:4

e'n va an&' en orrio en uns

ci Ó à' an:y:

re que

v~ns

COl':.ett

s. Es un absurd creu-

d'un altre món. Half:,Tat aquesta abaurdi tat, jo sóc de les

que ho ·crec. Ho dir4 a. ql1i sig1¡i, dir'é que no ~t& :Enric F'rost, qti&
,
e-ta Grara narre i, d~l plane-ta Quint ~ ••• Ré c;. t1a ningÚ f.1 creur a 1, em

.

prendran pe:!"' boja. Hillor.

sant que ho

1)")

tarè per tu••• Pe~ué tJestñno i, ja V9US, jo que t'es-

t:'mo tant t'he posat en rrélns
n~s

podré passar tota la vida tancada pen-

ne

1fi policia••• Com lEfS maleiràs lê.s do-

de la Terra i, de totes, a mi ~~t:rà a la q.... més nmleiràa •• iSncara

poc abans d'~"1tr'ft:r a l'11abita<7ió de l'Hotel es-u.va 8~gura que sorti.l'la a avisar-vos que lli

trê.T i

c;ue:-~CM'1 M~S

4'"ort

l~aviF..

la po::"i cia

¿;

dins. l us vaig veur-e en-

(;U~ jo er., r.1r";.lntingu~

cJ.aV&dF\ vora la finestra

SGnse dir r~s. 1.11, aquells f.XIts -OO.:s: "Tan mal :fet és enamo:rar-ae en
aquest t.3ón!~' no se'm m01A.en ni se't:1 motn"an dol

nsament per anys qua

vir;qui. ~~S qm treurà el dolor de saber el !3:11 qua t' he :fet deixant-

ta enamora:r' de mi p1"ir.u~:r i :r.el1t-t~ tot el mal del món més tard. Pf3ro
H:1"C: qu~

s que jo t.anbé t'.,stimo i

no ha.

1~

rao c. fer, amb

totES

lb

:força de:"_ t'JeU COl" ••• T.na coso., p~rò, 1t vull jurar. <;t;'la no era jo qui
pennetia que la policia se t'c~portés sense protestar-ne. Kary Donovan, la nue t,u coTleixies com ::-, Eies
t,,:,ocutart:m ara

-ra.

ox, ve Te ccrdar-

a qui «:t-1ea-

lIDd 3..'rl:\'s. Q-'.lan em va dir aixiò encara estava segura

que aquoll ::,4cort1 seria è.ar:lUllt q uals6vol al t1'e, i ara estic Bq convanr;uda que el :':'ecord del teu curt

P::H1

pel

!"JeU

costat és, serà per a

mi supe,..ior a totc al t~a ccsa. l sàpig~ues que et cre'c de tot_ quan
m'has dit. l que vi'1.dria el ~l~ costat fósl:ds

G

no Bnric Frost,

vingúess'ia o ne '!in:·rlé~s:i.s de Ql1L"1 t ••• Tot 2.i~ què hi :fa si t'e-atimo'¡
l

jn veus, GY-ara estimat, jo que a((IU tu he estimat per prinz-9ra vegada,

jo t 'he rosat, a tu i als

t~ua

'companys, en oaus de 1a polici a que

scopre gunnya la c1a:Te:ra batalla.
:tllg(l no dig¡_H~ 1'88 du)'al1t
sa" 1 mi,..ava l1c ~tim')samA'.Lt.

tUla

('i:!-[1on9 Gray••• Dleonor.

~ atona.

Gr'ê:iJ'ó uiT'ava

ll

al sò1. Pon~

I
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- A mi - p-~aoo dient 'roT:làs ~r e dir' alguna C08~-, una cart6 així

em donari.a pe!" a fer els bit.llets de banc més ben :fets •••
Que us veieu er, cor de tornar-ne a :fer, Tomàs?
qui ho sap ••• l bé, Grara •••

,

- Ara si que serà d~ debó si tornem a la.

aque sta s'erà la

rèso qu

D.~:rera qne hauré vist. De:f'init.iv8nent, les dones fi' aquest món vos-

tre no r.ón pe"!'

~

mi. !: pAn8<."l"!' c¡ne per culpR t:'leV8 ns tornare.n a tan-

car••• Ah si la pOgl1AS tornr:-.T a veur&, no~s l.ma -estona .• •
-

Què: :f:z¡ri es?
¡To ho sé,

-:->~

Ò ~11a és la (1.11a us +,()rna:l"il a '!lrCJ.sidi •• •

Truque!: •

- Ara si

qU'1

ena dOlI

po:rtar el sop.'1.r ••• ~o! !! - i al dir aquest tlNo"·

'l'onà.s "lIano-ge oh!"! uns ulls

CC''l')

e ent.'rb.r

això? I - exclal'là al v

~i

no h2via ob0rt -. Com ha anat

Ft'11~gllSS0n C1t~b

el 11111101' dels seus

som:r-il1!'es a 'b"rd.
- A vos

tarn~?

- diu 0'ra!"n.

Però ••• --ra

'3~par.to,t Pon~

9rant.

ntp.s. rmric ens est)¡

No ue:rdêT!l ~1 tor.ms 'fAnt P'"

Adalbq:r-t.

- Es de debó? - vo~ acla~ir Tomàs.
CT:'ira nccífÍa diu:

Abans de
.18 son

"~fl

50rti~,

clal¡Zi \,'OS ••• 1l

con si 9sté·s

di H a 1$:\ rtent

ar~:18de

8ct~1~t

a l ' escenari del te atre.,

b~e-r-

ir f:l.ven i no veien:

q'.1

_ l aqui no 118 pn8sat res, sp.nyors. 'l')p,~itjo qu~ trobin UOB bona excusa

er a conto:", a c{ui

o Vl.lJ.gl li El abA ;'

t.~

Vostès de tot això no en sahp.n res i nqui

ha 'D8ssat aquesta nit.

!10

oon

po,...tat cap d$'tingnt.

...
.. P~rò. com dimoni ho

1'2'1 88.1)11t,

con ho heu fet'?

~

_ Onof':rC'f':r, ~reett..<3, :r-ou C08~3 ~PR èif'icils al ~at1'<:'.

Encare Que algun dia era agaf'5.n de debÓ,
diu Penç

mb

car~

de

f"9~ta

Al Port! -coms-'na T<'erguf'son.

1::1aj m'.

8QUp,sta

d'avui val. la pena
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Un m6L'"8utl - diu (]rara:

-

'tUS us en desdiu?

- No ••• ~ÇJria. molt oosg-raciat si no ho

:rer ••• Acempanyeu-m'hi,

pOg\..1és

doctor.

- A on vC"leu anar, home de D.4u?

qe:rà :.m minut just. Us ho prometo. La

A veure-I

da:r,-.er8 V9e'ad 8 ••• 1.

re co,..,.i u

vu~1.

veure per

t,ot el VOs trEt poder si passatA aquests

c:qixante O'9gnnS3 no 00 e amb vos al tr-es.
.Ja

nse,,> que és la que

,

e""ò la vull veure. .Ta no

- Sí,

L'aut",mòbil s'atura

t aga:t"ar?

ans h;:\

dflVaJ1t

n veure

,

.
~ap

l"Hotel. Grara en baixa. amb posat ex-

trany. 1T-o sap què f'9rà, p,n.ca:r>a, qnan la torni

ta

veure-J~••• Truca

:'~]eonor

~11, davant
\T

o sap.. no not .,.,

lent.' Té, a,
olic1a.
l~s

~s

T

de l'alt-re costat de portA.
tassó de tè,que s'esbocina.

té al

Olm

d&iy.a seduir pal 'Det!n

nt, que ell ha vingut Br.'lb totes

itjo~.

tn1

:'et

u WYior

, aCot~ta al

1!",

cinc .•• Ella

flenb~_ant

comen~T

cr~u G.ll~

ha d" originar en

j.nto.... olaDeta~

hom~9

de

tancada d'ulls, eape-

Ell sent en plena ca"a l'alè d'ella~ l nc pot

ro'imIt. tTa en

••• AI segon
al.c~lJ

se la queda mirant.

t;lés Olla mirar-se-la .. Ella el3pe:ra quelcúm vio-

r

a cor.lptar els

a Fergusson. R' ho. conVertit'. en llna
~r

davant"

t'a poc i"ha posat en mans de la

altra cosa que

da

voure, però necessi-

d'lAS pa~ses,un hoT'll~ qUf:.t

rant la eoe
.¡:t_~

iva

rnalE1ís int,encion'1 que

resó.

.:r9mênm

deixant caUT

aVf:}11

la

Ei

a l'habitació n{IDeTO 70.

- Endavant .... -d1u nna veu
! •.• 1'8

's •••

va

núm~ro

T'<''r'

i~anta

'na de dfleS1'1=! rtr-tdoT' humà amb cor-

comnt.ata Molta ••. t

al1aT'~ant

seeons promeso

nta-quatl"e-, trenta

eI moment fatal per a :t'er-la patir

quaranta El 'esdevé quelcom que d' haver entrat

en p,quell moment,

- Ah ••• pe""don in! -

11en

gUr" ha1JJ"'ia dit. /J 118u:ria tancat lc porta.

Perquè qua.."'1 ?:leanol' esperava.

ntir un tret. de revò.lver o unes mans

I

22R

al coll llevant-li la vida a. poc

ú

¡JOC,

:f'~t

rialla, la prüoo:r's que Grara havia

el qtlè

sentí t'ou una. gran

d'ençà de la seva vinguda de

Quint. Durà exactament cinc segons aquellE1.

l~ial1.a.

l quan olla pen-

sà "Ara I ff, G:r'8ra parà en sec de ri u:re, se 1~1 i.?li,..à s"l:riós com ~er.P.p:r1
i, enl1f.9ant-la per la cint~a la

que li l'êstava lliure

besà í"urio:t

nt prement aob la

ma

el cap de la noia contrGl al seu. T bo i besant-

la anava comptant f¡lentall:19r.t, quaranta-nou, cinquantn, cinquanta-tro ••
Al arribar a sei'~ta, acabà la <''OI'da i :rugí. ràpic1amant abt.ns de passar-se a ,,8
1

..,

l."\O~~C1a•••

- Qui. hi mvi.a? - pregunta Hary Donovan e'Lt.rant a 1 'ha.bi tació.
TI:leono(no

con~tà.

}i!irava la porta per on Gra:ra havia sortit i te-

nia 1mB nà a la boca com pPT"' a privar' que se n'lli esce.pés qU4I!1eom •
.... Eleonor, ha vingut algtÍ"
lli1ry Doncv.an esperà troa e~tona. l -aeonor, a la :fi,

.

,

1.gue~

_. H'he adormit, r8T"".f i dqc hdv~?r cridat socniant ••• Però si nc ba es-

tat tro pomn5., beneit sigui Fa::r'i{llSs'cn que LW l'ha deixat veure per
darrer cop •••
• • •

Alta maT. ?a tres dies i tres nits que Gra:ra no ha sortit del
seu çatnarot. Ri 00 lltm sampre. th c:liner xinès - si no hagués pogut tenir un cuineT' xinÀs

fi.

bord Bllric Vilb.<:arí hau~'la estat molt

dis sortat- , p.l v:i_si ta tY·es vf-Ogèiuea ~1 ('1ia.
dia, durant

1~

res que tant el

nit, U porta
cuin9'r~

xinès

ca:f~
COT:.!

u,

(~9:r.S f1a:r'inèrs dE1 guàr-

l'GpetidarJent. ::: fE. setanta-dues bo-

el rJariner diuen el oa:.ei:x: escriu,

dibuixa, dibuixa, escriu.
- no ho sé, diu Hobinsol1 dins el sf:t.-ç'&.:pi c}'::r.:ric Vilamarí.;que de nou

toca la lluna. amb les
gO}'}

der1~

clins le.

cabim~.

de co:nanamen t del sèu se-

"ORIO!l-, ho creieu d~ var'i tat glIa vinglÍe de Qu:Lnt i que nosa1t.res

arriqeID a anar-hi?
- Jo, ara T"'eetic segur - Cf\nt3sU\.

- Si vos ho dieu .••

lI'Al"g'U9SOIh
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- A mi la única

COS;l

que m'apena és que no s'hi pugui anar per mar -

fa el Capità ••• - ~stem ·pP.ssant les Illes· Nomandes, anics! Aquesta
de la dreta és la Illa Ge:r-sey, al ~ons la costa d~ Fran~ ••• Al da-

vant, :r-etallada a l'horitzó la de Guernesey••• mes amunt no trigarem a paRsar la. D'A1derney i ben aviat ens

passag~re~

pel

bra~

de

mar que ha porta t m9s vaixells al danunt I Ah, com folt possible que
pogués pas~a:r tants a.nys reclòs en 1ma. cel.1b. de ?:7 metres qu~drl:.ts!
Sort que ca.da. nit somiave. cordes i
i

~ues,

timons i xemeneies, ports

tet:1porEO,. 9 •••

- Bones tardes, 8t!lics -és Gra:ra qui na.rla.-. On ens porteu, Capi tà?
A Lodes! f..lJa tota la vida que bi cap tothom.

No demanen papers

a ningú. l s.llà trobarem de tot. Té el mÓl, enter de proveidor, Londr'Js. Hi veU!"eu va.pos de tot~a les l)anderes

i, ai tinguéssim temps.. .

la d' ella, de bandera/la veurieu a tots els ports de la term. Des
del CanadS3, qm~ ~l general wol:fe .•• com ho hb~~éa fet el generaL. per
arri'OO.r Pol Canadà si no hi hagués hagut la mar·pel mig! ••• escamotejà
als francesos ,t'ina a Nova 3elanda, que és a l'altre costat del món,
tro'OO.riall la bandera. anglesa pertot. Els eeus vaixel.ls :fa anys i anys

q'l~

qS

mullen a

tct~s Ien maTe. Va dtt?ar

tm

temps que gairebé pertot

on anav~n e:ts seus vapors i velers era seu. NingÚ gosava contradir
a tma g~nt qua tenia tantes èmbarcacions. :Ss clar que perqnè no els
contradíssin els vaixells

enÇ"le~os

anaven grassos de canons .•• Tots

ens hi entendr1HD a ¡'onre e, perquè tm a de le s avantatges que té é:lquesta enorme ciutat, g""an perqm s'hi ha d' anar ~r damunt de l'aigua,
és que tothom parla anglès i ells no velen pa:rIar d,' altra manera ni
a casa seva ni a :fora•••
Boi:rn. D~vega.de9, entre el vapor espès de l'atmòsf'era, es v~u~n
dos metres dA 'p<"licies de tràf'ec, amb maneguin a blbncs perquè la gent
~ls

vegi, uns lhnns enterenyinats i cases gri ses, t'osques, humides.

En dies aix!, Londres dóna la

impr~ssiód'una ciutat camuflada, com
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si els londinencs no vulgúeasin que la gent de :fora veiés que tenen
tma ciutat tan gran •
. A Lond:rres, Grara hi passà sense novetat en questió de senyores. Les

poques 8J.'1g'les~8 que veié, ~osa cm"i osa, jlr à. q 11A 9'ren molt semblants
a la s deQufnt.

- Teniu
~Jo,

mo~ta Londl"~s,

a Quin t?

sense boira, no sé com serà. aquesta ciutat, pe::"'ò si

~s

tan g:ran

com dieu, Iln tenim moltes. El conflicte 9ra., al principi, el pol"tar
la gent d'lm lloc a l'altre al migdib sortint dels llocs de trebell.
A ?rura, por exemple, hi tenim més de quinze milions d 'habitants. Sc*:
lúció? Vingué quan es trC'bà el menjar sintètic. Ah, quan

vegeu men-

ja:r- la gent de Quint a les grans ciutats ••• ""n plat d'arròs vost:r-e és
l'equivalència, allà d'Una cosa com les vostres aspirines ••• Un polles
tre a l'ast, o el seu equivalent en vitamiD~s, és siUlplement una injecció. 'Bs :ran dinars de gala

f'ID

els quals l'acte de menjar és ques-

t.ió d'un parell de r1inu1iJ ••• La gent s'empf'orta el dinar a 1es fàbriques i ot'iein"s, i un veritable menú cap dins. una céÇceta com 1ea
tres cap ces

d~

VOJi

llumins •••

- '8s curiós, és curiós -diu Andreu H1lans- que siguem nosaltres, nosaltres' qw"} un An~' end~r!'era portàvem tots lm número pertot e,!'T"eU,
<¡ae siguem pY''!cisam",nt noaal tres ¡g'1s que tinguem la missió de mudar
léB planes de la història per obra i gràcia d)haver empresonat en la
nostra companyia

1.ID

.

home que venia de Quint i que la policia es pen sà

que es tractava del més t'amós delinql\ent del segle ••• Qui ens ho havia è dir quan

~ns

van domr aquella

pOmpORR ead~na

perpètua que se-

riem nosaltres ~ls que aniriem, camí dels eatels, a la recerca de
gent d'un altre planeta pel" a convénc.er al llostre que la guerra, 00
i matant tanta gent, no 8l"!'eglé1. les coses desal"reglades, i que tot
allò que es vol aconseguir a canonades es pot aconseguir sense o
'.

••

Qui-

nes paradoxes té aquesta vida nostra tan plena de sorpreses, desengsnys, e·sperar.c9R ••• i policies1
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Abar~s

de d'eixar Londres, amb 1"üR.IO" (\lig ple del material enca-

TrAlgat per Orara i pagat al comptat per Tomàs Yl1anoga, l'bolM de

Quint digui:
- llia solp-

0000

f"(\ra de programe

tt.CI

demano d''.Jmportar-nos a la Illa

d';F.mric i desp:",és a Quint •••
Tothom tr.emolà esper'ant. Deman'aria 1ma dona, és clar.
- A Quint no tenim dones com las vostres, però tampoc tenim músi ca

com la vostre. SêgtD" que les done s de la T-erra

ra n influit decisiva-

ment én e'1s vostres composit-ors. filIà tenim molta música metàl.lica,

m9'6~iC8, estrident, monòtona. L-es c'an~ona
,

l"a,l't..ra. He sentit a dir

8-

semblen calcades una de

gentent9Ga, jo com sabeu no tení.a temps
,

d'escolt-ar música, que

~b

ma

c'atl~ó

que s'hagués t'et n'hi hauria

prou perqué tot" són iguals ••• Doncs encara que només sigui un quin-

tet. Allà qtBda'J'at1 lIBravellats, e9tigue-nE~ segurs. Es detIBnar Maersa?
,

l

fou d'aquesta manera que cinc mÚ:Jics angltJsos -{('l"'maren part de

l"expedie1ós'9nse sa1:l:tr que mvien estat ,contractats per anar a fer
concerts a mili<'T1S de quilòmA'tres dels lloo-s on en t'eien normbi.ment.
• • •

De nou, la
tn:argate,

UB!".

Do~r,

El vaixell va deixant, 'Segons el Capita Sheemess,

HythfJr', Vi:fuchelsea ••• S' arriba a Burrleus i; per e avi..
'/

tar dificultat,s' (}rara no des-embarca i passe el temps llitre a bord
fent pràctiqtl9.8 de lectura. No Calia, p'er raons d'estratègia, anar

.

a la nIa vi·a C-anal de Pana,mà ja qu~ el Canal era relativanrmt a
p~op

del

nou, par

ll~e

on t~ien

h(\s-1i~9-, ~1s

tmS

homes tot l' 1nter&& posat en ten i r de

evadit9 de- la Gran Petlitenci.arí.a.

