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Prefaci
Qui s’enfronti amb la lectura d’aquest text a partir de
1980 (data convencional, però significativa) necessitarà una
petita guia o aclariment. La situació social, política i cultural
d’Espanya i de Catalunya en particular no té res a veure amb
la de 1972. En aquells anys de plom la llibertat era negada
tothora. Ras i curt: no n’hi havia. La repressió abundava i la
creativitat artística es feia pensant sempre en el censor i en
les represàlies. Per això el text és críptic en molts moments,
tot i que el lector avesat podrà endevinar a què ens referim
en cada passatge. La censura era, no cal dir-ho, molt cruel;
però, això sí, esperonava l’artista a expressar-se de les
formes més impensades i originals.
D’altra banda, el text ―sobretot les descripcions
psicològiques dels personatges, les seves facècies i el seu
estar al món― estan impregnades del que en podríem dir
poesia política, si és que això existeix. Vull dir que el seu
pensament, reaccions i la mà interventora del narrador
omniscient fan que ens sorprenguin a primera volta les
afinitats ideològiques, les fòbies religioses i les dèries
identitàries dels personatges. Tot plegat, molt en la línia dels
anys setanta en la que es necessitava protestar per tot
l’establishment a fi i efecte de recuperar la llibertat i la
dignitat com a persones, com a ciutadans i com a poble. Per
això suggereixo que es llegeixi en clau d'obra feta a redós de
la censura i impregnada per un sentiment d’enuig i fàstic
envers l’entorn social imperant. Notareu també un important
i latent nacionalisme, però cal advertir que no és el
nacionalisme que estem acostumats a veure. És, més aviat,
un acte de refús a la dictadura i la negació de la mateixa a
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través de l’exaltació d’allò que es considera més proper i, per
tant, més abastable i, sobretot, més just i digne de protecció.
I sempre com a reacció autoafirmativa d’una realitat brutal i
rebutjable.
Finalment, l’obra és també una obra narrativa
experimental, amb canvis bruscos d’escenari, del temps
verbal de la narració, amb inclusió de monòlegs interiors i
relats històrics que s’intenten vincular a l’actualitat del temps
del relat, escrits en català medieval. I no deixa de ser una
obra poètica. També cal esmentar que la novel·la conté un
avançament o premonició de la manera que va morir el
dictador, no sé si fruit de la casualitat o del desig.
Ricard Tàsies
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I. L’atemptat, la fugida, la presó dels
records i la memòria.
Com una faràndula d’aus aterrides procuraven
espolsar-se la por. Però no van advertir que allò era un
pacte, una parceria forçada de la seva finca amb els
caçadors. I l’únic dret era fugir per sempre, rebent tothora
bufetades de la paüra així que giraven el rostre per
contemplar les romanalles de la casa pairal, la casa dels
tolits, la casa de tothom, àdhuc negant-se´ls-hi en aquesta
evasió el bàlsam d’encarcarar-se en estàtua de sal, cega,
inerta. El caçador no havia despertat encara, però sabien
que vindria a talonejar-los, a castigar el desafiament, i el
veurien somrient, l’arma carregada i a punt d’abatre’ls. Per
això ara calia conservar les ales i bategar fort, allunyar-se
del persecutor enfurismat i evitar el seu somni lleu tant fet a
l’aguait. Per a ells, aquest desafiament esdevingué llur única
raó de vida en la diàspora i l’autèntic significat l’aniria
adquirint així que s’escolessin els dies.
La furgoneta on anaven es deturava mandrosament a
cada cruïlla i ni automòbils ni vianants van percatar-se que
ben a prop seu hi havia algú que duia, ja des d’ara, la
condemna a les espatlles. Ells, però, analitzaven cada
mirada que els era adreçada, per esmaperduda que fos, i
escorcollaven portalades i balcons como si algú hagués de
sortir-ne, algú molt concret i temut, la imatge simbòlica del
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qual reconstruïen i materialitzaven en cada racó del feréstec
paisatge urbà. Tanmateix, darrere els brendolats balconers
no hi havia sinó bombones de butà, cadires de boga velles,
esfilagarsades i ennegrides, palmons beneïts i morts, testos
de flors inidentificables. A dins el cotxe ningú no parlava. Las
frisança de suara s’anava desmarxant en aquell oceà
d’automòbils bramulants, talment una maror soterrada i
llunyana, I en cadascú d’ells l’espai i el temps era
transbordat més enllà del brogit; les coordenades els
emplaçaven en un punt fins avui gairebé inabastable.
Semblava que tot era encara a frec seu: els arxius, la
maquinària electrònica, la gran sala del Castell, el pet de la
bomba que ells antullarien instants després.
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Ni les botzines que glapien enfurismades a causa de
l’atapeïment reeixien a distreure’ls, sinó que recruaven
aquella barreja indestriable de temor i de responsabilitat.
Dies més tard, sota el sol ardorós de Montlleó, en Víctor
entrellucà la possibilitat que el seu estat d’ànim el dia de la
fugida obeís a una desconeixença perillosa dels mitjans de
caça, desconeixença que, d’altra banda, no calia ni pensar a
anorrear-la perquè hauria resultat una tasca gegantina. Sigui
com sigui, el recel i la por van ser el dinar d’aquell jorn, i fins
ben avançada la nit no gosaren engrapar altra vianda.
Malgrat el embussos arribaren a una de les darreres
places importants de la ciutat, abans d’enfilar la carretera de
sortida. Allí s’hi féu una aglomeració de ferramenta parada
tan inefable i eixordadora que va necessitar de l’energia
policial per a calmar-se. A través d’una de les finestres
davanteres de la furgoneta van veure com un guàrdia
saltava àgilment de la moto i la deixava no gens lluny d'on
ells s’havien deturat. L’home posà cara autoritària i, ficant-se
els guants amb violència, començà a gesticular tot tocant el
siulet.
Des del seient del davant, a costat del conductor, en
Víctor féu un gest ràpid als tres que anaven darrere, mal
asseguts al caire de la planxa ondulada que sobresortia a
causa de les rodes, perquè la presència de l’autoritat era
massa vorana. Tots ho van capir a l’instant i s’acotxaren de
manera que, des de fora del vehicle, no es pogués veure
l’excés de càrrega que duia. Algú mastegà un renec, perquè
es veu que s’havia enganxat la mà entre la planxa i una
sabata.
―No feu bestieses! ―glapí en Jordi, sense treure els
ulls de damunt el guàrdia, les mans ben aferrades al volant.
―Per què? ―va estranyar-se en Víctor―No hi poden
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anar pas més de dues persones, en aquest trast. Que vols
que ens deturin?
―Si ens claven multa, la pagarem; però no us
amagueu, si us plau.
Els tres van iniciar un petit moviment a fi
d’incorporar-se, però a causa de la manca de coordinació, el
conjunt adoptà una postura ambigua i molt més
compromesa. L’Aurembiaix s’esmunyí entre dues cuixes
desparionades i, aixecant el cap, preguntà:
―Què fem?
―No ho sé. Però ara em sembla que tant se val
digué en Víctor.
Va ser en Jordi qui es féu càrrec de la situació i,
esperonat per la perillosa proximitat del guàrdia, decidí:
―No us mogueu, doncs. Acotxeu més els caps.
De cop i volta, el guàrdia s’allunyà de la furgoneta en
direcció al centre de la plaça, des d’on donà unes consignes
a un parell de motoritzats que acabaven d’arribar. Per un
moment van engrescar-se en un diàleg mímic, però, a la fi,
van escampar-se cadascú per la seva banda amb el ferm
propòsit de restablir l’ordre. L’embús que s’havia fet al costat
dret de la furgoneta semblava ésser el primer objectiu. Els
dos guàrdies vinguts de nou s’hi acararen amb totes les
seves forces; el més grassonet maldava per tocar el siulet,
però es veu que el devia tenir engargussat, car no se sentia
del coll de la camisa. Furiós va optar per escridassar els
automobilistes que se’l guaitaven encuriosits, i els féu
circular a cops de braços. L’altre treballava una mica més
avall sense obtenir-ne massa resultats, cosa que l’obligà a
tornar junt amb el guàrdia grassonet i mirar de
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desembotellar-ho per aquell sector. Uns quants cotxes van
reeixir a circular vers l’única sortida possible: un carreró que
menava a la part alta de la ciutat, a pesar de tenir sentit
prohibit si hom hi entrava des de la plaça. El guàrdia que era
abans a frec de la furgoneta s’hi encarà ara, fitant
directament en Jordi. Resolut, va davallar el petit graó que
bordejava l’espai verdós i malaltís, clivellat al seu bell mig
per una dotzena d’arbres sarmentosos, les branques dels
quals enlairaven una plegària de rèquiem per llur pròpia
vida, mentre l’efígie del pròcer s’anava cobrint de tot el
borrascall de matèries pol·lutes que escopien els automòbils.
En Jordi ficà la marxa primera, automàticament, i tant ell
com en Víctor van sentir com la sang els colpejava, frisosa,
les venes i els polzes. Però el guàrdia es deturà a la meitat
de la seva cursa i, des d’allí, els va fer un senyal neguitós ï
impacient.
―Va! Què cony espereu, aquí?
―Vol dir que tombis a la dreta.
―Ja ho sé ―contestà en Jordi,una mica més
tranquil.litzat.
L’Aurembiaix no se´n va poder estar de ficar-hi la
cullerada:
―Què passa?
―Res; amagueu-vos, ara. I compte que no se us
vegin els caps!
―Que et penses que és un seient de primera això,
noi? Tinc mig pit aixafat.
―Òndia! Vols callar?
En Víctor va veure l’eterna basarda d’en Jordi a punt
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d’envair-lo fatalment; per això intervingué.
―Sí, va, no facis gresca que no és el moment. Ens
faràs posar nerviosos a tots plegats.
Aquella tarda que semblava diferent va escolar-se
d’una manera vulgar i sense remei. El sol greixós ferit de
mort a penes s’hi entrellucava darrere aquells núvols que, de
lluny, semblaven inofensius. Així que gambaven al seu
encontre, el cercle rojen s’anava cobrint de boira, i malgrat
de reconèixe’s impotents per abastar-lo, llurs ulls el fitaven
com si fos un objectiu. Sobretot en Poloni, el qual no parava
de guaitar-lo, de fer-se’l seu, de delirar-se en l’anhel
d’atènyer-lo un dia com a senyera. Puix el sol, ara ja a les
acaballes, no deixava d’ésser el seu símbol, el de tots ells;
perquè si ara els abandonava, certament, a l’antull talpejant
de la foscor, era a fi de preparar un retorn més viu i amb
més lluïssor.
I ells no feien altra cosa sinó anar a les palpentes,
vers un destí tan obscur si cap com la nit que començava;
ningú no hauria exposat la pell pel seu retorn. Però al cap
d’un temps la histònia havia d’atorgar-los-hi la raó, tot i que
la seva existència, la seva indivisible i unitària existència,
romanés tacada d’insociabilitat fins el dia en què la
mixtificació apocalíptica del resurgiment esdevingués una
realitat. No obstant això, si avui ells s’hi avenien a caminar
entre la foscor, no era pas per un sentit de renúncia, ans al
contrari, era com un camí obligat, semblant a aquell que
efectua el sol, clandestinament, marrada necessària per a
cercar la llum.
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En Llorenç i l’Aurembiaix xiuxiuejaven asseguts al
terra de la furgoneta. De tant en tant es besaven amb
tendresa, per quedar-se després amb l’esguard clavat l’un en
els ulls de l’altre i, als llavis, una mitja rialla inexpressiva que
volia ésser de conhort mutu. Sense parlar-se, en Llorenç
sabia que ella no parava de repetir-se mentalment la vaga
pregunta de quà passaria. I ell també, en aquest diàleg
callantívol, li responia l’únic que podia respondre-li, que no,
que estigués tranquil.la, que de segur aniria tot bé, a despit
de no creure-s’ho ni ell mateix. De sobte, a en Llorenç va
agafar-li el rampell de fumar i, comn que no duia cigarretes
li’n demanà una a en Víctor, el qual contemplava bocabadat
el darrers rajos encesos i, adesiara, comentava la tristor de
l’ocàs amb en Poloni, assegut a la gatzoneta, els braços
recolzats en el seient del Víctor. Com que no li contestava,
en Llorenç repetí:
―Tens una cigarreta, Víctor?
Ell es girà d’una revolada. En la fosca, espurnejaven
més.
―Què?

17

Recordo que de petitet em deien, què vols ser Víctor
de gran, i jo volia ser guàrdia civil, però a mi em feia
vergonya de dir-ho a algú, ni que fos als meus pares, perquè
em sembalva una bajanada, no el fet de dir-ho, sinó que se
n’assabentessin els amics tafaners de la mama i del papa, a
qui tant agradava contar coses de mi a aquella gent
emprenyadora, cada diumenge per la tarda, després del
dinar d’escudella i carn d’olla i pollaste amb bolets, i encara
emsembla veure´ls ara, mirant-me bocamolls i enriolats,
contant aquells acudits tant sense solta, als quals responien
les dones amb una rialla mig d’amagototis i que no vaig
saber mai per què la feien i per què se n´anaven després i
em deixaven amb la Maria Aurèlia, la coixa, la meva odiosa
cosineta que devia tenir sis, set o vuit anys més que jo, que
només en tenia sis o set i encara no havien nascut els
bessons que s’emportaren la mama a l’altre barri, un any
més tard de tot això que recordo fugisserament, quan ja ens
coneixíem amb en Llorenç que havia vingut d’un poble de la
província de Lleida amb els seus pares, a viure per sempre a
Barcelona, i el seu pare va voler que anés a estudiar als
escolapis i el van dur al col·legi de capellans negres, al
mateix que anava jo, i ens van fer amics de seguida perquè
en Llorenç em va caure simpàtic aquell díiaen què li vaig
veure embutxacar-se guixos per tirar-los a mitja classe a la
closca de l’hermano, sense por que el descobrís i li fotés
aquells mastegots a les galtes, i després el fes aixecar un
pam sobre el terra, penjat solament dels pèls de les patilles
que l’hemano premia amb els dits grassos, com si fossin les
potes d’una truja, però ell ho feia sense por i jo l’admirava i
m´agradava de ser el seu amic, i precisament per això a ell li
havia dit que jo, quan seria gran, em posaria guàrdia civil, i
m´estaria fent vigilància tothora a la Modelo, passejant-me
ufanós entre les casamates separades per l’estret passadís
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des del què es veuen tots els presos, i estaria amatent que
no en fugís cap, perquè segons deia el papa eren púrria
dolenta, pobrissalla de mal viure que no mereixien cap
mirament, i si se n’arribava a escapar un, el foradaria amb
les bales del fusell, tal com ens havia dit el Ramiro que ho
feien, aquell noi més gran que nosaltres i que només va
estar mig any pel barri, i que en el fons jo me’n vaig alegrar
molt que se n´anés, perquè era un mamarratxo que sempre
volia remenar l’olla i guanyar a pica-paret, encara que la
pilota li fes tres retops i hagués de deixar entrar el següent,
però ell no ho volia i xisclava que no n’havia fet tres, de
retops, sinó que només n’havia fet dos, que si estàvem cecs
ell continuaria jugant malgrat que no ho volguéssim ni jo ni
en Llorenç ni els altres del barri, però el Ramiro es feia el
sord i més d’un cop havia desaparegut amb la pilota de
goma verda, si ens posàvem massa tossuts a no deixar-lo
jugar, i llavors n’havíem de buscar una altra, de pilota, a ca
la senyora Elies, la que tenia una sabateria al carrer de
Calàbria, i que gairebé sempre ens la donava sense pagar
les tres pessetes que valia, ultra ens reglava uns bastonets
d’un pam de llargària que anaven a dintre les sabates bones,
les d’anar endiumenjat i que es veu que servien per mantenir
la faisó de la sabata, però nosaltres els fèiem sevir per a
jugar en mil coses diferents, i en comptes de pagar els
deutes del joc amb patacons o amb argiles ho pagàvem amb
bastonets, si el deute era molt gran, perquè els bastonets
tenien més vàlua que les altres divises, i amb els bastonets i
la pilota de goma verda en la qual hi havia un mico que
agafava una sabata i hi posava Gorila, corríem altre cop a
jugar a la paret de la presó, però per la banda contrària a
l’entrada principal, perquè allí sí que no hi deixaven jugar,
fins i tot ens reptaven si zumzejàvem massa estona per allí,
en canvi, al darrere podíem fer el pica-paret o saltar i parar,
de tot, perquè hi havia un guàrdia civil, a les tardes, que era
molt bona persona i no ens deia res, encara que en Llorenç,
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de vegades, l’escarnís amb una cantarella de llangarda-aix,
llangarda-aix, llangarda-aix, doncs no li deia res i a mi em
sembla que potser s’ho prenia la mar de bé, i li agradava
que li diguessin totes les bajanades del món, fins que un dia
ja no va venir a les tardes i a nosaltres ens estranyà molt
que n’hi fiquessin un altre que sí que ho semblava un
llangardaix, ja que tenia una cara esblanqueïda i ossuda,
amb un bigoti que li neixia a dintre del nas, de tan espès que
era, i en conjunt era tan lleig que ens feia molta por i no
gosàvem jugar com sempre havíem fet, i ja no ho van fer
més a partir d’aquell en què el Llorenç li digué, a mi m
´agradava més l'altre policia, i ell mirà molt enfadat i ens
contestà, niños, no os quiero ver más por aquí, a jugar a otra
parte, i ja ho crec que vam marxar, com esperitats vam
fúmer el camp i en Llorenç m’assegurava que era l’home de
la sang vestit de guàrdia civil, que ell l’havia vist de nit
voltant per les rodalies de les cases en construcció de vora
la Modelo, i bevent-se la sang dels noiets que trobava pels
descampats, no gaire lluny de les nostres cases, que eren
gairebé noves, construïdes després de la guerra, i que el
papa en deia casetes de paper de fumar, perquè es veu que
tenien, tenen encara, millor dit, unes parets de poca
amplada i, en general, poc sòlides, però la qüestió és que ja
no vam tornar a jugar més per aquest assumpte del guàrdia
civil i, endemés, perquè s’atansava final de curs i el papa
deia que habiem d’estudiar, que a ell li costava molts
cèntims el col.legi i que havia d’aprofitar el temps, si el dia
de demà volia ser alguna cosa, però a mi tant se me’n
donava el dia de demà, que el que realment volia ser era
guàrdia civil, encara que ja començava a tenir els meus
dubtes perquè el guàrdia que en Llorenç deia que era l’home
de la sang m’havia decebut molt, i el motiu pel qual jo volia
ser guàrdia civil era per a deixar jugar a tots els nens de la
ciutat a pica-paret, als murs de la presó Modelo, i per a
protegir els nens dels lladrucs tancats a pany i clau, com que
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eren persones trinxeraires i de mala vida, si estaven lliures
ens robarien les nostres pilotes, bastonets, patacons i argiles
per vendre-s’ho després a algú que es mereixia la presó tant
com ells, però nosaltres, innocents, no sabíem qui eren
aquests compradors fins avui, encara que abillats d’una altra
manera, però en aquell temps el papa es veu que sí que ho
sabia perquè parlava d’una gent que et treuen la sang si
poden i contra els quals no s’hi pot fer res, i com que a mi no
m’agradaven ni els lladrucs ni aquesta altra gent, volia ser
guàrdia civil per ficar-los a la masmorra i vigilar que no
s’escapessin, però llavors em semblava que ja no em plaïa
tant això de ser guàrdia, perquè aquell ja no ens deixava
jugar, i com que no ens deixava jugar per a mi era com un
lladruc més i havia d’estar entre els reclusos i no voltant per
les casamates, ja que els guàrdies de debó deixen jugar als
nens a pica-paret, però no em va saber massa greu que ens
prohibissin passar les tardes allí, perquè aleshores en
Llorenç i jo teníem d’altres preocupacions, com eren la mort
dels seus pares a les costes de Garraf en un accident i el
gran secret que tenia, un secret que no podia dir-lo a
qualsevol però me’l contava a mi perquè era el seu millor
amic, i el gran secret era la fórmula de la pólvora, que no
ens sortí bé fins un any més tard, quan en teníem deu o
onze i ja fèiem el batxillerat, i com que havíem d’anar a
classe també per les tardes, a l’hora de tornar a casa ja hi
havia llum al Loto Amarillo, però encara ens guardàvem de
ficar-hi el nas perquè aquelles dones tan pintades ens feien
una mica de respecte, però ja el vam perdre més tard, el
respecte, quan teníem disset anys i una d’elles ens digué un
dia que la vam trobar a la porta del bar, com esperant-nos,
teniu tabac, macos, i ni ell ni jo en duiem, bé jo sí que en
duia però em feia vergonya donar-li’n perquè era un Celtas
arrugat que portava a la butxaca dels pantalons i que l’havia
agafat del papa, i llavors li vam dir que no en duiem i ella ens
contestà que era igual, i ens preguntà com ens dèiem i en
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Llorenç li va dir, Llorenç, i ella em demanà, i tu, i jo li vaig dir,
Víctor.
―Una cigarreta?
En Víctor trigà a contestar-li. Tot ell romania immòbil i
els seus trets baronívols però suaus eren captius d’uns
estímuls llunyans, diferents als dels altres passatgers de la
furgoneta. Semblava com si l'obediència d’en Víctor als seus
pensaments fos una mena de vassallatge opressor i total, en
el feu d’un món ja perdut. Malgrat aquesta dominació sobre
ell mateix, havia capit la petició de l’amic.

―Sí. Hauran de ser Celtes.
―Tant me fa.
Es tragué el paquet de la butxaca culera dels
pantalons i el cilindre sorgí aixafat í escàs de tabac, com
sempre, car la fregadissa continuada del paquet amb les
natges els alleugerava d’aquella consistència que tenien
d’antuvi. Tots dos se’n ficaren un a la boca i de l’extrem en
van caure unes diminutes brosses que encara s’hi
aguantaven, balderes, i que ara es perdien irremeiablement,
igual que un delme forçat que havien de pagar totes les
mesquines propietats d’en Víctor.
―Et passa alguna cosa? ―preguntà en Llorenç en
adonar-se que estava consirós.
―No. Pensava.
―Val més que no t’hi capfiquis massa. Si de cas,
demà ja en parlarem i veurem d’analitzar-ho amb més
tranquil.litat. Comptat i debatut, els duiem unes hores
d’avantatge i si convé tots sabem el camí de sortida.
En Poloni dubtà de la ductilitat d’aquell cercle espès que
s’anava teixint al seu entorn:
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―Això és el que havíem d’haver fet.
―No ho crec ―féu ràpidament en Llorenç―. Ara com
ara val més deixar pistes errònies. Fins i tot et diré que estic
més tranquil ací, a dintre l’olla.
En Víctor, amb una mena de fredor estatuària, anava
xuclant el fum per enpassar-se’l després amb un moviment
de gola molt remarcat. Semblava que volia dir alguna cosa
però esperà que tot el fum estigués paït i gitat altre cop a
l’exterior. Llavors digué:
―Jo penso que segurs, allò que se´n diu segurs, no
en podrem estar més.
―Apa, maco! ―somrigué l’Aurembiaix―. Que ens
vols esverar, potser?
L’afirmació tremendista havia reeixit a fer un eco
farcit d’ultracuidança. Però era solament això, un retop de la
veu que torna esvaïda i tremolosa, entretallada, i cal afinar
les oïdes per a copsar-la en el sentit d’antuvi. Pels seus
dintres s’adonaren que la seva despreocupació no havia
d’ésser total; però, malgrat això, van respirar aquella
alenada d’aire novençà i es lliuraren a una discreta confiança
en l’esdevenidor. Era una de les múltiples maneres de
sublimar la por.
En Llorenç, enriolat, feia tabola tot imaginant llurs
fills com uns enzes depauperats i malaltissos, condemnats a
pul.lular pel món sense ofici ni benefici, maleint aquell dia en
què van ser engendrats dels ronyons dels escàpols. I ells,
vellets i pansits, no tindrien forces ni per engolir un bocí de
pa, perquè la inseguretat constant i la por als ferros dels
inquisidors els haurien afaiçonat ràpidament en uns éssers
inútils.
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―I com s’acaba la història? ―demanà joiosa la noia.
―Doncs s’acaba un dia molt tenebrós en què tots
plegats agafem el camí de l’infern.
La conclusió semblà decebre a algú.
―Mira que bé.
―És lògic, no? Què volíeu? Que el món sencer
canviés segons el nostre patró?
―Gairebé, gairebé ―féu en Víctor. Al capdavall, es
tracta d’això i en el nostre cas és ben eviiident. No podem
refusar la nostra conscienciació ―i ho digué una mica
mofeta.
El paisatge s’havia estrafet en gram bonys de foscor i
els arbres de vora la carretera, cada cop menys abundosos,
s’hi aclofaven; només adesiara la llum groguenca dels fars
els dibuixaven en una sola dimensió per abandonar-los tot
seguit. La terra aspra que ells no clissarien fins l’endemà
semblava vinclar-se amunt i avall a fi de donar forma a uns
pujols escorredissos i gastats per la suor i la sang de molts,
molts anys de sofriment. A la seva dreta, al bell mig de la
foscúria, s’hi antullaven els primers turons de la serralada,
silents i plens d’urc, com si la seva existència mil·lenària i
oblidada els hagués cofat d’una altivesa magnífica; semblava
que desafiaven el vianant a encastar-s’hi i a patir com ells.
Mesos més tard el xicots haurien de comprovar que
això era cert, que la terra no regala res i menys encara
aquesta, que cal renegar una infinitat de blasfèmies mentre
hom arranca amb les mans clivellades pel treball l’escàs fruit
que se’n pot treure, que aquest món històricament fals no és
planer sinó pels mal farts que han ignorat la marca. I és per
això que l’home i la terra, tan bon punt conreada,
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esdevenen quelcom unit, quelcom indestructible que no pot
fendre’s si no és sota la deixa d’una sabata assassina. I és
per això, també, que l’exaltació de les quatre malparides
pedres que en són la vida dels homes que les habiten ha
estat, potser, allò que millor els ha definit anys deçà.
La furgoneta abandonà la carretera ral i tombà cap a
la dreta. De seguida, el motor encetà a remugar de les
pedres que enfarfegaven el camí, soltes i cantelludes;
tothora espetegaven contra els pneumàtics i conferien al
cotxe un sotragueig nerviós. Reduïren la velocitat, car el
camí s’havia estrenyut suara considerablement i els rocams
esgarrapats a la terra per unes mans antigues grimpen
amenaçadors llurs arrestes pel marge. Es feia difícil conduir i
en Jordi mastegava uns mots incomprensibles que ajudaven
a descarregar-lo de la seva frisança. D’altra banda, l’interior
de la furgoneta s’anava omplint d’una boirina gens humida;
al contrari, així que obrien la boca la notaven seca i rasposa,
i si serraven les dents sentien cruixir uns grumolls minúsculs.
Mentre s’espessia la boira algú començà a estossegar,
però no fou possible esbrinar qui, perquè d’altres
gargamelles enfurismades s’hi ajuntaren. En Poloni féu una
pregunta indirecta:
―És país de boires, aquest?
En Jordi, amb aquell emmurriament característic,
sense motiu, constant, respongué que es pensava que sí que
ho era, però se li feia estrany trobar-ne en temps vernal. No
tingué ocasió de parlar més estona perquè també a ell li
agafà un accés de tos. Això el féu distreure i no s’adonà que
el camí feia un retomb sobtat cap a l’esquerra.
―Colló! Què passa?
Frenà bruscament, però les petites pedres van
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provocar un esllavissament de les rodes engarrotades; al seu
davant s’hi obria un marge, la fondària del qual es perdia en
aquell mantell ombrívol que la nit havia estès, talment un
llençol per a vetllar el somni recent dels escàpols.
Sortosament, la furgoneta no s’abocà pel marge sinó que va
raure amb una roda penjant perillosament fora del camí. En
Jordi apagà el motor i, més nerviós i poruc que mai, glapí
que ningú sortís de l’interior.
Però en Víctor es féu càrrec de la situació i, desobeint
Jordi, esperonà els altres a què sortissin. Aleshores van
veure com una bafarada de boira cruixent envaïa cossos i
ferralla i esgarrapava llurs gorges sense pietat. La
polseguera que el cotxe havia despertat de la letargia era el

primer violament d’aquella terra sorda i isolada.
El camí començava a pujar i de seguida van veure els
primers llums del llogarret que hi ha abans d’enfilar el
viarany que duu a Montlleó. Una bombeta romania mística al
caire que formaven les dues parets mitjaneres d’una casa;
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una altra enllumenava una parell de construccions menudes,
literalment encastades amb la primera, de manera que, des
del seu punt de vista, resultava impossible saber si eren
dues o més cases les que totalitzaven l’agregat.
Així que s’hi a propaven van endevinar edificacions
diferents, però aviat van comprovar que es tractava de les
mateixes, puix que el camí giragonsejant conformava una
realitat múltiple al mateix objecte. En enfilar la darrere
tramada, van veure un modest arc de mig punt que servia
de porta d’entrada al conjunt de cases. El creuaren i van
deturar-se al bell començament del carrer; en Jordi apagà
els fars i tot es féu fonedís, llevat del cel que ara semblava
més clar que els murs que els embolcallaven. El motor deixà
de renegar i per uns moments van sentir com la gasolina es
bellugava dintre el dipòsit. Prop d’un dels murs ombrívols
bordava un gos feia estona.
En Jordi va dir que l’esperessin un moment. L’eco
metàl·lic de la porta en tancar-se féu acréixer la lladradissa
del ca, la qual es notava més amenaçadora que suara. Ells, a
dins de la furgoneta, no gosaven moure's i fitaren en Jordi,
uns cinc metres davant seu, com escorcollava una façana en
la qual, de sobte, s’hi va retallar una finestra protegida per
una persiana. La llum va descompondre's a la casa del
davant en tot de línies paral·leles. En Jordi no es mogué. La
persiana es recaragolà sobre ella mateixa i les línies van
ajuntar-se en un rectangle ben definit. Llavors, una testa
espià un instant i tot el llenguatge silent de la llum s’eclipsà
novament. Ells, enmig de la fosca, a penes van distingir un
senyal ambigu d’en Jordi. El gos havia deixat de lladrar i la
nit s’escapollava en un silenci que obligava a desconfiar de
tot. Potser el gos s’havia alliberat del seu fermar i gambava
a la recerca d’aquells qui s’aventuraven a torbar el repòs de
la terra. Potser un eixam d’éssers venjatius cerclejaven la
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furgoneta per tal de capturar-los i oferir-los a una Ceres
cofada amb mocador pagesívol. Misteriosament, el gos
estibà unes bordades intermitents dècimes de segon abans
que una porta grinyolés en obrir-se. Això volia dir que el gos
continuava fermat malgrat llurs cabòries. En Jordi va a
propar-se a la silueta d'un home que havia aparegut al
marxapeu de la porta grinyolaire.
Van trigar encara una bella estona a separar-se. Per
fi, a quatre gambades, el xicot arribà a la furgoneta i s’hi
entaforà.
―Anem!
―Què t’ha dit? Demanà en Llorenç.
―Res… El que passa és que és una mica sorrut. Hem
d’arribar fins al final d’aquest carreró i enfilar després el
camí que duu al corral. Haureu de dormir sobre els sacs de
pinso, perquè no ha volgut preparar res abans de saber de
segur si veníem. Diu que no us atanseu al truger perquè la
porca acaba de criar i podria avorrir els garrins.
Ningú no digué res. En Jordi tornà:
―És molt bona persona. Un altre no ho hauria fet,
de comprometre’s així.
―Dóna-li les gràcies en nom nostre, digué en
Llorenç.
―No caldrà. Les hi podeu donar ara, si voleu: ha de
venir amb la clau del corral. De tota manera m’ha dit que ha
de parlar amb vosaltres.
En arribar al corral van baixar tots de la furgoneta.
Resultava inexplicable el fet que el maleït gos seguís
bordant, no solament amb més frisança sinó, semblava, més
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a prop d’ells. Des d’on es trobaven podien aclaparar
perfectament la multiforme fesomia del llogarret; ara es
visurava molt més alt i com suspès arran d’un munt que
s’anava suavitzant així que descendia. La noia comentà
l’estranya metamorfosi nitaire del poble però arribaren a la
conclusió que era una mala passada que els gastava la
foscúria de l’ indret.
L’home amb qui havia parlat en Jordi s’acostava tot
fent-se claror amb una lot. El feix de llum fimbrejava
rítmicament fins que, ja ben a prop seu, sentiren una remor
de claus. El seu propietari digué:
―Quan sou?
En Jordi anà al seu costat i aclarí:
―Quatre. Jo no em quedo.
L’home no va fer cap comentari. Moments abans
d’apagar la lot l’encarà vers el grup i s’entretingué en la
figura de l’Aurembiaix. Ella enlluernada, alçà la mà a fi de
cobrir-se els ulls de la claror; els llavis carnosos van dibuixar
una ganyota infantil i l’home apagà la lot definitivament.
Contra el cel, sobtadament acollidor, contrastaven els trets
del pagès, durs i arrodonits. Obrí la porta del corral i el gos
deixà de lladrar. Van renunciar a explicar-se el fenomen en
sentir que, com per una estranya llei de substitució, els
porcs començaven a grunyir.
El rompent de l’alba era glacial. En Poloni obrí la
porta del cobert i la tornà a cloure silenciosament. Sentí la
flaire marinera dintre els badius mesclada amb la fortor dels
porcs; per un instant li vingué la temptació de xafardejar les
truges. Les va passar de llarg, però, i s’encaminà cap a
l’altre extrem del corral. Va asseure’s en una pedra, els
colzes apoiats sobre els genolls i les mans subjectant el
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barbó. En aquella hora la vida semblava més alentida, sense
mesura precisa del temps, el transcórrer del qual el donava
uns siulets de pardals invisibles. Era l’únic metrònom
susceptible de capir.
Mentre la rosada amarava cada mil·límetre de terra,
el xicot pensà en la ciutat, pensà quan difícil era ponderar
aquella mateixa cosa que els agabellava pel sol fet d’existir
una distància. Aquí tot prenia u caire de senzillesa
desconegut; ni la seva presència s’hi feia estranya, llevat de
la simple curiositat que manifestaven les coses que els
envoltaven, flemàtiques, remotament abastables. Es
demanava si els seus pares haurien llegit la nota, i ho
dubtava, perquè, como de costum, cadascú s’ajocaria a
l’hora més impensada. Això el feia recordar la iaia, la seva
estimada iaia, l’única que potser l’haurà llegida i segur que,
en el fons, se’n deu haver alegrat; la seva iaia, la peça
indispensable d’aquella modesta vida en un ramat de
fastigosos, en una família imbècil.
La porta del corral s’obrí a poc a poc. Grinyolà en
badar-se totalment i en Poloni va veure la xapa de metall
rovellat que la protegia per la banda exterior. Realment, la
pluja s’hi havia abonat, car el ferro semblava anar a caure
d’un moment a l’altre, de tan podrit. Més enllà es veien uns
camps verdosencs, llarguíssims, perquè el dia era encara
massa diluït per a posar-hi límits.
La iaia.