Durant la navegaci6, de tots, 9-1s més engrescat era Enric Vilat:larl.
Deia mirant-se la ner:
- Heu vist res més' gran, més pod~ró9, que l'aigua?
T'Otes les cos'es dolantes

SÓ!1lm

~lfireu-vos-la!

te!"T"a••• Presidis, r.linistres, cobr~\

dors de cont:r"ibucions,car:reteres dolgntes, lleons, restriccions elè-
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triques, tribtma1s i :farmacèutica •••
ATa, G-rlWa ja llegís cern la tna.j&ia. dels mor'ta.ls i apreni~ la història del sèu n.ou món, er·

le<~ hor~n:~

de llEture,en llibres que Andreu

Milans bavia adquir'it per a eJ.~ a Londres.
molt perqtè

T'ingu6. temps de J.:& gir

.el capità t'eu donar a l' "ORIor' la volta a 1es set mars.

semblava que t-enia por de no torna:r-hi més a l ' aigua" de t8nt com la
so~cà

de dalt.. a baix. "Veieu?2,de:la,. " Ara si e'n& m.iressin de fora

naveguem de cap p-er-vall!

Hai h9 entès perquè no quèieu quan passa-

Ven aquestes mars l''. Li t'ou donada una gran alegri.a al Capità quan

Grara voJ.gué pa:St-lar a prop de Santa BJena ja que les biogra:rfes que
en lleg1, ~l deixaren adm1:rat &el J.e.s condicions bèJ..liques del sen,yor
Bon'aparte el qual., segons ell, a Quint hauria tau.bé fet una gran ca-

rrÈ!ra en el temps" ql.19 guenyar um gue¡rra era molt OS} considerat, prajJ
e-indint, ~s clar, de l'opinió deIa
e·

•

que ~a ~rdien .••.

•

El esmi .&S el mateix que s~gu:! el primer "ORIO" que negà 1.500 pas-

satgers. Enric Vilamar:! retras-sav8 l'arribaja. !UJ. hauria volgut trobar un t.emporal per' petit que :ros per a fer
d~

UI'I'

demostració a l'home

Quint, 'pp.rò aqUé9ta vegada t'allà el tem.poral i -el segon "ORIOII po-

gtlè entr9~

a la n1a ant> tots els el.emen ta en actiu. El desamoar e es

t'eu, dónes, en mig de l"entuase-iast:J& genara~ i el Capità fou sorollosamentfeJ.icitat per tothom ja que la seVl'l Illa e.ra, en veri1a t, tota
cap~

una

de belleses.

.

- l és meva, amiCS-, és meva!' no hi hem e s'tat ningÚ més que jo i un por-

tuguès. l 00 la sap trobar ningÚ,1, men:Y9 ,ai hi ha temporaJ.I- anava·

repetint :.mriç cada vega:18 que se l i l10ava aquella propietat privaia
pe:rduda en mig del Pacific i al1tmyada de tota via normal de navega-

ció.
~s
~es

veu, p~ò, que alguna propietat passà per alt al Capità durant

anterior visite s parquè:

- ".1ireul ,.. exclaMà TIobinson 81!nyalant al :fons d'una vall- Una casal
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Però qui dimoni ••• 8i aqul'no hi havia estat mai ningú abé:lDs que jo
i tm portuguès co1.leccionaoor d4! "saudades.1t .! I, per altra part jo

e.stic segur de

DO'

haver-me equivocat d'Illa.

- Suposo que no serà un lloc de· p:c,liclal '"' digué bromejant l"ergusaon.
- .Donaria deu die.,g de nav.egaoió,

qu~

ara pe..r a mi és donar una :fortu-

na, per ~'. sabe y ' qui diantr..eB s'ha f''èt 'tma casa aquí sense jo saber-ho.
- Perquè no hi anem - proposà algÚ.
~.Anem-h1.

Penso que en l'quest 11{\c t.an apa'rtet de tot no m'hi espera-

rà la que fa nou ••• - diu Grara.
L"expediei.ó es posa en marxa. Ea camina en silenci fins que a'erri00 a T)oqt».spass.es de la construcció. L'he:r'ba i bros:sa dels voltants
fa pens~'" que

t

o no hi hevia t1ingú, i si hi havia gent :t'eia m'Glots

anys que n0 s'èavie mogut de dins la casa.

TruquEI1. Cap contesta.

- Que jo. no hagués arrioot 11I:1i :fina aqui ••• I l éS" ben bé aquesta la

meva Illa .. l qui, PE)!' quarantEi....ulil diables .••• - VfOndinalt :el mari.

segevx el siJsnc:J.~ a le-s ~petidea trucsd·&,&.
Senyors, aquí no hi:' ha n.ingú, i.t 'si hi ha algú, no' vol obriro

- Obrirem no sal t:r'e.s •••• é8

Pon~

Adalber·t qui parla disposat a:fer en-

/

trar en l:')ccio· els seus deu dits llegendaris.
La porta

no te pany visible.

- Calléu! .. di u 'F'e.rgus son •
TJns sorolls,

incata.l(')geb~es

de moment per la seva extemporaneitat,

surten de dina la casa. }~18 homes d~l det'oY'a as miren en silenci. Un

dela múscis que t'ormava

.-

pa~t

de l'expedició, diu:

Ai.xò darrer hae stat un laI
- lb la? - p:reguntqn a ló vegada totes les- veus del grup.

Seguidament, aquell soro~l catalogat pel :f'ilharmònic de la. colla
com lm "la" es l'apeteix de nou 1, en menys d'lm minut, una cinquantena

de notes :ràpides i

clE:re-..s

paS649tl·

del

"la" del comen9snett. a

altes i de més mal arribar da J.' aooal.a musicaL.•

~es més
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- Senyora:;, ,aquí dins hi ba algú que toca el piano!-

aclareix el ciu-

tadà músic.
- El vostra pianista.,...

pots9~ qUI! e~'ns

ha anticipat?

- No. L'he deixat a la platja dort'lirit i us puc jurar que és ·un dels
pianistes que d~om ~i11or del món •••
Robins.on va dePJanant qui hi 'ha a dins amb 't<'tes

"---'lle11f"ues que
l~s

coneix. T"int-e:rès dqls hc'!"'le"S' de GrarR al.lg"mr1!l1ta. al veure que a dins
no vo~ltl obrir. fl;1 C'..apità demana amb quin pg.... mls s'han e stablert a
casa seva, i dÓn gran s cops a la. porta EII1b ~ls se.us ptmys poderosos.
~mp,r&, "'e~lUltat ne~tiu•

.. Bé cal obri!', tanmateix t - -es d.iu. l algú pega
patlla contra

:w

ho~s.d'aoci,ó i

sec i

cornen~a

ma

que quaD

porta que no cedeioc ni

lm

gran cop d'es-

milimetr:e. Però ella són

tm

han dit qua- c,a1ia ob'l"'ir. S"aruen, d'm tronc d'arbre

tm aS9a1t ·en tota :regla contra aquella porta tancada
costava d'obrir més g'dnqS hi

contra una porta sola i

El

havia d'obrir-1a.

Er~n

molts

la fi la porta es -donà ••• S'entra anb ela

ulls molt oberts i gai.re~ sense alè. La primera sensació és la que
hom experimenta quan entr.e en lm lloc qLP l'"a molts anys qUf\ no ha

estat. obDrt. Les

sensacions que s~gnei:xerj a la primera ja són més

complicade$. Tr.oben. lma gran tau!:s de :fusta

plena de papers

els

quals; e':7reTinats da prop resulten planes de sol.f,.ig, i lm gran nombre de pJanès manuscrites. DarreJ"a lF\ taula hi ha un gran piano obert.
-Uireu t - diu algú senyalant quelcom arran d~l piano.

Damlmt dal téclat hi. ha re9t~s del que degué morir, molts anys enllà,

al fer la darrera nota. Unes robes de 'tela gruiwda mig s'ague.l"lten

d8tDlmt ,la. col.J.ecció à'ossos g"r'ieos i brillants del dissortat piania-

ta.

- ms

1m?

mica dificil -diu en veu baixa Tomàs Yll8J1oga-, que aquest

horre, fos el
segueix

q~le

ta-cava ara -ra lIDa 8-stona•••

lm .sil~nci.

'

- 8ra:n Déu t .. xis-cla Grara-,

?·tiT.'fItU t La.

qu e t'a nou! t f
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l senyala aui:> el b)"a~_ estès 1 els ulls a tot obrir,

tma

gran caixa de

:fusta quina tape 8m>erior és de cristall. Dins la. caixa hi ha el cos

més pert'octe, la cara més 00 lla, -en questió de dona, que cóp f'a:ntasía

humana pugui suposar.

- Dorm •• -.no feu so-rol1 ••• -ximdue,ja t1ra:ra.
Dorm

,1

..

.son q'.le no té de spflrtar , amic -, l i dit¡ Fergusson-. Quina cri.§

ture mé s éxt""a orñi naria ••• l l' embalsament, un prodigi •••
En veriwt, la senyora encaixada -era la cosa més mii::e formQsa au

mai cap dels presan~s bavia vlat. Tenia una rotior de llavis com acabada de :fer,.

lm

eos acabadÍssim qua deixava entreveure tina oobel1e ra bri-

llant i negre que li arribava fins el ventr-e deli. cat i de proporcion s

indis cuti bIe.s. !sa cames ••• 1&-.9 camp.'s valien tmB f.'ortuna.. Hanria

~s:ta.t

lm crim haver- posat roba daunmt aqllqlla col.l-l:'cció d'encants. Per l-es
re st"s que voltàvp,n el cos de la bella s' endevm¡;.v a que hàVia estat po-

sada, qui sap '&ls anys, que :feia·,. dam'.mt

- Què diu ac1? •• No fen
Vo~a

€ll

pel,t

lm

llit de nors.

sombr~a•••

e·sqU9-T"re hi he 1m parer escrit. Dil1: '''Mireu quina injus-

ticia 1lf., :t'et la mort".

J~s

el dia. òe les a-O'rpreses, aquell, perquè:

- El pianiata! - se sent.
T.h peti-t -9.squi.!'"(\l 9t::1p:ren 1mB ràpida cursa damunt el teclat i

r4tix de

~

desapa-

vlsu¡, deJ.s homes. Costava deixar d'admirar aquella admirable

inquil.lina. de la caixa, i t'on al cap de oolta es.tona que la gen-t procedí a -rer

lm

petit inventari de la casa. Gra:ra no es mou de vora el e--ris-

tall QJ.l8 mostra que no hi

na

r·QS al món cOUlpe.rable a una dona 'ben t'eta,

jove i s:ilen.cioas. Quan pot pensap quelcom, pnesa: liLa que fa nml tampoc sera pe"" a l!1i" r seguai.x mirant, sedui t, captj.vat ,una vegada més

per un impos si ble.
Dammt el pian" hi ha 'D'las pipes: quatre. J un retrat, fet

El.

ploma,

reproduint admirEblement el ros-t:re de la senyera de la caixa. l?an guarda al retrat.., duea .rragate.s miniatura polidament. tallades. Una porta
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dóna a

segona bebitació on s'bi veu

tmB

a llit'era mol t semblant a

les dels vai}tttlls d'anys enllà i, al peu de la mateixa, aquesta

riosa insc:ripció:

èU-

Ta ho veieu, ella no hi ha estat mail". Per J.

II ..

parets hi ha quadres amb vaixells da tot..a- mena. U:1 d'ells representa
la lluitb. d'una tres pals 8'Clb un tempor-al desfet i tIDa :formidable 8e1'"-

p'9nt de mar. Hi ha encara dibuixos i estampes de di versos ports destacant-Sê'n el de Dublin que es' veu rep:roduit ·en sis dibuixos·. Damunt
una taula,
-

"'TOp

òe la lli tAT'f',

,,~11 8S deia Hac

llJ1Af~

carta s de navegar.

Hurray, i el1f..l JC'ana Latime:r ••• mireuI - l

Pon~ AdG!.:Í:

bert que tenia oca..~ió d'aprendr'e \IDa nova hïs,tò:pia mostra als presentE
UT!8

col.lecció de fulles eseritas amb lle'tra apretada amb J

gairebé af"&gida-s •• ~letra d'irlandòs, vaja. L

ratlles

rimara consnçava aix!:

"Bona tarda. Qui sap què hi t.robareu ac! quan llegiu, si mai algú

uels arriba a

pode~

llegir, aquests papers. En prigr lloc, si com

tr1gell molta anys a trobfir-me, aquests ossos s6n meus. Tots.

"SUP080

"SeguretIPnt
"p~avia

moñ~é'

amb les m~s a'l piano i toe.qnt, la can9Ó que tant

n' elJ:.a ••• la

88"'80

csnq6.

"no la tocaré gaioo vegades més la

sé,

j a avui, 7 de jtmy del 17.. que

S&w

cal'l~é, ni cap. Jo sóc Thomaa

tl~!ac Hur:r'sy i la meva història és la histèria d'amor més trista que
uhf ha. ~i
"iO

heu tingut la sOT't de Vf:)tnya la t!JI!va JOAna i encara éS com

la, vaig deixaT') vem'eu qut! no n'hi podia l~v

una altra com ella

"I jo la vaig' conèixer quan reia i centavf.le ..
Aquelles t'11lle.s eren el relat de Thomas l'iac !J{urray i Joana Latimer

.

contada pel primer. A Joena, que era 1ma I-hr'J.canU=<'r, la pretenla per
uller

lm

parent del duc de York, per'ò el pare de ~To?.na, partidari

a mes no poguer de la Rosa Ro.ja, bfinnà que pa... &nys que passessin es
re cordar! a que per 1m color da roses Anglat.erra ·es bat' 30 anys, i
que ell no estava disposat a oonar bonicament la seva filla s un des-

cendentd61"S' c9'.m.ents d"aquC!l11f,\ p,11"l,...rs. El parant del duc era poderós
a tot ésser-bo i declarà que ell a q11i volia era a la noia i que

n~
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CHe Al seu snfl1'e ~l seguls odiant ..,. Declarà, a

,

,
t.

mas"

que floanB eN!. tan ~ lla qU& era del +,ot impoasi ble que no por tita sang

deIa York, i' que si no en dtfia (')1"a pel" equivocació, i que ell posava,

a far-la -Seva, en joc el s~u prestigi., la -uva in:rluèh ci a, la seva
"·1

gpasa, el ~u cornpt.e-co:rl"ent, la seva. vida i, si convenia el mateL'\. ~
Parlam~:J·ltI.

El pare de t.Tcana era tan Lancbster com vulguin vostès, P.i

rò uns fnmJacables i cont,in~:rstr. atacs. de pota el mantenien immòbil
en

lm

silló de !lodes, i no· poguer.t, portar la lluita pels camins qu

la volia po:rtar Etl de Yo)"'k, decidí arNiar la noia a 'Dublln or¡ t&nia.
familiars. l t'O'1 el vtixel1 de '1'homa3 }~ac l~'Er~ el que- porta.

Ul"..8

la oolla Joana de T.faldon a Dublin. 'i¡::\)gons sembla -Joana ocupà durant

la travès-sia al camarot del capità, i el jove Thomas tingue i ocasió
de

ve~e·1a

i parla-r-li. una pila

1~4!t

vegac1ta ahans de desembarcar-la

a Dublin.
"Ah, vos'a1tr't!~,.. sigueu qui sigueu

UBenyOl"s. Pujà a bo~d

q'19

em llegiu, hagéssiu fet igual,

amb la rera tapada pOT' una caputxa.' Sl seu ca

"minar Cle'ciñit i W''\ci ÓR ,j a 'i"-ei.a ~nÒqvi.nar que ne totes les eenyore-s
"podif:m camín.";\ 'Y" d'aquella. mane'f"a ••• Ve. c:r'ioo"'-t'le al Geu CaIl&rot que
~jo li h.:via cedit, i va t'Ur-me: l'lEona nit s ~ap'ità ••• Ah, '-però ••• jo ha~v:fa

:ret

cridar al Capi tàr Il. ~lla creia que un ("api tà havia de portar

hllla gran barba roja, tenir dos met-.."-'99 d'al,ad.3, i 1Jl'H..\ veu poderosa.
"Doncs jo sóc el Capità, i us demano perdó ~r> no ésser la'WenL de Cg
"pità qUè vos

hauri~u vo1pl1t

què t'asil, li vaig CC'nesta:r. foTo lJEvors

•

"tAnia 29 anys i tots els esfor90s que portava t"etg oer afaitar-me o
"deixar-ne la barba, els bevia :fet d., t'ran e. •• "Dones, no. Em plau que

"vos' sigueu el ~'Pità", digué al veure el
"bell camarot .•• Bl llit

lID8

MeU

atabalament. "Teniu un

mica de r.l81. pujar i perillós si el vai-

"xell es mou m~ que del -compte ••• Amb tot,~ er.: platrr'8 donnit-hi al vos-

litre llit, Capità". "Heu i vostre".

nuo,

Capità,

O

meu o vostre ... d

"tots dos, no. Al mfinys per ara·I". l rigué 9 rigué amb una r1&Ua sa:-Ja,
"ale.gra, sonora,

(Pl~t

t'eu Et-stret!lir d ' agraimet1t la

!~usta

d' aquell meu

l
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"camarot qu~ mai bavia sentit riure d'aquella -mél1era••• Em demanà quan
"dura:ria la tr-8ve Sl'lia , co:n e,..a Dublin, quants anglesos es menjaven ca"da dia els :i.rlandasos •• 'Oa quarJts ports hLvia estat, si havia trobat
"nolts temporals ••• lt l l~e balell!s, són molt grosses, les balenes, Ca"pità? •• Poguer· parlar de les

TlJeVI3S

coses m'anà posant a to. l n~hi

rlvaig contar de coses de la n:a r! 'O ••• "Ah, pf.'rò també toqueu el piano,

"els marinq.!·s?", va preguntar-ma a1on<llt-se d" aquest piano que ara, ae-

"gu:r9 té un os

u a. ca&> te'ola, i '1 ue llavors jo tenia al meu camarot.

ltRe titlR'ut dues passions en ~a meva vida: la navegació i la música.He
"solcat les ~~t

"fSl"9

..

i hE? tct!at la l"Jlísica dels genis. N'o hi ha plaer

"que iguali tocaren alta mar, a la Dit, acompanyat pel xipolleig de
"l'aiguE'

'8

lp. t\lsta d'un vtJler. La t.Ql'lsica, sentid'!;L als teatres

"gent mudRda i altra que est.os8-ega, perd

cc~a

de no dir. Tocada a la

"mar lliure en la solitud d'tm eamarot ser se 11
"Co'

ss

amb

q 'la pots repeti r Ui'1 s

fJFlceT'tats una i altra vega:la, la músi ca us tran,sporta enllà

"del. temps i dA l"Etapa!, us t'Or-na net de pensament, devot, a~ri ... I

"vaig to cal' p.:.p a ella.