La iaia avançava titil·lant i dèbil, com a punt de trencar-se.
Es deturà un moment a fi de triar el camí millor entre els
enciams que la separaven d’en Poloni. Vaig demanar-li si
volia que l’ajudés però em digué que no calia, que malgrat
d’ésser tan velleta i tan inútil encara podia creuar els
enciams i a propar-se a mi, que pensés que, a casa, molts
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cops, per a propar-se a mi havia hagut de fer passos molt
més difícils i arriscats, oh, iaia, sabia que no em deixaríeu, i
n’estava tan segur que per un instant vaig decidir que us
enduria allí on jo anés, però era un somni infantil, era titllarho tot de joc sentimental en el qual l’heroi maltractat, però
per damunt de tot heroi, reptava el perill una vegada més, i
és que, iaia meva, jo no en vull ser d’heroi, però no sé com
explicar-ho, semblava que les paraules fossin sòlides i a la
vegada lleugeres com per travessar el cos de porcellana de
la iaia, gairebé transparent, glacial, per això vaig preguntar-li
si no tenia fred i ella em digué que sí i jo vaig donar-li el
meu jersei i vam parlar molta estona, i em digué que estava
molt orgullosa de mi, però jo em sentia molt més feliç que
ella perquè em notava a recer de tots els perills del món, a
costat de la iaia, per això l’estimo tant i per això en aquells
moments tan dolços em vaig ficar a plorar perquè veia com
el meu amor esdevindria inútil el dia en què la iaia fos
cadàver, i llavors em trobaria més sol que mai i sense ningú
a qui estimar, però la iaia em guarí un cop més i em parlà de
la terra i de com l’hem d’estimar fins que agafi nou tremp.
Quan una simetria perfecta retornà la iaia als
enciams, a la porta clivellada, quan aquesta van tancar-se
amb un grinyol invertit, bescara d’un so habitual, el temps
semblà donar un tomb bestial sobre ell mateix, girar-se en
redó, oferir a la vista d’en Poloni el calidoscopi grotesc de la
vida. I ell el contemplà desencisat. Veié, com en un cel de
metafísica baldera, totes les barbaritats, tots els atemptats
contra l’home, tots els lladrucs poderosos fent tabola del
sentimentalisme ploraner del xicot, veié tota la sang inútil,
tota la sang encara per a desvesar, tota la llorderia que la
història ha obligat a engolar a aquells que no gosaven
defensar-se, i no ho resistí. Vomità darrere un matoll i la
terra s’amarà d’amor.
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―Ja has acabat?
En Poloni es girà, els ulls enterbolits pel vòmit i les
galtes enrojolades. El pagès romania palplantat enmig dels
enciams on feia un instant la iaia vingué a mostrar-li el món.
L’home, en canvi, tenia la mirada eixorivida i vivaç, com si
fes moltes hores que s’havia llevat. Li oferia quelcom que ell
no distingí. Solament entrellucava la silueta camperola i el
rostre petri cofat amb una boina.
―Té, beu-ne una mica.
Va agafar l’ampolla que l’home li oferia.
―Què és?
―En diem «barreja». Menja-hi unes galetes, també.
El primer glop del moscatell anisat li fendí l’estómac
com si s’hagués empassat un ferro roent. De mala gana
començà a rosegar un parell de maries; la matèria farinàcia
se li enganxava al paladar, impossible de baixar per ella sola,
i li calgué xarrupar més barreja per tal de no marejar-se i
treure-ho tot altre cop. L’home se’l guaitava inexpressiu, els
ulls fits en el broc de l’ampolla i en el filet de líquid que se
n’escapava barbó avall. Ara bevia goludament mentre la mà
amb què aguantava les galetes penjava arran de cos, com
morta, completament desconnectada de qualsevol mareig.
―Que tal?
Els ulls d’en Poloni brillaven com dues llumetes.
―Més bé.
El pagès donà per acabat l’acte misericordiós i, sense
esperar les gràcies del xicot, gambà àgilment per damunt
dels enciams i s’encarrilà cap a les truges. Quan era a mig
camí estibà a en Poloni que tingués cura a no trepitjar les
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verdures, que passés pels marges dels solcs. Ell es quedà
mirant la plantada, indecís, no del tot deixondit, damnant-se
quina seria la via més escaient; per primer cop va sentir que
la rosada havia travessat la roba dels pantalons i tenia les
natges xopes d’un mullim molt fredós. D’esma, avançà
dificultosament en direcció al pagès, però no li calgué
moure’s gaire perquè l’home ja sortia del truger amb un sac
atiborrat de crostons de pa. Davant aquesta maniobra es
quedà totalment perplex, car ell es pensava que havia
arribat l’hora de despertar els companys i, d’altra banda, el
seu apocament frustrava qualsevol intent de comunicació
amb aquell ésser peuterrós. Es quedà allí, la vista fixa en els
moviments de l’home, com una verdura més. El pagès posà
els crostons en un cossiol i va agafar de terra una mànega
de plàstic que comunicava amb una aixeta no gaire lluny
d’ell. La va obrir i ficà el doll dintre el cossiol i així que va
estar ple se’l carregà i es féu fonedís altre cop en el truger.
Llavors es decidí a moure’s. Caminà fins a la mànega de la
que encara brollava aigua i, sense fer cap tipus de pregunta
al pagès, entrà a despertar-los. D’aquí a tres hores serien
plegats a dalt a Montlleó.
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II. El temps present, que és ahir.
La paradoxa anacrònica i els Saigs.
El caporal de saigs1, el senyor del Castell, baixa del
cotxe negre amb una cara de tres déus. Abans que un dels
cinc mil saigs que hi ha a la plaça, precisament l’algutzir
encarregat d’esquadró, tingui temps d’adonar-se’n, el
caporal està travessant sol el llindar de la gran portalada que
els aïlla perfectament del món exterior. Acaba de llençar la
punta del cigar, que s’esmuny per entre les cames
eixarrancades d’un uniformat. Com que al país ja fa molt de
temps que la misèria ha estat anorreada i els captaires
amenaçats d’extermini, la punta de l’havà es consumeix prop
d’una claveguera tufosa sense que ningú la culli i l’aprofiti.
L’algutzir encarregat d’esquadró ha sortit nerviosament a
cercar-lo i ara el saluda amb tot de gestos precipitats i
equívocs, pocs virils, sense que l’altre li’n faci massa cas. Els
dos s’acaren, decidits i frenètics, exagerant inconscientment
llur piramidal responsabilitat, cap al passadís que comunica
amb el pati interior.

1 Al Principat d’Andorra el saig és la persona investida de funció
pública que té autoritat per procedir a l’execució forçosa de les
resolucions judicials o els actes administratius executoris. Aquí
s’utilitza com a sinònim de personal militar (N. de l'A.).
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El passadís és il·luminat amb bombetes de forma
flamígera encastades al llarg de la paret amb un suport de
ferro forjat per mans d’antics menestrals. De tant en tant,
així que galopen en direcció al pati, unes portes de fusta
bellíssimes, treballades amb motius que il·lustren passatges i
fets de la Inquisició, s’obren a fi que aquells qui son darrere
puguin saludar i fer els honors al nou vingut. El caporal de
saigs mormola unes paraules d’agraïment i continua la seva
via, seguit dificultosament per l’algutzir, el qual, al ser
camacurt, es veu obligat a duplicar gairebé les seves
gambades. Un arc romànic tardorenc fistona l’extrem del
passadís i li confereix un caire de selectivitat rigorosa, ja que
l’estreta obertura està curosament proveïda de guardians.
El pati recorda vagament una afinitat cenobítica, puix
que, ultra les rondalles d’algutzirs que xerren de les seves
coses en veu melindrosa i discreta, al bell mig de la gesta
s’hi basteix una font d’aigua, la qual brolla de la punta d’una
espasa cota d’un soldat petrificat. Les inevitables arcades
protegeixen aquesta obertura zenital de la pluja, mes el sol,
inexplicablement, no s’hi filtra en tot el dia. L’algutzir intenta
desviar la trajectòria esperitada del caporal de saigs, tot
indicant-li que, possiblement, l’artefacte ha estat entaforat
per un dels espiells de l’aire condicionat, els quals posen en
comunicació els baixos del Castell amb el pati, però que no
s’explica com han pogut rondar per on ara ells passaven
sense haver estat descoberta la seva presència. El caporal
de saigs dóna una llambregada als espiells medievals però,
amb veu ferma i metàl·lica, ordena:
―De primer vull veure els baixos!
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L’algutzir, que havia alentit el pas per tal d’arravatar
l’atenció del seu superior, engega a córrer al seu darrere en
veure que aquest no li ha fet cas; en córrer ha de subjectarse l’espasa i la pistola que duu penjades del cenyidor perquè
els rebots de les armes li colpegen desordenadament les
cuixes i, endemés, hi ha perill que li facin l’encamellada.
A l’ascensor que duu a l’última planta soterrània del
Castell, la més ben protegida, s’hi entra després de travessar
una mena de pont llevadís, el qual és hissat abans de posarse en marxa. No cal dir que la vigilància en aquest sector
clan de l’administració del Castell és gegantina; cal
assegurar-se que ningú pugui tenir accessió a la darrere
planta, al súmmum del control. El caporal de saigs sembla
una mica neguitós per l’excessiva romanceria de l’ascensor;
de fet, no pot anar més lleuger degut a les tones de
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ferramenta que formen la seva decoració gòtica: en conjunt,
és com un calze colossal fet de l’entrecreuament delirant de
milers d’ànimes de purgatori en la seva base; més amunt, en
el nus de lligam de la peanya amb la copa, hi ha una
reproducció dels dotze apòstols cristians, protegits amb
llances i cuirasses; la copa, que és el lloc destinat al
transport de gent, té una forma més senzilla però
enormement feixuga, ja que el semiel.lipsoide és massís i,
per dintre, l’ascensor té forma quadrada.
L'algutzir comença a suar: el corprèn la reacció del
caporal quan vegi l’esterrossada; tants anys de paciència,
fitxa darrere fitxa, un control tan exhaustiu, i ara, de sobte,
tot de panxa enlaire. A la fi es deturen a la darrere planta.
Un rètol de recargoladisses lletres gòtiques anuncia que es
troben a la secció general d’arxius. La porta de la secció és
oberta de bat a bat, car res no hi ha ja per a protegir. Els
guardians i algutzirs, així que es perceben de la presència de
l’august caporal, formen en fileres marcials què es perden
entre la gran sala. El caporal s’atura al bell mig i contempla
espaordit l’escampadissa de restes de computadores.
Les peces, malmeses i socarrimades, ofereixen un
aspecte de vandalisme sense parió. Ara i adés s’hi poden
veure planxes recargolades, aparells tècnics esgarrats,
filaments, cintes i fitxes, envoltat tot plegat per un caos de
polsim que encara no s’ha aclofat, tot i que ha fa més d’una
hora que s’ha produït la barrinada. Els algutzirs esperen les
paraules del superior i aquestes no es fan esperar.
―Perfecte ―diu suaument, quasi mormolant-ho―,
perfecte. Tanta feina per a no res. En sembla que els autors
es mereixen un càstig exemplar, sí, realment se’l mereixen. I
el tindran, a fe de Déu que el tindran.
El silenci és impressionant. Tots els ulls fiten el
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caporal temut. Ara, però, alguns ja comencen a respirar,
pensant, erròniament, que l’amo no s’ho ha agafat tan
malament.
De cop i volta, glapeix furiosament:
―I algú més, tindrà càstig! Em sentiu, carcamals!
Agafa el xassís d’un aparell i el llença contra els caps
que s’acotxen instantàniament. Algú, no prou llest per a
esquivar-lo, el rep en plena closca. Mentrestant, ell es desfà
en tota mena de renecs i insults. Les galtes se li enrojolen i
els ulls s’esbatanen d’una manera grotesca; el bigoti prim a
frec de llavi acompanya les obertures bucals i es vincla
constantment a una velocitat folla. La Creu de la Ordre li
salta del pit, però no en fa cas.
―Llanuts! Sou més cretins que una puta subnormal!
L’algutzir encarregat d’esquadró s’ajup, amatent, per
tal de recollir la creu dinàstica. Ell es gira veloçment i en
veure’l en aquella posició tan filosa li engega una guitza que
li aixafa l’orella i li n'arrenca un bocí.
―Au! Ves fent el ruc.
L’algutzir esbossa una rialla d’agraïment i exagera el
seu posat efeminat mentre s’aguanta el penjoll de l’orella.
L’altre, més enfurismat que mai, li etziba cops de puny a
totes les parts del cos fins que, estabornit, sangonós i ple de
blaus, l’algutzir s’agenolla i besa els peus del seu senyor que
tan dolçament l’ha baldat.
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III.
El
temps
passat
l’Aurembiaix, és avui.

que,

per

Glapiràs que sóc una marrana i que em mereixo un
bon bardo, mentre la mare, repenjada al sofà, dirà que ai
Déu, això ho fan les males companyies i que jo, ta filla, no
ho era així, que qui se m’ha endut.
I tu seguiràs gallejant que un bon bardo, un bon
bardo, i no faràs cas de la mare que dirà que jo no en tinc la
culpa, i li diràs faldillasses mentre ella es traurà el
mocadoret de la màniga del jersei i se’l passejarà pels ulls
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cansats de plorar.
Caminaràs pel menjador i ensopegaràs amb el caire
del trinxat barroc; la fruitera de porcellana trontollarà però
l’aire espesseït de la cambra l’anirà aturant del moviment
pendular, el frenarà i l’amorti guarà cada cop més, fins que
la decorativa fruitera s’immobilitzarà precedida d’un seguici
de copets ràpids que brollaran de la base de l’objecte.
Quin disgust, diràs, mare Aurèlia, quin disgust,
nosaltres no ens ho mereixem.
I tu preguntaràs, empiulat com sempre que vols fer
notar una falsa indignació per causa d’una cosa que el teu
bon fer hauria evitat, preguntaràs que qui cony en té la
culpa, i la mare no ho sabrà i s’encongirà d’espatlles, trista,
poca cosa.
I ara serà quan t’excitaràs, donaràs un cop a
qualsevol cosa i la trencaràs, ho saps mare Aurèlia, sempre
ho ha fet així, espera’t que encara podràs plorar més a gust.
El pare renegarà i la fruitera de porcellana decorada
a mà ja no farà mai més els moviments pendulars quan el
pare ensopegui amb el caire del trinxant. La fruitera
s’enlairarà; la fruitera aterrissarà; la fruitera es trencarà i la
mare Aurèlia trencarà en plors.
Tot s’anirà descomponent en un drama grotesc, fet
de sentiments egoistes, d’estranyes i atàviques concepcions
de dependència.
Tu, pare, diràs la paraula temuda i la mare gemegarà
que no, pobreta, com si fos una meuca qualsevol.
No, pare, la mare Aurèlia no vol la policia. Però tu hi
aniràs, perquè allò que se te m’ha endut no té res a veure
amb una meuca, i tu ja saps el que vull dir.
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Tant de bo ho fos, oi pare estimat?
Tant de bo tot es reduís a la tragèdia casolana de la
filla seduïda.
Però això no ho podràs arreglar amb un casori a
corre-cuita.
La mala gossa! oi pare? Qui em manava ficar-me en
aquests averanys tan perillosos? No cal que et contesti
perquè ho entens perfectament.
La mare recollirà l’escampall però es trobarà abatuda
i abandonarà els bocinets de fruitera tal com havien quedat;
i tornarà al seu plor, al seu refugi.
El pare cridarà que no sap com se les gasten, en
aquestes coses, i ella s’imaginarà la filla a través de les
reixes de la Modelo i dirà que tard o d’hora ha de venir-li
l’atac de cor i que no pot resistir-ho més.
I tu diràs què vam fer aquell dia, Aurèlia, quin mal
acte vam fer perquè Déu ens castigués així.
I no pensaràs que és un conjunt de coses, déus,
diables, sexe, egoisme, les que et castiguen.
Pateix.
Pateix d’una vegada.
És qüestió d’entendre la vida, d’estimar-la.
Tu no l’has estimada mai, la vida. Només compten tu
i el teu món mesquí.
No t’importa el significat dels teus actes; solament la
seva realització. Potser no és culpa teva, potser ets el
producte finament destil·lat de molts anys d’estupidesa i de
conformisme.
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Però del càstig no te'n lliuraràs, no te n’estàs lliurant,
millor dit, perquè jo sóc el botxí.
No t’adones que tens una falsa concepció del
materialisme i ho saps prou bé que un dia o altre t’havia de
respondre així.
Però t’ho calles, no intentes fer-ho comprendre a
l’Aurèlia, i tu mateix te’n desempallegues d’aquestes
cabòries.
Em coneixes bé, però no m’acceptes.
I preguntaràs que quina cosa vull canviar, a qui vull
canviar, i enfellonit cridaràs que vols anar a la policia, que
ells em buscaran.
Però dient això no pensaràs en l’atac de cor de la
mare.
No pensaràs que, fet i fet, has de començar per
buscar-ho tot, que no hi ha res en el món que tingui un
sentit diferent del que tu tens de la possessió; tot ho veus
en funció d’ella.
Però la mare dirà que esperem que potser tornaré i
tot haurà estat com un mal somni,
Però no: hauràs de claudicar.
Aleshores, pare, et deixaràs caure en el sofà on
plorava la teva dona a fi de recuperar les forces perdudes i
malgastades per la ira.
En l’ambient encara hi seran presents els teus crits i
els seus plors desconsolats. Però tot, a poc a poc, s’anirà
assecant fins que els dubtes seran els únics pallassos del
vostre capteniment.
En la seva manera de defensar un món petit i avar,
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reclòs en ell mateix i en el què no hi caben rebel·lies. És
incapaç d’afigurar-se cap més formació familiar sinó la seva,
aquesta que conforma un sentit molt concret i reduït a les
obligacions i drets d’una mare.
Perquè tot ve de mol lluny i la família és la més
vetusta de les organitzacions; perquè si resulta ardu, ultra
impossible de vegades, escometre les romanalles de la
propietat, ho és més encara pretendre enderrocar el primari
sentiment de progènie. Com pot imaginar, ma mare, una
infravaloració de les agrupacions humanes lligades per la
sang? Cal dir que els orígens es perden en la història i és
per això que avui topem amb totes les institucions i
construccions humanes que l’han fomentada. Davant d’això,
la postura dictada pels sentiments més pregons que refusen
la nissaga és de lluita sense treva, radicalitzada. Però val la
pena d’intentar-ho. Val la pena ésser agosarats i enfrontarse amb tot el que faci fortor d’anquilosat. Però no em
demaneu més; ni a vosaltres ni a mi, és clar. En realitat no
és possible anorrear el fanatisme que dóna la tradició i, en
darrer terme, tampoc es tracta de canviar el món. És
quelcom més senzill, més elemental, si voleu. I,
paradoxalment, ma mare Aurèlia no ho entén. És tan
enrevessat entendre la vida com una coexistència sense
possessió? És tan foll buscar-li, en la vida, una component
de llibertat? Però la mare no ho entén. Concep la vida com
una vulgar operació comercial, com un bescanvi de
productes de primera necessitat: per tanta protecció et
donaré tant bocí de mi mateixa; tant em donés, tant et
prenc. En té prou amb contemplar sa llar, ses fills que
dormen en l’habitació de tots els germans i enviar-los, des
de la porta, una besada de comiat abans de jeure amb el
marit, abans d’intentar un cop més de fer-lo feliç, amagar
les pròpies dèries i entregar-se sa una remenadissa de carn
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sense sentit. Però tot és vàlid si assolim la tranquil·litat
casolana. Tot és vàlid, mare; renuncia una vegada més,
mossega’t la llengua i deixa gosar. Bé has d’abonar la
mercaderia que et duu el marit totpoderós, I, al cap i a la fi,
no pretens res que no coneguis, ni mai t’ha passat pel magí
deixar de comerciar per cercar la teva veritable significació
en el món; la teva significació és aquesta; el contrari fóra
traïció. En braços d’un altre home, qualsevol, metafísica,
idea pura d’home tot fal·lus, la pau del teu fogany s’aniria
en orris. Ni ho has pensat mai, això; Déu te’n lliuri. Ajocat’hi amb ell avui també, encara que ploris, encara que et
sembli morir perquè la teva pròpia filla s’ha sollevat contra
els fonaments de l’eterna benastrugança. Ajoca-t’hi, au, fesho malgrat que el costum et digui que avui no toca perquè
ambdós teniu el cor massa trasbalsat. Potser t’aniria bé que,
a nit batent, el teu deuet es begués el cervell i se li acudís
fer-te la feina. Qui t’assegura que entre les llàgrimes no hi
trobaries una altra cosa. Qui et diu que la carn et faria el
mateix fàstic. No somiquegis amb el rostre enfonsat al coixí;
pensa en les teves obligacions, en el teu contracte. Ets al lli,
mare. No sanglotis, que el faràs moure massa rítmicament i
una equivocació com aquesta seria fatal per a tu ja que et
veuries obligada a vendre les darreres existències del teu
magatzem. No pots deixar de sanglotar, mare? Intenta-ho.
Dintre d’un moment ell s’adormirà i llavors podràs tocar
l’orgue tota la nit, a la cambra de bany.
Diràs que no dorms perquè et sembla poc noble que
un pare com cal pugui clapar mentre la seva filla s’ha tornat
una rodamóns d’estranyes idees. Però, certament, les
parpelles se’t tanquen i no pots fer-hi res. No tindràs gaire
temps per a pensar-hi: la son és a punt d’embolcallar-te.
Tanmateix, abans t’aniria bé fer un examen de consciència i
resar un jo pecador. Perquè no saps amb seguretat què és
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allò que et preocupa, i tu creus que sí. Potser et fa coragre
el sol fet d’entrellucar-hi un furt brutal, en l’afer de la teva
filla. Si és així pensaràs quants anys perduts!, quanta llavor
malmesa! Malgrat la noteta que us he deixat a la tauleta de
nit digui clarament que no faig res que no hagi meditat, que
ningú sinó jo mateixa m’ha empenyut a triar aquest magre
destí, a despit que, t’ho he dit ben clarament en la nota,
conegui l’abast de la meva acció, àdhuc l’accepto i em
refermo en ella, no pas com un guerriller al servei d’un ideal
inassequible i romàntic, sinó como la dramàticament darrere
via de compromís. I, ja veus, no obstant tot el que et puguin
suggerir les meves paraules, tu segueixes creient que, en el
fons, la culpa és vostra per no haver sabut educar-me com
calia. Els extrems es toquen, pare. En el cas que es pugi
parlar de culpabilitat, aquesta és teva, però en un sentit
força diferent al que tu li dónes. Si tots plegats, la teva
generació i la meva, haguéssim viscut en un ambient més
idoni, més humà, tot i tenint la cua de palla de segur no fóra
la mateixa: potser no s’encendria tan aviat. Però, fixa-t’hi
bé, et faig una concessió: no és problema de culpes i no ho
és perquè, en definitiva, mai sabrem si som els autèntics
creadors dels nostres actes, de la nostra complexa
cosmogonia. De fet, tot això de què et parlo i que tu t’ho
encarcanyes com si fossis un assedegat, sense fer-me
massa cas perquè el son va envaint cadascuna de les fibres
del teu cos, tot això que et dic és tocar les campanes i anar
a la processó. No som, en llur nostra individualitat, els bons
psicòlegs que caldria, i una mica d’escepticisme em fa dir
que, ni que ho fóssim, segurament mai arribaríem a copsar
els damnatges del nostre capteniment. I no es pot palesar
dient que la culpa va a mitges, teva i meva. Més aviat és
qüestió de vivència. Veig que gairebé ets a l’altre món, el
dels adormits, i no acabes de distingir si això que parlem és
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un somni o pertany a una realitat que, per revulsiva, vols
desdenyar-la. Desperta’t! Tot això és ben cert! Fins a quin
extrem delirant arribarà el teu egoisme? I no em diguis que
no ho és. Et cou que una cosa tan consubstancial com la
teva filla es revolti contra uns esquemes de comportament
que fins ara hem compartit, o millor, m’has obligat a
compartir. I et dol perquè, d’una manera o altra, hi estàs
d’acord; te’n fum la moralitat de l’esquema en aquells
aspectes que no pertorben els tripijocs per assolir el
benestar. T’acares amb la vida amb les dents serrades, el
cor glaçat i les mans ben assortides d’armes. I la vida no és
una lluita a mort. La vida verdadera ha de concebir-se com a
una sublimació constant dels actes més senzills, i tu, en
canvi, t’acastelles en els teus raonaments sobre la condició
de l’home i no escoltes ningú. Tu, prestigiós metge
cardiòleg, autoritat en matèria d’esquivar la mort, vols
ensinistrar-me com si des del dia en què vaig néixer fos un
malalt incurable: m’has ensenyat a viure al moment i a
procurar, per tots els mitjans, capguardar-me per a
sobreviure el moment immediatament següent, com si
l’existència fos un seguici de situacions superables amb un
denominador comú de mort, però amb la diferència
essencial que la verdadera mort tu la veus superada ja de
vell antuvi en la reialme celestial i l’únic a salvar és la mort
de cada dia. Ets creus posseïdor de totes les accions de la
companyia de la Felicitat i no pots, no podràs mai, entendreho d’altra manera. Dius que no dorms? Em sembla que fóra
ímprobe tornar-te a la realitat!
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IV.- El mateix, però per a en Poloni.
La senyora Marta Figuerola de Brufau està
eixarrancada al bidet i quasi cau d’esquena en sentir la veu
cridanera i basta de la criada. Nota el seu caminar maldestre
i antulla que s’està a propant. Ella fita el baldó de la porta i
observa que ja l’havia corregut, no fos cas que a aquella
idiota se li acudís entrar.
―Senyoooora!
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―Què crida tant? Ordinària!
El senyoret no ha vingut a dormir. Ha deixat una
nota.
―Està bé… ―remuga ella i, de sobte, li agafen unes
ganes folles d’estomacar la criada gorda― Va, dona, cony,
deixi-la a la tauleta de nit i no es quedi aquí com un
estaquirot!
Obre l’aixeta i contempla com el bassal d’aigua es va
tenyint de vermell. Són les escorrialles de la regla d’aquest
mes. Mala sort. Si almenys hagués vingut uns dies abans.
Però no, li ha hagut de venir aquesta setmana, precisament
aquesta que era la darrere que ell passava a Barcelona,
abans de marxar cap a Egipte. Amb tot, ha estat de sort: no
acostuma a partir d’una regla massa llarga; tres o quatre
dies i s’ha acabat. Però aquest cop li ha sortit malament. Ara
ja no el veurà fins al mes que ve, si és que efectivament
torna, el mes que ve.
Es col·loca la darrere compresa i la subjecta amb
l’entrecuix mentre allarga la mà a fi de recollir les calces de
sobre el tamboret. Les fa lliscar cames amunt, displicent. Es
veu que avui s’ha llevat per la mala espona. El mirall de tres
fulls li multiplica el cos i ella se’l guaita entre satisfeta i
múrria. Satisfeta d’ésser encara jove i d’agradar-li tant a ell,
però consirosa que la naturalesa li hagi prohibit el goig
suprem tants cops ajornat, tan dosificat. Li vénen ganes de
dutxar-se però diuen que no és bo quan es té el cuento, i
ella, tan susceptible, no suporta que res li dugui la contrària.
És per això que ara li agafa un nou rampell de mal humor.
Fóra feliç només que pogués sentir el doll d’aigua ben
calenta espetegant contra la seva pell; però unes estúpides
normes de seguretat li fan reprimir les ganes. Pensa que ja
comença a estar-ne tipa i cuita que les circumstàncies li
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lliguin mans i peus. No pot fer res del què ella vol.
Definitivament, el món està mal muntat, i ella, tan sensible,
ha de carregar-se-les constantment.
Es dóna quatre cops de raspall al cabell i decideix no
ficar-se sostenidors, avui. Surt de la cambra de bany i ulla la
iaia a l’altre extrem de corredor, la iaia sempre joliua,
sempre somrient, sempre a punt de sacrificar-se per tots
plegats. Li diu un bon dia quasi inaudible i pensa quina cosa
li deu passar a la vella, que templa tan contenta. La guaita
de reüll; efectivament, avui té una rialla estranya. Na Marta
no sap que la iaia, aquesta nit, ha parlat amb en Poloni, i
creu que és la sonadura, que progressa.
S’asseu a la taula i comença a esmorzar, el
pensament perdut entre els records d’ahir. No res: un
avortament miserable d’unes hores que esperava amb delit.
No pot evitar emmurriar-se cada cop que refà la conversa,
cada cop que es va veure obligada a negar el llit al seu
egipci. La criada gorda, barroera, cretina, talossa i
subnormal li duu la cafetera flairosa i li’n serveix una tassa.
La senyora Marta, la vista clavada en el líquid negre i
fumós, li diu a la criada que no se’n descuidi més de portar-li
la melmelada.
―De taronja, eh? No em foti porqueries ara vostè!
Així que li deixa el platet de melmelada sobre la taula
es queda palplantada, les mans entortolligant-se el davantal.
La senyora menja amb gana. Se suca una torradeta amb
melmelada i la va endrapant sense entretenir-s’hi massa.
Gira el cap i descobreix la toixa.
―Què hi fa aquí? ―parla amb la boca plena i obrint
els braços per donar més èmfasi al sentiment que li produeix
veure una persona tan poc hàbil― Sempre es queda testa i
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mirant, així, sense dir res. Què li passa ara?
De sobte es recorda de l’encàrrec que li havia donat
quan era al bidet. Canvia radicalment d’expressió i li diu que
li dugui la noteta, que ves on l’ha deixada, si a la tauleta de
nit tal com li havia dit ella.