F:~ qu~

g'OV6rnen els dast,ins dels vents es com-

"padiren tma v-egada més d.els vol'9""'s d'un rer!, i perdèrem aire davant
"Cberbtn"C'. El vaixell passà hores i hores amb les veles desinflades,
"gronxant ,-s'9 òannmt tma

r

com una plata. Ah, bella Joana meva, haver-

"+ ... trobat, a la mar!. QUliil' a la t'i hA.viem arri bat a ~es illes

Scilly,

"c.Toana m'havia som'T"'igut ID9S d'll119 v9rJada! Bene ida ruta, que al entrar

"al Canal de Sant ,Tordi j

So

ena mi:ràvem els des llargues e atones••• Però

'·arribàre\'l'J a n1lblln, i a Du'Blin vingueren a pr90dre-me-J.e. •••
Quedaren en Vet.1r"e,I8 serrrpre que pogúessin, i Thomas Mac Murray diu que
es vegaran una pila da vegade8. BIs verds

mflr~e9

del petit Liffey con-

templarer el comen~at!lent d'ml amor amagat que- és l'amor més bonic que
hi ha ••• I 9'~sdevingué quP mentree l'anor d'nbdos creixia, ~1 pare de
Joana decidí donar-la en mat¡rim,Qni. a lm

nQb1~

de gran prestigi parti-

dari, com ell, de la Rosa Roja. l quan Joan~ digué que per' bella é:il

món no :hi havia més home qne '1'hemsE1 Hac Hurray, Capità. de vatxell, hi
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118gué llamps i trons en

gTall

Latimer. l la tancaren.

~hrnoas

m4s viu

a casa les p8Tén1e s de la poll' a Joana·
Hac H1D'"ray resseguí tot sol,amb el dol

l'ànima per sol acompan~'ant, aque~l~s anyorades ribt s del

p.

L5.ft'ey que

tan't~s

coses sabien de la jove parella.

"D' aquell t~8 són les mgV~ eanq.one
UTt¡~

"petit l,ift'ey, enamorador" s i

"Per què plor~s, marine:r", "Al

Joana, i prou!". Proveu d'enamo-

'rar-voe, vos:;e.ltre-s que l1e'gi 11 aquest,es :ratlles i teniu els meua
"~os

a

p'T"'Op,

ligui com e·ra

""l'o'bar
n'.lS

p'·oveu d'ena.mo!'ar-voa i que la dona
~-d.

meva, Joarla!

a mi, quin món

qU&

us enamori al-

VeuT'eu, si uo 1.a roben, com ClPlII

1~~ na~

0"'-

me la

trobare!) al voltant vostre. Res no

abellirè., com no m'abI31,lia a mi, la vida sa us tornarà una càrrega

":feixuga, sara una cosa buida, sense objecte, é.a.pag"'c:Hïa, trist.a. Sembla
"est:rany que aquesta pila d'ossos
"tant con patiren,

~rò

qu~

és eix!. t T{)

"q'.JS ren patit mAs del mén. l a més

\lS

eateu contemplant hagin p'atit
puc a8segu:ra:r ' que són els ossos

s de nati,... per a mi, q1J" j a er;:

Fi

"ryatir, encara pa.tien pel' ella pp,'t1què 8abi~n que ella patia tant com

"Jo.. ·
Thomas d'lci.de-:ix

~i=jr' ~m COl~

de cap i

~r.JPo:rtaJ'-S'e

seVes parent'ls. La portarà. a una ilJR pe:rdud

fTl

Joana de casa les

mig la mer on no hi

hagi ningú ~s que p.11s èit:'s sols. l passa els dies deixan~se gU&llyar·
pe!' aql.Ji) 11 pensament que no se l i mou del o-ap - l Thomas :fa amistat, vagarejant desolat

p~ls

molls de

del Li:f:fey el fan massa

~11bl1n -l~anar

d.iss~tat-, a,Plb
"

pe.r lea ve:rdes ribe.s

O' Connell, un irlandès

d~' t~-

tR la vida., carregat d'ossos i ela mals pensar'lents oont:ra e18 de l'e1-

t:re costat.
"I vaiít 'eOnta.'r' 1~f' 'llaves
"va
,

di:r'-~e. "tTO .(JóC

pAnq$

al

mft.1j

amic O' Connall. "I ves, d'on sóu
,

de Kerry; dA la nla Va1.entia". nI dieu que els

"seus P2-'rf18 són anglesos?". "Si". "I vos sóu i""landès ••• Quants n'heu

"1"Jort d' anglf;'sos, en la vostra vida?lr.

UNo

cap". "Cap .•• ? ITi un? •• Bah

"sóu un irlandés de but».lca .•• Per'ò parle~ne. Jo us ajuda:ré, amic ena-

I

240
11

mi hi ha d~~s

morat. • Pe:,.

'COS$S

"'haver-hi vitl8"Ut: !T"landa i la'9

flfet. t.ot .io d' en.à q"

al nón peT' les quals val. la. pena
Per una i per les altres ho he

don~

persigno. Per Irlanda m' han empresonat ca-

I

"da repie de earlpan~8, i p~!' 1~ dones ••• per les dones he feT. ~éa dis-

"b..':lrat.s que

p&T à&~borral"

dal mapa

t:\

"seus pares són anP.'lesos, heu dit?
"al menys dona'r.-li.s' tot e1 mal

súbdit.s

~

la nla Gran ••• Els

Si no se'n pot elioinar cap cal
que es pugui. :-'-91 disgust qu&

ViUT'9

"s'emPortaran 41s peTes englèsC's de la vostre bella .""'oana

uoo

,

o

8ap~-

"quan que sSTà Dl:?ra vós i no pel 140ble ang1às Ciua li havien triat, em
"teniu al vostr-e costat ••• l 0' ~('trtnell em portà a una casa on s'hi reu"nien el

n ta

"de ttMfr

edat.~, i

"de la

msne~8'

~1.ct fas

al S<9'MTe i

~nti-anglesa.

(la lFl

Hi havia 1tent

co""rlici('ons quP. nm:lérl estaven bé al món <lescarr'i?gant

teyon. Des de 1 ~ at ac

que -ros el seu cdi eontra lrenetuí.

"en ple' dia contra el pr'imer anglàs que trobúven nJ. sortir de casa,
"a t t.renC'a.ment ds t'anals. Deg d':=!!1 ~-se·ln s.ens-e· paga.... dels cafès
"glesos, a

"cremar

('>,.inar-s~'

als melIs df.3' Lond!'9s. D

llilU"~R ~~terlin13s.... ~(}'t,

"mantenir llodi,

q~1.-q

f1l9ntres 'fos

no 00 re1'reMs .•• escritl!"

è'e

,tzina:r' fonts a

~:fegÏ!'

.

a,r.-

.

llenya al foc,

anon:Ul1

i

si podia és-

"S'B amb eXplossius dintre l'envelop, a les r.1és altes personalitata;

"enviar 'Je:rsos lloant la bellesa de les arg1.es.es
"boira de Lond""'88
11

.~r,a

11~tges:

dir que la·

un vel da va:rgonya que el cel li posa per haver

sort i t d'a0.1,1ell Londres b~ut les ordre$ d9

"anant pel !l'Ión, que l'únic rai

q~

tn:l tar

irlandeso s; dir

I

I

s'havier: merazcut era ~ric VIII •••

"Ells dei'!tD que calia 'que cada irlandès a l'2.ixe~-:se hE;gué,s, al menyJ

"pensat malarr¡ent d' tulglatAtTre. i de-le seus englesE)c.4o. l quan tota aqu....
"lla gen tEI' hagué oostog~t mà mica, el ac't: arni ~ O' Connell digué qua

!ltenia UDa opo tam i tat de donar'un

~o,...t

disgust a alguns vassalls de

lisa graciosa ma.j'1stat. britànica•••

ThOO1as Uae

!:.~urray contEv~, d~spr~

t.ió d'hono!' naci.onal que 1&

l.~ll~

com acuel1a gent en feu una ques-

Joana fos. per aquell fill. de Valen-
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tIa. l com els iTlandeso8 aliats d"ell assaltaren la residència d~
138

p1

Tentes de .loana I.atimer i trobaren la

l10ia

'fora.. Calgué, es-

vriv!a Uac Murray, estomacar amb ui,. irlanGiesa a troa pila de servents

per a saber on s'havien emportat
tI

l'enamo~ada

del mar!.

l jo no vaig .volgt1ar que aque,lls meus am1c'8 d'acció directi.s.sim·a

"portéssü! neapnous assalts :}e qw:t a la SRg'0n~ intervenció, lea l::>a1"X9a que fe'rp.n t'or-en de conside:rAe..i.ó, i vaig passejar la IOOva dolor

"per molts restells da 1e verda Irlanda. Que gent s'en trisÚ sentint"me cantar de nits eJ. "Per què plores, mariner?11 pels canins àil May-

flnooth,

rJO~crd,

Carrick,

Mon~ham,

Armagh ••• Tot. pobles de l'inte-

"Tior per ailtmyar-me-la de la es r. Fins

Donegal vaig arribar. A

D~

vaig o:ferir la dar:rerR motv=>da que em restava de la setscrip-

tlr;a~al

'" oió ql

ro f'fl'''-en la ,gent d'O' Copnel1 , a un criat

titit mal d'amor, que

"

t\.

va

que la

en

~Toana

aquell t

q~e

tanbé havia pa-

en p8tie molta gent"

i va di ~

.moria d' Aqu~ll 'mal, el mateix que havia tin-

"gut ell enCé..!'8 que per desgràcia no en morí, i ·~te la tEttlien al cas"tell de X. Ah,
II,,6!

aut> quina pana vaig cante,.. aquella nit

l ella la va gentir, la r·lava ~Toana!

"car-se

9HI

can..

blanca i a punt de tr'3!!

va <89mblar més tarrl quan no sabiam com :tor-ho per abraçar-

"nos més t'ort .... Va dil'-me que li
"dat d'e¡_la i que m'havia fet a
11'1"\"1

QU~

l~ ~va

havi~n
l~

assegurat que jo mtbavia obli-

mar a cercar noves cares boniques

món ••• l ~lla,. la rotaVa Joan~, de·ia que

b{)

i sabent-me fora, sentía

:1cada nit la can96 que ,t'eia poc m'havia sentit cantar ••• I per besoa
"que jo li donava, no li podia fer' dir car coea que no hi posés la -

"paraula mori,.. r,eJ.
"impossible qlla

m~g...10

l.U'8

li deia, i ho creia a ulls

clucs~

que era

dona com ella es Morís com les altres ••• l ella

"s'anava ton!at1t. més i més blsmca, i els ulJ.ft 15 brillaven enfebrats.
"Parla'm

d~'

le

t.~va

mar,

~om".

I;jo J_i vaig' parlar d'lm viatge que

"farieM a 1m lloc on s'b~ués de tr'avessa:r tota la mar que així la veu

"ria.

tota ••• "T4lt'n faig .jurament, Tom, d'acompanyar-t'hi i d'esser
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lIamb tu "fins desp:ré<! de la mort .... 1I va dir amb un :fil de veu.:t
l Joana Latitn9r, ,'llassa ma1alta de nal d'amor, en mer!. l la torna,

ren a Haldon pel carn! da la mar. "t:: els ho'

que

Ul13

110n8 pRrt d'ells, amb

pulaeió del vaixell qu

s de O' ConnelJ. cbtinguéren
\

nac M'.Z"'ray, f'orméssin part de la tri-

po,..tave .J()8na plena dI'} flors i embE.lsamada pel

centú"'ie a. I tingué)"'en ocat;;ió de

1.l.en~ar

a l'aigu& tma

be~lb

ci.ó d"a:ngl.~S('B, i. f'9'1"'en l-'o~nible que es complís aquell
de la noia.

col.l.Et.,Ç

nés Jurament

l el v0.ixell no tomoo el Lanè' Ei '!.Snd, i t'eu prea a la mar

gran. l un t:tmone:' ':"lor~n r'!, quins pa Asats 3 còpi:::. de tat!lporals 18 vien

d'tsemba!'cat a llocs que no1Ñs e:1s sabien, menà, es veu, la nau :fins

a ~"aquella nla que Enric VilaTl'laT'! deia
jurà al dissoY'-tat Capita
baria la pau ni

Illa,aiDb la

~1 ~on

DAva

l1

em

de .·rOEma. l '!'fl0mPS

~'~ac HUT'r~

età sol

li

d'a bord, i"eu b.quella cast.

p5.N10

salut o sensu,

b bon

te~ps

la

pe~s
~1tú-

o tempesta,

"Per què plores, maTine)"'?" a la bella Joana. l deixà la s-e-

erita i la cOI¡tinllitat dil'l sen

va dolor

era seva. l el timons-

mai rd.ngú, dUl"ant anys i 008 anys, tor-

benamad8 5. p.l

tres, i cada nit,

va el

Q.'.le

(UC

("li

estima, avui,

C')T'J

t,..e

lm 8lDar 9teJ"l1

i un

OT

cm can-t.enars de

•

pap~B.

s'estimà.ven -JoM8 íTom? Es la di:rerèn cia en:-'
afilO)'" d~ LleBeS

l'enganYORa participació

el qual a mida que es va guanyant
,

4t"

- ca:pital1 va p"?rc!ent masos. Hes "per ca-

tI

pit..a", menys amo!". L'amor t'e sempre -rassa, de sempre, a mesos, a satpu.j,~t

mimes, a dies. Vermi:G, si va

el "per' capita,sr i baixa 1.' Qlli02',

i no entT"f) ciutadan'J de a9xe distint,

ns clar, els anys passarén

tm Sllor a~b

números V@tJ'mells?

i el pob:re Capi tà acabà èe molt mal acaba-

ment.
" Avui. f'a anys que l'anava a

c~""~an

a Halòofl. La trFlvessia va durar

"dotze dies i oio passar4 dotze dies sense :far el tr'a cosa que mirar-la

"sense parar. En :ra i.g jurament. l e!3 sabut q !19 hi ha ben pcque-s
S'..

1 món

QU(3

pugin

:r' ñendi:r a lC1 iJ"lar.dès

j ' '111

co-

jura.ment ll •

Es veu cua complí eJ-; jUJ"~mant, 'PP.r'(1l.I~ esc:riví~\. més tÇU'd:
lI~i la

tr'avê'9'sia 8J"riba a duraT' tmfrJB hOJ"es més no se pas si l'hagués

acaba.

•"

5eg11ien al tre.s planes i el d&svariR
ftAcabo

d'inven.tar

IIdest segon a un

ja

e~ft notabl~.

es

tm rp~lotge. :t:s un rellot~ g'spe cisl
or~lllló-8 segl~.

A.ixi podré c

que va d'un mo-

·tar el tenp8 <.i.U" vi u-

IITé amb ella al mel1 costbt.. De quina manera la veuré quan ja no la veligi amb ulls mgrta1s?

Ni 1-'arao.r e:n pot dcnA.r solució a n'aquesta Pr8-

"gunta. TJha coea al que la puc diT'. l és que- mo"'iré 19stima-;t-la. Si
"hi ha justicia ,se"m tindra er compt... e"

El desvari puja de to.

IIAvui, Joana '!l'ha dit COS9S. Era hen entrecta lr:l nit i la lltma ent.rava
\

"per la porta quan ella ha
"ahir· a la ta·rda.
"tic

S9f"Ur

~ls

p8~lat••• H2!.- :ne~ñnt

he e:erca t pfl!'tot àrreu i no· p.l

qtB vaig escriu.""e

qt~

t.Toana m'bevia dit

Itsible que -ella digui mm. mas res ••·.Ar1b tot,
l,

I

"'8tn llegeixi: he- passat dctzfJ
11

e'ls PBPers quo vaig fei"

'
i mpQ.§
~""
s- - .....Tes
."
.
ac~ carrac qu~

0.0

se'n

dia per dia, al costat d'una mol'-

an~rs,

ta , la morta més 1)1:)lla del món. i

q1...18

..

he tro bat. l ea-

això deu haver-

fet sentirc089B

"que mai hau estR.t. dites- •• So no 9& COM vaig ;)ode-I' &8critre Que Joana
*

"m'havia parlat. Això és, deu éaser, si és que vaig escT":f.tr e qn"9 Joan
"m'havia dit coses ••• que .... Fm :res1steix:>, pneam, a dir que estie ex"p~ri~ntant

simptomes de bogeria, i això que h1 tinc tot el dret a

tttornar-m'3 boig!lI
Vegem nova.EJ, t'ulles. Hac

!,~urray,

amb lletra on no s'hi veu ni

lm

tremo-

l'Or, diu:
lt

No, senyorA., no ·era boigJ. H-e esper'at

"veure si en veritat sentia la

G~va

u:na, d-úes, tres vegades per a

veu. l ho era. la seva, de veu. Pa-

",raula d'irlandès .. "Tom", m'ha dit. l jo he ~~r~t. :8n la mitja llum
!lde la camb:ra .es vaia bl&nquejal" el seu cos magni:f'ic. "Tom u

"per segtln8 vegada. No li

apa~to

,

ha dit

els ulls de· la boca q1le mantenia

c~o

"sa 1, no obstant, "Tom" m.'ha d;.t p&r tercera vegaJa. "N'estic ben. or...
"gullosa dfll

tAll

l.mlor, i tjo et puc dir que qtW.n sigui s

. sempre a.l
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"..........u cost..a.t

vel1rà~

qu

xia:teix

no es pot 6entir

na d'amor

lID6

"quan el cor ba.tega. Aquí no ens :ra nosa

l'9'8

p'.Jr a estimar, i és

0'_

"p:rova que l'amor &3 pel' damunt de tot, que' peT'dura després de no

"veure' 1 amb ela ulls, sentiT-l0 amb el ccr i mantenir-lo amb p.l pen
IIgament••• :1 l ...10 es1Jic segur, ben s-e~ur, que tot això m'ho digué
"ella. s"é-c incapaç

d'haveJ:'-m'ho dit jo nateix!lI.

31l~Jx~n nIam- p.b diveT'nBs va:riacions
"

po'bre merí seg 1.le:l.x afi'J"T!lf:nt qne la

el tema. En tmes, el

601")1'9

sentida és ben bé la de Jo

VtlU

na. En altres, escriu que .Toana no podia h<:,w-gr dit res i
oue vivia S'otA inflllèncieR mentels ~e mal ca.ta.lon:~, que s-entia
Be s q ne 11 in[r,l~l no

•
pero,qu

9S~nt

0'0-

ia. Ve 1 m mClr:l&n t que e s claclara alien at. A:regeix,
~Toap.s,

'Oroduida :rel record oie

aqllella f'olli8e •• La dan-e.

ell la troba sublim

na r11j la vida de Hac Hnrray

110

triga

a venir.
"A,...a ,ja no mqn.10 ni dorroc. la

''1~Vf~ ~Toana

em diu que a.iBÒ Oc està bé,

"i que tm home, neT' ir1aJ:d9s, r.s.'l!'ine:r i eramorat que estigui¡ ha d

"men.;ar i dormir. T jo s('~eixo p~J\.o.è no la P'lC creure, però quant.s
It....:.. ....

It

die s

paS'80

t'\e.junmt :t vetllant més bé est.i c al T'lÓD. H' acompanya

!.IDa mendra do19S, tèbia, ag-{"sdable. Sóc, sense c
t'eli~.

"'tm borne

Més endaw:"lt"

"ha

g~nt e

F.s

~

.

l ' ~mC"'" a <To~mt:l és

ñ~u

al tres veu que no són J.2. da JOana. A la Illa hi

l~

venen

f\

p'Mnò:re de nou.

"Hê passat tot el diE'1 abraçat.. al taut
•

H~ pas~at

"tese Ho
11 Joan a

119

horeA i

a~C'nseguit.

p1I!:r' E!'I!~r!1p!'e

L'aca~ment

s t'ort que mai li •

"':.J"Bctar, Et-egu!', de f'amiliars d' ql1a q \..la b&n sabut

"on la tf?'nia

",T

~

oiu~

~f..nti t 11n98

"Avui he

. .... ..

:-~'acabo,

mena de dubte.,

'hores

p"'1l'

no

err}pí~ant

me la prendran. '••

el treoor de la

a. tancar aq'leot

tI1 '\a

nort1es por-

Les he tancades! '1'he tancat amb la meva

••• 11

devien ésser aquestes

" ... i no puc 'fe'!" un~ ratJla

mas,

:rntlles~

~Toana.

Tocar

1 piano em ser& potser
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lImés fàcil i et podré di r coses que p~ esc:roit no sabria com dir-te-"les ••• lt
- Pobre capità •••- diu alg(l.
/

-,dxò pE~SS'8 -intervé Vilp-t:DE:1ri-, a tots els marins que moren :fora 1" ta!
gua. L'oòli.Qaei.ó d'un ma!'i~!" és morí!' en a.lta mar, lllIDY ê& les mia2trie s da 1F. t.erra. T'embolcallen amb un llençol o un tros de vela
. sparracB~i i

~t

tiren per la bordó

perquè no te'n deod9ixis. l si tàna,
braces d'aigua al da:l!Aunt,

aB

8l!lb

deu quilos de plom als peus

la sort c1~ eolocar-te bé amb cent

gw' q1J9 mai ning(l no t'arribarà a veu-

re anb els ossos ascampó.ts damunt el teel~t d'un piallo, per bo que
Bq'19st sigui.
_ Ui que l'hagués poguda portar viva ací, a la seva Joana, on serien

tal!lbé, a"r'n ,als è os ••'. - di 11 Srb Ta.
-Ací tampoc ~'ha :porrat con't9s"tór bP. del tot. aquesta pregunta - se li
cont8 sta.

_ "M~s er"llà (l13 l~a f:tstrel1es que es veuen hi ha f!l0DS, que només sabem
qtle són

lYJé8

vells i més g1'bl1S (ple ~ls nost:r'~8. Qui

ap si ells ja t'a

temps que 13 tenen aquesta 'resposta.
:fiJI m6n és molt vell, arrie, t)erè- només té quatre diesI
~s paTIa 00 T21rxar.

GrnI'é:4

propos~ ernport¿r-se J·oaua a Quitl,t pe l":iuè

la !SAnt vegi corn ~6tl les dC'nes è~ la Terra.
-Ho, mde - li diu Ti'p.rguPoeon-, que qui sap ai ja Thoí

Mac Murray

en reste qUGlcom méf4 que aq')!)st mnnt d'ossos.

Torner a deix~r les COfl~r-; com

minuts, ur= peny

P''Y''4)D1.

i Por.1p A<.\albft:rt fa, en pocs

nial q.la ai el Capità er:at:lorat l' hagués pogut veure

11 n'hauria estat ~~ait c~a àe rlO diT. l ql.1i sap si ho veia perquè
q'laD eran a poçuP.S\ passes de la casa, els b.orr.e8 s'aturen mirant-se
.. SV8'1"8tS.

- L'llsquirol! - ea 1iu.
- 'l:'ant8 estona?
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De dins

Jp

casa on dormien aparsn'tuent el son etern la bellesa in-

corruptib18. de Joana Latit'1or i els po1J.r'es ossos escampats da Thomas
Hurr~,

r,fac

en surten clares,

8011o:r'98 ,

tristes, unes notes executades

n aq 11&11 'D1a~o c9-ntenarl rn.1~ no ~n té pas :nin.f.fl cap dubte, despl·és

,

.

les coses que

l.t":¡t}

llegit, que ea tl"8cta de la far.losa

can~ó

trT'er

qLè plora-s., mariner1 11 • El vent mou bra."1ques i branques dJuna manera
S'lau, i cacllisC 1.ID dels

creu q'JP. aquells sons ebrI producte de la

nOTíE s

històri.t:. qile acaben d'apTer.dr'il!

qUI)

els ha pradi:::posat a tocar r:laIa-

¡:lent de P&U.~ a terr~\, però m1tre les ret10rn del vent i desa:f'1ar1t
la, CJ li:) no volen creure, un:=¡ veu c101~, dolcíssima, canta la mateixa

t.onada de la canc;ó origir.el de l'.9c ~~llJ'ray e.cor.ça.nyaCÏê. al piano d'una

menera .i1.rsta, p..... ecls8,

aCf:b..~da",'~ls hOl~s

dubte-n, Pf3rò ni els

m~s

de ci di ts resolen to,-.na1" a le rosa. Tots e atan segurs que, 01'1 tornar-hi
•
~

I

res no n.'ae.1E..riri.t4 d'aquell misteriós concert df} de.r).tera bora. l no
s'hi torons a ent'rar.

...
Ha

pHSAt_~(, t~mp9'.

L'1l0DJOu ha :fet ims qunr.ta via.tges i

l' Illa

~s

un :fo:rmi ít1J'oH" de gfln t en pe 11 da tr "bal~. L' home de; Quin t desp18Q;a unes

ctivitE.ts que deixen 11'Jl"7vF.iel1uts els seus coc1panys.. A la seva canbra
de treba1.1 no s'hi :rp.posa ma:f. i va
r~s-

ales.

h~~tint

-poema de lletres i

núm~~

el qu~ dintre uoc ar; treduirà eu un altra poema da màquines i
Grar~,

entrq plans i

rrera quan vivia

a~nse

rJ()~latgeu

dona s

El

torna a ?s:3er el d'anys enda-

prop ~ :feliç ••

- ::i ani~~em, doctor, hi anirem t - d~ia a Fe~gus son assistint a un d.e.§ ~
car:rega.IDP.n-r

d~}

'lp."l.xell.

-D'allà on venim an':R:r-a

nova guerra.

tlO

hi ha !'es segur, però la gent parla d'una

sel~ía ~lIriós que

t'ossin nosalt::"f3s 1 uns t'ora d.• la llei,

els que l'evit4'sQ1Cl pOT'Umt a JlJ Te'!'Ta l'experiència del vC'stre pla-

Ilota. A 'fe de DélJ qua se:r!F.i curiós.
- Hi aniTGt.1, hi anirem. 11vitarem I:::: nova guerra. Por' altra part j
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e.atie selln!'

Oll~ Ei

quint no s' han '!Jas agafat r>assi Vé:.ment la desapari-

d~rnta. Aqu9sti'7R

ció de la. nau

t=:enyals

qu~

ela vostres horoos atrib

.ixen al planet.a Ma~t, són senyals autèntiques
pr'lguen,

~xig8-iXqn

que se'la digui

e~. paT'Rde~

de Quint q

dema.'>l1!11

d" ~''lta i els

l1e no-

U1.9S ••• HlI)~] de dona:"-nos al t'rebGlll amb ve'rIDtabJ.e passió. A tots ens
hi va acabar amb el crim de noves g'lJe:rTes i, a mi particularment 1 del
,
lnostrar 8 don ons qu,
t.o~ no va 'fracassar ....
Dies més taro, Vi.lamari deia, tornant d'lm nou vi atge:
- P.ncara no hi. ~ -canonades-, T')C"l'·è "s vell
g~nt

canons :rets i bal"s a PuntH Le
din~s

'astat tant..()

~::l1~s

amb

i

diu

qUA

.j~ n'hi ha que

qu~ aql1'~sts

té nen

senyora que

cnnons no voldran nD,Vf3r-Se' ~s

n va. Els savi.s i homes da prestigi

elar.:1~l

centr's

1~

guerra,

s'b~n

I

stat
p~rò

els propietaris del!l eanODR s,,' ls m:!. ""p,n anb cara de "no hi ha ras a
:fer". Jh es par1;3. dqls que

comen~aran

ve tns dels ea:n(\nai:--es. Toth(lr1
T!O 8lJ1811

nen més

pla:nverÈi, p~rò 9araon molts els

qU9

B te1!JPs de sentir p.ls plf.\nY9. ~ls dola Cu.Dona diuen que faran

la guer'JT p~~'l1è

admp.ten

415

1"09bent, alR de sempre, els

as el

hi hegi 'Di1 a1'l:l/(~ ,

pau, ':'.
o

q'~

1'"
. tmlC dO'l
la êf! q'·;e

l.eS' canonades perquè sei:1bla que són els que en te-

de canona. Què hi voleu :fer ••• encç.:ra hi ha gant així. a casa

nostre.
- Ara

hi

SP.!'

eis tmballa:r de ferm. l-li hsra d' éS6~r a temp.J;

9 Clue mai

~ ~mps t'romàs, dón

doctor qui 'faei el. mi ~acl~ de
-Tothom tJ"êba1'larà
SêT'à pots~r' la

lm8 t'crtuna a cada op&rQ:ri, o siszueu vós
f"~:r

1'eOO.i1' la

r. quatre, estigueu-ne

§J.mt
S(?giJI'

més q

del comptt::J.

-digllc9 Fe:rgusaon-.

va darrftra actuR.ció, p~rè, ~,··à 'Der.:Jo~ab19!

T al dator reuní la ger.t clessotR els t!.re'ns còbp.rts. l pO-:rtà a cap,

n v~:ritat, la S'eva darrera gran octuació en vi.dR. Tothom sort.í. de la
saió amb el convenciment irrevocable da qu~ el treball dignj.:fica.
l~home, q1]~

t!"Aba.l1ar

81 mateu mè,...it t~llÜ"

,

e

wn

nf)'ca~sari

tm? f"t''!'''t'~l1!? ~Tl

con menjar" i dormir i <;,ue té

dim

:'f;,

~('T"l f'qr-se

milionari de

treball. l es podia sentir més taro entre la gent que es movia a les
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o rdre s ci@ G!'ara:
- Jo, si no 'Pogtlés treballar, er'1 Moriria.
Heu sent-it? Diu qlle erts

ot:;\ i.xa:ran tI·ebal1ar de dies

-Jo, 1fi v"JJ"i tat, ~m tT'obav13 TIlA.la!'leIlt i era,
va ,noc

Xl' estic

i da ni ta!

segur, que au_

t~eballat.

- -Jo S9mo"'Po he so-stingut qne :m martell és p~ a f&r-lo anar.

i~O$~da que p.st.ós, r.1'baviél :fet sentir el
ara tinguqnt lm t~rn n prop •••

- Mai una senYora, ;Jer ten

que

s~nto

l: es t,reballà com
U-.'1

Ti1.'

ba.~iq t'l"qbaJ.lat. ~a ~dnjava tot "forj trot

i ninmí

troa d'ac~jY, ~g dormi:: d8.l!i1lnt les m;iqui-nes, la gant. s'ófaitava pu-

jant i ba,L~t escales ••• La. :febre del t'rebal2. ¡!J'haviu. ensenyorit dels

hoces, i .Tcan t~a7'ia Rabell F'e:rpuRson, en L:«. g~Va d[.1'pra:ra acrtuació
coneguda, havia originat a tot tm poble lm

neVé.: malaltia: la del

tr§.

ball. Al :revés d'altres J.IC'es ('\~ J.? e""nt sol I:Jmfl1.:üaltir de treba1.l.ar,

a l'Illa d'Enrè Vi.l:~l!lari ols l-,ol:tBR e:'l1nalaltien si no trdOOllaven. ~l
treball, tan lloat. 0018 cue no h31" treballat [IJE;i, s' QPoderà dè. kea

vollmtat~ eom

'.1I1

oecat capital tJ1~8: J.1octau 1 qne :'ês'I1tà el més se-

duc'W!' de tots. Pel t'Y'e'bé.l1 aqn~lls homqs Ï1é.guéssin mort i cremat, rQ.

bat i viDIa t .•.
?ins que aqu4ll11 t'reballar impa'Y'<lble tingué l' cnsiat t:r10ir::f, i:
.LlfIeus-ac1 la nostra ob:r'a! -

~1 elia g'.e pogué dír Grura mostrant

31"1"i bà

la rnB:r'8vella ~twan'l a la d'~ta

éi

"!.F:

EHlVR

~r.mt.

l aquell mateix riia sortí. &1 p'ril'1 t r-' nissat,ge dev9:r's Quint. Fou de

salutació i, en mis8atge~ 8'.1ccesil1s G:rt'\ra in:f'o:rr'1~ '91s seus amics de
les ai.turê8 del resultat final de l'e:xpemció d'IJlta, del perill

d'a-

n'3:r pel món amb genqra18 imnacient.s, i de l'Eonada qu.e ell estava pl~

parant amb lmm~s 1e la TeYTa.

JJ'~r.loció per a veuX't:) si els missatge

havien ar~ibat a dast1 i np.~ si Al planetA pa~ent contestava fou, du~
l'ant lm! dies, de mal conts}'". Gr.'3:r;3, voltat rlels seua antics companys

d~ presjdi, nò Rna~~aVa ~lR

l111a

r1~

1.' ast~ladu.

In gÚ com~19à e d'lbtar
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de la vlJritat de tot plegat. TJnicament Ji'e!'g'usson

98

mantenia heròicali

m~nt

al costat de Grara, esperant.

- Contesten I

Conte~tenlI!.

ConteRt8n,

amic~!

-digué 1ma nit, boig d'a-

l t3gria , (}raT"'d:.

gls que

l~Q.scoart&n,

ni espiren. Hi re. Ilàgrimjl:)s a malts ulls.

"')iuen qu'J no ban parat de di!' coses d'enqà que l'aparell d'tUta :fou
dqstruit per lm gener

conferenciant ••• Diuen que .t'a vora de quatre

anys que en tots els idioloo.B. de Quint demanen noves d'aquella e:xpedició
d'alt~s

que han tingut contestes
rrerre no

~n

planetes conanltats, però que de la

saben res ••• Han cap"'ü3t els

no~t!'9s

missatges ••• Saben que

hi anirf.'m1, li'aJ'g'uAson, am:!. cs ••• Hem trimmf'at 1 ! t

l G:rara as l1en'9él als 't::r-aq.os

d~ls

seus é;mies i, :formant tots un sol

grup, no saben f'er altra eot;a que caure de genolls en terra i mirar
cel amunt•••
G:rara baixa de l'evió (l'hi havien posat "OBr0"
d'Enric Vilamar:1) on tot 09atà a ptmt ~e:r
dar~er

paSB".jar-Se. peT

cop

p~r

la .fÇ'aD av~ntura, per a

é

la Te'r":ré\.

:r nom en bonor

Passa per d3vant del peti t

poble que la cC"nstrucc:f.ó de la nau a:roeà a 1~Il1a, is: segueix per un
co!'!"iolet gro.c que f't1ig pqr lR pr>tita. jtmgla verda cllE'l lloc. Tanmatei
el. retorn a Quint és j a una realitat. Dintre poc es ll~n~a)"an cel enll~ inau~want la ruta Terra-Quint ••• I ar~

Q'le

l'.nn¡:rd

ntT'~

4!ls

59118

s no~s que.stió d'hoTes, (;r-arl:l ~s troba reusa:nt el seguit, da cosas

que li succeiren d'.enqà de la seVA srribada
portava conegut. Coo si t:i.ngués
ràpidaMent

l

s

davant lPoa

la rebuòa, elmecls1 que li

:r~u

,

ml

el món número oos que

rlavant urla 11ant.arn...n màgi ca li passen

SCenf!A viac~ldes .•• 'Le. caigudn en plena mEr!
la ';1'0licia; eIA tr

any s de mutism

rostres con"giIts~ P,rgusson, Font; JI.dalbert, To~as Yl1an

ls

, Vidal VeT'à

dier, Artur Mallart, Robinson, And,...el1 Hile.n s, Pomq:rea.nz, Vi.lamarl, Ga-

n.

,.

ls guàrdi~ d

1

G'r~n ~Ar-i.t~nciarif.i, t~n ~(:lT'i(')sos s~pre;

l' AJ.-
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caid; el diF.i de la f'ngida ••• I, dA cop
hi veu

n aquella 11;-Il1"ternt. l'làei ca no

li obliga a te.ncurels 'll1F> vnlg'ti que r~o. l bo i tinguent

<j'19

•('sa,

més imatge. }!omés '..ma rrr~'1 claror, e1l11uQrnadora, rod

Cf~

ulle tancHts, la clüro:r creixia i c'!"eixia i! en~:.tg

els

clt.~ re:r

la

gant i hlanca, hi .'J('.rtl un p'Jnt varma.ll, d'ur. veT'IDt:'ll int~ms i viu
que

S"

ar.élV¿,' f'e!1t més 12,":ros C3Ò.e ve?'ad~ t'ins

rosà que s'anF..va ob"'int

esba.rdf~llé'.;llt.

convel'ti r'-B8 en un a gran

iS

l c&dé\ :f¡iLla es conve!'t.i

,11

lm t'omós cap ò<? Clona i, eh, TTJ"~!'~ lJ",-q, Ice f'1111~3 es posar'sn a sar-

dan~tiar, po.llsad&s prit'!ET' i v~:""tig.:!.nor,élMf:nt f1espT'ss. l no obstant la

cm·sa enboaidoT"a de lfl
t"'~B

de

:ron~

à

.f'{'S ..

caòa~'clma....tnene ~ozzo,

... Les dcn~! - di.'l Grar..3 ~!'!

d'anar

·'!r.tcmnin

'!'è..¡tlé~ma

tot

~18 )"('S-

r'fichelet .. Yaoko,

ç~~t6~, SiMone.w.

La Fp.llini, Rosetta Pellico,

me)n/hat1r~

8tri¿::\V~n ~1

~

sr:ms~ h~vl=3:r

I

'rp''1

alta··. .In. me·n hRv~.a obl:i dat. •• l

t:r'ooot la

de debó, la que en :t'ari.a

r1f>Vé1

oblidar leR ~ltreg .•• :re,...ñ (¡ni 1€'13 po+, oblida!", 183 altres!

Le~ dec

t'lnir al pel;.a'al";llnt degut a la ~·~"Jr~ de trehrll à' aquest da::'Ter temps.

N'o, no és questió d& do:t:'l')R~ ara •• Qua /:lm
no les he viste-s

:bc.n ~n

D8J.l.

N'o les com c,

F.I1 t!'stat 1m qcnni tot plegat; co:" e:' òel Capità·

tJ3j..

erab Neptú •.•

Bs posa J_~n

r.~ al cé.p

ll}f...

pensamG~t. r~laci.onat

i posa tl)ta la seva voluntat a e SDw..l.JiJ , tc.t

amb lR sar0.ana ria beI1~~ge CJlle li 'r'eccrden @!1 D!!

eatd' haVEr p:r'ef'erit, qnan enCé:-oa hi 6!"a
pat a

U!lEl

ulls bla':!s, i

unR

à.~clinaciÓ a

t'?IDT"'S?

l.ln13S

l::l geomat:r'Ía de 1'8:3-

Cê.lírl~B 'btm

fethR ••• j ,

é:UIlb

l~s mans als lIlls c~1in? "i,ns a un cIaT' de ~,.p petitCl jungla. :~l sol

és i'o1"t, vc.lrti cal, co~nt ~ i uns ocells que ~n són p~rtida!'is en canten les excel.l~ncies. RI r:1e3v ?:r'i .3~mbla (!~H~ ;--assa i Grara
tranquil, V0ra

t.r1

~nonne arbre blnnc, alt1s.=.;tr': í dret com

:fy·agata. ?mcen Ul13 ~igarT'€lta.

blau. T

'1.r.~ g'r'aD

:t·ü.tlla sm-·t

Si' asseu,
ml

pal d

~l t'no pujà. cel a111l-;(¡t pirlletej~t

i

endir.l S. :10u.:i ,~s qu

p~m Sé;t

nf"

b08 c

l'hOr1t:) d., r:"lint. l :,me s e ['()r.t<-, ;"i.c::lla negneix

é-<

ja

ri u? 11

18 pril':1er3.. E:ren dues

rialles sonor~s, êstridants, re~~nin~s, qU~ quan vol~n en saben,de riy
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tarc~ra

re. T1na

rialla l'acaba de convèncer de que qui reib era, en

veritat, una dona ••• PotsP!' Enirc Vilamari n'havia entrada algunu d's
n;agat en

Lm d~ls S9'18

vü:,tgf!s.