Al mateix temps, una comissió portantveu dels obrers
de l’empresa Fotesa, de construcció, puja les escales de
l’oficina afaiçonada al mateix indret on s’està bastint uns
dels edificis més prometedors de la nova Barcelona. El
capatàs ordena als treballadors que es redrecin a la feina,
que tot s’arreglarà, però ells, gent tossuda, diuen que no es
mouen d’allí fins que els companys portin la solució escaient
al conflicte. Mentrestant, atur total. El capatàs engega una
escopinada al terra tenyit de vermell, no de sang sinó de
polsim dels maons, i diu que no siguin salvatges, que pot
costar-los-hi molt cara la festa. Un obrer de cara solcada per
traülls alimentaris li diu sangonella llepaculs, i el sangonella
llepaculs li contesta que això li ho digui a fora, quan estiguin
sols. La massa obrera etziba crits eixordadors.
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―Fill de puta! Fill de puta!
El capatàs es treu el casc i tusta la porta de l’oficina
amb els nusets acostumats a colpejar, a sentir la duresa de
les coses. Abans de desaparèixer torna a escopir, com és el
seu costum.
―Senyor Brufau!
El senyor Brufau es troba assegut a la cadira del seu
despatx, conversant amb la comissió. En veure el capatàs
arqueja les celles i el front se li omple d’arrugues
transversals, aquell front ample i esbargit, l’únic tret que ha
reeixit a transmetre al seu fill Poloni.
―Què passa?
―No volen. Volen esperar-se per saber això del
conveni.
El senyor Brufau se’l queda mirant i obre encara més
aquells ulls color mel. L’altre fa girar, frisós, el casc entre els
seus dits. Què vol que hi faci ell, senyor Brufau? Només és el
capatàs i, al capdavall, tampoc l’interessa posar-se massa
malament amb els treballadors. «Per què no els ho diu
vostè, senyor Brufau?» Però ell se’l guaita sense dir res.
«Per què no parla? Digui quelcom d’una vegada! Que no veu
que no puc fer-hi res!»
―Bé n’estem parlant, oi?, de la possibilitat d’un nou
conveni.
―Sí.
―I doncs, per què criden tant? ―i llavors, mirant-se’l
interrogativament, l’increpa―: Que els heu dit alguna cosa
vós?
―Jo?

53

―Aleshores…
―Que no ho sap com són? Sempre a punt de fer
gatzara.
―Collons!

El senyor Brufau s’aixeca de la cadira. De fet, no sap
si ha renegat per l’estupidesa del capatàs o per la
insubordinació dels obrers. Potser per tot plegat. La comissió
formada per deu homes que en prou feines hi caben, a
l’oficina, s’aparta a fi de deixar passar el senyor Brufau. Obre
la porta i s’acara als treballadors. El sol de les nou del
dematí l’embolcalla, cruel. Com pot, buscant paraules
amigues i confortadores, els invita a tornar als seus llocs.
Però ningú no li fa cas. Al contrari, molts ja s’asseuen a terra
i destapen les carmanyoles per a esmorzar.
―Senyors, si us plau, la feina no pot deturar-se,
mirarem d’arreglar-ho com més aviat millor.
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Algú encoratja els companys a no deixar-se enganyar.
Si els veuen parats es donaran pressa. Tothom quiet. Ell es
mossega el llavi inferior i els nervis li pugen a flor de pell. Se
li acut cridar.
―Facin el favor de tornar a la feina! Contràriament
hauré de prendre mesures més dràstiques!
―Uuuuuuuuuh! Uuuuuuuuuuuh!
―Per què no actuen com a persones civilitzades
d’una vegada! No poden, oi? Merdosos!
―Uuuuuuuuuuuh!
Es gira enfurismat i entra a l’oficina sense tancar la
porta al seu darrere. A dins tothom està a l’aguait dels
esdeveniments. Amb el dit assenyalant a la porta de sortida
indica a la comissió:
―Fora! Fora tothom d’aquí!
El diligent capatàs empeny, sense brusquedat però,
els membres de la comissió, els quals estan tan atordits que
no gosen reaccionar per por d’aixafar la cara a algú. Un cop
a les escales, un d’ells crida amb veu potent i melodiosa,
com si fos un cant apoteòsic que els àngels del paradís
etzibessin a l’uníson a fi de magnificar l’altíssim, cobert de
núvols de crespell, esclatant guspires d’una resplendor
insondable:
―Companys! No volen escoltar-nos!
La cridòria és ara imponent. Des de l’interior de
l’oficina, ells dos, el capatàs i el senyor Brufau, senten com
aquesta minva de vegades per tal de donar la paraula a
algun rebomboriste que els engresca a paralitzar àdhuc els
serveis administratius i de transport de l’empresa. Ell se’ls
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guaita per la finestreta, les mans recollides a darrere el cos.
Ara pot veure bé l’obrer que parla d’aquella manera. És un
noi d’uns vint-i-cinc anys, ben plantat. Recorda haver-lo vist
alguna vegada; té una mirada agosarada difícil d’oblidar,
sobretot perquè només cal comparar-lo amb la resta del
personal: ningú no acostuma a llambregar el seu patró amb
aquella mena d’odi retingut. Assaja d’imaginar-se la
trajectòria d’aquell xicot. Veu clarament que, a l’empresa
només hi és de pas, però sap el què vol i per què treballa
allí. No comprèn que algú pugui jugar-se-la d’aquesta
manera, però allò que més l’atabala en les seves cabòries és
que veu que el xicot posseeix una claredat de raonament
corprenedora. Àdhuc pensa que és trist que tingui aquestes
inclinacions. Fóra un bon element per a l’empresa. «Heus
aquí un cas desgraciat.»
El xicot parla amb vehemència i la seva veu és l’única
remor que se sent. La maquinària inactiva, els obrers, la
llum tan clara, configuren a l’ indret un caire messiànic que
no trigarà massa en ésser avortat.
―Truca a la policia.
El capatàs ho fa de bon grat. Després penja l’aparell i
s’omple el pit d’un aire que, per bé que viciat, s’antulla ja
renovadís. Es treu un paquet de cigarretes i n’ofereix una al
patró, el qual la refusa sense treure els ulls de damunt del
noi. Ho ha fet per una mescla d’impotència i de ganes de
venjar-se d’ell. En realitat és això. L’ofèn el fet que una
persona com ell, que podria estar ben col·locat, guanyant un
sou immillorable, no cobegi altra cosa que ser sermonador
d’un eldorado foll i inassequible. Serra les dents i s’allunya
de la finestra. Aleshores pren una decisió.
―Avisa’ls.

56

El capatàs expel·leix una glopada de fum i s’estranya
del comandament del patró. S’havia fet la il·lusió de veure
una escabetxina i ara, no entén per quina raó, li diuen que
posi en guàrdia als obrers. Els seus instints se senten traïts,
la mel posada a la boca i brutalment arravatada.
―Per què?
―Faci-ho, si us plau. ―diu el senyor Brufau mentre,
assegut a darrere la taula, se subjecta el front amb els
palmells ben oberts, com si li fes mal el cap.
L’home trepitja la cigarreta i, empassant-se la saliva,
surt a l’exterior.
Talment com el senyor Brufau havia suposat la veu
poderosa del xicot cobreix la parla esmerlida del capatàs i el
rebombori augmenta. Ara ja no és intermitent sinó que es va
caracteritzant com a etern. Sap que els crits no s’acabaran;
ni avui ni mai, I no vol creure-s’ho, perquè acceptar aquesta
continuïtat suposa l’afirmació d’una consciència latent que,
cada vegada més, s’estén sense un bri d’asèpsia. Malgrat
això, ell està convençut que, si no el virus, cal almenys
mutilar els malalts o, en darrer terme, anihilar-los. Pel bé de
tots.
El capatàs tanca la dèbil porta de l’oficina,
assegurant-la amb el baldó, just quan un maó entra disparat
per la finestra, els vidres en mil bocins. El senyor Brufau està
com estabornit. Sembla que no li importi gens que aquella
trepa atemptin contra la seva seguretat. El capatàs renega
mentre es protegeix de les noves envestides de maons, que
se succeeixen sense treva. Un d’ells va a raure sobre la taula
del senyor Brufau i una punta cantelluda i bel·licosa
esgarrapa uns plànols que hi ha estesos. Ell, esmaperdut,
mira l’esgarrinxada bestial que ha deixat una línia vermellosa
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al llarg del paper, ultra un bocinets minúsculs de maó.

―Posi’s sota la taula! Li faran mal, aquest porcs! ―li
crida al capatàs que ja s’ha tornat a cofar amb el casc tot
escopint una saliveta pansida i poruga.
L’udol
no assoleix menjar-se els xiscles de ràbia que a hores d’ara
es remunten per l’escaleta estreta que duu a l’oficina del
gran porc però està ben protegit sempre estan ben protegits
aquesta canilla fotem-los fora fem-nos forts no hi serem a
temps no hi serem a temps que venen venen compte no ens
separem tots a la vegada són molts menys que nosaltres i
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nosaltres defensem el nostre pa compte tots junts farem
més força no ens separem no no cap dalt a l’oficina no que
ens enxamparan com a conills quedem-nos aquí donem la
cara no tingueu por aneu en compte a no separar-vos que
venen venen venen ja són aquí compte maons a l’aire la
filera ben recta es protegeixen amb cuirasses de plàstic i
s’esgota el primer reguitzell de maons un altre cop merda
carreguen carreguen carreguen cop aquí cop allà cop allí on
no t’ho pensaves i ara no suportes el mal no ens separem
cop més fort més ràbia els bastons espeteguen a un ritme
de bogeria contra la cara que ja comença a tenyir-se de
vermell més fort fort fort tot serà vermell dintre de poc tot
vermell algú crida que tot serà vermell dintre de poc dintre
de poc tot vermell vermell com un gran mantell vermell
mantell immens de vermellor tot esdevindrà vermell.
L’udol
S’allunya carrer enllà. El xicot ha estat detingut junt
amb una cinquantena més. Mentrestant, el comissari de
policia intenta tranquil·litzar el senyor Brufau que té els ulls
esbatanats i el cos en tensió. El comissari diu al capatàs:
―No té una mica de conyac? ―i agafa el senyor
Brufau per les espatlles i l’acomoda al seient―: Calmi’s
home.
Ell balbuceja:
―No es preocupi. Ja estic bé. M’ha agafat com una
mena d’atac de nervis.
El comissari li serveix un got amb un cul de licor,
indicant-li que se’l begui. Ell ho fa d’una glopada; després,
mentre es passa el mocador pel front suat, sona el telèfon.
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L’agafa al comissari.
―Sí?
―Jaume Brufau?
―De part de qui?
―Sóc la seva senyora.
El comissari tapa el micròfon i li ho notifica; ell
assenteix amb el cap i allarga la mà per tal d’aferrar l’aparell.
―Digna’m.
―Escolta, en Poloni no ha vingut a dormir. I ha
deixat una nota, el malparit; Veuràs quan la llegeixis…
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V. El decorat: Montlleó.
Es trobaven a les envistes de la plana que, com un
mar ciclopi de gespa tendra, embolcalla les rodalies del
serrat. Montlleó: caducitat, temps exhaurit i concretitzat en
les poques pedres de bastió que romanen dempeus. Atur,
mort, vida congelada en cada portal, en els mil i un accessos
a les habitacions privades d’antuvi; secrets ofegats en els
pous que mai més han llepat l’aigua; amor en les garbes que
s’havien molat a les eres, quan els dies s’escolaven per ells
mateixos, sense l’ajut de les batalles històriques dels comtes
de Barcelona. Montlleó, solitud, agror, ruïna de les coses
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més minses, sepeli del primer sexe dobejat a les palisses,
ara esllavissades. Les cofurnes i casalots delaten una
presència malencònica de la vida arravatada.
Perquè Montlleó mai ha estat un lloc de benastruc
sinó que, contràriament, el temps inexorable semblava dur
en cadascun dels seus dies una amenaça soterrada
d’extermini. Era un racó de món proscrit des del bell dia en
què l’escàpol de la justícia dels comtes hi anà a raure per
càstig de tota la descendència. L’escàpol fundà Montlleó, i el
fet de néixer del ventre de l’exili comminà tota la vida futura,
tots els éssers que hi haurien de sobrenéixer després del
pare. Montlleó va ser concebut i encalçat al mateix temps.
Només els seus aliats, el sol, l’aigua absent, la mort en cada
retomb inesperat, l’han fet sobreviure als avatars de la
història fins aquell dia en què l’aviació va encebar-s’hi i el
poble va veure, com en un llibre intemporal escrit per àngels
alífers, el seu destí i el seu significat en el món: Mort i Vida
donant-se la mà, deixant créixer un fill diabòlic que hauria
d’haver avortat, un poble sentenciat de bell antuvi. I era
com si l’encarnació impossible de la vida i de la mort
engegués rialles sornegueres cada cop que algun fill dels fills
pensava en l’avenir, un avenir que no existia sinó com a
fermall en el present i en el record, com a única urpada
bestial a la terra i a la pròpia sang en el mateix moment de
l’esgarrapada. I aquest èxtasi de sentimentalisme arravatà
totalment Poloni.
Tots quatre contemplaven, emmudits, la bellesa del
joc vivencial del llogarret, el qual, si bé no el comprenien en
tota la seva amplitud, ja l’antullaven en la fisonomia terrible
de l’ensulsiment. Encara haurien de passar molts dies fins
que arribessin a trobar-hi la versemblança entre la intimitat
soterrada de les pedres i llur exili. Perquè quan hom
radicalitza el seu crit contra la mort que emmetzina milers de
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persones i es proscriu, tot ell no esdevé altra cosa sinó un
messies de la terra arravatada. Des del bell començament en
què l’home decidí furtar una terra que no era seva, homes i
conreus es convertiran en una desconhortadora joglaria de
reis que, farcits d’armes, petjaran el camp veí. Però
aleshores la terra, ressentida i amatent a una venjança per
compensació, es torna erma, i les cases es tornen
esborranys desfigurats d’aquell amor que les bastí i les
persones, les poques persones que han sobreviscut a la por
dels reis, cansades de gemegar, fartes de veure una terra
que ja no és seva, van a encauar-se en els sepulcres pastats
amb sang, d’on no els traurà ningú. I tot això era Montlleó i
ells com a reconqueridors. La terra, les cases i les persones,
però, estaven enterrades. Ells, en canvi, plens de vida i de
goig per a treballar-la. Aquesta diferència substancial era
allò que els atorgaria la ràbia per a edificar un Montlleó nou,
molt més gran que les poques pedres i homes que hi
habitaren. Un Montlleó total. Però, ai!, la història encara no
s’havia clos sobre ella mateixa, i en aquests moments tot
resultava provisional, ultra condemnable per l’enemic.

El pagès, que a la llum del dia afirmà dir-se Manuel,
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trafiquejava dins un casalot que tenia la façana remotament
pintada de blau. Durant tot el trajecte fins a la carena no
havia obert la boca, amatent tan sols al caminar mandrós de
les mules, i ells, per la seva banda, tampoc havien gosat a
encetar conversa. Mentrestant, el sol ja bastant alt, es
limitaven a abastar amb la mirada els límits indesxifrables de
la plana. En Llorenç i la noia escorcollaven la part alta del
poble mentre els altres dos comentaven l’emplaçament força
rar del llogarret: a partir de la primera casa que hom
contemplava en arribar-hi es podia afitorar l’extensió dels
conreus; no obstant, aquesta casa es recolzava en un pujol
suficientment elevat com per a cobrir el poble sencer, de
manera que des de la plana era impossible entrellucar-hi cap
vestigi d’habitacle: ni la torre de l’església hi sobresortia.
L’altra banda de l’agregat s’acarava enfront d’unes
muntanyes encara més altes en relació amb ell, és a dir,
donava la cara a la solitud, a l’aspror dels camps difícils de
conrear. En Víctor, així que va haver llambregat cada indret,
sense un bri de possibilisme, afirmà:
―Diria que la gent que van viure aquí encara no se
n’han anat. Fixa’t en aquella mena de talaies d’allí dalt.
En Poloni va fitar cap a on en Víctor indicava. Entre
algunes alzineres s’hi entreveien dues construccions
compactes, com dos monòlits. Ningú no assegurava que
fossin torretes de guaita però, malgrat tot, ho semblava.
―Sembla la part alta d’un bastió insinuà en Poloni.
―No ho crec.
―El que passa és que les muralles deuen estar qui
sap on ―tornà en Poloni, mentre collia una branqueta de
timó i se la ficava a la comissura dels llavis.
―Fes atenció a l’altura del turonet, comparada amb
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la resta del poble. ―va argumentar l’altre―. No et sembla
una construcció completament independent?
―No ho sé ―va fer en Poloni, a qui se li havia
enganxat entre les dents una estella mastegada i ara
l’escopia―. Per què has dit que, segurament, la gent encara
no ha fugit d’aquí? Vols dir que hi pot haver algú que hi
visqui, encara?
―No, no vull dir això. És alguna cosa de l’indret que
em fa suposar, precisament, que no hi va haver fugida,
m’entens? No t’ho sabria explicar. Em sembla tot massa ben
protegit. Com si des de temps immemorial aquí s’hi hagués
viscut sota una amenaça constant. Aquestes talaies, el poble
tan amagat. En fi, no sé. Potser tot són cabòries. M’agrada
el misteri.
En Poloni féu una mitja rialleta que, al cap i a la fi, no
volia dir res. Ara en Llorenç sortia d’una casota totalment
derruïda, un bastó de cadira a la mà i la vista fixa en el
terra, com si estigués buscant alguna cosa. Aleshores féu:
―Mireu que he trobat.
Els ensenyava la pota de la cadira. Quan van estar
reunits els tres, en Llorenç indicà que era estrany que la
casa d’on ho havia tret estigués tan derruïda i, en canvi, la
pota semblés haver estat arrencada del conjunt de la cadira
no feia gaire temps: l’extrem més estret del bastó, o sigui,
aquell que s’encasta amb el següent per a formar l’encreuat,
gaudia d’una coloració més jovenívola que la resta de la
fusta. Com si hagués estat desbrancada ara feia poc, en
comparació amb els altres fòtils desmanyotats que podien
trobar-se dintre la casa.
En Víctor agafà el bastó i va passar els dits per
l’extrem blanquinós.
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―Vols dir que algú ha pogut servir-se’n no fa gaire,
d’aquesta cadira?
En Llorenç s’arronsà d’espatlles:
―En tot cas, això voldria dir que potser no estarem
sols.
En Poloni féu, traient-se de la boca la branqueta de
timó:
―No ho crec. Segurament ho deu haver fet algun
pastor furtiu, a fi de procurar-se llenya per a encendre una
fogassa. No siguis tan enigmàtics, tampoc. ―I afegí, amb el
somriure als llavis―: Em sembla que no esteu massa
tranquils. Que teniu la consciència bruta, potser?
―Guaita’l, saltà en Llorenç. Si fa no fa com tu, la
tenim de bruta!
―Bruta? ―somrigué en Víctor― Jo diria que, tots
plegats, intentem tenir-la ben tranquil·la. Si més no, arran
del que hem fet fins ara.
En Llorenç fingí:
―No parlis tan clar que podria ser que ens
escoltessin.
Van somriure els tres. El pagès ja venia pel carrer
que dóna a l’església amb les dues mules que semblaven
tenir un aspecte consirós. A una d’elles hi havia pujat l’
Aurembiaix i l’altra havia servit per a dur els paquets que, a
tall d’equipatge, s’havien emportat de la ciutat. Ara
cadascuna duia penjada del coll una civadera atiborrada
d’alfals. En Manuel les havia posades mentre ells donaven la
primera atalaiada al poble: ja s’anava a despedir quan de
darrere d’una de les innumerables parets derruïdes sorgí l’
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Aurembiaix tota xiroia. En Llorenç li demanà on s’havia ficat.
―He donat un tomb.
El pagès semblava una mica incòmode. Els seus ulls
delataven una ancestral desconfiança. A la fi digué:
―Us hi haureu d’estar molt de temps, aquí?
En Víctor es féu càrrec de la conversa perquè ja sabia
per on anava l’assumpte. Es feia difícil parlar d’allò amb una
persona com en Manuel què semblava no estar disposat a
cap concessió, àdhuc traspuava una mica de desgrat per tot
el que es veia obligat a fer, per la cara d’en Jordi.
―No ho sabem segur, encara. En Jordi us va parlar,
oi?
―Sí ―contestà amb una sequedat desconhortadora.
Hi va haver uns instants de silenci; en Víctor
esperava que el pagès reprengués la paraula, però no ho
féu.
―Us va dir allò de la feina? Nosaltres us podríem
ajudar en alguna cosa.
Bastaven frases inconnexes per tal de centrar la
qüestió, la qual, d’altra banda, ja estava en la ment de tots
des del dia que decidiren l’escapada. En Manuel,
sobtadament, digué amb sa veu enrogallada i pregona:
―Jo li vaig dir que no podia mantenir-vos. Al
capdavall, només sóc el masover d’aquestes terres. No són
meves; si ho fossin…
―Però ell ens digué no sé què d’uns conreus d’aquí
la vora.
―Home… ―comentà ell en un intent d’escapolir-
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se’n; en realitat era el joc de l’estira i arronsa, dictat per un
recel general contra tot el que fos estrany al cercle mesquí i
reduït del pagès. El fet que ell no sabés amb exactitud per
què anaven una gent de ciutat a viure allí era d’importància
secundària; ell se’n desentenia de tot i, d’entrada, no
l’importava gaire llurs vides i miracles. Únicament, pel que
feia als conreus, es veia obligat a una mica més de
compromís, malgrat que completament superficial. Tornà―:
Ja ho sabreu fer, vosaltres?
―Em sembla que sí. Ho farem amb tota la voluntat.
―Oh, ves! No n´hi ha prou amb això.
―Així us estalviareu el sou dels segadors.
―Sí, bé, però una vegada s’haurà acabat, què? I,
endemés, no us penseu que us pugui donar gaire.
―Em sembla que ja ens arreglarem ―li féu una
rialla, en Víctor, que l’altre no va correspondre.
En Manuel va replicar l’acord tàcit que dies enrere
havia fet a les súpliques d’en Jordi:
―Mireu, jo no vull saber res de les martingales
vostres. No sé per què sou aquí ni m’importa, però no vull
carregar-me-les. Pel que pugui passar, jo no us conec de res,
entesos? Us llogaré com a segadors i prou.
―No pateixi que pot confiar en nosaltres.
L’home acarà les dues mules en direcció al camí
pedregós, mormolant:
―N’he vist moltes, de coses, jo. Avui ja no te’n pots
fiar de ningú.
―Adéu-siau! Ens veurem el dia que vingui en Jordi.
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En Manuel s’acomiadà amb un adéu que no anava
dirigit a ningú, la vista clavada al camí que ara es disposava
a davallar, el caminar atent als rocams que brollaven com
males herbes del senderol zigzaguejant.
Des del mateix lloc, ells seguien amb la vista les
evolucions desmanyotades de les mules i d’en Manuel que
les menava; les peüngles de les bèsties relliscaven a causa
dels cantells que les pluges tardaneres havien sostret del
rocam. L’ instint, savi i més animal que mai, les protegia del
mal pas i, a fi d’evitar la rossalada fatal, ara i adés,
brincaven amb una agilitat desproporcionada. El pagès
maldava per a no deixar-se avançar per les mules; amb les
cames eixarrancades trampejava el camí com una astuta
sargantana. El soroll de les ferradures es féu dèbil i llunyà, i
els xerrics d’en Manuel ja no fendien l’aire com suara. Per
primer cop, la pau.
―Ep!
Els nois es deixondiren de la seva abstractesa i l’
Aurembiaix, que era qui els havia cridats, feia un senyal
invitant-los a seguir-la.
―Veniu. Abans he descobert una cosa.
Ella els guiava. El seu cos proporcionat era agradable
de contemplar. Potser era a causa de la novetat que
suposava comparar els seus trets arrodonits amb la
salvatgeria del lloc; potser la llum polidíssima del sol donava
als contorns de les coses una dimensió diferent. Les natges,
desengavanyades de tota faixa, se li bellugaven sense cap
mena de criteri, informalment, així que es veia obligada a
obrir les cames per tal d’esquivar les irregularitats del
terreny. Quan aquest era més pla, ella avançava amb els pits
agressivament alçats, conferint a la resta del cos unes
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oscil·lacions que anaven a morir als baixos de la faldilla. De
tant en tant, es girava a fi de comprovar si la seguien i,
aleshores, una alenada sempre oportuna li embullava el
cabell morenàs i només deixava veure el seu somriure. Tot
plegat la feia molt desitjable i en Llorenç se la menjava
pràcticament amb la vista. De fet, les mirades que ella
adreçava enrere anaven dirigides a ell, o així ho semblava si
més no, car en Llorenç somreia també d’una faisó molt
maliciosa. Li digué:
―Que ens duràs molt lluny, maca?
―El que és bo es fa esperar.
Ho va dir sense girar-se tanmateix, era prou clar que
estava jugant malgrat el fons de veritat del propòsit
d’ensenyar-los-hi la seva descoberta.
―Us ensenyaré una cosa molt bonica.
―Ah, sí? ―continuà la broma en Llorenç―. I què
serà?
―Ui! No ho saps bé.
―Que n’hi hagi per a tots, eh? ―féu en Víctor.
Havien deixat enrere el lloc des d’on es visurava la
plana i ja eren gairebé al començament del poble. Van
enfilar el carrer que donava a l’església però es van aturar a
la porta principal, que romania tancada. Ella els féu anar
carrer avall, de manera que una paret de l’església quedés a
la seva dreta. Féu encara uns quants passos més i assenyalà
una porta petitona que semblava una segona entrada al
temple. La va empènyer i la porta s’obrí. Hi penetraren amb
molta cura, palpant el guix de les parets a fi de no
ensopegar. La foscúria era total; solament al seu davant,
d’unes escletxes de la gran portalada, entrava un xic de llum
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insuficient. Els murs eren glacials, però gens humits.

―Algú té llumins? La veu va rebotre per l’interior de
la nau, però no per a tornar com un eco sinó a fi
d’engrandir-se, com si hagués sorgit de la gola de les
pedres. Algú va encendre un llumí, però fou endebades, puix
que la flama només il·luminà un espai esfèric, magre per a
llurs propòsits. En Víctor, que anava al davant de tot, decidí
esmunyir-se entre la fosca fins a la portalada i mirar d’obrirla. Els altres van romandre a frec de l’escaleta, sense
davallar-la totalment. En Poloni seguia encenent llumins,
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però la silueta d’en Víctor ja se l’havia engolit la tenebra.
Observaren les parets blanquejades; el fet que no es
veiés ni una sola pintura no se’ls féu estrany, per bé que dies
després en sabrien els motius. De moment, la recerca era la
llum. Un grinyol eixut i corprenedor brollà a l’indret on havia
d’estar en Víctor. Llavors van sentir un crit esgarrifós i la
portalada es badà. En Víctor reia com un boig mentre la llum
clivellava el pedram de parets i columnes, donant-li un
aspecte fantasiós, com si talment no existissin sinó en
forma de litofania il·lusòria.
―Bèstia! ―glapí l’Aurembiaix―. Quin esglai ens has
donat!
A poc a poc, la ferum de resclosit donava pas als
aromes que venien de la placeta que abans havien passat de
llarg, si és que se’n podia dir placeta d’aquell reducte curull
d’herbes de total mena. En Llorenç s’encaminà cap al
passadís central i, una vegada enfilat al presbiteri, dominà
gran part de l’edifici.
―Està perfectament conservat.
―És l’única cosa en tot el poble ―corroborà en
Víctor el qual també s’hi encaminava, al presbiteri―. No
deixa d’ésser una paradoxa. Es veu que ho van edificar a
consciència. Potser van fer una subscripció popular per a les
obres.
―Alguna ànima de càntir hi devia deixar la seva
hisenda. ―féu en Llorenç. En Poloni furgava en una llosa del
mig del passadís i aquell va cridar-lo―: Poloni, què hi dius a
tot això?
―No ho sé, noi, Els meus coneixements històrics no
em serveixen de massa ajut, encara; necessito uns quants
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dies. No hi ha dubte que té coses romàniques.
Callà i seguí guaitant tot fent-se el saberut. En veure
que no continuava en Llorenç féu:
―I què més? Va, tècnic! Per això t’has passat tres
anys a la universitat?
―Digues millor que m’he passat tres anys en una
casa de barrets! Perquè no em direu que esteu plens de
satisfacció?
―Jo he aprés a fer integrals ―digué en Víctor.
―M’hi pixo!
―Jo ja fa temps que ho he fet.
A l’altra banda de la paret diametralment oposada a
aquella per on havien entrat, s’hi agombolaven tot de
matolls punxents, alzineres de fulla grisa i terrosa, àdhuc
una figuera mil·lenària, massa lletosa per fer bons fruits.
Tanmateix, l’obaga que formaven els murs de l’església havia
acaliuat un breu espai de gespa flairosa, la qual aprofitaren
en Llorenç i l'Aurembiaix per ajeure-s’hi mentre el parell de
mascles adobaven l’interior de l’església, el bocí que
comprenia la portalada gran i les primeres files dels quatre
bancs podrits que encara hi restaven. A tall de quarter
general, decidiren fer-s’ho seu, car les altres cases no
oferien les garanties de seguretat i recer necessàries. A fora,
l’obaga acollidora s’amarava del sol de migdia. Donava bo de
deixar-se endur pels sentits; la carn que es palpaven no
oposava les traves d’antuvi, ans al contrari semblava més
dúctil i susceptible de perllongar, com si cada carícia fos una
nota musical que exigeix la següent, amb frisança, sense
atur. El concert es convertia aleshores en un aplec melodiós
de notes cada cop més ràpides, dividint el temps per la

73

meitat, talment una aporia en contra de l’evolució del
moviment, i tornant-se, al capdavall, un reguitzell de
semifuses. La penetrà com els sol els penetrava a ells, i
s’humitejaren per tal de lligar-se amb aquella terra que
acabaven de trobar.
L’Aurembiaix es vestia al peu de la figuera.
Llestament, es féu entrar la brusa dintre la faldilla encara no
acabada de cordar. Llavors l’agafà amb les dues mans i la va
fer escórrer fins a centrar-la. Ell romancejava ajagut a
l’herba, exagerant la seva mandra. Va haver de ficar-se els
pantalons i la camisa perquè la calor no era prou forta
encara per restar nu, i ara donava voltes sobre el mantell de
verd. La noia examinà la figuera però els fruits que en collí
duien, indefectiblement, la goteta de llet a la punta. I això li
agradà. En va collir dues o tres més. Mirava inútilment de no
tacar-se les mans de llet en arrancar-les, conscient, si més
no, que allò que volia era, precisament, envescar-se de
líquid blanquinós, mullar-se les mans d’aquell semen vegetal
i notar, així que s’anava assecant, la sensació enganxosa i
dolça. Es va girar i en veure en Llorenç ajagut panxa enlaire
concebí la idea d’envescar-li les galtes de llet, de manera
que va cuitar d’esgotimar-ne una figa ben grossa. El líquid
gairebé degotava, de tant que n’hi havia. A poc a poc, s’a
propà a en Llorenç i quan va ser a frec d’ell li abocà a la cara
la càrrega fins ara miraculosament continguda a la punta de
la figa. Ell s’aixecà d’una revolada i féu unes ganyotes de
fàstic que resultaren irremissiblement còmiques; emprenyat,
va deixar colar un manyoc d’herbes i les llençà a la noia, la
qual s’anà a refugiar entre les branques de la figuera. En
Llorenç va agafar un bastó de terra i l’enlairà per damunt del
cap, amenaçador.
―Ara veuràs qui sóc jo!
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Ella va entaforar-se més endins de la figuera;
l’espessor gairebé ocultava els quadres vermellosos de la
faldilla. En Llorenç però, també s’hi va ficar. Ella, en sentir-lo,
va resoldre sortir de la figuera i campar cap a on pogués. No
va tenir temps. Així que va apartar les darreres branques va
veure, al seu davant, un espectacle insòlit. Féu un xiscle de
sorpresa. En Llorenç apartà les escasses branques que els
separaven i s’hi adjuntà, agafant-la per l’espatlla. Un seguici
de nínxols s’encastaven a la paret de l’església. Eren bruts,
foscos, sense tapar alguns, i els altres coberts amb poques
pedres agafades de terra mateix. Oferien un panorama
d’abandonament, de cosa perduda. Tot i que no podien
veure l’interior, quelcom indicible els indicava que estaven
plens a vessar d’ossos. La paret tenia una alçada de quatre
nínxols i una llargària de set o vuit. Ell va atansar-s’hi i
n’observà un a l’altura dels seus ulls. Efectivament, allò que
en altre temps havia estat cadàver raïa ara en aquella
cofurna totalment cobert d’un polsim ocre i terrós, la
costellada esbatanada i en desordre, com premsat. El crani
es veia ben bé; era corprenedora la seva fesomia, tan ben
definida, tan sòlida, enmig d’aquell maremàgnum d’ossos en
desori. Semblava tenir uns ullassos grandiosos i somriure per
tot, car la mandíbula era separada del crani amb un rictus
mofeta i, alhora, abassegador.
―Per això t’has espantat?
―M’ha fet impressió, noi ―ho deia des del seu lloc,
més lluny, a frec de la figuera.
―És la Sagrera del poble: aquest espai era
considerat inviolable per tothom i les famílies més
acabalades del poble maldaven per a ser-hi enterrades. Es
pensaven que, d’aquesta manera, serien més a prop de Déu
el dia del judici. Havien arribat a donar grans quantitats de
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diners, no et pensis.
―I com ho saps tu això?
―Ho sé, ves… ―digué mentre s’anava a reunir amb
la noia.
―Però aquests ossos no fan cara d’ésser de l’edat
mitjana. Quins motius podien tenir per enterrar-los aquí, al
mig del poble?
―Sí, que és estrany.