- Per què, ara ... --gemega Grara. No pot dir res més. Sortint de l'a¡
cre

cos~t

del clar', amb 'el mateix foc als ulls que el captivà per

p!"imera vegada, "Slqna Rozzo, q~ tant se li enfadàt\ a Paris la nit
que ell veié IH poca roba de Jeannine, s'acoste. més bonica que mai.
-

~

pensaves poc1jl)r' t'ugir

Ò~

rui, no? -diu.

Grara es !'ftt'rega els ulls, troa, dues, tres, set vega:1es.
pesoI!lbr~.

No és cap

Sóc ben bé jo, Elena, la pr>imera que vaq bll:tsar.

e

T., 'n recordes del teu primer bes?

l reia, reia, amb tm ri tIra que re trtmyil. per tota la jungla. l era

ella, bp-I1a, bellíaaima, emb la
Mg'n"

8~va

pell bruna i aquells ullassos

s.

"Es clar, nerqnè tl1e"n ¡havia oblidat? - pensa Grar&- d'aquesta Elena.
Rozzo. Fnll la

prit1e~a

que conegué la meVa

proced~ncia

i bo i

conegua~

la, m'havia d'estimar molt, no sols la cregué sinó que 1.80 comtmioà a
la t'amilia" ••• l'fi
s~ncia de

sap que les

entendre. La cosa
d~ell,

cap i

que
lm

,

\

mot!lent s'atur"a a pl!nsar el per que de 1e pre-

la noia a l'Ill~ d'Bnric Vilamari mi com ho t'eu ver arri-

~ll

bar-hi.

p~r lm

s'h~

don~a

de la Terra hpn fet per ell coses de mal

c~rta, r~al,

és que aquellR dona

4s

a poques passes

acosta amb aquella dos uibIs sense fons,.

una

rosa al

vesti.t verl'1ell, d'lm ve!"me11 que sembla via•.•

- :SIena ••• -diu com ';n aquells di~s de Rio qu-. no passava de dir-li el
seu nom.
l es di aposa a anar a l'encontre de la seva

~lena

que, ara. ho veia

clar, era la prime:ra i 1E (mica. Q1lina. altra podri.a haver trobat l'Illa d''Rn:ric sinó olla? I, de nou, ni

l'ana~ ~

d'tma decla:raci.6 de guerra, són pro!.l per
ell d'Elena nozzo,de la

s~va ~lll:tna

li

'-iuint, ni

l'atur~da

impedir-li omplenar-se tot

Rozzo la que primer cregué que ve-
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nia d'1m bJ.tre món .•• Si l'estimava tant per hav~!"-lo segui t als dominis

df31 capità, el seguiria a Quint a en fos. Per" l'amor, a la T8-

rr.a,no hi ha distàncies. Ara ho
~ls

aionat oh"'int

v~ia

llen~a

clar ••• I quan es

il.1u-

bra90s dAvers aquell somriu:r9 inaguantable, una no-

va rialla s' fms~nyorf3ja de l' e'8!,si! llEra massa bonic perquè fos veritat", pensa el dissortat. "No és de debó ••• " Para de respirar per si
hi ha ~~g'l1t un 1'1EI entès, i la rialla. es repeteix. No, no és ~lena
qai riu d'aaulIit,lla manera. Le- té al davantr:i el riure
arbres, de molts llocs a 1.a

v~g~

Ve

d'enmig els

.•• Es tclI1ba furiós vers on li sem-

bla que es :ri.en d'ell i veu, darrera seu, 6ls cabells rojos i esclaJ8annin~ :r~nt

tants de

corona al rostre tan ben pintat de la parisen-

ca. Era la mateixa Jeann:i-n1! d'aqUAl1a nit a Paris, plena de llum, en~olosidora.

Ah,

qUq

bé s'abís Jeanninilt E4ue aquelles dents blanques era

la prime.ra cosa que li mirava la gent quan sortia o entrava d'un lloc.
,
Pe~ aixo es pr~3Anta p.nsênyant l~s dents i, ~r si les dents no fossin

.

..

pro-u, amb aquelles dues uncfl!Js de v,.,st..it que portava quan Tomàs Yllanoga havia

d~

trwbal.lar extraordina:r'i a Paris, mesos enllà. ñ:ra, pobre

Gra!"a, la mate:kxa JeannÍl14 q'.le originà. el retorn a Rio d'Elena. l ell
p~n8a E4ell aquelles dues dones s'b~ posat d'aco-rd per a fer-li passar

la vida

mm

el, gran dubte de veure pe!" quina es de-eidiria.

Int~ta

'.

apartar la mi:rada

d~l

PaTia nocttirn tan temptadorament representa t per

les dents i demS-a elements naturals de Jeannine, i es troba amb la humanitat l1alpitant d'Elena. Ah, p,,!"què al món hi havien d'haver dues
dones com aquelles, o 'al ~nys p@!" ql~ havien vingut totes dues a la
vegada! 4:1__ n~

comen~a

a

cro~tar

aquella bella

Rio, i quan l' bome de Quint es,tà

8

CéWÇÓ

que el

subjug~

a

punt de decidi!"-s'e, Jeannine fa es-

cruixi!" el bosc amb l'espinguet est:rident de l#!s tonades de l-es can~nns

de ni-t q \.18 diuen que

Si les

don~s

en~omanen

ganes de

moss~gar

a qui les

g",n

t.

haguissin po!"tat el mateix vestit verme21 potser hagués

guanyat Elena,

p~rò,

si les dones sempre es posen, o es treuen, les co-

. ,
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ses que saben que- els fa mes desitjables. Perxò Elena portava aquell
vtltstit vermell, i perxò ;f-eannine gairebé no :en portava, de v.,sti t.
- Jo sóc ra:ris-li repeteix .r8annine ja nomÉls amb sabates i ballant

quelcom prohibit¿. Paris. No cal que dubtiB QU8t com Paris, com jo,
trobaràs res. '~l món ha donat voltes, hem tingut reis i emperadors,

república, gove:rns que- canviaven cada setmana, el General De Gaull\::',
Pa:ri~,

'P!"ò

';'s sêmp're Paris, 'P!'~

ix

qUI3

eat.igni el francI.

l qUàn ell, tancant els ulls, a~a el carn! de Fran9a, IUena diu:
--

~s

qb1P. '91s· ulls je no et

r~sponen?

No veus que aquesta dona és

no

co'!! Lm fanal, qu~ nOrMs creraa de nits'?
~ncès i

l'ha apagat qui bó volgut?

~ro

ve'.lB' que aquest :ranal l'ba

sóc la mateixa de sempre i

n0-

mé-s tinc un nom a dintre meu: tu.
l ell s'atura

8'f1

rúg dels doS' C<.'n·tinpnts sense saber per quin de.ci-

dir-se •••
- Altra v9g'ada? I - exelar1.Yl al senti!" de
de la jung1a-. Qui és qu~ riu?

n("1 nqn~ll~

rialla s(')'r"tin t

Qui és que rin ain?

ta

Cruixen unes fulles al sol de vora. l'arbre blanc on

poc Grara t'u-"

mava tran(Juil. lli pert'um intenss1ssim li :fa tOPlbar el cap. J~ dues pa.sSAS,

aquella famosa Hadame Hichelet, plena i -;Joderosa., la més

g~nial

col.lecd.o'Y1Rdn,..a de repreSltlltant s dêl sexe :t'ort, diu:

- Bona tard-a. ra ara tampoc?- J mostra tma llista incacable., atapeïda,
que diu ben clar un prestigi on pot arribar-. Només hi

~éIlques

tu. I,

a "!lés a més~ ...t porto la solució p~ls t&US d"..lbtes. D~ alIes ñU&A no

ssps q :..1ina ~sc(')llir. -La solució ~s ben clE..ra •••

l era v-:tritat. l Grara horecontagué amb
l Quan Hadame iUchelet, llàpf9
assentaroont sênsaciona1 al seu

l'home

d.~

q:tñt exclama rab1lrs

..

en ma

~nveja.t

a~b

lm
8

grati sospir d'alleugement.'

disposa

8.

fer el darrer

bloc de notes d'alta societat,

fitIs pLmYR

elo-~s

aq 1l.,ll riurll! sens.., IItntranyea:
Qui, de totes, 4;s la que riu així,. per favor-'

al sentir novament
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I, senSl!. eSJ}erar resposta, es llença bOflC endins, vers on l i sembla
q1~

es

!'To té temns de :rf)r gai!'e passes quan :re$saltmt

,..ill~n d'~11.

la seva

Cé;l1'"8

blanqulssima. d'entre el verd intens dels arbres s'acosta

la petita 'Ysoko amb el, indiscutiblement, nas mi210'l' del món •• No" no
era la petita Yaoko qui reia ja qUI! ella, en els Beus vint anys d'ésenpadronada a1. Japó no havia pas-sat de

ser

Ya.oko quj reia

pe~

malgTat quC!t

somriure~

r.~ ho t'os, f1l"!l'r'P

de ll\.ml. !fo e·ra

està content de tro..

bar-la. -r;:11a no 41tra com les altJoes. Si 'Blena .era la passió
negres i

lm

vestit vermell; Jeannine una mostra de gràcies que no te-

nia res seu,. i Hadame Hiehl}let ls· miUor atracció de f'orast1irs de l',"
poca, YGoko era tot ella. un tI;t1"rC's,set de sucre, encara que f'os sucre
japonès. Era el repòs adequat pel" l'angúnia que .el matava ••• Mentre
s'hi apropa e.speranl;at
,

Te corda

que Yaoko

e8

feu l' hara-kiri, pel" ell,

,

al Nayoga Club, pero d'alIo fj a t'o molt temps i potser no en mori ella

d' aquell

ha'r'8~k:i,..,.i.

La pDOva: ara

"""'S

al

S~~]

......!

davnt amb aquell na..CJ

que feren expressament per a.ell les celestiss~me8 altures d~l Japó.

'havies d'e.s:tóp segur çuefjo vindria. n'hi ha a::-a. ja ben poques ni
el Japó mateix que es vulguin

ll~va!"

vaig morir-me no :folt pas p"r gemes

la vida per un home. Jo, si no

d~

no matar-me perquè sabia. que el

meu pare "<,lia matar-te a tu. L'amor ha fet que l.es coses anés.ain d' ~
que.sta ~ner8 i no d'altra.
- Yaoko, petita. i bella Yaoko, ser~ el miJ_Ior japonès del r.=¡ón., però
salva'm de les al tres! Et portaré a Quint perquè vegin com aór.· I

f!S

j~

poneaes ••• - implorà més e. ¡1e demanà Grara ógenollant-se als peus de 1a
delicada filla de 3im Ah Kaitani.
Però resulta difícil, dificilissim, :fer l'8IDor a una done quan n'hi
ha tres qu" volen ésser part interessada. l Grara sentia just darre,ra

se 11:
- No vull t'er
rò tinc

lm,

"al-~"',

ara, ela

m~us

drets d'haver estat la primera,pe-

gran int~rès en t'er vaJ.e:r les mev4!S quall tats de don a - diu
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~lena-,

ñ" dema .iove. Quina de tJot",s et pot mirar amb uns ulls com

els rIl9us? l.rira'm, estimat, rnira'm •••
- '1ui
m~

~

per tu, com ,jo? - f"a Jeannine-.

ploT'at

~

si no vols

~ira:r

la cara, mira'm altre~ cosas ••• Quina d'ell~s t~ tot això com jo?

Madame Micbelet no queda curta. l exposa:
- Qui et pot

bar els homes en mi que

ta .•• Hi ha un

~~

Alguna cosa deuen tro-

baTane; com el meu?

pres~ntar lm

IlO

troben en les alt.res. Llegeix aquesta llis-

de Legions d'H<mo-~! No et diu ~8e, això? O és que

al teu pais no 1:::1 tqnia la

r~gié.

d'Honor?

De- nou, algÚ riu enllà t'ent d&ixar a Grara e-l petit fedòs dels mi-

n6aculs

genol1~

.iapcmesos. Q1.1fltlcom el fa atul'ar quan emprenia tma no-

va cursa d~ Golor. AJ.gú s':"I,cost~ cantant, i la veu i la cançó són conegudes. On l'havia escol.tada, elJ.iÍ, a:¡uella veu i aquella C8Z19ó.On?
Ob~int-se pas- entre les lian-98 i branques baixes, Berta Fellini s'a-

costa CBl·'tant la 'l'osca•. sí,. era aqulltlla Berta Fellini que ja li havia
t'et

excl(·~:na,.. un

cop: "Ah,. si pjo em pogués -ea asp aL'lb una tipI,,! l t .

- Anem a. lm al1lt!r lloc, qve hi han les altresl
Grara pensa ja, que qui sap
traban a 1" Illa

~r.tT'e8

~8S

dones

qUè

podien haver entrat de con

ell passava els dies tancat a la s@'va cambra de

t:r-eball. !To litI eorpr-engué massa, doncs, l ' aparieió de la Fellini. Po~
ser, a!"rJ~

El

nensar, Fe!"guBSon ha hipnotitzat a distància i me les

ha f"etes veni~ totes, perquè ~scolleixi.
- Qui et pot

t'~r

l'amor com jo, cWltant La

~osca?-i

a l'acabar de dir

això la Fellini envé'sti ¡es a:rie_s de la famosa òp4.!T'a a tot ~nv'!sti r.
- Calla, pe!'

f'av~,

que va ésser

l~

que vindl"an les altres ••• No, no ctu.lis, que vegin

teva veu

~lW

8m va fe!" oblidar de totes •••

l quan la divina veu de la diva li. anava l"e'gul.aritzant el seu respir
alte~at d'b~lò més, quan comença a CT"eure que aquella Véu serà l~es'cut

protector de la 'Efêva malhaU'!'1.itl9n,
l"t.ida el

desftsp~~à

1m3

nova ~nieió d'aquella rialla ma-

ie nou. l :fugi sense sab8:r on anava i sense fer cas

ni esperar l' acabam!nt del tercp.!" acte de la nJé.s cantada de totes les
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,

cpe:res.

- Su:rt! ~u,..t d'una v~gadF., si.guis qui siguis! A un home de Quint no set'l
l)~r

ri.fa ningl'1'1 ;:i axò' és el pl!tCa t

haver-me mirH.t

don~s

d'un món que

no és el ti1'3U, no et riguis ~de mi, qui sif,'uÏ!h La culpa és vostre p-er
tenir le ~ done s que te niu!
Pressent la p~.gència d'algÚ prop seu. Ea

-Ah! - excl&'la

8{1b

tomba, i:

l' alè-,- 1m ••'. T'¡ sí que no ,e.t riuràs de Qjil

Té, ¿arrant-li e,l pas, la s1tva 110setta Cumpane-lla. De totes, era la

(mica que s'bavi a tirat al Vesuvi per' ell. 'Rapidament veu Pròcida i
rsohia. l sent, durant

brêt~

segons, lea can9cons d'una nit a la Plat-

. ~ia de To""':r" del G"'~co. l la g.-:,r:tor d~l uer. l aquella darrera 11i~ó

· '•••
d "1. tal '1.8

- Nàpols 4'8

fjncar~

la més bonica qne. hi b.g, i .jo ,sóc per a tu la ma-

teixa Rosetta, i 30:r:rento

t~

la llengua dflll Fanf'ani. Grara,
1\

ence:ra l'encant dll!) quan t'hi ensttnyava
t~~rla

a Sor:rento!

- Ja 'era hora! I..a ffl;,wa Rose-tta Carupanella.

St~aJ1em-hi

al 'teu Sorren-

to. Allà, n'e-stic segur, no veuré ni sentiY'4 les coses que veig i

sen-

to ací. Perdòna'Yn Rosetta. t ara ho veig tot clar, només al cost.at teu
pUC' trober la pau ?"rduda. l vo-lia ~xa:r haven1i-h1 tu i Nàpols, m.aI'xar sense tu ••• ?erdo!ia-m' ho ,

~oS8tta,

p6:rdc:"¡a,-m'ho ••• Elles,. R08ettéi,

elles que venen! Anem-nos-M •••
Les veus" .se senten ja dft molt. a prop. G:ra1"'a es t-omba i Veu la jtmenvermellida :r-.n:e'X3nt el

~stit

d..JRlena Ro-zzo. Fr8D9a, que sempre ha

'f!>nvia.t la seva gfmt ais llecs de '014s compromís,. es veu representada
en aquella bat1illa per les dents blanques de Jeannine i la inacabable

llista

~

Medam&

~~ichele~.

La Fellini s'acostava cantant

M~dame Butte~

:f]y, i la, po,..ee,lana de Yaoko vlIffiia, ~s ben c8rt, arrossegant aquell

mateix sahl"e qll& el seu pare es clavà al peu Ib. llit del Nagoya per a.
rentar

tAque~ d~honor.

- Nomês podem aner a Quin't, Rosetta. 'gs a l"L1Dic lloc que no podran
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puja~. Allà ens deixarà tranquils tothom!
~.sp'Jr8Va

l quan

tma mica méa

angunibs IB respo-F'ta

e18&11

d'~l!p.,

RosAlttta, eixamplant

somri ur~ dirip:! els ulis devers la boacuria com

quelcom que ja devia haver-se- esdevingut. GrarE.:. 'Segui. la

si esperés

mi~ada d'ella i

espe~à

tAmbé. Fins que el que ella esperave tingué

lloc, aquélla ria11a.

- Però per què s'ho agafen rient, això, Rosetta? Qui és, qui .és que

-

riu?!
No hi ha resposta, i

Gra:ra

tO'rl"'!9 Et Sqgu1 r

sa de t'o21ia per aquella .jungla

ou~

la seva interrompuda cur-

bo i essent l' 1:118 de

tma illa de lloguer haiB, no s'acabava

mai.Co~ra

trobar-se amb el rient misteriós per a

bàtr&-s~ pe!'

I

VilamR~i

gemegant desitjant
a demostrar-li

qui é.g un home- de Quint amb 1.a mosca al n8S. Per tal de con'Jertir el
s~u dolór m~:ral ~n t'laic envesteix

t.m9

matolls pletuí' d'espines que,

cregui's o no no deixen cap sonyal do.mtmt la seva pell •••
- Clar, n-o podia.

é8se~

ningú m'4s. Mare meva., perquè. no hi havia pen-

sat més aviat -diu clavant l'equilibrada CE\rn d'Arlea, parenta de déus,
•,

qui s'hf, prèsenta.t a la con'Uls-a 8t!!b la túnica de léS grans :r~S't'13S de .
l'Olimp-. 3etrJ!1Y'fhm'ho havia semblat que no era una rialla com les que
fa la gent normal.
lI~s

la

dérre~81l,

pensa Grara. "Ara em deu havp!' arribat l'hora del re-

• •
pos"
- gstic

El

punt d" obtenir, per tu, un lloc a la ;familia. Apol.ló i Ate-

nea han gairebé

eonven~ut

Zêl.lS dê que t'adma'ti. Adhuc ja e1·s

intelec~ti

tua1s de la Casa, s".ab Metis pel mig, t'han a'8signat un càrrec: Grara,
i déu int19rplanetari •••

- si,

AcIrIrk8:

Ant@a, és al teu costat , tu que tens la bellesa eterna,

on trobaré el·repòs que se"m nega.. Quina d'elles podria anat" pel m6n
sense perdre punts amb dos mil anys al damunt?
,

trar a 1'Olimp1

Quina d'elles pot en..

:gg que hi han jl ?On9SeS i tiples lleugeres, a 1"0-
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limp? }Ja per a passar els

segl~R

a la vars teva que hI! vingut d' un al-

tre món. Qui, ni a l'Olimp mateix ea pot ventar d'lms cosa boix!? l
hi anirem ttia a n'aquest altre món. ,To no sé els
g~u,

pl!!'b

us portaré a

carJ'ega~etl't dê

C8f18

de l'Olimp com via.t-

meva, a Quint, amb avió. Ens emportarem un

dé-us. Estic sa-gur que cap dels teus parents hi ha viat-

jat mai amb avió. l'To temis, els t0rnarem tots

B

Gr9cia. NoI!lés els en- '

senyarem, a Quint, perquè- vegin quin s paJ'(:'nts tens. Hai cap carregaman t:

t'an il.lusti'e haurà anat tan lluny, i jo •••
TallÀ al plt5.t du~ctn's tma altJ's J'1a1la, impossible de sabp.!, d'on
venia.
- Ah, tampoc eres tu qui Taies •.• De què serviu, àoncs, a l"Olimp, si
no sabeu qui és que riu? Maleïda rialla, on et's? 1 On etsI
l segueix la seva· interrompuda curga, cc'.I'1""ebt

a~b

J'àbia pintada al

J'ostJ'e. Oh, aquella jtmgla: és inacabable. no és possible
aquella illa de butxaca d'Enric Vill:im,aJ'i.

On

qu~

sigui en

l'han pOJ'tat, amb les se-

Ves coses, aquell estol de dones de la. TeM"a? S'ha perdut, segur, en
Lm

món que no erb eap dels dos que portava vistos. S'atU!'a, intentant

posar en ordre el dtlsvarieig que

~l

té pres. No, no dorm ••• ~a sentor '

èe.l bosc é·g intens i dormint no as flaire, ell ho sap

bit ••• gent passes

a pJ'op. IaIes deuen acostar-se de nou! S'Etmaga:r1a, si., s'amagaria on
no el trobé-s ningú. J"llstament a poques passes hi be dues enormes ped~s cob~!"te'S

de molsa que f"orrnen um petita cova. S'hi l.lenqa :febrós,

i tapa l'entraÒtl amb branques que té a l'abast. que al. bosc er. sobren.
T no ha acabat de col:10car

~a da!"~ra

brenca

prote~tora, ~ue

per mig

les t'ulles de la seva verda. det'ensa pot contemplar ma picada escena.
Reuniè-g'"& gn grup, criderr 'F11ana Roz?:o, tTeannine, Yaoko, la Fellini
i Rosett& Pellico. A més distància veu Antes qui segurament no as vol
barJ'ejar amb ll!s mor-ta.ls. Arriba Madame Michelet la qual, e-s veu, caminar pel bos'c no és pas 'la
-

QU~,

ja l'han tr'obat?

pg~

s~ve

t'laca, i ho :ra diFmt:

quina s'ha decidit? Jo no tinc pas pmsss.

259

~lena:

- Es

~T&annine:-

~u ~rnarà amb

mi.

Bé, era, s-au, quan la dei.xà a };a:ris, per iUi.

Elena:- Fent trampa!
Jeannine: .,. Doncs què es c1'eia, que a Paris la gent hi anava a pmndre
les aigues'?
Fellin!:- ~To hi rentmcio montre no se l' etnport.i aquest pan de roba.
Jp.-'iIminp.: - p&r-ò és que una donó quan sap quatre òpe-es de DJfJmò::ria,
cara

té gBnes de- :festej sr1

Yaoko:- Lea havia vistes

tot9'8 Quan ea de-cid

Rosetta:- Qui s'ha tirat el VesllVÏ com jo, per

l J"apó.
e~l?

Jea:nnine: - Qui sap què es pensen a Itàlia perquè tenen el Ve s uvi • També t'enen "u.sselini ••• A t:lés s'bGguits ht:gUt M tirar al Sena, a l'f;ivern. Fellini:- Doncs-

8'r'8.

en tinc tantes ~anes

COM

la que més, d'ell. Què

s'"l-¡an pens,at perquè no saben de solt'aI
.r:.l-ena: - La nit (la noces

~r~ amb mi qll~

J:icheJ.et:·- Ai, nena.•• jo j1i

n~he ~:pdut

In tenia contr&ctadCh ••
el comr:-te de les nits de no-

ces que he passat. l les que em queden, et::care.
R08etta: - Que sigui ell qui tri.f.
Yaoko:-

HJeseo~lirà

ich~let:. An~a

a mi.

Què n'ha de

:f'~r, un ho~, d'up~ dona qlte pesa mitja lliura.

s" ncosta a 1e:1 discutidores., i diu: Ban poques vt3gades m'hm sen-

tit els mortaJ.a. 211, el <¡ue totes volen, feu dels

úuics~

l és que jo

senyores, sóc f'illl'\ de Cronos.

Jt:Jannine:- H'.l meu paré és Pie:rre

Antea:-

A ~ tenim llaTJ4)$ i

Jeannin~:-

D~.1V&.l.

trona i

plug~s

a 1.' E.bast de la W2..

A casa fa molts anys que :rem tronar i ploure!

Antea:- Per quina de vostès va bai:xa.r de C'.uint1 Per quina que lla ha~n~8 estat emparentooa amb el pare- dels daus i dels homes hagu~s vin-

gut d'un altra cim'?
gui

tm

Amb ntsaltres, la cosa .11iga.. Com vol.en que 11i-

home que ve d'lm

a~tra

planet_a

~b

dones de paisos que tenen

""'-'0

rtctst:t'iccions elèet1'iques., que paguen impostos, que h.i ha p ~sons,
manico'Clis i que els gov-ma muden cada setmana? A
mana el

~te1x

i tothom

Ca.~

:fa milenis que

C1'eJI•••

}'ellini:- .~:t la memòr.ia no em :rFi~lA ,jo tot això ho he cantat en a1gu,
Da opera.

P.ntaa: -

vull a'basar da'ls meus paren'ta ext¡Y·2ol'dina.ris. Trobem-lo"

~TO

prioer, i després en parlaTem. Que cadascuna li digui l'amor que li

porta i reT' quant temps l i potfil811teni1", Sqt1e"St amo:r. A Casa no fem
t!"ampa i jo, pe;l govern de vostà-s, confesso q'lEI a l'Olimp m'han tornat a donar coY'da
Això provoe~

1Je ro

dos üiil

d1'lYG

tlé 8 •••

:r'):rm:id eb1e aldarull i se sentiren in tervencion,s ·b

'1I'1

~oc pnrlm!lenwrie~. A Hade~e ~!ichelet li semblà sentir soroll darrera.

er' la verdcr.

seu i di asimnladr.ll!!en t s' fl.nta-ror
ta Der la

~n~a.l

~udeg

?~8(1a'ne,

que

i

tot~s

L~

e¡::; posa:ren a sagu:ir 1

an francesa conven-

que en quastió d'homes en sabia tm niu, havia tro-

bat la rista del f'urritiu. !. fugen eBValotant-se
p~rdut

maniobra t'o'.l vi....-

bosc en dir. s

~mpanyen't-se ic~idant

la recerca de
.aa~

per a arribar primal" no

ben a on .... GrtiJ"'fl respi:ra a t'ons. Iss dones han

~arxQt ••• No,

t.otes no.

Algú s'acosta caminant silenc:1..osat:.1f.:mt~ dar.:nnrt 1 a brc-lla àel bosc. Qui-

na baur'à reculat?

':irem

quina és ••• 3' aparten

té por, però aJ.hcra 'Curiositat. pel' a

tID9S

't7'anques i

001 ret"ugï., se' 1 mi,.a, mE' ca

COM

... J8, t'he podien pensar que jo"

que et podia
Simone!

.
trcbar•••

ent!"~

n:ai, la
ess~nt

V9ure

les fulles de ven::l:'jove

ce~l? p:remia.b~e

de Simone GTay•

de la policia, eTa la única

Gràcies a Déu!

- Si, sóc la

mat~xiq.

C":no va ponar-te

La teva

So -¡:~Tcelona

~a~evel1osa

e.

Trt'\t1S

Sinong, te'n

record~a?

La

de la poli.C'ia ••• Pe'rdóna'ra estimat,

wai car; done ~é:Jplm"at, i ai.Y.ò que en saben, com hq plorat jo per tu.
o m'hagu9s tOTn!:-"1t a veure mésningÍJ si nc t'hagués troba.t. Mira què
porto •••
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- Unes

U'.8n illlts!

- Ji, i aTa no 'hi hP.. Ferguss,O
Així ••• així havíem

prop.

d'a~barl

N'o, no tat:lis. Aqu.estes no les obra. ni Ponç
tot.

~s

Adalbe,..t, Que ho Obri8

hi emmanillaren tots dos par a nc estar mai més separats l'un

de l'a1tre.
- Simone,
l :fa:reiJ

rne~3vellosa

aqll~11

Simone •••

viatge a ••• Quint, a Quint o al méa apartat planeta

al qual el!! vulguis :f'e.... anar, anirem on tu

V1.l~_glli8'

Ancadenats

pe)"

a

s~mpre.

- sl,

sí que- hi anirem, BiL'lOne. Ah, quin consol sento al costat teu

qU:'ID he estat

tot. No

vaig

~n t'Reia

veln'~

ptmt. d'en:follir-tne.

'8~le8,

les altres, em cerquen per-

cas ••• el'en les p'Y'iC1:'?es que veia ••• Ah, per què no e't

a t') 'rh"imer que

~i

-cap, yue •••

- Surt, vine. 'Clles et ceT'quer. 111my d'ací.

G:rara oorti del refugi. 'SID ocells cantE1ven.

elaror. fHmone somreia. El món eTa

~l

sol deia

Ver80$

de

b~ 11.

- Per a no sepRra:r-nos nai cés, ,satioot - i Simone GrE\Y clogué

al mu-

nyó esquerre de G1"a.ra unt;. de laG duea "os" de les msniiUes.
~)e

no se sa.p

(~'on,

de neu, Aquella rialla :f"antasma, pesRda, insatis- •

~eta, dest"là lma vegada més

Cé:'di>.

víscera del pobre home de Quint.

- Simone, ho 8'9nts? Ho sp.nts, en CaTS riuEK1!

qui és que riu?

Tu que

f!ts de la 'Policia ho deus sBber •••'Nn és qt..,.,. s'hag'i d'agaf'ar a la gent

que rigui, però aq1Jest q :r'ialla no és h0M!12-l, no és •••
Simone, pê!" tota resposta, poss el seu somri ~ a segona.

- Tu, tu també ••• ?

~u ta~bé

ets

cc~ l~s alt~s?!

l G:rrar8 s'emboRca malafnt f'òldilles a tot n1é::.leir, ar:lb les lllanillds
pen@ant. N'o ~ot dir l'estom-\ úll~ dur; la seva cursa. Es troba després
da córrer i cÓJ're:r-, dalt d'tro petit comal, bleixant, acabat. Al lluny

l' 1l0RI("It, avi6, brj.l1a E;1 sol.

<:4:2

- Bene!.t ••• bE:me!f.t "ORIü"! - diu.
Al voltant de l'apa~ell nna gran gernació va i ve. :~l camp on reposa

la seva obra

g~ntal

fugir d' aqall món,

és ple de

~ugir

bp.nder~s.~s cla~,

és

l~

solució. Fugir,

de l~~ seves dones·, f'ugir-ne- milions i milions

de qUilòmetres ••• A poques rsses hi ha un camí que baixa er~ di recció
al sal Vbdor aerÒdrOt-1. Se'n hi va <tprot'itant lPos ja migrades energies

q'la li rasten. -';;::1 camí es
comen~a t":.

córrer en mig

rable, a mida

ql1A

:ra ample, acollidor, senae noses. }'ina que

U7'}3

t:'l1tralla d"a:rbY',!s a:!tíAsims. I, cosa admi-

va co:M'ent té la inpressió que els arbres clouen al

carni just ê.1. darmra. se\l••Ja no pot recu1Lr ni que vulgui, ni atu:rar-

se tan sols pet'q1.S els arbres R"a,jlmten aJllb

tmQ p!,~gsa

que DO admet

vacilac:ions. 8Agur, ben S~lSU!", que allò que s'asdf!vé deu ésser aga:fat.

com un avia

Ulle

li diu que el seu (n1c carni a seg!,.Q.r és el <tuè mena

a la nau qua l'eapera par a portar-lo al sen món real ••• Com corra el
malhau:rE.t~ COT.

pesa en la corr.egl1d:? tota IR seva volunt.at per

t:rat, sj hi ba algú que el mira, rom corren
g'lma cosa li barra al can:i, i

~ls home~

ta

demos-

de Quint••• Al-

ha de· :rrenm' la balla ctD"sa. El sol és

ta.n 'fort qve de manent no pot veure' clar C?uelcom que relluu j a ben

a Drop d'All. Ja té l J obstacle a quatre passes, a tres, a duea ••• AI
seu davant)hi té tma gran caixa de 'fustA quina t,apn superior és de eri,!!
tall ••• E~ e1 tattt que unE' ""eeos p.'f111à trobaren a la petita residència
de TboTl'lê.s Hac lJU:M'8Y, amb 18 be:! 1~9a

imperial de ,.roana Lat.ítr.er. Es

ben bé el1P, ,jove, t'ormosa, llavi... roja' i 2mb els mateixos encants de
'.

q¡18.n la VAgP, pP.'r primera vagada ••• (',ra'"a es ref',..ega els ulle

~uriosa

r-''.Ont i mi.ra end&r'r~ra. U. columna mòbil d'arbres s' bavia aturat arran
d'ell. La cosa més incotIJ¡:'rensibl$ de totes J.Bs que :fins ara li han
pa~sat,

li e$t8 GUcce'!nt. gll acaba pensant oue n'.) n'ha de -rer massa
,
ens pp.rql1e, hi h~ dones pel P1ig, dones' de la Terra••• Potser la solució

de la seva odis.aea la té 800 Joana Latimer. Pe.... alt.re. part, si no 11a-

gués estat pe:'" Fergusson ell

se la. voJ.la emportar J.a primera vegd-

da que la va veure ••• "Uo, bo ho ha mirat malament••• Respira. Joana

I,a-
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timn' viu!U

l s'acosta al taat, age-no11ant-s~ al. cos.tat la ¡resó en

miniatura de- Joana. No és

Q1;],8

el ,sen alè enteli èl vidre, ho veu bé,

Joana té 9'l,s ulls obe'r.ts.

S9: 1.

mira••• l un somriure de centenars d' ~s

que són els roillo"'s qlle hi han, iJ..lumina el sau rostre ••• I pa.rla, sí,

diu quelcom, però 1':1 ta.p~ de cr.:ts-tF311 priva a Grara de sentir'ma aoses
que li diu. Ce,.-ca quelcom per ~ trancar aquell vidre. Ni unb 'trista pe-

dra enlloc, per petita que 8igni ••• :::'a"'ò bé cal. obrir., ella l i diu co-

ses.
- Tanca -els ul1s f - l i er! ........
r dóna un fo.rmidable cop de pun.y al r,rlg del vidre. Ella sot:'lriu 8csperan
9ada •
-

'.h rnor.Jóllnt, JC'a-na, un moment nOMÉ!o.. T'~b!'iré. De.spré'S de tants anys,

tingues uns

l dóna

s.egon~ (ja

lm D011 COP

paciènci a •••

al e'::ria-taJ.1 de-ltat1t, i

un altre, i més. U'tili tza

ara, p~r a pegar, la mà on portava les mar.illes de Simone. Pega com
li anés la vid!l en aqelü1 pegar ••• Li sembla veure dues grosse·s llàgrim~ s

-

.llJ'o

alo 1.1l1.s de
ploris,

.To~ma

•

~Toana ••• Ho

tornaré

El

provar!

l i!JarteJ.leja el vidre bUlb els dos ptmys, amb el cap,. amb els .p.eus.
- No puc •••no puc, ,_Toana l
Lavor~

sent elarlssimamant la veu

d~alla:

Vaig I!'OTi~ d'un gran Blt'"cr a la halJ.a I:rlan'da per el més airba, i va1 ant , Capit·à. ~s 1)11 qui t'envia?

- .Joana, el Capi t3 ja f'a ttl~s que no hi é·s, i segur qua no el ve-uràs
més_ t.To t"Etstimo, t'estimo més que ningú•••

- N'o et sento •.• Qui et:9? Què ñ:t'lS?
1<:11 ,ia nomtts Dot pataquejar lu caixa amb el pen.sament.

Llauro ••• pe'!"c;uè

V9.tl

t'ar aquest vi Te tan grai.JCUtf

Peo!' què no n' ob~e9? 8i Pd> t'aa potser serà q'..le tu. et mereixas el m.eu
amor Que

potse~

no el vaig donar ben bé del tot. Ob.,...s'c i seré per a

I
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tu ••• Tenim to1;,a tIDa vida peT' davant ••• Si lm gran amor em va matar, un

,

altre gr.an amor p.neara ho 'Dot. arreglar tot ••• Per~ obra'm.
i

,

tu al .det'C'l'8 seria tm mal

e~

seu pea damunt

de rebotre' s

~ins

a dins

..

vitr~ •••

Grara fa definiU vamert, al .seu darrer

tot

'.

~T~

aqUA~1a

que Joana

es.fo:r~. S~ alça

i

deixa anar

intreneable tapa de cristall. No para

Sl.U't

despullada de gala, radiar.t 1 sexy,

espolsant-sl!' e.-spures de C'l"1stRl1 de' la

ca~11~~e

que, 20mb el 801, bri

llaven com e stre 11e~ d" aJ.t1.ssit\ll magnitud.

- Per t'i •• • ets la q'..le m~haa costat més, però el meu esfor~ val. la pena

A"a no tinc 't>emos. ~ dil'-te q l 1Í .s.óe 'en detaJ.l, però
ens espera per a portar-nos a Quint, el r:téu

món~on

tm

tones abvns, i qU8n. Gran::. anava s'
la que algú m'havia dit que

t.m

~IlSar:

moment o

sar de "AQuesta .é,s,••• ". De nou., e.1· bosc

ao~itU"e

~et

vo1guog~

••

iniciat unes es-

"Aquesta és la meva de deb6,

al~

t,.-.obaria", no pot 'Pta9-

s'6~:rem~ix

amb a.quell riure

de nit de bruixes <iua en:follir1a tant a un home. de Çuint coc a
~os

.-

j
-'

..

meu

tindrflll temps de

passar els anys que ens resten satitíll::lIlt-nCiB tant com
Soana sa' 1 mira i puja més una e-scal.a &J.

avi6

un aue

dlon' t'os. ~s pesat, pern Més ho és pel pobre- Gram. I E!ra la ria-

la, que abens era :ramenina, és un :riure masclca, poderós" de volum

progrest=ti·u q'le martelleja el cervell d' tm

POb1'8 ~mamo!"at

d" un. altre

mQn que creu -'t~ta'!" pag~lt 1& gosadia d'have:r-.Ls9·'n mogut i d'havar-se
mirat les doms d'un a.ltre •••• Joana Latimflr deia queJ.oom, pero Grera

.ja no la sent.í.a,.