L’enfrontament amb uns problemes diferents
desnaturalitzaven l’antiga forma de vida, confinant-la a un
segon terme. Era un experiment i, per tant, sense garanties.
Durant els primers jorns a Montlleó no van tenir consciència
de llur situació en el món; fins i tot esdevingueren un xic
irresponsables pel que feia a la seva continuïtat en ell, en un
món que ni tan sols pel fet de poder prescindir de la seva
influència podien canviar de soca-rel. Però en cap moment,
ni abans de fugir donant la cara agosaradament al futur ni
després, van caure en l’ infantilisme de creure’s posseïdors
de la solució transmutadora de la societat. De primer, perquè
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sempre visqueren amb l’ai al cor, insegurs tant de la seva
integritat física com dels efectes positius de la manifestació
que havien dut a terme. Segonament, perquè l’experiment
de supervivència a Montlleó, es féu abassegador, no tant
pels obstacles que suposava el fet de mantenir-s’hi sense
defallir, com per l’espill que significava l’atabalada història
del poble. Tot s’hi barrejava creant un univers gairebé
homòleg, talment complementari de llurs angúnies i
il·lusions, de llurs rebutjos i esperances, això és, de la seva
vida. Montlleó es convertí, així que va escolar-se el temps
suficient per a copsar-ho, en un miratge irreal de les seves
cabòries. Però ho era, tanmateix, de miratge; la qual cosa
volia dir que influí en llur captinença. Endemés, la lluita que
el poble havia mantingut en el seu si per a sobreviure,
traspuava una certa semblança amb la seva. No obstant
això, per a qualsevol enze astut i desconfiat del cerclejar
constant dels fets humans, la fi que va tenir Montlleó hauria
resultat desconhortadora ja d’entrada, en assabentar-se que
durant la guerra civil el poble va ser maltractat bàrbarament
a causa d’un mal trobadís polvorí emplaçat a les rodalies,
segons deien els de dretes. En Manuel, tal com ho explicà ell
mateix dies més tard, sabia l’existència de l’esmentat polvorí
i s’estranyava que no l’haguessin descobert abans. El poble
sempre havia estat una via de pas pels avions que tornaven
de cagar sobre la ciutat. Però era cert que mai, ni el dia de
l’alliberament simbòlic des del poble veí, ningú no va
apercebre’s que al món era. Sigui com sigui, el devenir de
totes les falles humanes s’hi agombolava i ells en treien una
síntesi d’afinitat. D’altra banda, cada dia descobrien nous
aspectes de la realitat ambigua de Montlleó; hi havia
moments en què dubtaven de la solitud absoluta que
anorreava aquell amuntegament de pedres les quals, com a
única lògica interna de la seva estètica, posseïen, si més no,
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una gran càrrega de poesia. En Llorenç digué un dia que el
nostre poble està avesat a la ruïna i a la mort i és per això
que sap trobar en l’abandó, en la cosa malbaratada
violentament, aquell sentiment pregon de recança
indestructible, malgrat tot; i que era gràcies a aquesta
indestructibilitat de la pena que la gent s’esborronava encara
al fruir, d’amagat, l’ancestral simbologia.
La dosificada llibertat, però llibertat al cap i a la fi,
que gaudien va concórrer a forjar l’ideal sota el que volien
bastir llurs il·lusions. Podien gambar pels camps. Cridar que
la vida tenia sentit després de renegada la seva
institucionalització farisaica. Podien eixordir-se si era
necessari dels sorolls que la natura vomitava pel sol fet
d’existir, i ella, la naturalesa, s’amarava d’aquest plaer de
veure algú que la gosava, no pas com a naturalesa estúpida
i deslligada del viure, com la que hom va a adelitar-se un
cop a la setmana, sinó com una conseqüència del fet
d’identificar-s’hi: això li donava significació més enllà de la
poètica baldera i risible de les pedretes, arbrissons i pujols
nitaires de forma inconcreta. No era una mitificació. Amb
aquesta concepció de la naturalesa ells sí que podien tirar
endavant, i el fet d’exaltar-la obeïa més a una necessitat
d’enarborar-la com a bandera que no al de tornar-hi d’una
manera dispersa, abandonat així la lluita de reconquerir-la.
En Llorenç ho digué ben clar la primera nit a Montlleó, a la
llum somorta d’una fogassa davant de l’església, que la
naturalesa capida d’aquesta forma no era, en absolut, igual
arreu del món, sinó que pot establir-se’n tipus més o menys
afins segons el nombre d’éssers humans que han patit per
ella.
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I Montlleó era la seva natura. Van haver d’aprendre a
viure-hi rebutjant qualsevol filosofia naturalista i ser-ne
conseqüents. Al capdavall, no els costà gaire. A la ciutat
havien après a ensumar la vigilància velada i les
tracamanyes a fi d’escamotejar-la. I això va infiltrar-se a
Montlleó gairebé sense que se n’adonessin: adesiara
descobrien noves proves que palesaven la presència
impalpable de coses que existien més enllà de la por. Aixa
mateix, el dia que van decidir escorcollar l’indret per a
buscar alguna millor que la de la bassa de prop de les eres,
es refermaren en la idea que no estaven del tot
incomunicats. Va ser un dia en què havent-se desllorigat en
Poloni el turmell va quedar-se al poble mentre els altres
anaren a la recerca del pou que, d’una manera o altra, havia
d’alimentar la bassa, encara que fos per una peregrina
filtració de la qual no en veien el camí. En Poloni, de
passada que faria de guaita, va dir que s’entretindria
remenant tots els racons de la sagristia a fi de trobar la
continuïtat d’uns manuscrits força interessants que havia
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descobert feia un parell de dies. S’endugueren unes llaunes
de sardines, les darreres gairebé, i mig pa de pagès que ja
començava a assecar-se. Si no venia aviat en Jordi amb els
escassos diners que hagués pogut recaptar als companys,
les passarien bastant magres. Quan començaren a caminar
tots tres tenien el cap emboirat de supervivència, i en Jordi
havia d’escampar-la.
Van enxampar un dia ennuvolat i amenaçador de
pluja tothora, anunci d’aquell plovisqueig assaonador de
conreus, harmoniós, tanmateix. En Llorenç duia a la bossa
un plec de plàstics per a capguardar-se’n, si estibava. En
passar pel davant de la bassa de les eres van contemplar-la
amb un remot desig de treure’n l’entrellat misteriós pel que
feia a la seva existència en un lloc deixat de la mà de Déu.
En Llorenç fità l’aigua tèrbola de la qual havien begut fins
ara.
―Estic dubtant.
―De què? ―demanà en Víctor.
―Em sembla que és massa alta, aquesta bassa,
perquè algun pou de la vora pugui filtrar. Crec que la bassa
s’omple de la pluja.
L’Aurembiaix denegà:
―És impossible!
―Fuig, dona. ―féu el seu home.
―Et dic que sí! La mare em contava que en aquesta
terra hi sol ploure ben poques vegades a l’any. Ella ho sap.
És d’un poblet que se’n diu l’Aranyó, no gaire lluny d’aquí.
―Doncs avui sembla que vol ploure. ―féu en Víctor.
―No te’n fiïs.
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En Llorenç s’encarà, foteta, a la noia:
―I com és que ta mare va caçar el senyor metge?
―Que et penses que són rucs, aquesta gent? Ja es
van cuidar prou d’enviar-la a estudiar per infermera a Sant
Pau. Però ja ho ha pagat ben car. S’ha tornat una
desgraciadeta, al costat del dictador de mon pare.
El conjunt d’eres, tres o quatre a la part alta del
poble, a tocar de la bassa, s’acabava arran d’uns bancals
que començaven a enfilar-se per la falda del pujol. La major
part eren herbats i sense conrear, però l’amor a la terra feia
que malgrat les dificultats per a treballar-los, d’alguns
sembrats ja en sortís les tiges verdijoles tan apreciades. Més
amunt del pujol, tot era garriga pura; les pedres cantelludes
solament se separaven a fi de deixar créixer uns pocs
esbarzers intocables. Ells, però, no remuntaren la carena
sinó que van acarrerar-se cap a un camí estretot i
giragonsejant que donava la volta al putget. El poble s’anava
enfonsant fins que arribà a desaparèixer totalment.
Van deturar-se si fa no fa a l’altura del pujol que
restava a la seva dreta, separat per uns camps que
suavitzaven la depressió. Ells, des del camí, van veure les
torretes de guaita que dies enrere havien visurat en Llorenç i
en Poloni.
―Mireu, les torretes que us vaig dir.
―Quan tornem hi podríem passar ―féu en Llorenç.
Els semblava haver aconseguit quelcom; si més no, el
senderol començava a baixar per a perdre’s en un petit bosc
de pins bastant espès. El terreny formava una clotada
prometedora.
―Aquí és possible que n’hi hagi, de pous, digué
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l'Aurembiaix; l’aigua pot filtrar d’aquells turons del davant.
Encara que no sembla massa porosa, aquesta terra. Ho hem
de provar.
―I si esmorzéssim? ―proposà en Llorenç.
―Teniu gana?
La noia féu un gest amb el cap indicant que no en
tenia. En Llorenç en canvi, digué que sí.
―Mirem d’arribar fins baix, primer, digué en Víctor.
No els calgué posar-se sota un pi, per esmorzar, ja
que el temps continuava igual que en sortir del poble. Els
núvols, tanmateix, havien perdut el caire amenaçador
d’aleshores i ara cobrien el cel amb un mantell blanquinós i
somort; res feia preveure una pluja imminent. En Llorenç
llescà pa per a tots i després obrí un parell de llaunes. Quan
ho va tenir tot preparat, engiponà tres entrepans i hi abocà
l’oli per tal de fer-ho més mengívol. Començaren a endrapar
en silenci. La noia feia unes mossades menudes i les
mastegava tres hores.
―Que no t’agrada, noia?
―Sí, però és que jo, al matí no tinc mai gana.
―No és tant matí, eh?
―Les dotze ―puntualitzà en Víctor.
En Llorenç tornà:
―Val més que mengis que potser serà la darrera
vegada…
―Caçarem conills ―féu l’Aurembiaix, espavilada.
―Quan van dir que tornaria, en Jordi? ―demanà ell.
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L’altre va contestar-li:
―La setmana que ve no, l’altra. ―Es féu un silenci―.
A veure que hauran dit, aquells. De tota manera no us feu
il·lusions, que més de dos mesos no els aguantarem, aquí, i
si en Manuel es posa tossut, ni això. ―Callà per afegir
encara amb més dramatisme―: I si no trobem el maleït pou
ja podem començar a fotre el camp.
La noia clavà mossegada a l’entrepà, ara ja amb més
ànims. Amb la boca plena intentà dir:
―En un lloc o altre ha de ser. A més, en Jordi ens va
dir que sí, que hi era.
―Aquell coneix això tan bé com nosaltres… Encara
que son pare tingui les finques de vora Montlleó no crec que
hi hagi tret mai al nas.
En Llorenç, sorneguer, ficà la cullerada.
―Però mireu els ocellets del camp, com sobreviuen.
Déu proveirà.
La xicota, sagaç com sempre, afegí:
―Si als ocellets els clavessin una bomba al niu, no sé
si Déu els ajudaria gaire. Dóna’m aigua, Víctor.
Ell li donà la cantimplora, enriolat per la seva sortida.
Llavors comentà:
―Si podem aguantar fins a la sega amb el que ens
doni el Manuel, després ja pensaríem alguna cosa. Ara que
jo crec que l’únic que podem fer és guanyar la frontera.
―No m’agrada, digué en Llorenç. Millor dit, no
m’agrada si no és absolutament necessari. Encara que soni
romàntic, crec que hem de fer veure clarament quina és la
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nostra finalitat. De què hauria servit tot, llavors?
En Víctor s’hi engrescà:
―Però és que ningú no t’assegura que això serveixi
per quelcom concret. Encara et diré més: estic plenament
convençut que, tot plegat, a ulls de la gent, no passa d’ésser
un joguineig de nens burgesets, massa ociosos.
―No fumis, tu!
―Que no?
―Pitjor per a ells, si ho creuen així.
L’Aurembiaix féu:
―El que et passa a tu, Llorenç, és que ets una mica
il·lús i no t’enfadis. Vull dir que hi ha cops que, per molt que
et sembli que la gent t’escoltarà, en realitat hi ha tota una
sèrie de traves que els impedeixen fer-se’n càrrec amb tota
la seva complexitat, m’entens? I, en conseqüència, han
d’anar cremant etapes però amb molt de compte; no
esbojarradament, com voldries fer tu. I això no és ser
covard; no ho ha estat mai. Prudent, si de cas.
―La mística de la resignació!
―No siguis babau.
―No ho sigueu vosaltres! És ara el moment, i hem
de donar tot el que puguem per tal d’assolir una continuïtat.
―Plou! Va interrompre en Víctor.
―Cony!
Els tres miraren enlaire, els ulls mig closos per la
claror que a pesar del nuvolam era forta. El repix es feia
esperar i en realitat queien tan poques gotes que resultava
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difícil descobrir-ho. En Llorenç va treure els plàstics de la
bossa i en donà un a cadascú.
Més o menys protegits van caminar encara una bella
estona abans d’aturar-se novament. Eren al mig de la
clotada i els pins s’havien fet fonedissos. Només aquella
terra grisosa i cruel dominava el paisatge. Van pensar que si
no trobaven el pou per aquell entorn ja no el trobarien mai
més. Per això decidiren fer via en direcció a uns arbres, els
únics, que tenien a tres-cents metres a la seva esquerra.
Abandonaren el senderol i, maldestrament, van caminar per
sobre els terrossos plens de pedres i males herbes. De cop i
volta, el gotim trapella es féu més continuat i van veure com
la terra s’anava picant de taquetes més fosques.
―Si no ens donem pressa ens mullarem com a
peixos, féu en Llorenç. Mirem d’aixoplugar-nos sota aquells
arbres.
Van arribar-hi que la pluja encara no s’havia decidit
del tot, ni arribaria a decidir-se en tot el dia. En Víctor, així
que va a haver deixat els paquets vora el tronc d’un arbre,
observà el terra remenat per unes vagues petjades, no sabia
si d’home o d’animal.
―Ei, mireu!
―Semblen petjades. I aquesta humitat no és pas de
la pluja.
En Llorenç fità aquella mena de taca on eren
immergides les petjades subtils. Definitivament, la causa de
la taca no era la pluja, la qual, a hores d’ara, ja queia amb
regularitat. Se separà d’ells dos i va fer uns quants passos
enmig dels arbres. Davant seu hi tenia un morer bastant
gran que esgarrapava la part baixa de tres arbres situats en
semicercle, de manera que formava com una mena de
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protecció que feia invisible allò que hi havia al darrere. Va
donar el tomb al morer i descobrí el pou. Les branques de la
planta havien tapat una construcció de pedra que es cloïa,
per la part zenital, amb unes bigues de fusta cobertes de
lloses. Tot plegat era pastat amb fang i a causa de l’ humitat
havia crescut una molsa renyoca als intersticis de les pedres.
―El pou! És aquí!
Si hagués fet sol potser haurien vist millor l’interior.
Ara només s’entrellucava una massa líquida, negrosa per
tota coloració, de la qual ni tan sols sabien si era potable. Al
bell començament de l’entrada al pou hi van veure un sogall,
l’extrem del qual era lligat a una pedra i l’altre es perdia en
l’aigua, gairebé arran de terra. En Llorenç va voler estirar-lo
però així que entaforà la closca dintre la cabana sentí com
uns fills apegalosos se li enganxaven a la cara; encara va
tenir temps de fitar l’aranya que corria, esperitada, paret
enllà. De la punta del sogall sorgí una galleda de plàstic
verda, nova, civilitzada, i amb ella sorgiren totes els
fantasmes i espiots de Montlleó. L’aigua, tanmateix, era
bona.
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VI. Masmorres, guàrdies i presoners.
De les diverses esquadrilles de cacera, la divisió dels
falconiformes se subdivideix en tres unitats, les quals
malden constantment entre elles per a ésser considerades
les millors rapinyaires de la divisió. Quan hom ingressa en
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una unitat d’aquestes mai podrà passar-se a qualsevol de les
dues restants; això s’ha establert a fi que l’ instint de lleial
competència actuï a bastament en cada missió, malgrat que
la unitat dels falcons excel·leixi de bon tros la dels xoriguers
i la dels sabbuts plegades. El criteri que l’organització del
Castell ha seguit per a diferenciar-les és segons el color del
plomatge, sempre expedit a una simbologia mítica del
combat i a un recolzament, a ulls clucs, de la seva
encarnació. Aquest recolzament, que l’enemic astut ha
qualificat sorneguerament de dulía, precisament ells que
adoren tot el que faci fortor de materialisme, aquest
reconeixement, doncs, és la més elevada expressió de
l’espiritualitat i l’ idealisme referent a uns afers tan delicats
com la guerra entre els homes. I, com a justificació del
possible genocidi, que diria l’enemic, cal argüir que el nucli
d’aquesta veneració és comú a tothom, i que si bé pot
diferir-se’n en el matís pràctic, la seva antigor ho referma.
Des que el món és món, l’home ha estat el gran caçador, i
avui el perfeccionament de la tècnica ens ofereix unes armes
acuradíssimes: les falconies. Hom no sap com classificar-les
quan es fixa en la seva funció estratègica. Poden ser armes
de tir, però també ho són de llançament controlat;
altrament, gaudeixen dels avantatges d’ésser eficaces en
aire, terra i aigua, si bé no són, donada llur constitució,
submarines. Els entrenaments que segueixen les tres unitats
de la divisió de falconiformes són rigorosos i molt complets.
Els xoriguers, per exemple, tenen unes peculiaritats que fan
de la contemplació de llur ensinistrament una veritable festa
pels ulls i per l’esperit.
Acostumen, els xoriguers, a treballar des dels teulats
de les cases, cosa que els fa molt escaients pel combat urbà.
Una vegada encastat el plomatge de color blau, se’ls cofa
una testa amb bec de ferro i, als peus, les urpes més idònies
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segons la missió. Llavors, l’encarregat d’esquadrilla els dóna
l’ordre concreta i el lloc concret, cap al qual comencen a
volar tot seguit. Resulta d’una bellesa inigualable, el vol dels
xoriguers; el batec de les ales és potent i segur i, esteses
totalment, semblen un missatge d’ajusticiament per a
tothom. Aleshores, quan ja han sobrepassat les golfes de les
cases més altes, repleguen el vol amb uns cops d’ales
fortíssims i s’enforinyen en el primer amagatall que troben.
Quan són en aquesta posició solament se’ls mouen els ulls:
d’un costat a l’altre, amb una lleugeresa sorprenent, l’aguait
de la víctima. I així s’hi poden passar hores, àdhuc jorns,
cosa que només fan els xoriguers perquè els agrada caçar
animàlies de terra en lloc d'aèries. Quan, per fi, clissen la
bèstia repugnant que cal eliminar s’enravenen, tots els
muscles en tensió. De cop i volta etziben una bategada
d’ales per tancar-les tot seguit i llançar-se de cap contra
l’objectiu. Llur fesomia es torna indefinible donada la
velocitat de caiguda, impressionant. La víctima ni se n’adona
que és caçada, puix que a penes nota la fiblada mortal del
bec al bescoll i, seguidament, és trossejada amb l’ajuda de
les potents urpes. Si de cas la víctima duia algun objecte
que cal recuperar, aleshores la destrossa s’efectua solament
amb el bec, el qual duu un aparell especial de gran espectre
selectiu, i en aquest cas les urpes fan la funció més
mecànica com pot ser la de subjectar tenaçment la víctima.
Aquí s’acaba la tasca del xoriguer, que ja no es preocupa
sinó d’enlairar-se i volar magníficament i amb reialesa durant
una estona, per esbargir-se. No sempre es fan els
entrenaments amb víctimes de debò; no obstant això, en les
altes esferes del Castell ja es parla, gràcies a Déu, d’una
abundosa compradissa de material adequat per a
ensinistrar-se, ultra de gent jove, que pugui engegar a
córrer i fer així més entretinguda la cacera, malgrat que les

89

possibilitats d’escapolir-se siguin nul·les i perfectament
controlades pel propi xoriguer.

Als subbuts2 i als falcons, en canvi, els plau més
capturar la seva presa mentre volen. És a dir, es capitomben
de la mateixa manera que els xoriguers però no destrossen
la víctima al mateix indret on l’han caçada sinó que se
l’emporten a un lloc concertat de bell antuvi; mentre volen
amb ella aferrada a les urpes, amb el bec van donant-li
picades al cervell i se’l mengen, perquè coneixen les lloades
virtuts d’aquest òrgan.

2

A la ficció li diem subbuts (falco subbuteo) als soldats del Gran
Saig que són lleugers, ràpids i agressiuss, per assimilació al les aus
rapinyaires que habiten per tot Europa, Asia i Àfrica, sovint amb
plomatge negre a l’esquena i blanquinós a ratlles al pit. (N. de l'A).
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L’algutzir camacurt tusta la porta amb suavitat i
penetra el despatx romànic del caporal de saigs, el qual està
força atabalat preparant una dissertació sobre la nova
estratègia i el combat sorpresa. Aquest deixa de gargotejar
sobre el papirus i desa la ploma colorívola al broc del tinter.
Arruga les celles dogmàticament, interrogant-lo.
―Ja els tenim aquí.
―Quants n’hi ha, diu ell.
―Uns vuit mil… I encara no hem acabat!
Sense afegir res més ell s’aixeca i va en direcció a la
porta. L’altre ha comprès de seguida la seva intenció de
veure’ls i s’apressa a seguir-lo.
L’eixam de presoners s’agombola a les masmorres
fosques i humides, excavades directament a la roca. Tot i
haver estat construïdes pensant en el dia de demà, a penes
hi caben. Però els saigs, proveïts d’unes barres de ferro, van
empenyent els darrers que han entrat a fi de crear més
espai per a la multitud que encara falta. Un parell de
camions situats a la part de darrere del Castell descarreguen
els homes aixecant la caixa; aquests, amuntegats per terra,
són obligats a circular en fila pels passadissos que duen a la
masmorra, il·luminats per la claror somorta d’unes bombetes
que, ara i adés, pengen del sostre.
El caporal de saigs i el seu acompanyant arriben al
pati. Darrere de l’estàtua accionen un mecanisme secret i
poden obrir una portella que hi ha a la mateixa peanya. S’hi
entaforen i davallen per una escala de cargol. L’aire, així que
descendeixen, es fa més enrarit i espès, i els murs traspuen
una humitat enganxosa i glacial. L’algutzir, que és qui va
davant, servicial, es detura un moment perquè s’havia
acabat la llum de l’última bombeta i tot era fosc. Furga per
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les parets, cercant l’interruptor. El silenci és impressionant,
colpidor: es poden sentir els rosecs de les rates
encofurnades a l’interior dels murs, ultra l'esgotimar d’aigua
en alguna volta del sostre. Quan acciona l’interruptor, veu
com davant seu s’estén un passadís llarguíssim i l’algutzir li
ho indica.
―Aquell ens durà a la cambra d’observació…
El caporal de saigs, malhumorat, es treu un mocador
i se’l fica a la cara per tal de tapar-se el nas i la boca i
respirar aquell aire mig podrit a través de la roba. Amb la
veu deformada per la pressió del mocador, talment un ànec
bel·licós, diu:
―Fot fred, aquí baix!, i s’aixeca les solapes i enfonsà
el coll per a protegir-se'n
L’altre s’afanya a oferir-li el seu gec.
―Fugiu, home! Que no veieu que faig molt més pit
que vós...
―Posi-se’l a sota de tot. Com si fos una samarreteta.
Veurà que anirà calent…
El caporal de saigs es descorda el gec i la ferralla
dringa, melodiosa. El fa servar a l’algutzir mentre assaja
enforinyar-se la peça del seu subordinat. Així que ha
aconseguit ficar-se’l s’adona que tot just pot moure els
braços, què pengen inservibles cos avall.
―Al primer moviment petarà tot…
―No hi patiu, home. A més, jo diria que us
afavoreix… Tan cenyidet, ressalta molt més aquest pit tan
potent que teniu… I la cintura se us veu més estreta.
Ell, sense fer massa cas de les lloances de l’algutzir
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titella, es col·loca el seu gec. Prova de fer uns gestos amb
naturalitat però la roba li engavanya els músculs i aquella
desitjada desimboltura no passa d’ésser una expressió
d’impotència. Amb els palmells es tusta l’estómac
comprovant que, de debò, ara té una silueta més esvelta.
De sobte, la lluminària mística del sostre comença a
parpellejar fins que s’apaga totalment.
―Cony!
―Deu ser cosa de l’interruptor. Vaig a veure-ho…
Mentre l’algutzir s’esmuny cap a l’entrada de la
galeria, el caporal, a les fosques, s’arranja la roba. Aspira
aire per tal d’amagar l’estómac i àdhuc s’estreny un forat
més el cenyidor. Se sent satisfet, gràcil, airós, però potent.
Amb la veu més enfosquida increpa l’algutzir:
―Vinga que arribarem a misses dites!
―Oh, és que sembla que l’avaria no sigui pas d’aquí.
Potser se n’ha fos alguna fase…
―No sigueu sapastre! Això no hi fa res.
―Doncs l’hem feta bona
―Improviseu, va! Abans de cinc minuts vull ser la
cambra d’observació!
―A veure si amb un llumí…
L’algutzir donívol en fa petar un. A l’esclat de la
llumeta un parell de rates es fan fonedisses galeria enllà. El
pobre subordinat comença a tenir fred i la camisa se li
amara d’una humitat glacial.
―Hi ha rates.
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El caporal esclata en una riallada tètrica, expressió de
la seva puixança.
―Potser pensàveu trobar-hi nenes en pilotes! Què en
sou d’escagarrinat!
L’algutzir medita un instant i a la fi proposa revoltar
per una galeria que hi ha a la seva esquerra, la qual malgrat
d’ésser més llarga i sense bombetes, els durà a la primera
bavada gran.
―Hi hem d’arribar a la força. Allí van a parar-hi totes
les galeries de la banda esquerra…
―Apa, doncs! Vós passeu al davant i doneu-me la
caixa de llumins a mi. Jo us faré llum.
Van avançant fins que el caporal s’adona que no li
queden més llumins. Però ell, lluny d’acovardir-se, exigeix a
l’algutzir que continuï, que ell ja el protegirà si ensopega
agafant-lo pel cenyidor. No obstant això, la galeria sembla no
acabar-se; ni tan sols es visura el llum de la volta. L’algutzir
camina, temorenc, fregant les pedres amb la mà i el caporal
el segueix, ben aferrat al cinturó. Les rates, afamades, van
sortint de llurs amagatalls i arranquen a córrer vora els
murs. Les més agosarades sortegen les cames dels dos
homes i es perden entre la incommensurable foscúria. Ells
senten el frec llefiscós dels animals però ignoren quantes
n’hi ha. De segur deuen d’ésser moles car a cada gambada
nerviosa hi ensopeguen. La potència es va desembutllofant i
el pànic gosa bescanviar els rosegaires per un eixam de
voliacs onírics. La realitat no té sentit quan s’és tan a prop
del regne morat i irracional, negre i cadavèric. Aquells
obstacles amb què ensopegaven, tous i remenadissos, ara
grinyolen en rebentar-se sota les botes. Una remor assassina
es va escampant per la galeria. El caporal de saigs empeny
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l’algutzir perquè camini més de pressa. Etziba a córrer sense
miraments i el seu amo, que gairebé no pot moure’s a causa
de l’engavanyament del gec, entrepussa, maldestre, i cau de
genolls sobre els lloms peluts de les ratotes. Però no es
deixa anar del cinturó. L’altre, que no pot arrossegar el cos
del caporal, acaba per caure i, menut i nerviós, engega a
xisclar mentre amb manetes de femella va colpint les bèsties
de la foscor.
A les masmorres, els saigs han acabat d’entaforar-hi
els presoners i la gran portalada es clou definitivament. Un
algutzir escortat per un escamot, després de revisar
cadascun del panys i bernats, enfila una escaleta
recargoladissa que duu a la cambra d’observació. Abans
d’entrar-hi, l’algutzir fa un gest amb el braç perquè es deturi
l’escamot i para l’orella en direcció a les galeries. Llunyans,
se senten uns udols esgarrifosos. Mentrestant, els captius
entonen el càntic Dolça Masmorra.
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VII. Sobreviure cada dia.
En Jordi acaba de transformar vuit mil magres
pessetes en tres fardos de queviures. El destinat a les
llaunes de conserva és el més feixuc; en carregar-lo a la
furgoneta, la planxa del terra se’n queixa amb un so eixut i
pregon. Abans de fermar les portelles guaita les viandes
empaquetades amb una expressió de desencís, com si
fossin, no sap ben té per què, les escorrialles del gran
somni, el toc de corneta que haurà de despertar-los. I el cor
se li omple de melangia, però de tal manera que el
sentiment de supervivència, lluny d’afeblir-se van creixent al
marge dels dictats de la raó. És llavors, a l’extrem d’aquesta
ràbia, quan hom no es detura a triar-ne una, de solució, en
el ventall de possibilitats, sinó que l’elecció és la mateixa
vida polaritzada en dues formes miserables d’existència: o
no viure o no morir.
A la gasolinera hi ha ben bé una desena d’automòbils
que esperen ésser servits. Ell treu el colze per la finestreta i
s’aclofa al seient; mentre espera li ve el rampell de fumar i ja
té la cigarreta als llavis quan, fent-se càrrec del lloc, decideix
ajornar-ho. Com per compensació, li sembla més interessant
observar els automobilistes. A prop d’ell hi ha un esportiu
verd fosc amb un senyor polidíssim, abillat amb aquest rar
deseiximent que atorga una elegància forçada i totalment
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ridícula, malgrat la modernitat de les peces. La noia,
inalienable noia acompanyant, té tots els trets de les
pallasses de l’alta burgesia catalanesca; prototipus de les
babaules, és la reducció al símbol dels practicants d’una
certa filosofia vitalista, conscients, però, que l’autèntica
vitalitat per a ells és aquella que suggereix el dringar de les
monedes a la bossa. Més endavant, el cotxe menut amb la
família embotida misteriosament; a prop d’ella, en canvi, un
jove desimbolt i emmurriat, al volant d’un cotxe massa
ample pel seu cos prim.
Tots plegats, en Jordi també, tenen com a
denominador comú una bèstia de ferralla afamada. Cadascú,
però, el seu destí particular en el món. I resulta amè
entrellucar el destí dels altres i comparar-lo. Ell no pot evitar
un somriure, potser trist, potser mofeta, i sentir-se com una
samaritana evangèlica que ha bescanviat el càntir d’aigua
fresca per una furgoneta de dos cavalls. Però el seu
Jesucrist, aquell qui és font d’aigua que apaivaga totes les
sets del món, s’ha dissipat i, gairebé en bescara, cal anar a
buscar-lo entre els rocams aspres i socarrimats de Montlleó.
Ja surt de la ciutat quan un udol fendidor esberla
l’atmosfera enfarfegada del carrer. Els guardians depuren,
amatents, la circulació, puix que l’udol delata la presència
frisosa d’un automòbil preferent. Aleshores, en Jordi encén
la cigarreta desitjada.
De primer passen trenta cavalls esperonats per uns
armats que duen capa negra, com si fos dol, o gairebé. En
realitat la comitiva no té altra finalitat que acompanyar el
caporal i l’algutzir a una clínica que hi ha a un parell de
quilòmetres. No obstant això, els precedeix un automòbil
carregat de sacs de sorra, el qual la va llençant per la via a fi
que els cavalls no facin una relliscada i desllueixi la
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cerimònia. Van al demble, els animals. Immediatament
després, tres-cents frares descalços precedeixen la gran
carrossa que duu el cos del caporal; els frares entonen
càntics planyiders i preguen pel seu guariment. El cos de
l’algutzir és dipositat en una carrossa més petita i
arrossegada per menys cavalls. Posteriorment, desfila una
al·legoria: dalt d’una plataforma pintada de vermell
sangonós es basteix una forca amb una colossal rata
penjada per la cua; al voltant zumzegen tot d’arquers que
van disparant fletxes emmetzinades al cos de la rata peluda.
També conté el gran trapezi metafísic ple d’ulls vigilants,
l’espasa infinita, feta de l’entrecreuament de milers
d’espases, la cadena de la unitat, el zero absolut, símbol de
tantes veritats irrefutables i, finalment, les torxes enceses, el
foc que ho assola i purifica tot. Quan es restableix la
normalitat, en Jordi enfila la carretera de sortida. Cal arribar
a Montlleó abans del capvespre.
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VIII. Una reconstrucció de la Història. Els
antics heretges.
Ells han reconstruït la Història. Malgrat tot. Malgrat
que la profètica més baldera i casolana anunciï irresoluble la
seva existència. Tot i que la fantasia ha estat l’element
coagulant dels fets aïllats, no es pot dir que la temporalitat
de Montlleó es deturà aquells jorns dels bombardejos. Ultra
hi ha algú, com en Llorenç, que creu en l’eternitat d’aquest
reguitzell de casalots que van ballar una dansa massa
frenètica i no ho resistiren.
―El dia que ens n’ anem d’aquí, el sol record del
nostre acte, onsevulla que siguem, farà de reclam. I encara
que ho assolin tot i llencin sal sobre els conreus i les restes
de vida d’aquesta inefable terra, Montlleó sabrà esperar-nos.
Llavors hi bastirem una nova torre, i aquest cop, oidà!,
inexpugnable.
Per això resulta impossible destriar-ne la realitat de
l’entrellat de facècies montlleonines. El mateix mot història
esdevé ambigu i pobre de significat, perquè, en la
intemporalitat, si història significa relació de fets concrets,
adés fa referència a falòrnies de tota mena. I la gran
quantitat de protagonistes d’aquesta història es fan
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fonedissos a fi de concretitzar-se novament en un cos
dissemblant, fins i tot en un altre estat de la matèria àdhuc
en una porció molt més petita de la que era antigament. És
un panteisme total d’un Déu desconegut. Així mateix, doncs,
aquesta ubiqüitat que es rifa del temps i de l’enemic fa que
ells es trobin contínuament mesclats en totes les històries, i
que sigui igualment vàlida tant la seva presència remota
com els esdeveniments que provoca llur captinença present
projectada en l’avenir.
I tothom que s’hi integri en aquest colorívol retaule
en reportarà les mateixes conseqüències; la seva vida perdrà
el sentit de limitada i la història fantasiosa, barroca, feta a la
mida, però immensament vigorosa i punyent, l’abillarà de
Faust privilegiat, i sentirà com cada cosa minsa i vulgar li
parla d’una època que ell també va viure, o li infondrà un alè
d’esperança, no d’aquesta esperança esmerlida i, al
capdavall, mirallets que hom s’empassa en els temps dolents
i de gran trasbals, sinó una mena de certesa matemàtica en
el triomf, sense escaig de sentimentalisme.
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Per això