~ntia

nomée aquella rialla monstruosa que es p'1"e.-

wentava je amb el vestit de las coses solT enatnrDJ.s, més enllà de la
~

;.

raó dels hone:s.. Llavors, no cq:rca qui riu, siné fngi!'-ne i no veu altre cam.1 que el. seu ,nORIe". I 'de nou torna a cÓ'r'rer segur que tot tin
drà t'i quan ·es trobi amb el.s

S"fJUS

am~ s da1.t. del

84tU

aparell caro! del

eu Quint on leS" dones, rel àes-eans del cens, :sòn totes tma mic a com
l~s

de mal '!li raY' de Londres •••

,.Ja. té l' "ORlO" a prop. Algú l,I ha po~at en marxa. I):tser }'1ergusson
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que, si vol, ho aap tot. 1lJ,gú acaba d' €7nt1'8l" a la nau i està a punt
de tancar- la port.a si.tuadu a la proa de l' avib.,

quinze

tres del

òl.
- Ep!. Ep!!. ~sperel~me!! Sóc jo, sóc Gl"ara. - crida aquest pOOdIlt-aU

óquel1s '.Dots tota la sevE'. ànima •
1~ "6rio tt •

.b s avions volten dammt

Gl"ar-a vau,

les ales, al distin

ti.u qlB ro:rwven els guàl"di~s de la 1l"an Feni ten ci aria.
JI

La policIa! Era ella qui reia ••• ~eia perquè creia que em tenia de

nou a les

e-êve~

Mans. Ha esrtat lb. policia ytri hd portat aquestes do-

nes 'a l' Il1a u , pensa sense deixar: da córre·r.

Comenqa
~

OdIa de l'avió que li sembla que té mil, grnon:;,). Veu
qu~

l' apaJ' '3 11 ,
t~ts

que mur1en

a pujar l"esW' BO planta de

S'ahia que e-,..a. blan ca, griSfi del tot i plena dè ptmd~

peTar. l~lloc VS'll

color sense

línies precises. Tot

s ondulant, dit'winat, bo:rr6s ••• M.." li s 'hawia imé.ginat que un hom'

sol

reei.1\i:r de tantes

POguê9

pÏ'OV0"S

g'..Ir' que tot a-rb l' e:cpiació del

er

veT' vC'lp-l?

S49'..¡

de catego'J"'il':l infern aJ.. segur, se-

P flcat

re)"

lH\'Vei'

canviat de món i

donef1 d'un altre al. seu. l també, t8Uibé,

ortar-

pel" hE.ve:r· volgut evitar que

escl~tés

una !;ova guerra a la TeJ'ra çue es

veu que O1ca:ra no -en tenien p-,..oua ••• Les dones, si mai torné.va a venir
H

la Terr? ja se'n parlari.a, però lA guar'ra ••• hJ. guerra elJ. i. la s~va
nt la ppiv&rien, ·mcarf que "0$ per t'or,a!. "UbleiJa

escala, que- co..§

tes de puj~:r••• pe!'~ jo séc d'un :,:.ltre oón i la pujar¿!lI
. l la pujà. Obrí lr-. porta i e9 desp-lomà el sòl mecànic, 8sbut"egant)·

esbu'fegpnt,
Passa

t;:U1t a

tm·g

"'ò vencedor

é:~ :fi. Ers a casa seva. Allà

minuts reT)osant. No sent altra cesa que

Hn

l'amo era e1.1.

·xiulaDellt

CODB-

.e s oral1e s:

F'ergusaon! - diu qUê.n s'hi ve'!! en (':or.
Ningú !'o reepon. s' al~a. Va re-eorrent, una per una, to tes 1

t31.1acioDB de l'"0~IO". Totes

- Pe,..ò, on

~A }i'Argllsson1 -

I ningú no li respon.

són p1.enes de gênt deRcc>neguda.

dfH.aan~ ¿., tothom.

ins-
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Se'n va al lloc de comanffll'1ent,. DaS8-l't. On és la aeva gent'¡ Vilamarí,
~obin.·•• La

Ponq, T01"làa, Artur, Andreu,

sil.l~ba.

da:rrera

de lJbot:IJ:3 que coneix més llengtte8 dal segle no

del cognom

po"t acaool'" de pan-

]s.

saT' •

.... Alt:ra vegada! Fins aqul us veniu a riure de mi 1!

1:0 s'atura a: t'er-se cap més

~caz::t)ftX:

pregunta. f3ap que no tenen res-

posta. l"erni!ll de cara i' t!"9ntolant de despit s'a8se11 a una de le.s cadires de pilotatge. LJ "ORIOl/comença. a rcdul' pel

d'atterratge.

C"arIlp

Dóna tota ls t'or~a als pod&rosos fl1otors de l'avió que ve prenent al':8da. "Ja ho -v-eUT'eI1l qui T'iurà darrer", pensa ••• LJ nIa d'Bnric Vilamari

. to'ta ver.da, voltada per la
tint deS90'tS

~ranc.ia

lF1 na.l. Ja erp

grof.{a de la

lliu'~!

no

p1at~ia,

es ve empeti-

ancaVert en cara aquells

&-

vions de la polic'1a. Ara ela veu p1T't1etejEint al voltant de 1 '.enorme
acoatant~se i

mole de l'avió gegant,
r'

all.unyant-se.•••.

- No podreu, amb l' "ORlOU n.<> podreu! - diu mentres

t'or~

mée i més la

velocitat de: la s.eva mà::Iuina maravellosa. l~18 avions es veuen cada v~
gade més petits :rina que, .impotents, la darrera cosa que fan
un~ ~

gar
jar

ràt'egues d,e

l'sp8T'&ll ¡1:.

8.

B--S enge-'

etra.lladora con.tra el t'ugitiu, pe:rò Orara fa pl...l-

velocltats t1esconegudes

volar. L'home, crei-mt-se ven cedor.,

tan t'ort com pot" n'1rviós,

~ngega

p~ls

homes Que el veien

l' emiB,sora de a bord i diu

empr~nyat:'

- Escolteu, e~co1teu, la policia de tot el r.lón. Jo sóc G:rara Dorrei,
l'antic pena.'t 333 de la Gl'an T'eni teneiarió dels
daJ. t del

tIl9U

avió interplanetari, i des d' tma alçada

lida per nfnp;tl

(1'

rie Fr-ost ni amb
&Dl

~8tat8,

i us pa:rlo de

en~l'e

no asso-

aqu.est món vostre. No sóc, cora eS' pensava algú,
~11·hi

T~l1

ti'r'r- alt1'8 cosa comú q1le el meu 'físic. Ja no

pot pivar ning¡í d'anar a Quint, el oeu planeta, el meu t1ón per es-

trany qUf'il seroli

8

molta gent, de on ns aY'ribarè

lm

dia no lllmyà la

SQlució d'un~ pila de cos~e que us semblen insclubles. La llostra prime!"a emnaixs& de pau t'allà per tro dissortat .j<>c de mans que- t'eu un

·,

~7

general dP- l"f!Xf'edici6. amb lma bomba especiàl. ¡>erò no t'racaaB~rà ~a
In poca gent ha trobat t::tn aqnest món vostre

segona, ni la ter oa-l"a.

que no se m"hagi posat a :riure a 1& cara o coses pitjor' s quan he con'"
-ressat lri meva proc9dènc.ia. Norné.s mf n..'1n c:r-egut les dones.

què hi

ra-

:rem! Les dones, i un grapat d'homes que· vQsaltres havieu retirat de
baver-~es

la ci:reulaa:lÓ. De les don&.<) us puc dir que me'n vaig sense

pogut eIlt~d)'"6-1es i penso, no s~ per què, q,ue aqui, en general tanpoc le s en ttmeu

saa •••.He'l t'et, en é:lgunes coses, uns aVEl1qos rermr-

cables, ~T'Ò i!larxo ~egur

que la gt:mt d'anys enllà: era millor que la

"uint pot!vn~ no pintem com els tmst:o">e.ts d'abéU"lS, però si mai

d'ara.

f1nvieu algun pinto!' a casa nos-tra, que no porti q"'..1údres cem els que
ea t'an a!"8:

lla~at'al"ienl La

vost.."r\:. :r:l11a capital són les dones i la

pD.ssi6 001..11c8 que us meu ced~. vtntena d'anys. A Quint hem arribat a
véncer aqu~~ts

mals naci<mé11s. la

'\e

rit,àt, &s, però, que

sa nostrE' 'fossi:J com les vostres, tro d' aquel~s dos mals con

d

D

ÒOA

tinu3.T'i

S'Sent invencible. Les '"tar.lin massa maQl.leB! l pel que he

en tots e1s d5.soo:rat~s de c&tegorla hi lloo hagut don~ pel mig.

-q@U' "
f .•

d'allibe,..ar-"os~9n ••• ne6

de tot quan

hl3 vist e la Tel"I'G,

nalgnat'e--ls

...-:).~<

meus consella, es pet posar al costa.t d'tl1.1s L111~ que·-v'3i.g veure a
~s

dents i

Ull

nas a Paris, una e8:"'a

1\'i1&, 1111es camea

(?.

uàpo:ta., una Up

~i¡...

Rlo,

lleugera a

f1rècü·. i un tot a. Ba:r·cE'lor~ ••• Sal~.ldeu-les a totes,

i digueu-Itt!' ql1f; lm home Ó'tm alt:r-A món ha senti, t. per 011

ció que reCOm9Dç.ava

cadt.l tInE:. de nova que en

trobava, que

una a:t"eeDc>

té defi-

nició pos-s ible. A~e6iu-hi., a n' nixò, q
despi t. de1s mal-·de- caps
, d'qyH'Ia
.. que!~
'\..,i'
n
qng han encomanat al mon
son, aquest,
elleB, no

.

indrin ob.je cte i, flntre

~ltl~eB

coses, s'acabaria mol·t

av~ •••

l que

'n vaig onarf;o:rat dq totee p9rq~è t.robo impossible enamorar-me d'una
oIa .•• lm"b tot"

podem

V&11re,

a cap

c(\seg

t"l.0

us deixeu

1 sobretot
de

l'iO

COU;:>""Of1is.

dorrrin~r

per

;~.(uests

da.v&nts que allà no

les tineueu a prop quan hà.gJu de portar
SiguAu-hi ami cs.,.- pBrò no f3n siguau socis;
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pilmC>

enamoreu-se'n,.

poseu-hi pa; adoreu-les, però amb tasss; estimeu-les

p~rò no en sigteu masovers; volgueu-les, però amb seny; dit,?'U9u-lis que

sí, p8T'Ò no a tot ..• Tot ~iXÒ,8i podeu.
sortiren amb mi ñe la

Pel que t'a rat'erència als que

P9nitenciaria, estan tots bé de salut i són

Gr~n

aob mi en algun 11.oc d'aCluest av:f.-Ó c~í de quint •••

La nau espaélal s.egueix pujant,

pu.jant~ l1ell~,..a,

sense trp!bes,.caní.

del més \~nllà deveY's tm rlmt, 6nl~U"a invsïble cel amunt. Le. Terra és
bl~vosa

ma gran bol.:,;.
potser

at'l~üxarien

que si els saus hooes la vei.assin de tah lluny
,
la seva soh.:.rgeria al ::..donar-89 qile no é res mas

ç 'le un petit,íssim g:r'a de sorra QU9 volta per' l'espai eli mig de milions

i

milion~ dl~ltJ"es

grans

sorra qua, com

all~,

3é1.1·dar.egen

c..

l'antorn

de calories qne per raoJte-s que an tingui ca:la dia

ò':m ast"o carTa?,·
J

ci~

ins que en '1uedi sense. N('Irnéa és questió d~ temps •••

en va perrlent

aqueBt~s

Impossihle! impossible 19T'!

altU)"'~sl!

1- diu amb !'àhia Sra.ra.

';

i~ira

al se't daT"rera i tr<.OC. la céioinb de

coneguts; que el conteople11

ri~nt,

comanan~n

~mb

of'';'g'cmt

t Dlena de rostresdfJ

el sau riure incéUlsable

i sorollós, el ronenr de l'avió. Gent que t'eia anys que no havia vist,

riu al COBtbt d'amiqtats d& pocs mesca.

Condeixehl~s

~~b

de l'escola,

policies qua ccmep ' m' er' ple At.lfmtie ~ '31 do~toJ' Feí1glJsson
en f' l mcions d'hi,:,notitzador {Inic: ~omà8 Y1J.A1'JOgFi carregat amb bitllets

els

priT.J~T"s

de banc de tots ela paiscs; Andre 11 l!ilans dient, entre

ri~lla

i ria-

lla, la història del món; Pon~ tdalbGrt ol)Pint i tancant ceixes de :rG1:
r:-.8 s

imprec:'sBs;

~1ric Pon¡e'r<:.":U1:~

aCOl:ltK\llyat de 1 es BAves tror:ta esposes;

Enric ViJ.ata8.rí, riu amb uns rems a les
ho ,fa er'

tot~

els

id.iot.1~F- (¡lm

sabia;

m3"".tS;

l\.!'til:r'

el malvat >=:obinson, que

!:all art, q

riu con:fec-

cionant 1m pa de colzes ('1onumental ••• I l'¿1caid de la '}ran Penitenciaria,

. ..

1. . '''' •

zo a Joa18

~el1i'Flg'ton,

J~tirner••

i T'lia:r'!'e

:Era

en0~·r.B

J

11

, totes,

en~ollinor, ir~esiatible,

tat ••• T.h pensansut esgarriat
d' una

~011COU •••

S~

d'F.l~ne

aortal de

Roz-

nec~ssi-

li plr;¡nta en mig del cer'vell i, armat

clau, eX'traol'dineri.a cml} ex'tT'aOrdi:.néi.ri era tot. el que

J i estava sllcceint,
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- Vosaltres ho h.::;u volgut, insent'ats! Hi hol.1f!a,ni r'l.ore

El,

es riuen de t'ranc d~un h~m~ de (~.dDtl- diu. l hi afegeix

ni Tlol!eie.9
lme13

quantes

inter ja ccioua grul::..-ude a, ;:nent:rl=) s, Hàrcllles modern vingut d' tm altre món
comeu 98

b

donar eops,

d' 1ma :ràbia q1dntiniana, a tC'ts ela apa-

POSSqi.t

r,qlls que r~g¡¡len el rnov1~n·t de l'a"ió. I, a cada cop,:ra una dedica-

tòria. 'rl\(me~t per la polici:db!. "Aq:.19St p31s presitaris!". IIAquest per
I:)

les denes!!!:I.

F.a cop dedIcat

J;\

:fonamental per l.'estabilitftt Gê la

les don~a encerta, es ve'S(, quelco
nWl

i flqueata es tambaJ.e"ja primer,

i noc desp!'9s ernpron tm3 dev~11r.'\dB :ru!'io~~a, en picat, i en tenta d~ maDt:tra que sembla qU;? no hi :fos

8.

't€mp.'l ~ caure •.• "i~é\le!lt

la 'rerl"a, de mi no se'n p<".rl::l~à m9s. pe:pò ~ampoc se'n

habi tant s de
l él'à de tot.s

V~altre6 i dels (jua r·éieu!!':

Centenar'6 de crits dos};unanitzRt6 i de xisclA8 s~n
aquella MvalJ.aàa mortal.

"-f'1'a nies neva t..q pn..i1!tr.

Si

trarPp a a camp a1yen

velocitats de l~amp

a trobar el co,tT'.í. !Jr:- l"'O'RIO" qlJe c('t:!qn~D. a e'remar d'a:IgIID lloc. El :rum

es tornó

i'rresi~tible,

però llavors és Grero qui riu per demunt dels

crits dels hO!Ilas, els À~6cl'!'8 de l~s dones i C31 xiula r de la nau. La t'i

és qU9stió

d

~·onf~. TJI3 ci.nc ••• de quatr-e ••• de t!V:H~ ••• de dos ••• L'espe-

tec de la {'.siguda és i!'Jt11inent, i Gj"aI"a Dorrei, home
dórrer segon

pg!'

a di r: "Ara!".

... .... ...

,¿uin t,

6.ap~ra

el
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Orara! ••• Grara!! I ••• j")~rò

ne

tens?

4U&

què rius'i

Què et passa?

l anb ::t2. 1"mest,-.a del ja rad! oberta sabent, com saps" que
d ició treba1

~lls

de curs I

l'habit~ció••• Però

totel:rum ens entra

tens amb aquestes rialles?

qUAn

la f'un-

quà diantre

No, si no els pots celebrar tu els t'ina

són ,joves, tu v<"ls -rep com ella i cada any els mateixos

trebH lIs ••• l seilpr

l beure ••• tot l"r:.ny 'bevant aigua min(:,Y"a1, i perquè

s'ha aoab&.t el

au,

~:r'c.I ra

CU'r'S,

t'e.... d''l!t8tudian~,!

Sl3él lilS

mamen ta

1

mirF.iDt

,11

.

uJtls ura pila de ve~des. ;;::a T'ev~,

lar i,

l1an~e,

més qu

"
anas.

tqdT'àt:i.e dq Ci~n0i~8 Econòmiques J¡..., lli rbive:rsitat8

D0:r'l1ei,

de Gruandra

2.

sal~ant d~l

Tl1Í:VS8

obrint i tancant el

sostr~

a

li. havia acabat de par-

O.lli.

llit, diu:

- Lira-!!!

una S6!,Y01'& r:lés <.lvint ~"'evir~Buda, feta, (..ua voreja, vol...,l
1
- . . '.0
gU~ll t
eS8~r-.l.:t 8Unpa",l.C,
._
Cill(¡~~:ntena,
i 1.;;" q~la resta ben sorp resa.
tot i

ab~·a~f'..l..nt

davant ac;,u611a. exploai ó <.l' entuaias1 B, pe:."'"
l

T
)'
~[10

';1

alI."\ c1nl tot inj 11stit'ieada.

,que• t ena ••• qu ' t' ar:a:fa, 8'l1a

Lira,

Lir~.i ta.!,

Hi ha

1m

C l 1rt

dosp:réa da sis anys ••• desp!·és

eat:ricolei.g. J,'anornenada

Li:'.:'"~;"

d.~

sis anys t"estranya!

no les

V9 ' l

BSél

clares

~qllelles so"'ollo8fls derno 8t"'ac.-!.oll~ :1' e.:t'ectJ¡ pi? rtluè 3E.tp qUF~, de sempre,

l seu

mA .... :!.t,

iln~s
'

xpan~J.or:s
o

abra ~ade s.

·~s

així ho di u
- Jesp:rés d.

com a bon

é.