«Cuan lo malvat Llorens de Hostalrich fou arribat a
Muntleho venia esquitllant dels comtes e de tots
aquells que be comanden llurs heredats. E en aquell
temps la contrada era un erm o solament poques
gents conreaven la plana. Mes la vida de Llorens de
Hostalrich, anomenat lo heretge per les moltes
malifetes que feu, es allisonadora de com los homens
deuen servitut a lo seu rey o de com aquell que
gosen loreptar hauran lo castich de la seua yra.
»Com sia que ell havia deixat la seua animada
Aurembiaix Gombau de Ager a palau, fermada e
captiva de son pare Guillem II e de son germà
Guillem Gombau de Ager, que era home ferestec e
boig e era enamorat de la seua germana, lo heretge
volgue se anar a alliberarla. Ella romania encepada
de peus e mans al capdamunt de una torre molt alta
que havia una cella ab una petita finestra per la llum.
E cada tarda a hora foscant, lo seu germa boig la
visitava e obligava a que ella jagues ab ell, e si ella
no volia la esbatussava fins que era ben estabornida
e aleshores ells es llençava al seu damunt des de la
alçada de una taula. Ja crescuda la nit, abandonava
la dita cella e la seua germana restava per terra,
plena de blaus. E tot això ho feia perque era boig e
no volia que marides ab lo heretge. Pero, a bella nit,
uns pardals eren arribats a lo ampit de la finestra e
se enduien sota les ales los plors de la dama fins a
les orelles del seu estimat Llorens de Hostalrich.
»Heus aci que lo comte Guillem II havia negociat ab
los abats de Poblet e Santes Creus una croada a les
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terres de Nostre Señor Jesuchrist, e per tal cosa
hague de reunir bona part de lo seu exercit per a la
campaña. Abans de partir lo pare recomana a son fill
que hagues bona cura dels dominis e que no fes que
la seua filla anes a raure a les mans de lo heretge
Llorens de Hostalrich. E lo fill aixi li promete que ho
faria. Mes ell era un home vicios e durant los dies
que son pare estingué occint sarrains lluny del
reyalme, lo palau es converti en una cova de bruticia
e ximpleries. Lo boig feu dur les monges dels
convents a la cort e alli mateix les obliga a fornicar
ab tota la canilla de amichs. E feu grans convits e les
taules eren sempre farcides de bon menjar e de bon
beure. E mai no sortiren de la sala perque nomes
volien se embriagar e gosar les pobres monges que
de tal manera havien estat ofeses. Així que sen va
assabenta lo bisbe de Vich, es va queixa a lo comte
de Barcelona e junts aparellaren un exercit per tal de
alliberar les monges de les urpes de aquells disoluts.
E aixi fou com un dia les mainades penetraren sense
esfors al palau del comte Guillem II e trobaren lo seu
fill e a tots los altres fent tota mena de actes
crapulosos; mes ningu no es resisti e foren fets
presoners. Les monges foren dutes a un convent de
molta clausura en un lloc amagat entre les muntañes
de Berga. Lo bisbe feu tapar totes les parets del
palau ab cals viva e durant mig any shi celebraren
actes de purificacio per tal de treure, a ulls de Deu
Nostre Señor, lo pecat abominable. De aquesta guisa,
lo intrepid Llorens de Hostalrich es disfressa de frare
del Temple purificador e rescata la seua aimada de la
torre que fou per sempre anomenada Torre dels
Pardals; e junts anaren a embarrarse als erms de
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Munthleo, acompanyats dels amics Poloni de Guardia
Lada e la seua muller Eldiardis e llurs fills, e de Victor
de Ribelles e la seua promesa, aixi com mols altres
homens e dones que fugaren de les restes del
reyalme malmes que havia de trobar lo comte
Guillem II a la tornada de les terres de Nostre Señor
Jesuchist.
»Diuen que lo comte Guillem II va plora molt e
llargament e que no hi havia cap altra cosa en lo
mon que el fes oblidar e distreure de les seues
maltempsades. Lo comte de Barcelona lo va crida a
la seua cort, puixque, malgrat tot encara era home
noble e de mol gran llinatge, e li va demana que en
be seu dones les terres e bens repartits entre los
monestirs de la contrada e altres ordres religioses
que ell tingues per ben apreciades. E aixi ho feu, e
per tal causa lo compte Guillem II rebé de mans de
lo compte de Barcelona la administració de bona part
de les hisendes del comte barceloní a canvi de la
seua renuncia als drets e pre bendes de les quals tan
malament sen havia servit lo seu fill lliberti. E des de
aleshores fins a la mort fou un home just, adhuc
esdevingue almirall de mes de cent-cincuanta galeres
e fou molt apreciat per tot hom. Pero mol abans que
tot aixo, lo comte Guillem II va demana al comte de
Barcelona que dirigis uns cuants homens armats e
cavalls e cavallers reconeguts bona gent de armes
per tal de castigar lo raptor de la seua estimada filla
Aurembiaix Gombau de Ager, que havia estat duta ab
la força als brasos de lo abominable Llorens de
Hostalrich home que no practicava les sagrades
obligacions que tot bon cavaller e bon varo deu a
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Nostre Señor, e que endemes capficava aquells qui
envoltaven lo ab males beretgies divines e, per mes
agreujament, despreciava lo ofici de les armes e lo
just e recte govern dels comtes e lo rey, Sa
Magestat. Lo comte de Barcelona va accedi, pero
abans hague de postular permis a lo rey, puix que la
entrada de Muntleho no se esqueia dintre de cap
domini reconegut. Aixi doncs, lo comte Guillem II es
va trasllada a la cort de Arago e fou rebut pel bon
rey, lo qual li va atorga dos-cents homens armats
com a reconeixement a les seues virtuts e
empraments devers la protecció de la Esglesia e de
la política reyal. Aixi mateix, lo rey ordena que son fill
Guillem Gombau de Ager fos alliberat de la
condemna perpetua de galeres e fos investit monjo,
e anés a pregar Deu per tots los homens en un
convent que era situat prop de Barbastre, ben
apartat de altres convents de dones religioses, e que
mai més cap persona pogues parlar directament ab
ell, e digue tambe que aixo ho feia per tal de salvar
la anima de aquell pobre desgraciat e que la salvava
perque son pare, lo bon comte Guillem II, havia
intercedit.
»E fou aixi que lo comte hague del rey una mainada
de homens e cavallers ab llurs cavalls de cent
homens, ultra una host de cent homens de molt
valor per a lluitar en campaña. E com sia que lo
comte no volia gosar perdre temps, lliura un
misatger al comte de Barcelona per tal que lo dit
comte en fos asabentat. Aixi que lo misatger hi fou
arribat es va presenta al comte de Barcelona e li
digue: “Bonseñor, lo meu amo lo comte Guillem II,
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vol que sapiau que li han etat concedides de mans
del rey host e mainada de bones armes, e vol
ensems que acepteu la decisió seua de no atorgar
treva de temps a lo heretge Llorens de Hostalrich.
Per ço demana de vos lo vostre plaer”. Havent aixi
parlat lo misatger, lo comte de Barcelona lo
responge: “Ves e digues a lo teu amo que gosa del
meu favor”. E com fos que allí al palau shi trovaba lo
bisbe de Vich, aquest li dona la bendiccio e prega
Deu per la bonament e sancta intencio del comte
Guillem II, del qual havia hagut mes de vuit-cents
jornals de terra, aixi com masies e jornalers que li
paguen bons delmes. E abans que lo jorn fos acabat,
lo misatger va parti novament vers el cuarter de
Cervera, que era on eren acuarterades les hosts de lo
dit comte.
»Disabte e diumenge a vintitres de juny de lo any de
aquesta cronica, suara dinats tots los homens, lo
comte feu aparellar lo exercit per tal de partir lo
dilluns aixi que hagues trencat la alba. Menava la
mainada de cavallers guarnits lo frare Guillem de
Guimera, capita de Argiles, e la host de homens a
peu, lo capità Pere de Calders. A la nit, lo comte els
va reuni al seu pabello de campaña e conta que allo
que havia acordat no era altre sino remuntar lo camí
per la banda que dona a ponen, ensems gitar los
homens e dones de llurs masies e altres llochs de
refugi e cremar ho tot, e combatre lo enemich ab
total força.
»Llorens de Hostalrich e els seus compañons havien
tambe aparellat llurs homens que eren en nombre de
una cincuantena. Pero abans que lo comte hagues
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pres Cervera per cuarter, lo dit Llorens havia manat
bastir dues torres de guaita al punt mes alt de la
contrada, que era tocan al turo anomenat dels
Fetillers, al mateix Muntleho. E alli i fa bastir,
ensems, cualques cases de murs pastats ab terra
aigualida, axí com llochs molt ben cuidats, ab palla e
civada per al refrescament de les besties. Pero fou
per causa de les dites torres de guaita que lo heretge
sabia de lo aparellament de les hosts del comte, car
contínuament e segura uns homens es llevaven de la
vigilancia de la plana e ho contaven tot a lo heretge.
»Lo dilluns ben demati lo comte va dona ordenansa
de patir e anar a fer la batalla. Cuan les hosts a
cavall e a peu hagueren remuntat dues llegues, lo
capita Pere de Calders feu el cap viu als homens
perque es pensaba que lo heretge podia esser avisat
de la partensa e ficar los parañs o embosques o
altres coses que tostemps eren fetes de bon grat
pels malfactors. E fou aixi que lo dit capita va ana a
veure lo comte que venia al seu darrere ab los
homens a cavall, e li parla de aquesta guisa: "Señor,
mon parer fora acivadar aquest jorn los cavalls, e
quan la nit sia feta, cavalcar los cavallers e ballesters
que be sapiguen la terra; e vos, en la reguarda, ab
cent homens a peu ben metets en aguayt e de tal
manera que lo heretge no us veguen. E quin vindra
dema los cavallers ajustaran les hosts de lo heretge e
vos eixireu de lo aguayt a un senyal convingut que
us fare en aquell puig". Havent aixi parlat, lo comte
no ho tingue per bo e respongue al seu capita de
homens: “Amich bon Pere, sapiats que per nenguna
raho de aquest mon falliria al jorn ni a la batalla". En
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Pere de Calders no respongue perque sabia que lo
comte Guillem II era molt pagat de ell mateix e ell no
volia esdevenir mancat de la confiansa de lo seu
amo, lo comte.
»Cuan lo jorn fou del tot llevat lo heretge sorti del
seu amagatall, que era dalt de un turo a la vora del
cami. Les host e mainades del comte foren molt
aspaventades, puix que de tal manera eixiren de llurs
caus los homens de Llorens de Hostalrich e ab tanta
fuiria, que ningú no hague temps de veurels. De dalt
de tot, comensaren a caure rocs tan grans que los
cavalls eren morts e aixafats, e los cavallers que sen
salvaven no era sino per a morir sota la espasa dels
homens que descendien ab gran rapidesa, com ho
solen fer les animalies que viuen als boscos e
muntañes, e que per ço han urpes o potes de cabrit.
Lo frare Guillem de Guimera, capita de Argilers,
ordena que els pochs cavallers que quedaven anessin
a protegir la reguarda, pero aquests no hagueren
temps de ferho, puix continuament baixaven aquelles
grans pedres. Fou una de elles que mata el frare
capità de Argilers, enfonsanli el casc dintre lo cervell
e la cuirassa dintre lo pit. Cuan fou socorregut, cap
dels seus homens hague esma de ferli gran cosa,
puix que la sang li havia del tot eixit e la seua anina
no era pas en aquest mon Altrament, lo capita Pere
de Calders fou molt yrat per la derrota, e per tal de
protegir lo comte e la host de reguarda digue als
seus homens que fessin retirada. Mes los folls
heretges es llensaren sobre la multitud que fugia e
tota fou morta ab gran brutalitat, ultra lo propi Pere
de Calders a qui li fou gitada una llança emmetzinada
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que li travesa lo ventre e li sorti per alli al darrere.
Cuan les hosts e mainades donades pel rey al comte
Guillem II hagueren hagut bona derrota e fugit cap
al cuarter, lo cami que puja a mitja llegua cap a
Muntleho era prou esbarriat de cadavers sense vida,
ensems de cavalls reventats e tota mena de armes
de ma e ballestes. Lo heretge feu que fos foradada la
terra ab gran mesura e que hi donessin sepultura als
cosos enemichs, aixi com cavalls e altres restes que
no lin fossin de profit. Cuan aixi fou cavada la fosana,
lo heretge Llorens de Hostalrich mana que hi fos
tirada la mateixa terra e que tots los guerrers que
havien fet la batalla la trepitgessin ab llurs peus fins
que no sen vegues cap cosa mes dels morts. E quan
tot aixo fou ben acomplit pels altres heretges que
formen la fellonia de Muntleho, alli mateix shi feu
grans e perllongades festes, puix que lo heretge volia
que la victoria haguda fos ben celebrada arreu e per
tot hom. De aquesta manera, se celebraren les dites
festes, les cuals duraren prop de quinse dies del
Señor, e es feren ab tant de exces que lo vi que
sobrexia de les copes e anava a raure al terra, arribà
a estobar el terra e tot fou convertit en un basal de
fang; e los peus dels balladors e balladores se
enfonsaven cap dins de la fosana; a tot aixo se
esdevingue que alguns dels homens morts en la
batalla contra lo comte Guilleu II tornaren a la
superficie mig pudrits tal com estaven. E aquesta
mescla espaordidora fou rebuda de bon grat pels
heretges, que ni sen preocuparen de tornar los a
enterrar. Aquestes e moltes altres anormalitats feren
los homens de Muntleho. Pero ara relatare lo
desencis del comte Guillem II e com rebe del bon rey
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de Arago noves mainades e hosts per tal que fos feta
de bell nou i durament la guerra contra Llorens de
Hostalrich.
»Com sia que lo comte es trobava acuarterat e en
repos a la vila de Cervera, rebe la visitacio de un
misatger del comte de Barcelona. Lo dit misatger
conta al home de la casa on posava que lo heretge
se havia fet seu tot lo territori de la plana, gairebe
fins a tocar el cami reyal, e que ell havia hagut de
passar moltes e grans penalitats per tal de no esser
apres pels seus esbirros; e recomanava, ensems, que
ningu no hi pases si no era ben asortit de proteccio e
de homens armats. Mes com fos que lo home de la
casa on posava li fes masa preguntes, ell decidi callar
e no parlar de res. E aquesta cura fou presa en bona
hora perque lo dit home no era sino un altre heretge
al servei de Llorens de Hostalrich, e a causa de aixo
fou enforcat per comanda del comte Guillen II cuan
aquest se asabenta de la traycio. Pero abans que tot
aixo, lo misatger ana al comte e li parla de aquesta
guisa: "Señor, lo meu amo es fort trist e despagat,
car lo heretge envilanit no pot se restar sens castich.
Per ço vol que de part de Deu e dels sancts apostols
aportar armes contra Llorens de Hostalrich. E, apres,
que lo sanct bisbe de Vich tambe aportara bons
homens ab armes e que demana a Deu per los
pecats de aquells que gosen haver esment lo nom
divi vanament". Despres de escoltar les paraules del
misatger lo comte digue: "Prou demano castich per
lo heretge, que per causa seua lo meu fill hague se
rebelar e parlar del rey laugerament, aixi com
enderrocar esglesies e monestirs de la seua terra e
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altres blasfemies que no vull fer avinent. Dona li
merces al pus savi comte tot lo mon". Despres de
aquestes paraules dites lo comte manifesta que ben
aviat partiria un misatger seu cap a la cort del rey de
Arago, e que aixi mateix li fos dit al comte de
Barcelona.
»Pero fou que en aquest temps se celebraven les
fires de animals de peu rodo a quelquns pobles de la
vora, aixi com altres fires on era venut lo safra, lo lli,
lo mill, lo canem e lo blat de moro. E per aquest
motiu lo sindich de Cervera e lo majoral feien
vigilancia tothora, car hi havia balquena de forasters.
E aixi descobriren a hores foscants, cuan ja ningu no
pot treure aigua del pou de la vila, que un home de
rostre amagat sota les robes parlava ab un cavaller
que era desaparegut tot seguit. E aquest home
resulta anomenarse Hyeronim Sole, o sia, aquell
home que havia una casa on posaven los vianants e
misatgers e que era prou ben conegut de tot hom.
Lo dit Hyeronim Sole havia de lo heretge trenta sous
barcelonins per cada revelacio que li era feta e que
resultaren esser moltes, puix que lo heretge sabia
tostemps lo nombre de homens a peu e de cavallers
ab llur cavall que poseia lo comte Guillem II, ensems
de moltes altres xafarderies que ningu no se
explicava de on e cuan les havia. Lo dit comte feu
que fos bastida una furca antiga al bell mig de la vila
closa, tocant a la porta del castell. E alli mateix, lo
diumenge a toch de vespres, quan tot hom es servit
de aigua del pou de la vila e ja no sen pot treure fins
lendema, lo conte mana que hi fos ben enforcat, e
que aixi passes la nit, despullat per a mes gran
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escarni. E quan lo sol fou llevat, lo sindich e lo
majoral presidiren la mutilacio del cos del dit
Hyeronim Sole, que fou feta per un saig de bon ofici.
Li fou tallat el llavi superior, les mans, los peus e la
seua virilitat. Aixi acomplida la pena, lo comte hague
la voluntat que la familia e altres domestichs seus paguesin lo peñorament de vuitantacinc cuarteres de
olives, aixi com un octau de les collites hagudes
aquell any; e disposa a tal efecte que lo econom de
la vila de Cervera fes fer al notari Pere Ermerych un
document de concordia entre lo comte e los
domestichs de aquell qui servia lo heretge, e volgue
que lo dit document no fos lliurat e segellat fins que
aquells acomplisin la pena.E aixi suchcei que la
família de Hyeronim Sole no havia encara collitat e
solament fou acomplida la prestacio de les
vuitantacinc cuarteres de olives que havia de antañ.
Llavors, lo comte volgue que lo economanes ab un
pregoner pels alous e predis dels voltants e que fos
bandit lo nom del servidor de lo heretge fins que la
seua familia hagues pagat. E aixi es feu, puix que era
epoca de segada e tot hom era a llurs predis; pero
no fou fins a la epoca de tragina que la familia
acompli lo pagament al bon comte.
»Tots aquests esdeveniments feren que a les fires de
animals no es parles de altra cosa que de lo heretge
e de les seues malifetes, e tot hom era ben
asabentat de les rondalles que es contaven e de les
grans aberracions que los partidaris de lo heretge
feien a la closa de Muntleho. E lo comte sabia que
una de les moltes rondalles era referida a la seua
aimada filla Aurembiaix Gombau de Ager, ha temps
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segrestada per lo heretge. E lo comte cloia les oydes
e no en volia saber mes perque sa tristor era molt
gran. Mes una de les rondalles si que la contare.
»Diuen que lo heretge havia disposat que fos bastit
un castell roquer aprofitant un desnivellament del
turo, lo cual fou acabat en poch temps de mig any. E
aixo ningu no ho encerta a creure, puix que no hi
han homens prou esforsats ni en nombre a
bastament que pugin ferho en tal poch temps. Pero
com sia que son heretges cal pensar que llurs dies
no son contats ygual que nosaltres havem el costum
de fer, ultra cal creure en forces molt malignes que
de nit ajudaven a transportar pedres e terra. Com sia
que lo dit castell roquer fou acabat, lo heretge mana
que una nit hi fos celebrada una asemblea de
escarni e parodia de les Sanctes Corts que lo bon rey
de Arago te a ben fer per a administrar recta justicia
entre vassalls e señors. E aixi lo heretge fou abillat
de mascarots que volien semblar lo bon rey e en el
seu capteniment feia comedia de tal com ell
caminava e es comportava en palau. Altrament, havia la cara desfigurada e molt envellida per tal que
fos mes indigna ladita parodia. E ningu que sigui
home recte e honest e bon christia hagues reconegut
en aquella fesomia la fesomia del rey, car aquest no
es vell e geperut sino que gosa de tal gran vigor que
arreu es molt temut e respectat. E de aquesta guisa
diuen que comença lo escarniment. En la sala gran
del castell, lo heretge era assegut en un setial, les
cuals potes eren potes de dimonis que a la sola
voluntat seua caminaven per alli on ell volia que
caminessim. Los altres asistents tambe anaven

114

abillats ab disfresaments que ofenien la politica del
bon rey. Les dones duien llurs pits a fora de les robes
e en aquestos pits hi eren pintats los escuts e armes
del rey. Tambe en un altre lloch que no vull dir pero
que es al darrere del cos, los homens e les dones si
penjaven tota mena de coses que son per ben
hagudes sanctes e sagrades. E quan lo heretge feia
lo parlament e plagiava lo fer del rey, tots los altres
reien ab grandioses riallades e blastomaven sense
mesura. E diuen aquells que ho vegueren que
despres de tal comedia en fou vinguda una altra que
era a balquena abominable. E aquesta no era sino
un desitg que tots los heretges han e volen aquistar,
o sia la mort del bon e sant rey de Arago. Per ço
entraren a la sala uns homens nusos que ensenyaven
llurs vergonyes, e essent aquestos dirigits a lo
heretge que feia de rey li digueren: “Lo poble es ben
fart de vos e vol que lo pus tiranich sigui mort”. E
havent dit aquestes males paraules, agafaren armes
e feren veure que occien lo rey. E tambe conten que
despres de les comedies tothom es lliura a grans
pecats contra natura. Tot aixo e moltes altres coses
eren contades per aquells que anaven a les fires de
animals, e tothom guaitava ab mals ulls los habitants
de Muntleho, adhuc havien una gran paura de ells
perque feien pactes ab esperits malignes. E vos he
parlat de tot aixo perque lo bon rey hague orelles de
aquestos afers e decidi afanyarse a castigar lo
heretge e aquells que be el seguien.
»Mentrestant, lo comte Guillen II havia estat pres
per unes males febres que cap galen no podia les
foragitar. A tal efecte, lo sindich de Cervera feu
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enviar un misatger al comte de Barcelona perque
hagues cura de la salut del comte. E sense que
trigues a tornar lo dit misatger, la salut del conte
Guillem II era cada cop mes agreujada, e fins a tal
extrem lo comte sofria de les febres que cuan fou
arribat el galen que li envia lo conte de Barcelona
aquest volgue que tot seguit fos dut al comtat per a
poder millor lo guarir. E de aquesta manera, lo conte
hague de abandonar hosts e mainades acuarterades
a la vila de Cervera e partir tan bon punt el galen aixi
ho digues. E lo conte mai mes pogue anar a fer la
batalla a lo heretge, sino que va resta sempre al
servei del seu bon amich lo conte de Barcelona, cuan
li foren guarides les males febres. E fou aixi que lo
rey decidi castigar ab tota sa gran potencia que te, lo
heretge que tan de mal havia fet al seu reyalme.
»Lo dilluns de Pascua, lo rey feu aparellar grans
hosts e mainades, e les millors e noves armes que
havien del pais de Fransa; aquestes armes eren unes
torres, com les torres albarranes, pero fetes ab
fustes; e duien unes rodes per tal que poguessin
esser transportades, e unes finestres que feien la
servitud de amagatall per als arquers. E ab aquestes
armes e molts cavallers, lo rey parti cap a Cervera
per tal de alli acuarterarse, com havia fet lo comte.
Cuan lo rey pasava per pobles o masies, tot hom era
eixit de llurs cases ab caña verda e camisa molla, e
lloaven sa presencia omplin de flors allo que havia de
trepitxar. E ell veia com los seus dominis eren bons e
com los seus vasalls lestimaven. Per aixo senti gran
yra contra lo heretge, perque ningu no deu alsar mai
la veu contra aquell que, per voluntat de Deu, te
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puixansa sobre els homens.
»E tot aixo e molt mes havia estat fet per lo heretge,
adhuc el seu mal sestenia com una pesta entre los
pagesos e gent de poca saviesa, cada dia que
pasava. E los dits pagesos e gent que eren talment
atzembles, ja havien gosat alsar la veu en alguns
punts del regne, e demanaven que fosin lliurats dels
impostos que tot hom ha de pagar, excloent los
nobles e lo clero, que ells han altres e mes abstruses
obligacions. E los dits pagesos e mala gent, doncs,
demanaven coses que ofenien la justicia del rey, aixi
com tambe emborbollaven contra los señors de llur
feu, sian nobles o abats, e protestaven dels delmes e
de altres pagaments que hom deu per tal de
mantenir lo culte sagrat a Deu Nostre Señor e a son
fill Nostre Señor Jesuchist, e a sa mare la Verge
Sancta Maria, e a tots los sants que son dalt lo cel,
que son molts e han necesitat de culte. Altrament,
aquesta gent gosa cridar contra lo rey pels impostose
tambe pels delmes e ell hague la voluntat que fosin
acabades tals protestacions e que fosin fets captius
aquells que de semblant manera gosaven se
pronunciar. E aixi ho volgue lo bon rey, pel be de son
reyalme e de tots aquells que hi viuen. Mes lo rey, ab
sa gran saviesa, sabia que tot aixo era per causa de
lo heretge, lo cual es barrexava entre la dita gent e
los parlava de coses que aquells no eren gaire
asabentats, pero que son tingudes per molt dolentes
pel rey. E encara resulta que los amichs de lo heretge
eren mol mes enfebrosits per aquesta follia contra la
politica del nostre rey, e los dits amichs, Poloni de
Guardia Lada e lo nefand Victor de Ribelles, eren
vinguts sovint entre dos llustres als pobles de la
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contrada; e quan alli eren arribats, mataven un be a
la plaça que volia significar lo rey, e ab la seua sang
pintaven los murs de les cases ab paraules
grandment ofenoses. E aquestes paraules eren
contra la justicia del rey e los delmes del clero. Cuan
aixi suchceia, la gent dels pobles no gosaven eixir de
llurs cases perque havien gran por del crits e
blasfemies dels heretges. E lendema de cuan aixo
pasava, lo sindich e lo majoral del poble feien que
fosin tapades ab color negre les dites paraules, per
tal que ningu no les llegis, car eren tan escandaloses
e de oprobi que hi havia perill de sollevament.
»Havent donchs lo rey arribat al acuarterament de
Cervera, disposa que tot seguit sen anes a fer la
batalla: e aquesta fou feta lo dia u de maig. Cuan lo
reye ses mainades e hosts foren ben aparellades al
cami de Muntleho, va mana que lo dit exercit
prengues marxa cap a la closa; e aixi fou fet, mentre
los homens cantaven canturies de victoria e de
lloansa. Mes lo rey no hague la voluntat de fer la
batalla per la part de ponent, tal com ha temps havia
fet lo comte Guillem II, sino que va ordena que les
mainades enfilesin lo cami fent una rotllana e
haguent cura de amagarse, e que les hosts fosin
restades a la plana. E al cap de dos dies lo heretge
fou cansat de se esperar e volgue baixar a la plana a
combatre les hosts que havia visurat des de les
torres de guaita. Pero ell no sabia de les mainades
amagatallades e caigue en lo parany. Al davant de
tot hi anaven en Llorenç de Hostalrich e la seua
amistansada Aurembiaix Gombau de Ager, e feia de
molt mal veure una dona de gran llinatge e bons
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costums muntada en lo cavall, presta a lluitar contra
lo rey. Ensems, a costat del heretge, cavalcaven ses
malignes amichs de malifetes, o sia, Poloni de
Guardia Lada e Victor de Ribelles. E tota aquesta
cavalleria e host del heretge fou vinguda dejorn a la
plana, on eren ben aguaitades les hosts del rey. A la
hora de migdia, lo rey hague la proteccio de la Verge
e va dona comensament a la batalla. E fou
esdevinguda una gran carniseria e moriren molts
homens de ambdues bandes; mes lo savi rey, quan
hague vist que era arribat lo moment escaient, feu
que les mainades de cavallers a cavall sortisin de
llurs cataus e haguesin bona feina del heretge.
»E alli mateix fou morta Aurembiaix Gombau de Ager
per causa de una flexa que li fendi lo pit e li feu
brollar molta sang; e mori escolada sense que lo
heretge sen adones. De la mateixa manera foren
morts los seus amichs e gran part de la seua host.
Cuan això aixi pasava, lo heretge es va troba sol e
decidi seretirar cap a la closa. Aleshores, lo rey va
mana que fosin dutes les torres de la fusta fins a la
closa e alli mateix le prenguesin. Mes aixo no es
pogue fer segons la voluntat del rey perque lo cami
era estret e pendent, e les dites torres no podien
esser trameses a dalt de tot. E aixi era finida la
batalla ab gran victoria haguda pel rey, cuan aquest
volgue que totes les hosts e mainades remuntesin lo
cami e fos pres Muntleho. Abans que lo sol fos
abaixat, lo rey havia asolat Muntleho e cremades
totes les cases e altres construchsions que lo heretge
havia fet bastir. E fou dia aquell de gran joia per a
tothom, puix que lo heretge havia pagat la seua
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dolenteria; e de aquesta guisa lo rey va torna
victorios al acuarterament de Cervera, ab lo cos occit
del heretge Llorens de Hostalrich, penjat per lo
membre viril de dalt al capdamunt de una torre de
suta. E tot aixo es gran veritat e tambe ho es que lo
regne de Arago visque en pau mentre lo rey va
regna».
I ho era tot, tanmateix. Àdhuc semblava predestinat
d’antuvi. Però les dificultats avui eren d’un altre caire, més
prosaiques, i potser per tot plegat més abassegadores. Feia
vora un mes que eren a Montlleó i cap nova els arribava a
punt per poder treure’n conclusions. Aquell món de sempre,
de tota la seva vida, era ja un món a part i la inseguretat i el
temor constant i per tot era l’obstacle que ells mai assoliren
d’enderrocar. Només de tant en tant, en Jordi els duia
alguna novella profitosa, encara que sovint mancada de
veritable informació.
A tot això, per fer-ho més desencisador, el tarannà
sinistre i excessivament prudent d’en Jordi contribuïa a
acréixer aquella mena d’immobilisme. Ell els parlava que la
ciutat que havien deixat seguia essent idèntica, que, d’altra
banda, no tenia perquè ser-ne una altra, que estaven
convençuts que cal una espera perllongada i que potser res
no és efectiu ara com ara, i els deia també que res no es
filava en el capteniment de ningú, que tot plegat no era
exempt d’una certa frustració o, si més no, d’un sentiment
de despoder, un joc perillós.
A un altre nivell, en Jordi, com és costum seu, els
comminava a què prenguessin un determini; deia que de
segur l’havien espifiada i que calia pensar a salvar la pell.
Aleshores, en Víctor s’hi afegia i compartia bon tros de les
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opinions d’en Jordi, malgrat que d’una altra manera. Ell s’ho
agafava per la banda fatalista, el qual era degut, segons ell,
a un excés de reflexió sobre la realitat més crua. Aquest
fatalisme l’impel·lia a rifar-se de qualsevol cosa, sobretot si
es debatia el tema sagrat i omnipresent a les consciències
dels quatre escàpols; llavors ell fitava amb cara sorneguera
l’apassionament d’en Llorenç i etzibava la frase precisa per a
desanimar. Però, en el fons, ningú no n’estava de desanimat.
O potser tots alhora, i si això era veritat, cap d’ells no ho
manifestava palesament sinó que cadascú, pels seus dintres,
assajava de creure en una mena de redempció.
Alguns cops, en Poloni sortia del seu anorreament
vital per a imposar-se en el present, a despit que mai reeixís
a guaitar les coses sota un prisma autèntic. I de segur que
ell no n’era conscient; la seva vocació pel passat l’empenyia
com una ventada brutal i irreversible a veure i tractar els
homes i llurs fets com si fossin comandats per un procés de
capteniment fix i invariable, abillat, això sí, segons la fuga
moralística de cada època. En Poloni era qui més creia en la
redempció.
«Un dia o altre ha de venir, el messies. Mentrestant,
tot el que fem és en funció d’aquesta espera, i sé que molts
no hi estaran d’acord... I jo no podré estar-me’n de dir-los
somiatruites... Som una trepa d’éssers anèmics i impotents.
Només tenim una habilitat: la d’anar sobrevivint mig ofegats,
apaivagant cada dia la nostra ineptitud amb la confiança
messiànica.»
I quan en Llorenç sentia això, s’esguimbava per
perillosos viaranys que ell considerava la drecera més ràpida,
més expeditiva per tal d’assolir l’objectiu. No podia suportar
que l’únic aspecte vàlid de la seva vida fos menyspreat; ni
tan sols que algú posés en dubte no solament els mitjans
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sinó també el fi mateix, la seva eficàcia evident, la seva
importància en un viure fàcilment quotidià, abúlic, sense
preocupacions més enllà d’aquelles que, un cop resoltes, són
tangibles i poden bescanviar-se per una relaxant
tranquil·litat d’esperit. I no era que en Poloni no hi cregués,
en llur fi últim, en el fi de tots, sinó que ell, en escorcollarse, veia davant seu un home massa dèbil per a formar part
d’un equip que ha d’enfrontar-se amb una tasca
avariciosament gegantina. Cal posar dempeus a milers,
milions de persones; posar-les dempeus i fer-les caminar,
córrer, superar les marques de velocitat que s’han batut en
el món; superar-les per a autoafirmar-se. I això excel·lia les
forces d’en Poloni, el qual a penes gosava enfrontar-se amb
el seu propi esperit atabalat i dreçar-lo.
«Moltes vegades volia haver estat més combatiu,
però avui veig que, en mi, ni aquesta ambició m’és
permesa.».
Ni aquella noia amb què va sortir una temporada va
arrencar-li la por per la vida. Potser fins i tot contribuí a ferne d’ell una persona cada cop més encastada en l’avorriment
del present, no perquè fos d’ella la culpa, sinó perquè en
Poloni és víctima d’un emmetzinament sense antídot, i
qualsevol altra noia o noi que hagués cercat una mica del
seu amor s’hauria vist estafat. Ella acostumava a dir que es
trobava sola al seu costat, per molt que en Poloni s’oferia a
procurar-li un benestar, un plaer. La realitat és que ell, pel
que fa a les dones, mai ha reeixit a donar gran cosa d’ell
mateix, i li resulta impossible atipar una femella. Ni per a ell
gaudeix de l’energia suficient que li permeti sentir-se algun
cop, almenys algun cop, satisfet. El seu món és reclòs en els
quatre companys que, fet i debatut, no el comprenen però
l’estimen en l’acceptació a ulls clucs. I a casa seva, tot és
diferent a com ell necessita; únicament la iaia li parla amb el
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llenguatge críptic que en Poloni entén, i d’aquesta afectivitat
ha nascut un Poloni que mai ulla endavant si no és
contraposant els esdeveniments passats. Al capdavall, no
l’importa gran cosa sentir-se sol perquè d’una manera o altra
parla amb tots els éssers que antulla els seus herois. Parla
amb la iaia arreu on estigui; la fa venir solcant el temps i
l’espai i li conta les grans mentides que ell malda per a
presentar com a fets autèntics. Li conta que els seus amics
han sortit a cavall a reconquerir un bocí de terra arravatada
per l’intrús. Li ensenya els pergamins gargotejats
d’incidències que ell va acumulant ordenadament, a fi que
els homes futurs s’assabentin del sofriment d’un poble. I la
iaia s’ho empassa tot, i no s’adona que el seu nét va
tostemps a remolc d’una història que li és aliena, de la qual
és tan sols un compilador, una màquina enregistradora,
monòtona, melancòlica i, tanmateix, útil. I en aquest
aspecte ell cuita prou bé a no defraudar-la, la iaia. Li amaga
la seva impotència, li fa creure que ell també farà allò que va
fer l’avi, i la iaia li recomana prudència, que tingui el cervell
ben clar, que ves que no li passi el mateix que a l’avi, que
pobre avi ja no el va veure més des d’aquell dia en què partí
amb la carmanyola plena de pollastre rostit i el fusell a
l’esquena. Però ell sap que no ho farà. Sap que el més que
gosarà fer és anar per les trinxeres camuflat de sarraí o de
frare o de lliberal, amb el plec de pergamins encartonats
sota l’aixella i anotar les grans batalles, els amors de les
reines voluptuoses, les traïcions dels ministres cobdiciosos.
No obstant això, hi ha quelcom que justifica, sinó tot,
almenys gran part d’aquesta submissió. Si en Poloni és
conscient que mai podrà donar res d’ell mateix a una altra
persona i fruir-ne amb ella, té, en canvi, un amor foll per
l’arrelament al bocí de terra on l’han comminat a viure. I és
per això que també parla amb la terra, àdhuc la fa gruar, se
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l’amolla al seu tarannà.
«La terra sempre respon com nosaltres volem. Podria
dir-se que no és exigent. Només vol que ens n´adonem que
existeix i com existeix per a nosaltres. I si ella sofreix, vol
que la compadim; i si riu de joia ens convida a riure amb
ella: és el més pur misticisme d’una mena de comunió, no
amb pa sinó amb fang. I això no és excessiu, no obliga a
esdevenir màrtirs. La terra no té cap significació quan el seu
sòl és cobert de cadàvers. Existeix per a nosaltres. Ens ho
dóna tot a canvi d’un reconeixement, de no ignorar-la. ¿No
és meravellós que t’estimin tant sense haver de donar tu
gran cosa?».
Per a en Poloni això no és, ni de bon tros, un
egoisme integral. Es la seva única manera d’estimar. Fora
d’aquest àmbit, en Poloni es perd enmig d’emocions que no
entén, de dones que no pot abastar, d’homes que alguns
cops l’han buscat però que ell ha refusat sense provar-ho,
no sabent ben bé per què, segurament per mimetisme a
l’espectre d’una societat sana que de petit han procurat
infondre-li, malgrat que sigui en les línies més generals de
convivència. I aquest refús per tota la naturalesa humana,
per qualsevol espècie tan llunyana a ell, s’ha tombat vers un
culte a la supervivència improbable i insegura sobre la terra,
a la qual ell divinitza, ultra amb un emboirament pels herois
apergaminats que hi van viure.
Aquest és el pretext pel qual es troba a Montlleó. Ni
tan sols va plantejar-se l’abast del que feia; no l’interessava
aquest abast. Des que va néixer, el seu treballar sempre ha
estat idèntic; tot, en la seva vida, només són variacions
sobre l’esquema senzill d’estimar una cosa sola per
eliminació de les altres. I tot el que no sigui això, com ara la
família, l’amor sense espècie, ignot amor, els amics, qual-
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sevol peça individual d’aquest conjunt d’homes que cada dia
anem cremant la nostra vida i encenent el viure d’aquell que
ens venen al darrere, tot, doncs, excepte la terra que en
Poloni es va fent a la seva mida, manca d’interès, no mereix
un rampell d’afecte, per minso i fugaç que sigui.
«Qui de vosaltres em sermonejarà i em dirà les
frases fetes de sempre? A qui faig mal? I si voleu seré més
agosarat i cristianet i preguntaré, a qui no faig el bé? No, no
em convencereu de res. Jo necessito que m’estimin però en
aquest negoci no hi aporto cap part comprometedora. No
tinc res per a donar.».
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IX. La por.
―Això és tot el que m’han donat, nois.
En Jordi havia reeixit a fer grimpar la furgoneta fins a
dalt de tot del llogarret, i ara, en Víctor i en Llorenç,
contemplaven el seu interior amb una cara entre mofeta i
desencisada. En Llorenç s’hi entaforà i començà a regirar i a
obrir els paquets de queviures. Anava mormolant paraules
inaudibles però no gens difícils d’interpretar.
Altrament, en Víctor maleïa llur destí com hauria fet
un actor arcaic a qui li han robat el seu amor impossible;
àdhuc, de sobte, se li acudiren uns repetits versos, quan el
pobre Segismund és consolat per Rosaura a la torre del
castell.
―¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que
yo?
―Ves fent conyeta, tu… ―féu en Llorenç des de
l’interior– Potser sí que haurem de menjar herbes.
L’Aurembiaix entrà a la furgoneta a ficar el nas.
―Ja és ben poca cosa, ja. No en tenim ni per un
mes. Això sense comptar el pa.
En Jordi demanà per en Poloni i la noia va contestar-li
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que era a la sagristia, on s’hi havia fet un petit lloc d’estudi.
Li contà que havia descobert uns paperots escrits en català
que dataven del segle deu o onze i que explicaven unes
historietes molt plaents sobre les batalles que
s’esdevingueren a la contrada. Fins i tot, en algunes, hi
havia intervingut el rei d’Aragó, a l’encalç dels sarraïns que
envaïen aquestes terres. I es veu que pels voltants de Montlleó havia passat quelcom que la gent de l’època temia molt.
Potser coses de bruixes… Li digué també que en Poloni
assegurava que l’agregat de cases havia estat un lloc
estratègic en altre temps i que, pel que feia a l’església,
continuava essent un misteri la data de la seva construcció,
però que a ell li semblava que l’havien bastida més tard que
les altres cases, les més antigues, de les quals en quedaven
poquíssimes referències.
―Entrem a dins. He d’explicar-vos algunes coses
―féu en Jordi.
L’Aurembiaix l’acompanyava mentre els altres dos
traslladaven els paquets cap a l’interior del temple.
―Se sap alguna noticía interessant?
―No en tinc ni idea, noia. Tots semblen muts… Ho
porten en el silenci més absolut.
Abans que es pongués el sol, van berenar plegats a
dintre l'església. En Jordi aprecià com l'havien transformada,
però només per un sector, per a fer-la més acollidora, ja que
el sostre era alt i les parets fredes i despullades. En la part
on s’havien instal·lat hi van col·locar uns catres fets amb
restes de les fustes i barrons d'un parell de confessionaris,
enginyat de manera que aquell que hi dormia quedés suspès
per la manta, evitant clapar directament sobre el terra o
sobre qualsevol altra protecció endurida. Al mig de l’entrada,
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hi havia un banc a tall de taula, i d’altres de més
desmanyotats feien la servitud de cadires. Tot això era
separat de la resta de la nau major amb unes cortines fetes
de residus d’arpilleres que ningú no sabia d’on havien sorgit.
Les parets d’aquest reduït habitacle lluïen unes pintures
senzilles però joliues, tanmateix. Les havia descobertes
l’Aurembiaix un dia en què s’entretingué a rascar una
crosteta de calç. De seguida van afanyar-se a polir-ne un
bocí que ara els servia de decoració.
Mentre berenaven, en Jordi contà que els pares d’en
Poloni havien anat a parlar amb els de la noia i amb el pare
d’en Víctor. En aquest conciliàbul es posaren d’acord sobre
els advocats que els defensarien i tot plegat.
―També van anar a veure la teva patrona ―féu
acarant-se a en Llorenç―. Diu que li va saber molt de greu i
que va trucar de seguida als teus tiets.
―Aquells? No s’hi barrejaran pas, no et preocupis.
Mai s’han volgut adonar que jo era al món.
En Jordi continuava garlant, sempre amb aquell
desencís, amb aquell puntet d’excessiva prudència. Parlava
seriós, els ulls esbatanats, agafant-s’ho tot amb nerviosisme;
donava bo de veure'l tan espantadís. En Poloni se l’escoltava
i, pels seus dintres, cavil·lava que allò a què en Jordi atribuïa
tanta importància, per a ell no passava d'ésser un reguitzell
de banalitats i trencaclosques sense significació. I en Poloni
no era pas valent; però el sorprenia que algú pogués
prendre's la vida amb tanta severitat. En Jordi es rebel·là
temorenc. Digué que, pel que havia pogut pescar en una
xerrada amb el pare d’en Víctor, home molt comprensiu i que
mai empal·lidia per a res, que en la reunió de pares el
senyor Brufau va parlar-los d’unes influències que tenia i que
podien, si no del tot, almenys cobrir una mica l’expedient.
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―Per això, Víctor, el teu pare em digué que si
d’alguna forma em posava en contacte amb vosaltres, us ho
notifiqués.
En Llorenç obrí els ulls i demanà, frisós :
―Que ens notifiquessis què?
―Doncs això. Que potser valdria més que us
donéssiu.
―Que t’has begut l’enteniment? ―glapí en Llorenç,
dut pel seu atabalament.―Però, escolta, les famílies saben
que tu coneixes el nostre amagatall?
En Jordi estava atorrollat. Denegà amb el cap,
brandant-lo d’un costat a l’altre.
―No home, no. Només ho sap el pare d’en Víctor. Va
trucar-me deu fer un parell de setmanes. Em digué que
podia confiar en ell i que solament volia saber si estàveu bé.
Però no sap on esteu.
En Llorenç es posà la mà al front i l’engrapà amb
força.
―Collons, noi! Ets molt ximple.
En Víctor intervingué amb assossec, amb fredor; i els
mots que digué duien una càrrega de persuasió tan
colpidora que els dubtes semblaven esborrar-se i els
subjectes del drama assolir una placidesa encomanadissa.
―No tingueu por. No dirà res. El conec.
Callaren. En Llorenç es llevà del seient i encengué
una cigarreta. Era cert que no hi havia cap motiu per
esverar-se, però se sentia traït per les circumstàncies. La
fal·lera de l’anonimat que havia après a custodiar, àdhuc a
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engrandir i respectar com una veritable qualitat d’acció, es
trastocava de cop i volta i advenia per a ell una virtut
envescada i inservible a causa d’un xafardeig sensibler. No
era una joglaria, allò que feien; tanmateix, ho semblava. Li
ho semblava a ell. Ullà l'Aurembiaix i ella va adreçar-li una
mirada no exempta de retrets. Al capdavall, no calia
preocupar-se, però tot i l'expressió de la noia no volgué
reconèixer-ho. Ella allargà la mà i li tustà la cuixa.
―Va, seu. No facis el pepet ara tu.
Mes no era això, no era aquesta conformació davant
els fets el que en Llorenç volia. En cada afer, ell cercava el fi
últim, el que s'havia promès atènyer en encetar-lo; i ho
cercava sense considerar els embarassos, prescindint-ne, per
així defugir-los. Quants cops la noia (el fre als seus
arravataments, com ell solia dir) no li havia retret que això
era la política de l'estruç. Però ell brandava tota mena
d'excuses i arguïa que l'acció havia de ser per damunt de
tot, follament i poc mesurada, però acció com a única eina
eficaç. Malgrat tot, ell agraïa a l’Aurembiaix la seva habitud
temperadora; era el complement que a ell li mancava i que,
a voltes, sense creure-s’ho, de nunciava com un atribut
enfarfegador. Aquell dia en què els seus pares van estimbarse a les costes de Garraf, en Llorenç es va jurar acarar-se
amb l’esdevenidor tenint sempre en compte la contingència
de tot el que forma part indestriable de la nostra vida.
Cregué que, comptat i debatut, només hi ha d'haver una
sola cosa en la vida que de veritat valgui la pena. Qualsevol
cosa, la quina sigui, però una encara que sigui agregativa. I
que val la pena si hom hi ofereix en holocaust totes les
altres, ultra els mitjans per assolir-les. D'aquesta manera,
l’Aurembiaix li ho havia dit sovint: ell s’havia convertit en una
mena d’utillatge molt operatiu però limitat, i tot i saber-se
limitat ho considerava més aviat com un avantatge, perquè
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―segons deia ell― ésser conscient de quines són les cledes
del nostre camp d'acció pressuposa treballar de manera
directa pel fi que hom s’ha imposat, sense marrades que et
facin topar amb la tanca de la hisenda. Aleshores, quan la
seva estimada volia llucar-li aquesta visió ecumènica de la
comesa de l'home en el món, en Llorenç li replicava, cabal
de les seves restriccions, que d'altres hauran de clivellar el
camí que posteriorment serà aplanat. Per a ell tot es redueix
a paràboles semblants i el fet de deslliurar-se d'un embalum
que l'ofega, que li doblega les cames i li sadolla de tibantor
els seus muscles, vol, exigeix, un renec brutal i un postrer
fatic per tal d'enviar en doina la càrrega feixuga. En Llorenç
creu, en consciència, que ha d'existir el gran renegaire, la
persona especialitzada en blasfèmies.
Ningú no havia tornat a comentar l'assumpte i
cadascú s’entretenia a omplir el silenci a la seva manera. La
portalada rònega de l'església semblava reprendre un braó
novençà, per bé que més fred. Els matolls de la placeta es
batzegaven de la pols que el ventijol inapreciable de tot el
dia havia acumulat en llurs branquillons. La presència
constant de quelcom esporuguidor s'amarava d'aquesta nit
que començava. darrere les pedres arreu rodolades
qualsevol ombra semblava la prolongació d’una animàlia
escrutadora, d'un cervell àvol al servei de l'enemic. Tots els
fantasmes de tota la seva vida s’anaven agombolant a
l’entorn d'aquell exili inconcret encara, però latent si més no
entre les ruïnes del poble. Els espectres d'antuvi havien
agafat formes potser menys metafísiques, però al·lucinants,
al capdavall; com una teofania dels déus que rebutjaven i
que no aconseguien treure's del damunt. Hom s'imaginava
aquests déus bèl·lics i paternals, Tseus de nyigui-nyogui,
amb l’espasa enlairada i el rostre iracund, saltant enmig de
les pedres cobejadores d'una vida atàvica, a l'embranzida
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contra els escàpols.
Ells (matèria impura i renegada), culivats cap a les
fondàries sense sortida de l'església, mancats del mínim alè
de lluita, impotents i vençuts, veien com la terra se'ls
escapava de les mans i era trepitjada i embrutida pels déus
armats; i veien també com els déus anaven penetrant a
l'esglesia, alts, altíssims, tan alts que llurs riallades
victorioses a penes arribaven al terra amarat de misèria i
frustració. Aleshores, el gran Tseus ―el vellíssim i podrit
Tseus, cabòria i tirania de l´Olimp― els convertia en animals
estranys i preterrenals i els feia l'amor per tal d'engendrar
allí mateix ―rifant-se del temps de gestació, dominant la
neulida voluntat dels meteors i de l'arena que mesura el
temps― unes criatures servils i asexuades, puix que Tseus,
el gran fornicador, ha embargat per tota l'eternitat el plaer
de l'amor i el goig de perpetuar l'espècie. I després, de les
pregoneses de la terra que ja no era terra, brollaven uns
cavalls d'infinites potes que en prou feines reeixien a
arrossegar el món cap a l'Olimp crapulós que comanda la
vida dels humans. Fins que la vida acabà per exhaurir-se i el
món, aquest gran espai engavanyat de cadenes, sadollat de
mort, orgasmat de crits inaudibles perquè fa temps que
Tseus ha extirpat les cordes bucals, aquest món que és
Montlleó i els quatre que l’habiten anà a raure al roquer
enfonsat, a les presons de l'Olimp.
Però l’al·lucinació s'esvaí, engolida per la nit, i restà
la presència constant de l'amenaça d’extermini.
―No ho veig gaire clar, això ―trencà el silenci en
Llorenç.
―Pel que fa al meu pare us dic que podem estar
tranquils.
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―Però ja no és el mateix. Sembla estrany que no te
n'adonis.
―En aquests casos, el més important és la discreció,
no cal que t’ho digui que no és pas que surtis de l’ou ―alçà
l’esguard i interrogà tots―: Coneixem els mètodes que fan
anar, oi? Doncs apa, només cal imaginar-s’ho.
En Poloni romania eixarrancat i amb el cos doblegat
per tal de poder dibuixar gargots imaginaris sobre les lloses
amb un bastonet. Compartia les opinions de tots plegats i no
en compartia cap; de fet restava una mica lluny de l'afer,
amatent només a l'ombra bellugadissa que la flama de
l'espelma provocava amb el seu cos, una mica girat respecte
als altres. L'Aurembiaix se'l guaità i li demanà què en
pensava, que què faria ell.
―No ho sé, jo. Fugim, si de cas. O intentem de fugir,
millor dit…
Potser per primer cop van veure l'ultimàtum a frec
seu. No tant per la displicència d’en Poloni com pel
reconeixement de la poca força que posseïen. Però per
damunt d’aquest desencant hi havia la ignorància de com
n'eren de separats del resultat final. Àdhuc ignoraven si de
veres hi hauria alguna mena de resultat final; potser hi eren
més a prop que no es pensaven o, tal volta, podia esdevenirse que fossin ells qui duien encara el govern de l'assumpte i,
en conseqüència, la seva resolució depenia solament d'ells;
en aquest cas, fins i tot se'n podien desempallegar de
l'ultimàtum. En Víctor cregué que, puix que no hi havia
manera d’assabentar-se de res, el més escaient era no
moure's, seguir com fins ara, esperant no sabien ben bé
què, però esperant a l'aguait del més magre esdeveniment.
La noia sentí com en Llorenç li passava la mà per
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l'espatlla i llambregà buscant els seus ulls. Ell li somreia
d'aquella faisó que sol fer-ho quan vol donar ànims. Llavors
la noia preguntà a en Jordi, que ja començava a badallar a
causa de la son i el cansament:
―Has vist en Manuel?
―Sí.
―I què?
―Ves... igual. No en vol saber res, de tot això. I estic
segur que no farà cap pas per ajudar-nos. Aquests pagesos
són molt arrelats a allò que és seu i no s'ho deixarien
prendre per res ni per ningú. I tampoc te'n donarà gens del
seu, no pateixis. Són així. El que tenen han hagut
d'esgarrapar-ho a la terra, suant la cansalada. El sentit de la
propietat hi és tan crònic en ells que a voltes penses que
hem reculat dos-cents anys. Crec que hauríem de començar
per aquí, pels pagesos.
Ningú no contesta i ell prosseguí:
―M'ha dit a veure si encara volíeu ajudar-lo a segar.
Jo li he dit que sí. De fet és l’única manera d'aguantar un
parell de mesos més. Encara fa prou! De veritat, m'estranya
que s'hi avingui a aquest tracte.
La noia es deixà acaronar per la mà d’en Llorenç,
suau i alentida, del bescoll al barbó arrodonit i fins als llavis
molsuts. No obstant això, seguí la conversa amb en Jordi.
―Nosaltres no el comprometen pas. Al cap i a la fi, al
llogarret de baix només hi viu ell; ningú no ho sap que som
aquí.
―És que em sembla que el que no vol, o no sap fer,
degut al que sigui, és ajudar, així, en general. Ell tot s'ho ha
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hagut de fer sempre sol, i potser és deguda a això, la seva
gasiveria.
De cop i volta, en Víctor s'aixecà i notificà:
―Estic encaparrat. Me'n vaig a prendre una mica
l'aire, Si algú vol venir...
―D'aquí una estona ―féu la noia.
El xicot obrí la pesada porta i, un cop al bell mig de la
placeta, cercà una pedra a tall de seient, però va haver de
regirar-la donant-li una nova orientació perquè els cantells
petris li fendien la carn de les natges. Ullà tot allò que no es
veia malgrat que fos allí, cobert per l’avolesa nitaire, per la
remor ombrívola dels éssers que espiaven sempre
d'amagatotis.
«Potser té raó l'Aurembiaix quan diu que sembla com
si algú ens vigilés constantment, perquè ara mateix m'ho
sembla a mi també, encara que de segur és la pròpia
vacil·lació qui ens ho fa llucar, car el sentiment de
culpabilitat és aquí fora de lloc, però aquesta vigilància, no
sé, em fa venir a la memòria els presoners de la Modelo
tothora sota custodia, aquells presoners que vèiem cada
tarda des de l’habitació de la meva cambra, amb en Llorenç,
llavors que encara fèiem el batxillerat, en uns dies que ara
veig tan llunyans, tan perduts, que gairebé em sembla viure
una segona existència plena d’actes que, en el fons, no
comprenc veritablement, potser perquè vull explicar-me'ls
massa i, al capdavall, no necessiten cap explicació de cap
mena, o no volen ser explicats, com res de la meva vida té
cap explicació que em satisfaci, que m’indiqui si és que vaig
plenament encertat, no sé, tot mereix una sèrie de clarícies,
crec, i com més exhaustives siguin millor justificat quedarà
allò que fas, però a mi no res em justifica res, i penso que
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definitivament això és quelcom contra el que no puc lluitar
perquè mai assoliré una explanació per a tot, i que sóc com
aquell qui diu condemnat a aquesta inseguretat, tot i que
ells diguin que tinc una fal·lera excessiva per a la perfecció,
per a la correcta explicació dels fets, no crec que ni en
Llorenç ni l’Aurembiaix ni el renyoc d'en Poloni vegin que la
meva seguretat externa no és sinó un reflex deslluït i
constant d'aquests recerca de la veritat, que tothora
m'abassega i, sense dubte, fa que sembli un maniàtic, un
observador un xic tocat del bolet del gran teatre del món, i
és que, de fet, potser no n'hi ha, d'explicacions, o bé no n'hi
ha en la quantitat i qualitat que calen per a satisfer
plenament a cadascú, i el món i el mecanisme de la vida
evolucionen aleshores sota influències més generals, tan
generals que de cop i volta, conscientment o no, veus que
no arribes a copsar res del que passa al teu entorn, i això és
una forma alienada de viure, com diuen els teòrics, i la
mateixa insatisfacció fa adonar-te que no disposes, ni en
realitat podràs disposar-ne mai, de l'empenta que t'alliberi
vers una faisó d’existència més completa pel que tindria
d'acceptable i comprensible, un alliberament total, gairebé
alliberament d'un mateix i de tot el que ens han infós des de
petits, un alliberament podríem dir etern, sense principi ni fi,
però el sol fet de pensar-hi ja fa moure els meus ressorts
escèptics i em produeix comicitat aquest pou de
desorientació en què em trobo, encara que, malgrat això, jo
en sigui conscient del meu desesme, i és que precisament
d'això em queixo, que veig l'estordiment i tot el que puc ferhi és queixar-me’n, màxim intentar d'aprofundir en la
comprensió dels misteris i esdevenir aquell foll que no pot
abastar res del què es proposa, tot li ve gran tot se li
complica i ramifica com un bosc impenetrable en què mai
pots arribar a veure la llum del sol amagada darrere les
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branques dels arbres que ni en trenta vides com la teva
aconseguiries de tallar, un ximple que ni se n'adona que el
que li cal és abandonar la tasca per a un de més preparat o
bé de més fort, perquè, al capdavall, potser que no sigui
altra qüestió que qüestió de força o de resistència a la
manca de comprensió, a la manca d'una llibertat tan total
que el somiar-la m'esborrona, esdevenir, doncs, un individu
tastaolletes que no reïx a apoderar-se de res després
d'haver-ho llepat tot, en certa manera com a aquells
presoners de la Modelo que de més petits en Llorenç i jo
despreciàvem i anàvem a favor dels civils que els vigilaven,
en certa manera em veig com ells, i m'hi veig un xic
identificat no sé ben bé per quina raó, segurament pel fet
d'haver hagut de contemplar-los durant tants anys seguits,
durant tota la meva vida es pot dir, durant vint anys, doncs,
he vist com cada tarda o, de vegades, quan jo feia pila al
col·legi, pel matí, els presoners donaven voltes i voltes en
aquells patis tètrics i miserables, expressió de qualsevol cosa
menys d'una mica de relax, patis de pedres fredes i humides
a l'hivern, en aquells grisos hiverns barcelonins en què mai
saps quan realment s'acaba la pluja, si no és ben entrat el
bon temps, i així ho he vist jo sempre, fins que s'ha convertit
en una presència tan abassegadora que forma part
indestriable de mi mateix i, quan per la raó que sigui, passa
un cert temps que no estic a casa meva, enyoro, no diré la
presó, però si l'ambient de manca de llibertat, l'espectre de
coragror que es dibuixa en cada rostre, en cada silueta del
presoner, l'aire viciat, de quelcom clos, quelcom
indispensable, la vida potser, no ho sé, quelcom que put,
espesseït, fastigós, que et fa sentir acalorat malgrat el temps
exterior, i fa, ensems, que la respiració se te'n vagi per
moments i notis en falta l'alè, un petit alè, el petit alè de la
vida… és per això que crec que els presoners es passen tot
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el dia somniant amb la llibertat, amb la manera folla i
impossible si voleu d'escapar-se d'aquell lloc miserable i
cercar el seu alè de vida, cercar allò que de veritat els dóna
una explicació a llur embrutida existència, que no és de
ningú sinó d’ells mateixos, i que alguns d'ells, no tots però,
ara no fa al cas, han tingut la patxoca de despilfarrar en
comptes de lluitar per a conservar-la i no anar a raure en
aquella cofurna que et fa sentir a tu mateix com un invàlid,
com un impedit, i que t'acara constantment enfront d'una
recerca desesperada de l’explicació a tots els fenòmens, del
per què no tens la vida amb la totalitat que tu voldries.».
En Víctor es va girar en sentir el grinyol de la
portalada i es llevà de l’incòmode seient de pedra. En
Llorenç i l’Aurembiaix sortien agafats de la mà i de l'interior
eixia una claror groguenca i tremolosa que conferia al llindar
del tros de porta oberta una imatge d’infern medieval,
il·luminat tostemps per flamarades que els diables llençaven
a corre-cuita de llurs gorges, mentre uns udols estranys,
entren xiscle i riallada, ressonaven dintre les naus. I en
Víctor, tot i no veient-los, els diantres, els antullava darrere
la portada entreoberta, com si des de l’interior i protegits i
anònims entre el foc, l’invitessin a entrar. Ell contemplà
l’edifici sencer en aquella nit sense lluna; la tossa de pedra
semblava abatir-se sobre qualsevol humà i talment hauria dit
que era un infern remuntat de les pregoneses de la terra i
que s’havia materialitzat en allò que en altre temps fou
església, però que avui, tot i conservar-ne els trets
característics, més aviat semblava una lludriguera d’avolesa
demoníaca. I ells dos s’hi retallaven sobre la claror de
l’interior, fins que després de recórrer el bocí de la porta a en
Víctor tot adquirí una nova visió i es transformà en quelcom
idèntic però de coloració distinta, al sol fet màgic d’haver
trencat el silenci de la nit unes paraules, qualssevol paraules,
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dites per un ésser intel·ligent, més enllà de les cabòries i
elucubracions d’en Víctor.
―Què feies, tanta estona? Demanà la noia amb veu
baixa.
―Res. Deixava anar el pensament lliure. És molt
distret, de divagar.
―No cridis tant que aquell parell s’han adormit.
En Llorenç, en imaginar-se la dormilega, badallà per
mimetisme acústic.
―En sembla que tots plegats tenim prou son, féu en
Víctor. A quina hora vol marxar en Jordi.
―No ho sé. Dematí, suposo.
Tot s’esvaïa exhaurint-se en la foscor. Van entrar
plegats dintre el temple però de seguida en sortiren en
Llorenç i la noia amb una manta. L’estengueren sobre els
matolls diminuts i s’hi van ajeure.
El cel es veia invertit, des de la seva posició, com
mirat impúdicament per tal de descobrir les seves intimitats
còsmiques, les quals, en aquella nit sense lluna, eren difícils
d’entrellucar. Tanmateix uns estels fimbrejaven en el racó
més impensat de l’espai i els ulls havien de córrer repetides
vegades sobre el que equívocament semblava el mateix
indret a fi de veure’n un altre, l’estel company que forma la
constel·lació.
Ell l’abraçà descordant-li el vestit, fendint aquella
intimitat encara tendra però tàcitament permesa per la nit.
La noia somreia, o ho semblava, i les seves dents reeixien a
donar una mica de llum enmig de la negror. Ell va palpar-li
l’esquena, la pell suau que descendia ràpidament cap a les
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natges, sense solució i sense traves també que privessin la
carn. Llavors, gairebé com un d’aquells estels fugaces que
no podien veure, la noia oferí una nuesa total, sense pudor.
Ell va enfonsar el cap entre les sines poderoses mentre
mormolava quelcom que no feia falta entendre's. I quan ell
va llençar els vestits més enllà de qualsevol mà manifassera
que pogués tornar a dur-los-hi, el cel semblà obrir-se a
causa d’una claror desmesurada, sense lluna, sense estels,
només una claror enterbolida però potent que provenia d’un
agent desconegut, d’un meteor que ho és tot a la vegada,
pluja, llamp, calamarsa, glaç que et crema, tro penetrant
que esberla un bocí de cel i deixa una clivella amarada
d’electricitat excitant, fenòmens alliberats que cavalquen l’un
sobre l’altre, sense ordre i en desori, conferint a l’espai una
plasticitat absorbent.
Ells dos, presos d’un foc arravatador, es besaven el
cos retrobat sota aquella llum inesperada. Però les ombres,
presents arreu, cerclejaven entorn d’ells i calia foragitar-les.
Calia que Montlleó assolís un dels seus significats. Montlleó
és el regne que el foraster ha fet fogony brut i llefiscós pels
quatre nadius que hi habiten. Montlleó ha de ser el reialme
de la claror, i aquest cop els meteors contribuïren a aquesta
lluita contra la foscúria farisaica que l’envaeix.