. t

aVJ.~

::-'r·nf'al.3sor Ci' i~cono[{,if,

_. .1.138
..
AS f é pr'egar per' a cot!'pnr
que

a, ho trr.b;-.
GT'c ~.-:J

r'f.1.ccion <:t :fins .tes sevas

6xb¿~re.t..

que

J."~.brassi

"
son

mes

qUI

d'aquella T!li::Jllera, i

•

is anys? .... :·~sti~'"&'t quiet.

:,)Iün 61lrter~

ar.n aquests sia

,nya ••• Perd1.tt t més qUl3 pt3T"CiutI
- Però bs qmt no vols reco:r·d,<:)r--tr:- •••
- D9 la vergonYêl dg dos die a enda-Y'T'era?

- Veiam, v~if,rn, I·ü·a ••• Aqul hj. dEn 1'lave:r un fTlal -entès, t~lU o meu-, però:
hi ha

Ul"

fnal ente.a. A veure ••• aix.í ~a que v::m .fer un mal aterratge?
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no

Vam caure aprop d'aqui.?
ho volia

tinc el cap cIe!' jo,

ta!' tot ..... Així bem ~ixat

RT'2 ••• Feste'n

Quint i no

~a

-càrrec,

Terra ••• I Fer-

gusson, i Kl.o11é\ liozzo i Rosetta ....
o, ai dones, donotes i t-ot! l això a cinqwnta.anys i arrh tres cri-

etllres ..... Tot per vo1gue:r-s,", :ficar en mig dels jov-&s i t'er com ells•••
- A veUrE> $ L;"'8, .j é:~ :rondinaràs, oorai, que j o vull
i1~olt int~!"ese,wt!....

'n

que ~co

teu' pare, que era 1" (mic que valia que1.com de

la vost.ru f"<;¡ ru:i.li a , t'ou la pritlE:r'a cosa
l'·l,!" de cf..1sori.

ü c~ar1 r

f1N'hí ha que no

pOd~l

qu~

.ar.1 digué

quan li vaig p8ï.'-

vi tr fi alJDSe anar" nlÒ

~s.

Aquea-

th t'illt< m:1va, si no poguas rondi08T es f't.riria. Ara ja ho sap: 1"00..te ix a •• • Ja ti1ll11"¿"s, doncs, tf.}f.lpS de rondin dl". Al"a a

dina. Vos'"

Cal lligur cr'pa.
- Tu? Si t'hi

V~

- Aixl f'C'u una

COl':!

hi vaig arriba.r, jo, açi?

portar, si no t'ag¡.wnwv8s, si ....

cHi~.ila

sC''V''ollo6P.••• ~~3péra't, ja f?xplotaràs. Ara c1

di.r. mcara llU.e I1.ClguéDSW cRigut m<:'Üa.men"t i par molt q
dinal', c:"'ec que

mi

Ull

:¡ome

(;116

ve

d'Ull

t'agradi ron-

altre món es mereixia tma altra :re

<li e ,JO.
•
~.J.,
b lI,d &. ...,.
t

-,

un ::.1 t:re món? l quin cini3t'le,

as

nyor! hixb

aquesta joventut

que t'hI:. perdut •• • E~ lé:.\ història de cada fi Ja curs. L1 any l)as.sa:t vas
pó~sar do.~

totes

dies

~nGO

l~t; vaïn~s

jatlt vp,!nes! l

poder' donar classe, po:wne,jant, al u-mar a

dql le rl'i.

~ngllany,

!·~ireu-sf'!'l

tot

u;l

senyor Proí'e.ssor

enguany (!ui sap a q.ui has 'l"lêtonejat •• ·..

?a'J"'e! I~are! - diu entrant al;' hahitació un vr~i'

d' or-. L' oJl~~astl'd., j d ve l'orquestra, amb r.lé
que passqn

cotxe~,

Ï')o

com un f íl.

:ic s! l ja. 'fa temps

iwés gent!

- n8l!.l! TeY'ò què l i he'), do~at per a. menjar

anys qne 10

J'OS

él

n'aquest noi aquests sis

ectat f'o:ra?I Si el trobo igual que quan me'n vaig anar!

~ Sam - digué. Id.re-; Vt3st0'n qU~1 vo~el11 criilar.
- Lira, e +, 1'E¡:pete.i:<o CIue aq '.ll hi

,10"

8quests si ~

~.mys

11;:;

lm oa} ant è a , i

e.l'1b tu no hi 1'1f.l cor.!ptat ....

gros ••• No ho sé,
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- No, si amb mi tu ~o hi comptes mai! Aquí jo no passo d'ésser la
senyora del Prot"essor. A casa sóc un zero El l'esquerra ••• Què dic un
zero" deu zeros a l'esquerra són joI

.

Uo t" eriballs, LiT"a, no t' embal.is, que vull ligar e-aps, et di-c.
- Però és que la borratxera, sí, s-enyor, la bol'ratJCBra, de dimarts
t'ha t'et Pf=}rdre la memòria? Que no saps-quin dia som a'VUi?!
30 i és el

di~

aJ

tenim

que TJ1ta empl'en el se'l viatge a la Terra. l ens per-

drem l'espeetacl" per tu, de resultes d'havflr abusat de coses que no
va bé abusar-ne ni de jove.
Com he anAt això, Lira. A veure repeteix-m'ho.
Lira li ho repet.1. GraTa tancà i obri els ull s una pila de vegades
abans de tor-nar a t'er us de la parau1a. Com entre boi res, va l'ecoI'-

.

dant .•• Sl, la :festa, la :festa de t'i ~1e curs. D'allò n'estava segur.

.

SegtD" que "11 hsvia anat a la Terra després de la :fest,a••• però d' on

els t:r-eia, Lira, el dos dia-s ••• Però, i Ram? Ram el'8 igual de cóm l'haI

via vist 1 u1timammt" Si t'os vflritat que ell hagués estat sis anys tora, Ram
Lira.

~ls acusaria aqtJ':t11s sis- anys.

No vol doner encara la ,..aó a

Si allò dels sis mys 1"0s veritat i ell hagués vingut a Quint

amb el ce.rre.gament que portava l' "ORIO" què en :f'aria, amb Lira,pel
trig, de l"s nou dcnes que po:rtà de lE Te:rra?

Aquest pens8rlent li feu

desitjar que Lira t.ingu~s ra6, però volgu' provar, encara.
No em trobes canviat, 1.;ir8, d'ençà que no m'havies. Vist?

si,

-ra dos dies

Q'18

me'n tinc d'anar a dormir a la canbl'a dels nois

de pesta de licor que se sent ad dira !
- Aix! ••• no be estat agat'at •••
No ho has estat, pPÒ
No, Lira, no

.

tin~is

m~s

h2gUés Valgut!

por. l no cridis. Si no he passat sis anys fora

de casa, i tr4'lS a la pres6, no tingui s por ••• Tot m" ha semblat tan real
u:tb noms i rost:res ••• Jo flO tenia tnmta 8llY-:¡ quan em vaig :ficar d'a-

magat a l'avió d'TJlta•••
• ••• pe:ro
• aquesta vegada et dura mes
,
- Pero
que cep any.r
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- No cridis. Hagi. anat a la

T~-!Ta

o no, no crid:è • PQtser'

1"'...0

no hi he

anat, i potser ai qne tot 48 clil.pa d'haver volgut beure tma copa més
que J."estAldisnt que tenia ~l costat,. pero no cridis, i tinguem 14 :t'eA
I

ta en pau ••Ja !?"aniré posant

8'

tox si &s que de àebó no he anat a J.a

I

Terra

:i

tornat ••• Tampoc n"hi hauria per a oridarI I encara tinc els

me~lS dubtes, ja veu!JI

només 'té lloc

UIr

A més

li

més ja sap$ que la t'esta de ~i de curs

"cop J." a:n:y i que els e studiants boi cotegen eJ.a prof'e§

sora que no hi asi&teixen •••
- Pant! Mare! U1ta'l! -diu

~. granR

c!'-tts el petit Ram tornant a

a la cambra del 1fco!' com en digué

durant

lID

teups Lira del dormito-

ri on repularment. hi dormian &lIa i son marit aede ni t, llevat

t',ins de eur's de :r'1!ia

tm8

~ntrar

del~

anys, que només hi dormia ell.

arara i Lira surten al 'baJ.có. Ell. es torna una mí ca vermB1J. al veuTè

tms veins

qlJ1}

se~l mi'r'l!t}

'8omri-ent. Les t:;~ves eren, moments 'després"

dtes bander~te:s ~:s qte vO'leia'Vl!n pel mati p1e de claror d" aquell memorable ~o de maig, en honor de 1"home més extraordinari que Quint
bEl produït,. El cotxe que transporta à. genial inve.,.,tor es

p~rd car~r

avall entre tma pluja de se:rpentine s i pap9!"6 pintats. Grara el veu
molt distint de com es pensava qu:-e era. Allò el 1':a ('..reure que potser
aque1J.a vegada Lira tenia raó. La gentada no deixa de victoreja.r l'idol fins que arribú a tocar el. seu t'antàstic aparell que brilla al
é'dLj/

801.,a plmt d'ini-cia.!' el seu gran/8sPacial.. Llavors tothom calla i ell,

cbrin t els breqos,
- Ciuta&ns!, diu- .....
• • •

Han passat

dia, de lf\

sàt d'abans
la cfJleb
,

'

no acaba d' &e+~'"
sionat i

di ~s. ES la

lID'è:\

de la tard a. Gr ara arribat com cada

itat portant el diari dessota el bl'a9. :HC' té -el po-ls

é.conteixem-~ta que

segons Lira ocasionaren

darrer ~i de curs. l és que eU en<:ara devega.des

I tot conven~ut q l 18 Lira tingués ra6. Va com obsesa classft, algun altmlJle espavi;tlat davant d'una
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intervenció del Pro:f'essor, es ve:!:é en cor de dir: ll

Vo~

dir, senyor

Grara?U.
- 11em
Qui

:ret tard - diu
ha :ret tard? ..;.
T~!'ra

- ••• 1TI.ta. A la

a

l~ent!"a:r

al menjador.

demana Lir8.
acaba

d'~SQ18ta~

una nova guerra. 11ir8,.

, l li mostre un gràfic a prlm.,:ra plana en el qual. hiha un esbo9 de.

t'ront i, pintats é1&lb colors, elB probables pai-soS que prendran part

en la

cont'e8a~

- Davp.~de8 ~mcara du~ ••• Jo erB un dels qUé l'havia d'evitar a.qu8st
cont1ict~. li.

- Apa, apa, a

din~I

llira, l'roll a'ha. de comprar un

l~gi volen que tots vagin v~stits igual,
tJlà-passat. venen l~s teves parén'te
a passar uns
~

S'

8ï{nÓ

'\8

sti t

llOU.

Al

no hi ha col.leg1, i de-

de Gres', que no es poden aguantar,

dip~.

no t'ossin de més mal aguantar

1138

'teves, de parentes I

No c~lfnCler:l, no comencem, que no shc paA jo sola que rondino .... Pleguem, que hi ha els nois. A dinar, a dire t".
(}rara dina <!'t3ama, aquell dia, Rmb el matf!}ix !,os,at que duu
~,

ana1t

p~l ca!'re~·

a clas-

i dormint..

- Pare, que estàs manj alt del meu pl.at!
- ~h?

Ah, s:!. ,. Da.~dóna'm 'Ram •••
• • •

,

... -

Aquel:t,a nit, amb el diari estès a1 seu davant, Orara pen8b. i més pen.,

sa.

sl,

ell

~

~·ll

havih- cel.ebrat 1(1 t'esta. dels estudiants

ccinquanta anys i quan va

~ribar

8.

tot drap.

si,

a. la Terra no n'mvia t'et tren

ta. Es un &rg".lInent fort, aquest, pe-""ò ell havia 11~f"i t en a1.~l.D lloc
que en viatges d' tro planeta a :P altre, si la distància és mo1.t.a els·

anys, a més de no passar, s'escrusen ••• s1, al que ha anat, ars;' carni
de la Te't"ra, és el propi tn.ta.... PeT':Ò d'on han sortit aquests sis anys

quesegms Lira han estat dos die-s a la cambra d81 licor? Lira m"ha

contradit sempre, i l'argummtJt aqu1, és a favor meu ••• En tots aquests
dies ni.ngú no

h~

par1at de .l.a caignM de cap avi.ó a prop d'aquí. * •• l

si 1'avi.Ó hagués caigut, m'bauria salvat jo 801?

Liroa ••• PeTà s1 jo no m'he ,mogut de' '1uint, ò'on
• 'tA/'

Això és a favor de

~

tret l'empresonament

F&l'"gtlsson, ~omaS Y11anoga, .Pon9, el ~pitR, tots -ella? l les dones?
D'on le 8 hal.D'"ie tretes jo., l.ea dones? l d'on ho hauria tret. que són
ql.~ l~s

, s maques .lea de la Ter!'A
visitar" me les hauria
"'I

inv~ntaèe.8?

ha Rio, i París, i Gèn'ovb i
1E~u8S

si no hi

anat,

OOt!l

de Quint? l les ciutats que vaig
l ai ;fos cert

ql1-8

Mi1A, i un voloo anom(nat.

a la

~lerra

Vesuvi?

hi

I,

ho sabria j,o que tma tiple lleugéraentu-

siasmava a la gent cantant ilLa Tosea"? D'Ori l'hauria tret j.o, aquest
nom? l les esmes d' Antea, i &1. discurs de '3&us? ~ot seria culpa de la

testa dels e.atudiants? Sigui o no si ~ tot a causa da dos di es., i
segons Lira,! de dues nits, jo tot això que m'ha esdevingut, t, a cón-

tracor', que m"ho penSlf que m'ha -esdsvingut, no vull deixar-ho córr(t!".
\~

serà la meva prote.sta per no have"'-t:le mogut mai de casa a la Universi-

tat i de ~o

MVlIItT'

t'iea als dits"

vist al tres dones (¡ue Lira! ns tro~ unà est.ilogrà-

que· mai no havia vi·st, i, sense persar d'on bavia vin-·

gut ni 0115. n'hi :r"f.a ot'J"ena ni per què, quan el dia entrava ell cc-

men~ava

8.

98C:!"~:U~ 1 ..8 per a ell autèntiques l1Bmòrifts d'aquells sis

anys passat~; amb milions de quilÒmetres pe1 mig entre ell i les coses qt2 t'eia anys i anys t'o nnàvel1 el. seu programé:l diari: enseny ar economia a qui en vo1glBs aprendre,

s~ntir

rondinar Lira a la ta l lla,

al jard1 i al llit; comprar el diari cala dia; t'umar les t'estes senya1ade-s; dir que tenia eló$S&s extres qU8n sabia que 's"acosté\va la
v_tsi ta d8 l ..s Da ~en t es de la

8~va l'm 111er

, porta r a c;ap empelts aJ.

di" que Lira desemP~ltava, i t'er d"es,tudimt
:f~sta

lm

cfp

j·at

cada any per la

de t'i de eur&•••

Aix! que l'avió d'Ulta volà esmi de lA Terra,

qS llen~aren

als

quatre pmts del :f.irmanS1t miS1Jatges tant d'ànim pel t'amós ip..ventor,

Z76

iaitar. Centenars d

com d'avia· als homes d

sense pilot
possibles

.

totes direccions per a captar

mi8'S8tgr;JS

l~S

per

-la Terra i begués deci

vist.

1'!8

coses poc clares a

s. qualsevol altre llec.
::.a2'lJA8-~in

gens rar que aquesta

habitats a la wgada.
tes visit&s

..

rnaqu!.nes

No

ser!

estat vistos a mol.t-s astI'

al"tre se' n tindrien noves d' aque'"l"
sens~ trip~er,. n tripulats, que tot

d'apa~el.

flA,..!a COUH!n ,sr •••

VBcan ces, Grara ~scri.í Je é memòrie s de

Apro:t'itant els t

raig, sensè e s~nar

, tro

:les tingué l1esU!9.

l tot ·segur d'haver deixat escrit

esdevenir.19lt s de si
d'homes i

d()r-~s

a

b~

sev~

lIDli

coma. Ni les relle-gi quan

vida passats a la Terra i enmig

1V\'nQ:+~nt·s del dar'~r

que, si no

temps, e-s dedicà a acceptar com

ia p as-sat aquella sis

hi podia haver pas

els

:eta. l per a passar la vida tranquil

d'

senge els d l1bte s

-

e la

mot,

~

8D~"8

a la 'rerra, i!tls

•

Tenia un 2mic Grara, aülb el qual solien passar estones parlmt. <.ie
\le8 plantes i ela seus t!iisteris, M'ateu Tr'ull, rector de la Th1iversi-

tat on Grara ensenYRva Economia.
com

se'n

t~~

n

a1~lIDS,

~~at.u

TruJtl era

lm

saVi de debó i,

"ra tan bon savi com bro desmemoriat.

no

e·ra

rar veure' 1 a'1Jb una sabata de cada color al aceu despatx dl! rector,
anar a

lm

convit un dia per al t:re i errar-se de pis al anar-se' n a

casa seva. ?erò e-ra savi, que no ho pot ésser tothom enca:rél que es
sigui desmemoriat. l Grara dol'.à a llegir

h

fJateu Troll aquelles memò-

rie.s d'aque1Js sis anys. l les cos:es anaren d'aquast.a manera:

Mateu Trull tení.a l'enêarrac ot'ici:-ü de r8visar els textos lleIs
missatge-s que Quint llençava trisetmanalment als espR.is.

.

AQue~la

nit

acabava de rl!visar- lIDa cT''ida especial quil" punt d~ destl era la 'l'el'Ta. DamlIDt la

s~a

taule de t .... eool1, plena de papers com totes les

taules de treball que s'estimin, hi havia una arqueta metàl.lica
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on ñevia. ñipositR.r' p.ltext

0.~ lp

d~1. planeta €!1JrffÈ1 u. :RI Re ctor,

crida destí l'A tots els m..bitants

&Rpl!r¡mt la s on, que no en tenia mai,

complia la promesa que hc.:via t'et a G.r'ara de llegir 1&8 seves msnòri_.

Dil tant en tbn\-, pensant- se que 't'&visava correspondència sideral, t'eia
une-s anotaeions al marge ò.els t'ulls p..lBnuscr'ito.
Sp,nyol.' 'Be ctor ?

...

::>a8s1•
.. Els de

r Hateu

l'C~icina

de Relacions Rxteriors vonen a recollir uns papers.

'"'nIl.1, amb tota lF- sp.ri&t&t del l"1ón, aplegà les pl~'!tS all·

Grara havia es.crit, les col.locà dinn l'arquet.a i entregant-la al seu

rnajordow,
- Si és servit - li digué.

...
stenes més tard un raig de lltlI1 pujava cel amunt, i milers d'ulls
sl.tguien encuriosits la bella cm'da d'aquella ma.quina volant. que portava, oficialment" una crida esnecia1. camí. de la Terra •••
Fou aquella l'autèntica arquet.a trobada a Cal.!3. de' Cabres vingtrl a
aMb

lm

apar,,11 que bavia sortit d'lm altre planeta, o bé a Cala de Ca-

bre s hi caigué qui sap què, i els papers ~ l' a'rqueta que s' hi trobà

-

eren t'eta per aJgtm at'eccionat local que, amb tot el bon seny del món
selln dest'eu perquè la gent no ·es t'otés d'ell? Hi ha. molts interrogants,
encara, a casa nostra •••

.1