De primer fou el llamp.
Pels marges invisibles
les ombres semblaven a punt de llançar-se sobre els cossos
dels amants,
que lluïen una nuesa envejable.
Ell li fregava
les cuixes blanques,
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les quals, però, malgrat totes les carícies,
no acabaven d’obrir-se totalment.
Era com si els matolls dels marges
es repleguessin sobre ells mateixos
i, emparats per la foscor, pessigollegessin el cos
que es contreia i no s’abandonava.
I per uns moments,
refrenaren les besades
i alentiren les carícies.
Però el llamp,
a l’aguait, va escometre els marges amb una velocitat folla
i la foscor va desaparèixer per a capguardar-se del seu foc.
Aleshores el llamp
féu un novell gargot sobre el cel;
l’espetec obrí les cuixes
i els sexes absorbiren l’electricitat.
Quan els cossos cavalcaven,
rifant-se de tot allò
que pogués remotament significar
una casuística terrena,
fou la pluja
qui atacà una mena de figura endolada
que giragonsejava entorn d’ells,
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sense que se n’adonessin.
Ella, la pluja,
va despenjar-se d’un núvol que el vent dugué corre-cuita
i, frisosa, remullà totes les ombres
que es movien sota seu,
les quals anaven destenyint-se del seu dol.
La pluja
revifà amb més fúria fins que desaparegueren.
Llavors, als cossos van amarar-se de suor i d’humitat
i, aliens a tot, seguiren la seva cursa.
Un ventot
escandalós
acabava de substituir les poques ombres
per la claror necessària.
La noia exhalava sospirs mentre bufava
el vent,
i quan aquest minvava ella panteixava
més desenfuriada, com per compensació.
Tot retardava a mostrar-se
en llur velocitat habitual.
Però el vent
acompanyava la noia tothora
fins que els moviments, o llurs velocitats,

143

s’encastaren els uns amb els altres
i tothom sotraguejava i xiulava al mateix ritme.
Ningú no pogué impedir que
una nevada
suau deixondís el seu ésser
i l’omplís d’aquell
si és no és calor, si és no és fred que la cobria,
nevada silent i continuada,
com un degotar
misteriós de la natura que ho amara tot,
que ho blanqueja tot i ho envaeix
de tal manera que és impossible desprendre-se’n.
I la neu
venia acompanyada
del vent que empenyia la noia,
suara neguitós, més tard desansiat.
Llavors, com un xiscle,
com un pet pregon d’una fondària ignorada,
el tro cantà arrossegant les notes, gairebé sense variar
l’entonació del càntic majestuós, irrefrenable, sublim,
eixordidor.
I ells dos van cantar la cançó del tro
mentre ningú no podia deturar-los
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i les ombres es fonien
i anaven a morir a qualsevol racó.
L’espai esdevingué un multiespai entortolligat
i la claror enterbolida va perdre la noció de lluminària
per tal de convertir-se en una obertura zenital
que filtrava els rajos de tots els sols.
I el glaç
brollà de dintre el cos i cremà les entranyes.
Sorgí nerviós, ràpid, a sotracs inversemblants
que ferien la carn vermella
i la cauteritzaven de fredor i la gelaven de tanta brasa,
durs bocins de glaç,
l’un darrere l’altre, seguits, irremeiablement desitjats,
indefugibles.
Aleshores, els meteors van anar a perdre’s a l’espai d’on
havien sortit,
i, en fer-se fonedissos,
donaren pas a l’albada silenciosa, lenta,
que de forma impalpable bescanviava
la claror enterbolida i variable per una llum discreta i
reposada.
A despit de fresca que a hores d’ara se sentia, en
Llorenç i l’Aurembiaix s’havien adormit a la placeta de
l’església, mig coberts amb la manta per a capguardar-se’n.
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Alguns pardals notaven l’albada propera i despertaven
tothom sense consideració. En Llorenç es regirà i va obrir els
ulls. De seguida va recordar-se que en Jordi havia d’anarse’n i es llevà per a despertar-lo, si és que ja no n’estava,
cosa veritablement rara en ell, però això no impedia que els
tres xicots clapessin sorollosament. O no ben bé tots, perquè
en Jordi, així que en Llorenç arribà a prop seu, digué com
per a excusar-se:
―No dormo, no.
―Doncs va, que em sembla que ja deuen ser les sis.
En Víctor va despertar-se i amb un bon dia gutural,
els ulls empegats per la son, s’allunyà cap a la pica d’aigua
beneïda que feia de lavabo
―Així que vegis el més petit indici de res, vine a dirnos-ho de seguida. No voldria pas que ens enxampessin com
a conills ―féu en Llorenç.
L’altre li respongué que sí, remotament, no del tot
espavilat, malgrat el seu insomni evident. Féu un badall i ullà
en Poloni que ni se n'havia donat que algú ja no dormis.
―Ja m’acomiadareu d’ell.
―Ni que no ens haguéssim de veure més.
En Jordi ara sí que acabà d’espavilar-se. Va fitar en
Llorenç amb uns ulls tan espaventats que l’altre no va poder
fer altra cosa que somriure.
―No tinguis por, home.
No obstant això, l'hipotètic comiat per sempre no fou
foragitat.
El sol fet d’esmentar-lo ja feia tenir-lo present
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tothora, de la mateixa manera que una malaltia perillosa no
exclou la idea de la mort propera, ans al contrari, fa que
hom se n’adoni de la seva companyia fidel i ineluctable.
En Víctor va reunir-se amb els altres dos i plegats
sortiren a la fresca matinera. La noia s'havia ensenyorit de la
manta i l'havia entortolligada al voltant del cos, el cap
enfonsat entre els plecs; solament uns blens de cabells
eixien a l'exterior, desordenats, embullats dolçament per
unes hores farcides d'amor. La van veure tan ensonyada que
tampoc la despertaren, sinó que van passar de llarg la
placeta, devers el cotxe que romania aletargat a la sortida
del poble. El camí fins al llogarret de baix era costerut i
escanyat, atiborrat de pedres que feien perillós el
descendiment. No obstant això, aquest cop en Jordi havia
fet l'ardidesa de remuntar-lo i hi trobà massa embarassos.
La baixada, però, obligava a vetllar tothora el fre i les
marxes curtes.
Mentrestant, el sol ja es llevava i la plana de sota
Montlleó rebutjava les escorrialles de la fosca per tal
d’enrogir-se de llum ixent. Els blats llunyans, els turons
remots, bancals i alzineres de la garriga de Montlleó,
començaven a definir-se. Però a la placeta, els arbres
mil·lenaris encara no rebien el sol. Aquest, degut
precisament a l'estratègic emplaçament del poble, no hi solia
donar si no era després d'enllumenar tota la plana.
Aleshores sí, de cop i volta, la placeta semblava transmutarse per un altre recer solejat, acollidor, en què les males i
eixarreïdes herbes lluïen plenes de vida, malgrat que fos
només per unes hores. L'Aurembiaix sentí com la llana li
picava el cos un i mig inconscient va desfer-se de la manta.
Es regirà i tornà a dormir-se de panxa a terra, deixant que el
sol, cada cop més poderós, li fregués la pell i bressolés
aquell somni empallegador.
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Llavors, del capdamunt dels casalots que anaven a
morir a les placeta, d'entre les pedres cantelludes i
rodolades pendent avall que conformen els carrers, en
perpètua promiscuïtat amb matolls, branques i terra, un
home de rostre endurit aguaitava el cos de l’Aurembiaix, a
despit de la distància que els separava. Montlleó semblà
perdre aquella virginitat, tot i que ells encara no ho sabien.
De fet, no trigarien gaire a adonar-se de la presència
d'aquell ésser que gosava torbar la solitud i que potser feia
molts dies que havia gosat torbar-la, segurament des que hi
arribaren, com un espectre que els seguia arreu, que els
afitorava per les nits, de matinada, mentre vivien les hores
assolellades que ells creien lluny del món i de totes les
reüllades humanes.
L'home llambregà per tot arreu, assegurant-se que
els nois, als quals ell dominava des del seu amagatall, no
poguessin descobrir-lo. I com una serpent callantívola
davallà les pedres i s'atansà al cos desitjable, a les natges
agosarades i desvergonyides, als pits aixafats sota el pes
d’una esquena que feia delir i hauria llevat el sexe d'un mort.
Novament, amb una cautela digna de les bèsties més fetes a
la cacera, cercà un entaforall, però aquest cop s'assegurà la
combinació perfecta entre el control dels xicots i el cos, ai!,
febrós i llunyà de la noia. Aquells, però, semblaven atabalats
amb qualcom del motor, perquè la tapa era oberta i tots hi
ficaven el nas. L'home va acomodar-se, procurant una bona
visió abans que el seu confort. Els ulls se li van obrir i
s’humitejaren ràpidament, la boca closa i els llavis menuts
ressecats per una set de feia temps. L'home duia un bastó a
la mà esquerra i l’aferrava amb força; era difícil saber-ne les
intencions, però el bastó era, després van saber-ho, quelcom
inalienable a ell. A l’altra mà, a la dreta, també n’hi duia un
altre, de bastó; encara que més curt, però no per això
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menys agressiu.

I era un bastó que li eixia del seu interior i al qual ell
conferia uns moviments rítmics, neguitosos, mentre els seus
ulls no paraven de cercar la totalitat del cos, l’aclaparament
de les natges, l’arrodoniment dels pits massa amagats. Un
espasme rar, violent, exagerat, el féu caure d’esquena sobre
les pedres punxegudes i tot ell rebotava. Però l’exaltació,
que fou ben llarga, impedia que se’n queixés. Malgrat tot,
ambdues mans no afluixaren els bastons.
Enmig del misteri de les pedres i la runa, l’espiot
s’havia masturbat.
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X. Tot i preparant el que ha de venir.
El senyor Jaume Brufau dóna una llambregada al
rellotge de polsera i s'aixeca de la butaca, comodíssima, de
pell vermellosa, i es dirigeix cap al telèfon. Marca un
número, el del doctor Florenci Cots, especialista cardiòleg,
pare de l’amiga del seu estimat fill Poloni. Espera fins que
despengen l’aparell.
―Digueu? Fa
tremolosa, poca cosa.

una

veueta

femenina,

minsa,

―Voldria parlar amb el senyor Cots.
―Doncs miri, no hi és.
―Sóc el senyor Brufau. Vostè deu ser la seva
senyora oi?
―Ai sí, senyor Brufau. Justament ara hi pensava,
amb la meva filla. Hi penso tothora, i la pena no em deixa
viure. Aquesta canalla han de matar-nos a disgustos. Que se
sap alguna cosa, potser?
―No, no. Era per un altre assumpte
―No pot trigar gaire a venir; a quarts de vuit acaba
la consulta.
―Ja els són.
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―Ai, doncs no sé pas…
―Faria el favor de dir-li que em truqui així que arribi?
―Ja li ho diré, no pateixi. I la seva senyora com es
troba?
Ell esguarda Marta Figuerola de Brufau, mal
asseguda a la butaca, una cama enlaire, ficant-se les mitges.
―Ves, com tots, si fa no fa. Ha estat un cop fort.
―Jo no he dormit des que va marxar. Quina canalla,
Déu meu!
―Bé, senyora Aurèlia, recordi-se'n de dir-li-ho, eh?
―Sí, sí.
―Au, a reveure.
Penja i deixa el paper on ha anotat el número de
telèfon sobre la tauleta baixa, a frec de l'aparell. La senyora
Marta ha reeixit a ficar-se les mitges i ara és dempeus,
observant com li escauen.
―Em fan arrugues, al darrere?
―No.
Ella se’l guaita, el cabell caigut cap a la cara amb una
mena de descarança estudiada, falsament espontània. Però
no l'importa res del que pensi el seu marit; necessita
respirar, sentir-se una mica lliure, realitzar-se fora del
matrimoni, si convé. I, de fet, a ella li convé, perquè el seu
matrimoni viscut fins ara no ha estat encertat a atipar-la de
res. I es nega a ella mateixa el petit esforç de treure'n
l'entrellat, de cercar la causa del fracàs. Pensa que les coses
han anat així i val més no capficar-s'hi. Per més amollament
d'aquest magre lligall, ella s'ha adonat que ni l'amenaça que

152

gravita sobre el seu fill li fa acréixer el més mínim bri d'amor
respecte a ell i, per extensió, a tota la família, sogra inclosa.
Davant d'això, què hi pot fer? Se'ls estima sí, però
remotament, com un parent desconegut i retrobat amb el
qual convé no refregar-s'hi gaire perquè, al capdavall, no es
coneixen de res i les seves reacciones són d'antuvi
imprevisibles.
―Bé, jo surto.
El senyor Brufau, sense aixecar el cap, com si ho
digués per a ell mateix però amb ànims i desigs que se'n
assabenti, fa:
―Ets la conya, noia.
Ella se li acara predisposada a la batalla. Perquè de
bella entrada sabia que li sortiria amb algun retret.
―Que no puc, sortir, doncs? M'haig de quedar
sempre aquí, tancada, com una fureta, esperant que al
senyor li vinguin les ganes de complaure'm? N'estic tipa, ho
sents? Estic tipa que no em deixis fotre res durant tot el dia.
Sempre aquesta monotonia. Quin fàstic!
―A què ve, ara, això?
―Ve a cuento de tot! Ja ho
surti a distreure'm! Ja ho sé! Potser
me'n vaig a fer homes al moll... Es
Encara que em sembla que això sí
massa...

sé que et molesta que
fins i tot et penses que
redreça agressivament.
que no et preocuparia

―T'he preguntat mai a on vas?
―No perquè ja ho saps. Saps que surto amb la Maite
i la Lolita. Però ets tan malpensat i rebuscat que pots contar
el que t'afigures...
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―No cridis.
―Merda! D'alguna manera m'he d'entretenir, no?
Per primer cop ell aixeca el cap i la mira de dalt a
baix. Ella, en veure com l'esguard del seu marit se li passeja
pel cos, inexpressivament, rutinàriament, es gira de cop i
volta i comença a furgar en el portamonedes.
―Si et vols distreure tens mil coses per a fer. I no cal
que siguin feines de la casa. Sempre t'ho he dit, jo ―amb
ànims de ferir-la una mica, però sense una avolesa total,
gairebé com a simple rèplica, afegeix―: De què et serveix la
pomposa carrera d'econòmiques?
Ella engega violentament el portamonedes sobre la
butaca en què abans s'havia col·locat les mitges color malva.
Es veu que no ha trobat el que cercava, puix que es dirigeix
amb passos ràpids i curts cap a la cartel·la de
l'escalfapanxes mentre mormola:
―Estàs sonat!
Ell, sense immutar-se, enfonsat en la butaca
comodíssima, comença a omplir la pipa de tabac. I encara
amb més ironia, comenta:
―Per cert, com et va el guió de cinema? No veig que
hi treballis mai.
Na Marta Figuerola de Brufau es tomba, irada.
―Ho dius per ofendre'm, oi això?
―Si t'haig de ser sincer, sí.
―Sort que no et faig cas ―continua regirant sobre la
cartel·la, obrint una capseta folrada de domàs, plena de
coses desparionades. Ell fa petar un llumí i cala foc a la pipa.
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―No fas cas de ningú, tu. Ni del teu fill.
Na Marta s'allunya de l'escalfapanxes amb un
encenedor diminut: sembla haver encontrat el que cercava.
Però atura la seva cursa i es palplanta davant el seu marit.
Serra les dents indicant un excés de ràbia, desproporcionada
respecte a la calma del senyor Brufau. Ella pensa que no s'hi
pot discutir, sobretot quan adopta la tàctica d'ofendre
silenciosament, com si la disputació fos a causa del
capteniment d'ella sola, de la seva ira, del seu caràcter
violent. Pensa que, en el fons, el senyor Brufau és dolent,
que li agraden aquestes baralles en les quals, aparentment,
sempre hi surt guanyat gràcies a la seva posició llunyana, als
seus mots breus però escaients, verinosos. Tanca el puny i
prem amb força l´encenedor; amb lentitud, etziba:
―Estàs convençut que l'educació d'en Poloni no és
del tot bona, oi? I que és culpa meva, de la mare! Mira,
maco, sobre això ja saps el que penso. Potser he d'anar
dient-li, fill meu no fotis bombes que no està bé?
Doblega el cos cap endavant, cap al seu marit que ni
se la guaita. Creu haver trobat les pareules colpidores per tal
d'anotar-se un punt en aquesta lluita sense sentit. Amb una
rialleta de drama de pel·lícula, puntualitza «vosaltres, els
reaccionaris, acostumeu a dir-ho: aquesta mena d'educació,
la política, vull dir, sempre ha correspost al pare.»
El señor Brufau aixeca les celles i esbossa una
ganyota de dubte sense treure's la pipa de la boca. Ella
prossegueix «així que no m'encolomis el mort.»
Agafa el portamonedes i passant-se la ma pel cabell
amb un sol i decidit gest es disposa a sortir, sense adornarse que la porta s'està obrint i que algú emergeix de la fosca.
―Apa, adéu. Colló! ―topa amb la sogra, humil,
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silent―: Mare, per Déu! No podeu avisar?
―Estava distreta.
―Parlant amb en Poloni, oi? Ja et dic jo! No, si
acabarem tots grillats!
―Una mica més de respecte, Marta.
Ella fita el seu espòs.
―M'ho va dir ella, que hi parlava. No m'haig inventat
res, jo! Que et penses que sóc una cap de brot?
La iaia ajunta les mans sota el pit vell,
voluntàriament absent d'un món inútil. Aleshores sona el
telèfon i l'enrariment circumstant es fa fonedís. Tot canvia
d'orientació: Marta se'n va, la mare s'asseu i el senyor
Brufau despenja l'aparell «Sí, era per una cosa una mica
urgent. Ja li ho explicaré. On ens podem veure?»
―Millor que passi a recollir-lo amb el cotxe, doncs.
Val, fins ara. La iaia se'l guaita, inexpressiva.
―Haig de sortir, mare. No en feu cas si arribo tard.
Se li apropa i li besa la galta, però ella no el sent, fa
molt de temps que no sent ningú. Contempla el seu fill com
arreplega de sobre la tauleta del telèfon les claus, la bossa
de tabac, la pipa… Ho veu d'una manera distant, ho accepta
amb un mig riure que no podria dir-se feliç.
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XI. Una operació quirúrgica i la fatalitat
més oportuna.
―Es tracta que vostè hi intervingui, doncs; com a
metge. Jo hi tinc molt de bo, en aquesta clínica, i sé que si
actuem amb una mica de mà esquerra ens pot ajudar força.
Ja he parlat amb el director per telèfon i m'ha dit que no hi
havia cap inconvenient; bé, d'antuvi sembla no haver-hi cap
inconvenient. No cal dir que la cosa es farà una mica
d'amagatotis, però, al capdavall, ells no saben quins metges
formen la plantilla i si sorgissin complicacions el doctor
Bufarull, el director que li deia, assumirà la responsabilitat
tot argüint que havia cregut de cabal importància la seva
intervenció. Quan ell hagi reeixit a l'operació, li farem veure
les dificultats de la mateixa i l´encert que ha tingut vostè,
com a cardiòleg. Amb aquesta carta pel davant sempre serà
més senzill buscar pal·liatius, que, al cap i a la fi, és el que
ens interessa. Després cercarem un bon advocat: jo
particularment en conec un d'immillorable i tractarem que
l'afer vagi pel Tribunal de Justícia, com un altre delicte
qualsevol. Crec que no serà massa difícil aconseguir-ho, això
darrer.
―No n'estic tan segur ―opina el doctor Florenci
Cots, els ulls clavats en la carretera, ja als afores de la
ciutat. Un camió gansoner els obstaculitza el pas i el senyor
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Brufau redueix la marxa.
―No s'ho cregui, doncs. L'etapa més important serà,
com diuen vostès els metges, la postoperatòria ―llambrega
el doctor Cots amb un somrís còmplice―. O sigui, es tracta
de ressaltar el seu paper en la intervenció; veurà com tot
ens sortirà bé…―i agrega com per a ell mateix―: Ha estat
oportú, tanmateix.
―El què? ―demana el doctor Cots, que de moment
no hi cau.
―L'accident aquest…
―Ah! ―després d´un breu silenci el doctor
reflexiona―: Només hi veig dos obstacles; o dos possibles
obstacles, millor dit.
―Quins?
―De primer cal pensar en què si enxampen els nois
abans que puguem dur a bon fi el pla, res no haurà servit.
―És un risc que hem de córrer. No obstant això, una
vegada operat, els fins que perseguim serien gairebé
idèntics.
―I si no reïx a l'operació?
El senyor Brufau acaba d'agafar una desviació de la
carretera principal. Encén els fars, car aquest bocí de pista
no és enllumenant.
―No crec que estiguem de tanta desgràcia. En
aquest cas només hauríem perdut una bona pertinència.
―Això si no descobreixen el patafi i prenen
represàlies.
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―Ui!, no tingui por. No hi caurien, en aquesta
subtilesa. A més, qui podria provar les nostres veritables
intencions.

El perfil de la clínica gòtica es retalla sobre un cel
obscur, presagiós d'una nit diferent, mentre la lluna roman
pegada a l'horitzó, una lluna pastosa i obesa, de color
malaltís. Unes siluetes d'òlibes evolucionen prop de les tres
agulles florides, cadascuna corresponent a un departament
mèdic diferenciat. Les aus van a encauar-se ara i adés als
forats que la decoració deixa debades al capdamunt de les
punxes; pel que sembla, deuen tenir-hi nius. La foscor és
gairebé completa i hom s'hi veuria millor si la gran tossa de
pedra no furtés llum a aquest capvespre emprenyat
d'esdeveniments.
Abans d’arribar a la cleda enreixada que determina
l'accés a la clínica, dos genets se´ls apropen, cadascú amb
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la seva llança i estendard colorívol. A l´acte acut un patge
amb una torxa famosa. El senyor Brufau parla amb un dels
genets i li dóna una tarja. El genet l´entrega al seu company
i aquest parteix a esperons batuts. Les peüngles del cavall
ressonen i provoquen una esvoleida entre unes òlibes que,
temeràries, havien gosat aterrissar sobre les lloses. S'escolen
uns breus instants i el silenci nitaire és torbat solament per
la torxa que espetega. Enmig de la fosca, de sobte, entrelluu
el genet que suara s´hi havia enfonsat. Quan és a frec de
l'automòbil, diu:
―El saig doctor Bofarull diu que poden passar.
Ells baixen del cotxe i els genets, acompanyats del
torzer, els acondueixen fins a la porta de la cleda on munten
sobre dos cavalls que hi havia fermats. És requisit obligatori
de recórrer l'interval enllosat a lloms d'aquestes bèsties: els
gasos de l'automòbil podrien contaminar la clínica
esterilitzada. Els dos homes, però, poc fets a aqueixa mena
de cavalcadures, s'aferren al pom de la sella, malfiant-se de
la seguretat del mitjà de transport. Els cavalls noten la
inexperiència de llurs cavallers i es posen a caminar al trot.
Ells engrapen encara més fort el cuir però no poden evitar
que l'entrecuix reboti rítmicament i que les parts se'n
ressentin.
Tan bon punt arribats a la magnífica portalada, un
saig entaforat en una armadura els col·loca un casc i una
cota de cos sencer. Un cop vestits, el saig es duu la mà a la
boca i, fent-la servir de paravent, xiscla un crit tètric que els
sorprèn.
―Aaiiiooooo!
Qualques òlibes bateguen les ales vers un lloc
sempre repetit, tothora circular. El saig les contempla
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rutinàriament amb un rostre agressiu, ple de grans i
erupcions. Aleshores, la soberga portalada s'obre amb una
languidesa cerimonial i mostra l'interior, vastíssim. A dreta i
esquerra dues graonades d'escala remunten cap al primer
pis, el qual deu ser bastant enlairat perquè la cúpula del
vestíbul té, si fa no fa, trenta metres d'alçària. Sota les
escales hi ha una porta de ferro que dóna a un lloc
inidentificable on cremen, frèvoles, un parell de torxes. El
doctor Cots comenta:
―És gran, aquesta clínica.
Però no pot afegir res més perquè un escamot acaba
de sortir de la seva destra i ja s'afileren davant seu amb uns
cops secs de llurs llances sobre l'enllosat. Un d'ells fa un
senyal perquè segueixin l'escamot que comença a encarrilarse cap a la graonada de la dreta. La pujada és esgotadora a
causa dels esglaons, alts i nombrosos; els muscles de les
cames treballen a tot ritme i, tot i no haver remuntat encara
la meitat de l'escala, els pulmons dels dos nou vinguts
panteixen i cerquen un aire novell Els saigs, però, no
mostren cap signe extern de cansament, ans al contrari, la
muntada sembla donar-los esperit, ja que cada cop piquen
el terra amb més força.
Arriben al replà i l'escamot s'atura en sec. El doctor
Cots es descorda el coll de la camisa i esbufega mentre el
senyor Brufau ―una mica més àgil que el seu company― no
mostra sinó una vermellor de cara i qualques gotes de suor.
Ara poden abastar la llargària del passadís que es perd més
enllà de la vista, malgrat les torxes que cremen espaiades. A
banda i banda de passadís, un reguitzell de portes, totes de
diferent estructura i decoració, delaten la presència dels
quiròfans, car una olor àcida i penetrat s´escapa d’entre les
reixes que, arran de terra, fan la servitud de respiralls. Al
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costat seu s'obre una porta clavetejada i surt el saig doctor
Bofarull.
―Què tal, senyor Brufau?, diu mentre li allarga una
mà coberta per un guantellet metàl·lic.
―Li presento el doctor Cots.
Encaixen les mans i el metall cruixeix i el tacte es
perd.
―Cal començar de seguida. Us estàvem esperant.
L'acompanyaré al quiròfan, doctor Cots, la plantilla de
metges està preparada i em sembla que tindreu feina per
tota la nit. De moment, s'ha de mirar de fer una anaplàstia.
―No hi puc fer gran cosa, jo amb això. No és la
meva especialitat.
Caminen passadís avall, escortats per l'escamot.
―Bé, bé, és que s'han observat coses raríssimes,
impròpies d'un accident d'aquesta mena. Com si fossin
principis de càncer que progressa a una velocitat folla.
―Sí que és estrany.
―Molt. És per això que necessitem tots els
especialistes possibles. Penseu que es tracta de salvar la
vida del Genereralíssim Saig Major
Es deturen davant d'una porta mig badada, sens
dubte el quiròfan on l'equip és aparellat. El saig doctor
Bofarull indica al senyor Brufau que esperi un moment
mentre presenta el doctor Cots a la resta de l'equip. Quan
torna a sortir, el doctor Cots ja no va al seu costat. Agafa la
capa i la fa voleiar, com per a donar-se importància, mentre
diu:

162

―Anem al meu despatx. Allí parlarem tranquils.
El quiròfan és una gran sala rectangular, al fons de la
qual hi ha tot l'equip d'infermeres cofades amb caputxes i
capells varis, quasi tots ornats amb vels, mantellines i
flamins que els arriben fins a mitja esquena. Totes duen un
davantal de cota amb l'escut de la clínica engarfiat. Els
metges van vestits amb armadures panoplials excepte les
mans, abrigades amb uns guants de goma. Tots plegats
s'afanyen a disposar els estris per a una primera intervenció
en què només hi participaran els cirurgians de l’aparell
digestiu.

Els
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altres

especialistes

hauràn

d'observar

les

reaccions del pacient a fi d'entrellucar la misteriosa i maligna
malaltia que sembla haver-se'n apoderat. Un assistent es
passeja amunt i avall amb un aparell esterilitzant que duu
penjat d'una alabarda i que, adesiara, va escopint una mena
de polsim aletargador. Aquest mateix assistent, un cop ha
enllestit l'asèpsia general del quiròfan, ofereix un seient al
doctor Cots davant d'un aparell de televisió; el seient és una
poltrona summament barroca, de fusta llaurada, idèntica a la
dels altres especialistes, que ja són bocabadats davant
l'aparell, a l'aguait de qualsevol detall en la retransmissió.
L'operació és triganera i el silenci es torba solament
per dringar de les eines metàl·liques. El doctor Cots se sent
entusiasmat;
és
una
vertadera
operació,
una
importantíssima operació. Només cal veure el forniment: no
hi ha cap estri que no tingui llur treball manual, llur
guarniment de bon gust. A través del dispositiu visura unes
tisores als mànecs de les quals hi ha encastats els rostres de
dos famosos guerrers; també veu un bisturí que no és sinó
el cos d'un adolescent nu i, a tall de fulla, la seva pròpia
llengua que li brolla d'una boca ben perfilada. El fil de catgut
és trenat i va desfilant-se d'un carret que penja de les mans
d'una verge romànica. Mil i un detalls i tots perfectament
acurats, escaients, si més no. La contemplació d'aquest gran
aparat no deixa de ser una bona experiència en la seva
carrera professional. Al seu costat, l'especialista del ronyó
segueix amatent els moviments dels cirurgians, però el
doctor Cots, tot i haver projectat el cos cap endavant,
encara no ha reeixit a veure-li la cara a causa del casc de
l'armadura, massa balder per a ell. L'especialista del ronyó
s'acaricia la barbella metàl·lica; pressenteix que l'observen i
d'una revolada, amb una lleugeresa que esglaia el doctor
Cots, es gira i el contempla de fit a fit a través de l’espai que
deixa la reixa del casc tan bon punt aixecada. Els ulls
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bellugadissos de l'especialista semblen encartar-se
directament a banda i banda del seu nas menut. Llavors,
atabaladament, nuant-se tothora a cada síl·laba, diu:
―Em sembla veure-hi un hiper… hipernefroma
bilateral. Fixi’s.
―No sé. No es veu massa bé.
―Ahà! Però, però jo ho co… conec perfectament
L'assistent esterilitzador torna a passejar-se amb
l'alabarda. Cal assegurar una modèlica higiene. El doctor
Cots no surt del seu astorament: mai havia vist tantes
precaucions, tanta complexitat en la utilització de l'adreç
preventiu. Sens dubte, és l'operació més perfecta a la que
ha assistit. L'especialista del ronyó es tomba de sobtada i se
li planta a un dit del casc, els ullets lluents i inquiets com un
argent viu.
―Vol qui li digui una cosa, eh? Vol que la hi digui?
―Sí.
―Estic segur… com segur?, ahà, seguríssim que es
tracta d'un carcinoma. I tant!, car… carcinoma, carcinoma de
molts centres, d'infinits centres!
Ho diu amb tanta vehemència que les juntures
metal·líferes de l'armadura grinyolen. L'especialista esguarda
el doctor Cots com esperant alguns mots; els seus ulls són
vertaderament esgotadors de guaitar.
―Home…―comença el doctor Cots.
―Sí, digui, digui, digui.
―Ves… podria ser. La veritat és que no hi entenc
gaire.
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―És clar, home! Ho veu, eh? Què me'n diu? No si el
que se m'escapi a mi.
El doctor Cots no té temps de seguir-lo a causa de la
velocitat amb què garla aquell home. Sense entendre res, ni
la més llunyedana intencionalitat, es limita a assentir i a
esperar atentament la cloenda de la intervenció.
Quatre hores després d'haver començat, els
cirurgians de l’aparell digestiu abandonen la taula de vella
noguera envernissada on jau el pacient. Aquest és cobert
amb un llençol entorxat a la faisó de cadeneta i transportat a
un recambró a tocar del quiròfan on será sotmès a rigorosa
vi gilància. Les infermeres serveixen aigua aromatitzada en
unes bacines a fi que els cirurgians puguin rentar-se. Minuts
després, tots plegats, cirurgians i metges especialistes,
surten del quiròfan i van a acomodar-se a una mena de
reservat que no és altra cosa que un petit tinell d'urgència
destinat a tasques gastronòmiques. El tinell, no cal dir-ho, és
ben assortir de viandes i begudes lleugeres; es tracta de fer
un alto i agafar forces mentre discuteixen les observacions i
resultats.
Al bell mig de l'estreta sala, ventilada per unes
finestres enreixades a través de les quals, ara i adés,
s'antulla el bategar de les òlibes, hi ha la taula llarga del
refrigeri. Tots els doctors s'han tret el casc de l'armadura i ja
s'acomoden i comencen a endrapar les carns de porc
guisades amb farigola, els pastissos de mel, llet i ametlles,
les olives mortes i gustoses. Cadascú es proveeix d'un bocí
de carn i la diposita sobre una llesca de pa, rebutjant
gairebé tots l'ús de la vaixella de fusta. Les infermeres van
repartint uns ganivets de mànec d'os que els doctors fan
servir per a trossejar la carn i el pa espès. Sempre amb la
deguda discreció i mesura, com correspon als nobles,
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clergues i militars, la cervesa ajuda a estovar el menjar i a
fer més saborós si cap el refrigeri. Hi comencen a haver
qualques comentaris.
―No em puc avenir de com és que encara resisteix,
fa uns dels cirurgians mentre esgarrapa un grapat d'olives
negres. L'especialista del sistema nerviós demana:
―Ha estat complicada, oi?
―Imagineu-vos-ho, ens ha faltat carn. Hem deixat
pulmons, freixura i intestins per a una nova intervenció, però
no sé pas com ens en sortirem.
L'especialista del ronyó diu, atorrollat, escanyussantse amb la carn de porc, els conceptes mèdics i els pinyols
d'olives:
―Molt estrany, molt. Vostès ja hauran observat
com… és estranyíssim… Perquè no hi ha dubte del pro…
procés neoplàsic múltiple. Des que el vaig veure per primer
cop m'ho vaig afi... afigurar.
El caporal de l'equip de cirurgians afegeix:
―D'això ja n'estem mig convençuts. En tot cas, el
que cal ara és frenar-lo, aquest procés.
Un dermatòleg inicia uns mots però es veu obligat a
deturar-se a causa d'un rot que la cervesa li ha provocat.
Després de fer la contracció i de dissimular els gasos, fa:
―Som davant d'un cas clínic veritablement rar i que
reclama tota la nostra ciència. Tenim una gran, colossal,
responsabilitat!
Tots mormolen i comenten entre ells coses
indesxifrables. Efectivament, la comesa és enorme i hi
juguen molts interessos en el guariment del singular malalt.
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En aquest moment penetra al tinell una infermera; no hi ha
dubte que ha vingut corrents car el barret de punxa se li ha
torçat cap a un costat d'una guisa bastant còmica
―Haurien de venir! És urgent.

Els doctors es col·loquen llurs cascs i s'ajusten les
armadures a fi que la sala d'observació conservi aquella
esterilitat tan curosament volguda per tots els caporals
metges de la clínica. L'un darrere l'altre creuen el quiròfan
en direcció a la saleta de la reanimació, caminant
pesadament i eixarrancats per culpa dels ferros de les
articulacions de l'armadura, provocant un escàndol de
ferralla eixordador. L'especialista del ronyó va al davant de
tots, cuidant que els altres no el passin: ell vol ser el primer
a veure l'august malalt.
La saleta és esquifida i el pacient roman al bell mig
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d'ella; no obstant la migradesa de l'espai els metges no
vacil·len a arraïmar-se entorn d'aquell fenomen mèdic que
arravata llur atenció. L'habitació està proveïda d'un adreç
especial d'esterilització, que no altra cosa que un crucifix de
formes mol enrevessades. Així s'acompleixen les dues
funcions protectores: l'una metafísica i l'altra prosaicament
somàtica. L'especialista del ronyó intervé:
―Una inspecció de recte! Ràpid! Cal fer una
inspecció de recte! ―i ell mateix dóna les ordres a les
infermeres que resten fora―: Infermera, corri, corri!
Una de les infermeres intenta entaforar-se a la saleta
però li cal arrambar-se a les armadures dels doctors. Es
produeix un moment de confusió i l'especialista cardiòleg, el
doctor Cots, empenyut per l'aglomeració que ve de l'entrada,
perd l'equilibri i cau pesadament, abonyegant-se-li
l'armadura antisèptica.
―Compte!
Tots els doctors corren a ajudar-lo, però l´esforç que
cal fer per a doblegar el llom és excessiu i demanen la
cooperació de l´infermera que havia estat requerida per
l'especialista del ronyó, el qual, en veure com la practicanta
s'esmuny enmig de la ferralla disposada a auxiliar el doctor
Cots, no pot més que exclamar:
―Cony!, això, això mateix. De primer és el malalt!
Deixi estar aquest pobre home, ara!
Un cirurgià intervé. La seva veu ressona dintre el
casc:
―No exagereu, carall! Hi ha temps per a tot!
L'especialista del ronyó s'enfureix. A través de la
reixeta del casc els seus ulls brillen com dues lluminàries i
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llambreguen arreu amb una promptesa que sembla indicar
que el doctor renal es troba al tombant d'un arravatament
nerviós.
―Temps? No n'hi ha de temps! Que no veu que se'ns
quedarà als dits!
La veu ressona dintre el casc s'hi interposa de nou:
―Però calmi's, home.
L'infermera ha reeixit a incorporar el doctor Cots i ara
llisca altre cop entre les armadures a fi d'arribar a la taula
del malalt. A una indicació del doctor especialista del ronyó,
comença a treure les benes que cobreixen les natges del
malalt, les quals apareixen desinflades, com si un corc
misteriós hagués xuclat la poca vida que hi quedava. Quan
el pacient és situat en la posició escaient, el foll especialista
renal li separa les natges sense compassió. L'anus apareix
amb una coloració vermellosa i granelluda, i unes
ramificacions com de planta marinera bordegen l'esfínter i
s'entaforen cap a l'interior. El doctor hi tafaneja amb perícia,
talment com si no hagués fet mai altra cosa que remenar
budells.
―Pòlips, pòlips i pòlips! És ple de pòlips, això! Ja us
ho deia jo. ―enretira la mà i aquesta surt tota plena de
grumolls colorívols i de sucs pestífers que fan que l'infermera
li canviï immediatament el guant―: Mala... malament, sí tot
està així.
La veu que ressonava dintre el casc i que resulta ser
de l'especialista traumatòleg diu, cerimoniosament:
―Proposo de fer una revisió total, ara i aquí.
Tothom assenteix, excepte l'especialista del ronyó
que mormola alguns mots reticents i que si no prenen en
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l'ànim dels doctors és perquè el problema que se'ls ha
plantejat esdevé cada cop més greu i paorós. El doctor Cots,
tanmateix, no participa en la convulsió col·lectiva, amatent a
la seva, de convulsió, que a hores d'ara l'abassega a
bastament: s'està marejant a causa dels cops del caïment i a
qualques peces metàl·liques que li premen el pit i l'esquena.
Malgrat això, creu convenient de no dir res a ningú i
procurar d'aguantar-se. L'infermera va treballant sobre les
benes que encoberten el malalt, amb lleugeresa però
prudentment, mentre els doctors fiten les seves mans que, a
poc a poc, fan que aquell cos maltractat es vagi visurant.
Quan quasi pot apreciar-se la carn rosada i sagnant,
el doctor Cots, maldestre, inoportú, si més no, exclama:
―No puc!
L'home vol vomitar i, a fi de no donar l'espectacle,
etziba a córrer entre l´atapeïment general fins que reïx a
fer-ho; abans, però, un nou aldarull s'ha produït entre els
doctors i molts es veuen obligats a subjectar-se per tal de no
aterrar en comunitat. Malgrat això, el soroll de l'entrexoc
d'armadures no assoleix de tapar els crits i les exclamacions
dels mateixos doctors en veure que el cos del malalt,
materialment, s'ha fos. Ara sembla un budell desembotit del
que únicament es conserva un cap i un rostre impersonal,
gairebé pertanyent a una altra espècie remotament
hominoide; els ulls, afegits de nou i provisionalment en la
primitiva anaplàstia, fiten el No-Res, la mort propera i
indefugible. L'especialista traumatòleg recita amb veu
campanuda les paraules que, inconscientment, eren a l'ànim
de tots:
―Proposo dur-lo instantàniament a la cambra de
reanimació d'Afons desè.
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Els doctors, ara ja desembarassats de les armadures
antisèptiques i abillats amb les cotes i capes habituals, han
acordat de mantenir indefinidament el malalt en la fase de
resurrecció, evitant l'anoxia irreversible de les neurones
gràcies a un procés mecànic que restablirà l'activitat
cardiorespiratòria. Aquesta situació, per bé que dispendiosa
―gairebé tres cofres de monedes d'or cada parell d'hores―,
serà perllongada fins que ordres superiors aconsellin de
tallar-la. Mentrestant, tots són avinents a treballar
ràpidament i segura sobre la manera de curar l'enigmàtica
malaltia. Els galens discuteixen llurs possibilitats al despatx
del saig doctor Bofarull; la finestra no aconsegueix engolir-se
el fum dels cigars que consumeixen els doctors, excepte en
Florenci Cots, que encara continua marejat al costat del
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senyor Brufau. No pot dir-se que la primera intervenció hagi
resultat un fracàs; tanmateix, tampoc ha estat reeixida per
culpa de les complicacions inversemblants sorgides ningú no
s'explica a causa de què. Per això, els doctors acorden de
redactar un dilatat informe que serà tramès als superiors,
informe on s'hi detallarà, ensems, l'estat actual del pacient i
les mesures adoptades al respecte.
El rellotge d'arena assenyala l'inici i escaig de la
matinada, i les òlibes, incansables, planegen invisibles
entorn de les agulles. Solament de tant en tant se sent el
crit tenebrós d'alguna au i, immediatament després, el batec
nerviós que indica una nova planejada. A part d'això, els
metges van perdent les ganes d'enraonar i s'immergeixen en
un son lleu i contingut, tret de l'especialista del ronyó, el
qual garla nerviosament als pocs oïdors que li queden.
Àdhuc el doctor Cots sembla haver foragitat el mareig i ara
reposa dolçament sobre l'espatlla del senyor Brufau, els ulls
del qual delaten l'esgotament que, a poc a poc, es fa amo
del seu cos. L'especialista, en canvi, s'acreix davant d'aquell
silenci impertorbable. Però quan observa que també el saig
doctor Bofarull s'ha lliurat al sobec general, s'acara a les
panòplies d'armes que pengen de les parets i recita una
lletania mèdica i profètica que l'enorgulleix. Els bustos dels
guerrers que es recolzen sobre les curtes pilastres a frec de
les alabardes, espases, cuirasses i ganivets de tota mena,
també s'han ensopit, així com l'anàglif del sostre i les trenta
cariàtides. I en aquesta nit sense moviment, només les
òlibes i la freda resurrecció del malalt acompanyen el
parlament del doctor.
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XII. Els presoners rebels.
Les cofurnes soterrànies de la presó estan
assossegades. Deu metres per sobre les voltes de pedra,
entre una terra humida mai sadollada de sol des d'un temps
immemorial, la remor de les unitats de falconia no hi
penetra. Els subbuts practiquen l'ensinistrament setmanal de
nit. Però, a sota, els presoners dormen bressolats per
l'amatent i remorosa vigilància dels saigs, un dels quals,
adesiara, fa lliscar la pedra que tapa el forat de la cambra
d'observació a fi d'assegurar-se que tot va bé. La colossal
garjola roman en silenci i des de l'espiell pot veure's els
cossos dels presos ajaguts sobre les lloses; a la banda
esquerra, separades per una doble reixa, les dones dormen
damunt d'un jaç de palla.
A dalt al pati, els subbuts realitzen un entrenament
molt delicat. Es tracta de salvar dues distàncies a cent
metres d'alçària amb un sol batec d'ales del primer subbut
que acondueix una cadena de quatre subbuts més, enllaçats
amb el primer, cadascú aferrant amb les mans els peus de
l'altre. Els subbuts que van a remolc de l'avanter han de
salvar aquella distància sense moure cap fibra del seu cos,
confiats tan sols del batec del subbut dirigent. Solament han
d'estendre les ales i deixar-se dur. No cal dir que l'exercici és
complicat i demana una habilior considerable.
Aquest exercici de translació s'acostuma a fer de nit
sempre que, per alguna raó tàctica, es vol sorprendre
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l'enemic d'una manera silenciosa. Al pati, el caporal de la
unitat de falconia es prepara per a donar l'ordre de sortida
als subbuts que ja són dalt de la teulada i que han d'assolir
la teulada del davant. A fi de no torbar el silenci preciós per
a la concentració mental dels subbuts, el manament de
sortida serà donat amb un senyal lumínic. El caporal, que ja
té el far verd a les mans, espera un breu instant amb el
propòsit d'intensificar la concentració dels seus homes;
llavors, acciona el commutador i s'encén el llum que indica el
començament de l'exercici. La sortida ha estat perfecta: a un
sol batec d'ales, tota la cadena planeja lentament sobre el
pati. Però, a la impensada, uns crits espaordidors brollen de
les pregoneses del pati, uns crits continuats, melòdics,
potents. El subbut dirigent, irremeiable desgràcia, ai las!, es
torba en sentir aquell desori desacostumat i perd la
turgència de les ales. Aleshores, la cadena es volca cap a un
costat i, com un llamp, sense que cap d'ells pugui bategar i
enlairar-se, es desplomen fatalment sobre el terra dur de la
claustra.
La convulsió és general, car els xiscles no han cedit
sinó que ara són més forts que mai; ultra es fan
recognoscibles: és un càntic. Els llums del Castell s'encenen
amb un no res i de totes les portes surten escamots de saigs
a mig vestir, corrent apressadament amb la capa i les llances
a la mà.
Els captius, els vuit mil captius, dempeus, enfollits
per uns mots que resulten inescrutables a les orelles dels
saigs, s'esgargamellen en el càntic Dolça Masmorra. Esdevé
enigmàtica la manera com han pogut posar-se d'acord aquell
eixam de carnota de les cofurnes i encantar ensems una
barroera salmòdia que sembla atorgar-los-hi vitalitat.
Cadascú brama amb totes les seves forces, impel·lits per no
se sap quina mena de bogeria col·lectiva. Tampoc resulta
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clara la seva intencionalitat perquè, fet i debatut, només ells
saben quin significat té ficar-se a cantar una melodia
estúpida, si és que en té cap, de significat. Els saigs creuen
que més aviat és un acte propi de gent ressentida,
inesmenable, malgrat els intents d'anostrar-los i de fer-los-hi
veure el bon camí, l'unic camí que realment han de seguir.
Però ells s'encabassen en estranyes aspiracions, en
continuar velles reminiscències ja del tot ofegades. I
l'element del Castell pensa que aquests desgraciats, rebuig
de la col·lectivitat, persones tossudes, no tenen dret a
dubtar dels mètodes sistemes acceptats i a menysprear
olímpicament la tècnica emprada en guarir llur malura. Per
això cal constrenye'ls.
Un escamot de saigs posa en funcionament les
mànegues d'aigua glaçada i els dolls brollen a pressió de les
parets laterals de la cofurna. El líquid els mossega la pell i
molts cauen per terra en ser tocats per aquell espetec de
fúria. Malgrat això, no cessen de cantar i xisclar com a
posseïts, com a rebels incurables que, segons els vells del
Castell, només una solució dràstica i expeditiva aconseguiria
de normalitzar. Però la quantitat d'aigua que escupen els
forats fa que, al cap d'una estona, els udols enfollits minvin i
els cossos s'abandonin a surar sobre l'immens toll que s'ha
produït. Els crits s'apaguen. Una volta més s'ha pogut ofegar
els gossos lladraires.
A la cambra d'observació, el novell caporal de saig
que supleix l'absència de l'altre, està disposat a frenar d'una
manera radical aquests rebomboris. Ell i el caporal de
subbuts afitoren la cofurna enllacada i els cossos que hi
neden. Veuen com els més joves fan unes rotllanes
enllaçant-se entre ells i deixant que els ancians s'asseguin a
llurs espatlles, eixarrancats, a fi que no els toqui l'aigua
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glaçada sobre aquella pell macilenta i feixuga. El caporal de
l'unitat subbuts de falconia posa al corrent al superior sobre
el sinistre irreparable que han sofert cinc subbuts en acte de
servei. Aquell es grata la barba espessa i negra, com
calibrant l'abast i les causes de l'accidència; després, els ulls
rogencs se li encenen. «No m'agrada ser dur, però ja ho veu,
aquests marrans s'han d'escarmentar ―esbossa una rialleta
que deixa visurar unes dents tortes i ennegrides pel tabac―:
Però ho farem d'una altra manera, sense violències
excessives, de primer. És un mètode refinat i molt eficaç.».
El caporal de subbuts, tot i no saber encara de què
es tracta, acompanya la rialla del seu amic i li ofereix la seva
confiança. Té reputació de ser dels millors especialistes.
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XIII. «Algú ens ha vist i sap que som
aquí.»
En Poloni s'havia despertat i, lentament s'encarrilà
cap a la portalada de l'església i sortí a l'exterior. Els ulls no
van resistir la llum matinera i se li arrugaren en una ganyota
fugaç que li féu girar el cap i posar-se d'esquena al sol. El
badall que inicià de seguida va estroncar-se-li en veure com
una silueta feréstega i grimpadora fugia cap dalt al turó,
botant sense por entre les ruïnes, fent-se fonedís per
moments. No tingué esma per altra cosa que per a llençarse de bocaterrosa darrere un dels nombrosos matolls de la
placeta, desconeixedor de la vertadera finalitat del seu acte,
com a simple mecanisme de conservació, no solament d'ell
sinó de tota una acció, de tot un compromís devers la pròpia
vida i la d'aquells que haurien de venir després, perquè,
d'una manera o altra, allò volia dir que la solitud s'havia
evaporat i no sabien quan. I aquest no saber quan feia que
la inseguretat tornés més puixant que mai a corprendre'ls, i
ara definitivament i de forma ben palesa. A través de les
menudes branques i herbes destenyides observava la figura
com s'esmunyia i llambregava tothora al seu entorn.
Cap endarrere, però, no va ullar-hi gens; potser no
l'havia vist. Aleshores es recordà de l'Aurembiaix; es girà i se
li acudí qualsevol cosa relacionada amb ella. De fet, ell
ignorava quanta estona havia estat sola, perquè el que era
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evident és que sola, més ben dit, sols, n'estaven. Ni en
Víctor ni en Llorenç es veien per enlloc. Era, doncs, oportú
pensar quelcom que atenyés directament la noia, no sabia
ben bé què, alguna història malforjada, sense cohesió,
encara que dramàtica. Resolut, va córrer cap a on ella
dormia plàcidament i li tustà l'espatlla. La xicota es despertà
sense esglaiar-se en absolut; obrí els ulls foscos i somrigué.
―Estàs bé, nena?
―Jo? Què et passa, que fas aquesta cara?
―No t'espantis. He vist algú corrent cap dalt.
Assenyalà
els
casalots
enrunats
que
s'enfilaven,
esllavissadors i juganers.
Ella va tenir per primer cop consciencia de la seva
nuesa. S'aixecà d'una revolada i amb la manta embolcallà
aquell cos torbat i poruc mentre s'arrambava a en Poloni.
―Vols dir?
―N'estic segur. I aquell parell on són?
No van poder contestar-se entre ells, ni calia,
tampoc. Van caminar volant cap al refugi i s'hi encauaren, a
l'aguait de qualsevol sorpresa malagradosa.
La noia va desfer-se de la manta i es col·locà els
pantalons i la blusa a correcuita, mentre en Poloni, dut per
un temor inconcret, embarrava la portalada amb un parell de
bancs esmicolats pel temps. Després, com obeint a l'alerta
d'una trompeteria escandalosa, va adreçar-se a la porteta
que donava eixida a un dels carrerons, aquella mateixa
porteta que dies enrera l'Aurembiaix els descobrí i, ensems,
descobriren allò que durant tants mesos havia de ser el seu
cau: l'església. Mentre el xicot assegurava la porta amb un
ferro travesser va recordar-se d'aquell primer dia, tan llunyà
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ara, però en realitat tant a frec d'ells que era impossible
desprendre-se'n. Aquell jorn, tanmateix, era un altre jorn,
diferent, més esperançador potser; duien als seus lloms una
càrrega important, un deute amb ells mateixos. I cregueren
que el deute s'havia de pagar. Per això la visió del món era
sota una única teoria, una sola creença entre els múltiples
modes d'entendre les causes que impulsen els afers
humans. En Poloni recordava com n'estaven d'il·lusionats
llavors; i era una il·lusió esperonada per la mateixa por que
els seguia constantment, llepant-los les sabates,
esgarrapant-los ara i adés llurs espatlles, com si fos l'ombra
indefugible i ells els pelegrins embravits a la recerca d'una
llum que s'antullava propera, davant seu. Però avui la llum
se'ls havia eclipsat i l'ombra els embolcallava. En Poloni
assegurava el travesser com volent privar l'entrada a la
foscor, sense adonar-se que la foscor no hi havia d'entrar per
cap de les portes del temple perquè era a dins, a dintre seu.
I l'ombra, arraulida als més íntims replecs del seu ésser, se'n
rifava d'aquella por i, plena d'avolesa, se'n sentia satisfeta
que els nois no ho descobrissin.
La por és sempre una ombra, malgrat les disfresses
amb què s'abilli, malgrat la falsa llum que sobre ella, la seva
aliada, els enemics hi projectin. I ara prenia diverses formes
que ràpidament es feien fonedisses per tal de convertir-se
en unes altres que no donava temps a capir. En Poloni i
l'Aurembiaix, asseguts al seu recer al costat de la portalada,
contemplaven a través de les cortines de sac una nau
grandiosa i un altar esmerlit però tètric. A frec de l'altar, la
porta de la sagristia cobejava una de les formes
espaordidores. Allí on de primer antuvi en Poloni havia
trobat els pergamins i llibrots que explicaven la Història, la
por semblava condensar-s'hi, com si vingués endemig
d'aquelles vicissituds historials, com si sorgís del ventre del
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temps, donant la mà a tots els personatges redivius, a totes
aquelles persones que havien mort per la seva culpa i que
ara ella, l'ombra llefiscosa, arrossegava com un trofeu, com
un signe inequívoc que els segles es repleguen sobre ells
mateixos oferint-nos una bescara de la vida tan homòloga
que hom creuria única cara de la mateixa moneda. I la por
seguia allí, al costat de l'altar que en altre temps serví adés
per a rebutjar-la adés per a encobrir-la i col·laborar amb
ella; els xicots podien veure la seva rialla monstruosa que
abastava tot el llindar de la porta de la sagristia, fins que la
rialla es féu sonora i el monstre començà a envair l'espai.
Era necessari trencar la suggestió. Era necessari que
ells dos xisclessin més fort que la por i renovellessin una
batalla concertada des del dia en què van autoafirmar-se
escàpols i que tantes vegades havien ajornat després del
darrer combat anodí, no guanyat per ningú. Tanmateix,
sabien que ara tampoc la guanyaria ningú, la batalla; però
calia rebrotar-la si no volien esdevenir vençuts abans d'hora.
Per això en Poloni va decidir agafar una espelma i fendir la
foscúria que a hores d'ara s'estenia com una serpent sobre
la llosa freda de l'altar. Potser aquell altar on antany se
celebrava el sacrifici avui serviria per a llur immolació, com
les viandes servides al mateix plat en què hom s'ha menjat
l'entrant. Potser sí, però calia arriscar-s'hi.
L'Aurembiaix encengué dues espelmes esgrogueïdes
que va treure d'un paquet fet amb paper de diari; en donà
una a en Poloni i l'altra se la va guardar per a ella. La minsa
llum que es filtrava de l'estret rosetó a penes il·luminava el
passadís central fins a les grades del presbiteri. Quan van
arribar-hi no s'hi deturaren, sinó que, decidits a lluitar contra
la por, van esquivar l'altar i penetraren a la sagristia. La
cambra no tenia ventilació de cap mena; malgrat això, la
flama de les bugies bellugà com impel·lida per un misteriós
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corrent d'aire, però de seguida, així que s'hi endinsaren,
desaparegué i tot s'il·luminà escassament, el punt just per a
decidir que, efectivament, cap home grimpador s'hi havia
entaforat. A despit d'això, la llum no reeixia a foragitar la
suggestió del tot i els privava d'una seguretat en ells
mateixos molt necessària; però dubtar després d'aquella
comprovació era infantil; altrament, no creure en què la por
tenia suficient poder com per a esmicolar-se en infinits
bocins i amagar-se en el racó més impensat, no creure en
aquesta habilior immanent, era una descurança perillosa.
En Poloni veié sobre un moble que servia per a
guardar les casulles, els llibres plens de polsim. Eren tres
volums enquadernats en pell de corder tan arrugada que
semblava que l'animal volia prendre forma novament i
escapar-se d'aquells fulls rogencs. El xicot va agafar-los i
se'ls carregà sota l'aixella. Inconscientment i previsora,
s'enduia una part d'ell mateix, de tots plegats, per si no
tenien ocasió de tornar a veure el seu amagatall.
L'Aurembiaix palplantà dues candeles sobre aquella
mena de taula i s'assegueren a esperar els companys.
Haurien pogut sortir a buscar-los però van pensar que, en
fer-ho, agreujaven el risc de ser descoberts per l'espiot
grimpador o per molts altres espiots que ni tan sols sabien si
existien. En Víctor i en Llorenç, en cas d'haver vist quelcom
semblant, ja se'n capguardarien. De manera que van decidir
esperar.
Els llibrots, sobre la magra taula, demanaven de ser
xafardejats.
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«Aquell fou un any en que vingue una gran
mortaldat que matava tothom e cap home que te per
mester guarir les malalties podia les adobar. I era aixi
que cap galen no trobava remeis i cada jorn morien
mes de trecentes persones; ni lo galen mes
anomenat e savi que era, en Pons de Romani sabia
quina cosa era escaient de fer. E lo dit gale havia una
filla, Aurembiaix de Romani que era esdevinguda
maridada contra la sua voluntat de son pare amb un
home que es deia Llorens Sa Costa e que fou uns
dels que feren la Unio dels traydors dels regnes de
Arago e de Valensia. Pero lo gran capita de la dita
Unio fou un dels homens pus savis en Dret, en Victor
Sala e, ensems, tambe fou gran executor de la Unio
el que feia de draper e se anomenava Poloni Redo.
»E estant lo rey a la seua cort prenent consell dels
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seus consellers vegue que la gent moria a causa de
aquella malaltia espaordidora e va decidi anar cap a
Terol, puix que en aquell lloc la pesta encara no hi
era arribada. E aixi ho feu, e va parti ab un
guarniment de atzembles ben carregades e aparell
de centcincuanta homens a peu e a cavall; parti ab la
seua muller e les seues filles. Pero la seua muller la
reyna havia estat presa de la malaltia que cap galen
sabia foragitar, e per ço arribaren ben aviat a la
ciutat de Terol. Mes la reyna era fortament agreujada
e va mori en lo cami. E lo bon rey pregava a Nostre
Señor Deu que li fossin donades forces per tal de
aguantar aquelles desgracies e altres que encara
havien de venir. Perque al reyne de Valensia, los dits
conspiradors aparellaven hosts que defensarien la
Unio. Llavors, lo rey volgue se anar a la ciutat de
Valensia e prendre la per a ell, e acabar de tal guisa
amb los dits conspiradors. Lo rey prengue cami vers
la ciutat de Lleyda on serien aparellades les hosts,
pero abans que hi fos arribat una agrupacio de
homens molt salvatges atacaren lo rey e la seua
mainada que be el protegia, e aquestes homens eren
al servei del capita de la Unio Victor Sala, e fou ell
tambe qui va disposa que fossin atacades les
mainades del rey e que ell mateix, en la seua
sagrada persona, fos fet presoner e aconduit a un
lloch molt secret que ningu no sabia. E aixi ho feren
los dits homens salvatges e prengueren un cami que
era mes enlla de les terres del reyne de Valensia e
que anaven cap a la ciutat de Barcelona, ensems
dels traydors, que tambe lo van agafar. Lo esmentat
cami donava a una cruilla mant coneguda per la gent
de les contrades a causa de haver estat en altre
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temps pasat una cruilla on hi enterraven els lladruchs
que eren enforcats, per tal que, despres de clavar los
un tasco de fusta de alzinera talada en lluna girant al
bell mig del cor, no es convertisin en malignes
besties nitaires que xuclen la sang als homens que
troben. E la dita cruilla era coneguda per moltes
altres coses, com aquella batalla que el besavi del
nostre bon rey feu contra uns heretges que
profanaren la Sancta Religio e la poltica de lo rey. En
aquest lloch, doncs, hi foren arribats los homens que
segrestaren lo rey, ultra els traydors de la Unio e tots
plegats caminaren un averany que ningu de la vora
no acostuma a caminar per allo que ha estat dit del
mal nom que havia la cruilla. Al cap de mig dia foren
arribats a un lloch inhabitat e sense esglesia
anomenat Muntdeleo e alli fermaren lo bon rey.
»Los homens salvatges es quedaren a protegir aquell
lloch sense host e cap mena de cavalleria, puix que
no era necesari gran parament perque ningu no
sabia a on lo rey era. Per lo rey havia bona policia
secreta que mentrestant lo cercava sense parar e
sense aspaventar les gents del reyne dientlos que lo
rey havia estat segrestat, car no convenia que los
enemichs de fora del nostre reyalme sen
asabentesin. Endemes, la pesta matava gent e les
collites morien e ningu no sembrava per lo any que
ve, de manera que la miseria era gran e lo poble no
va adonarse que lo reyno anava a les Corts a
paraulejar lo afer de la Unio e tots es pensaven que
era meditant e pregant Deu en un monestir per tal
que Nostre Señor li enseñes lo cami que havia de
seguir. E malgrat tot aixo, los homens salvatges que
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ajudaren los traydors es quedaren a protegi los per
pochs sous que aquells els pagaven e que eren
norantacuatre sous barcelonins, ensems de set
mamodines i mitcha, ultra hi afegiren despres sinc
mitcheres i cuatre punyeres de civada cada semana.
E tal quantitat de bens els era atorgada perque
ajudesin a fer la traycio e que a ning no fos dit que
ho feien. E aixi, los salvatgins Manuel de Thous e
aquell que es feia dir Sanct Joan Coroleu, arranjaren
una mena de torres de guaita e vigilaven tothora que
ningu no goses torbar aquella vexacio que feien al
rey, e que no era altra que la de reclamar que fos
reconeguda la Unió com un altre reyne que no era el
reyne de Arago, e volien que fos un reyne diferent,
amb els seus usatges e lleis.
»Tant bon punt lo rey fou tancat en la unica casa del
lloch que no era derruida, arribaren los traydors que
havien deixat la ciutat de Valensia en mans de altres
homens que igualment eren gent reconeguda de la
Unio com un baro que era per ben tingut e que
sanomenava Bernat de Estriu, e que era escriptor de
belles poesies e rimaire de la gaia ciencia e que plaia
molts cops lo bon rey. Mes lo dit escriptor tambe
havia estat convensut pels traydors de la Unio, ultra
era un dels que ab mes anims hi lluitava. Aixíi doncs,
estant lo rey a la dita casa, hi entraren de primer lo
advocat e savi en Dret Victor Sala seguit del draper
Poloni Redo; al seu darrere venia lo matrimoni de
Llorens Ça-Costa e Aurembiaix de Romani, filla de
galen.
»Lo rey anava brut e estripat, car despres de la
embosca que li havia estat feta no havia hagut temps

187

de netejarse e ningu no hi havia que de ell cuides. E
veient aixo, los traydors donaren vestits al rey e
deixaren que se abilles amb ells. Quan aixo fou fet,
en Victor Sala ve pendre la paraula e digue al rey:
“Vos se que be voleu al poble nostre, mes vull que
sapiau que nosaltres haguem feta la Unio per tal que
lo regne de Valensia visqui en pau e abundancia
segons han les seues lleis e costums. E havent dit
aixo lo sanct rey no responia e havia los seus ulls
molls de llagrimes de ira contra los traydors que de
tal guisa gosaven parlarli. E lo advocat Victor Sala va
continua: “Per ço vos demano que hagueu a ben
ficar la signatura en aquestos documents”. E lo savi
rei vegue la perfida traydoria e no pogue se contenir
los plors; mes com sia que es un gran rey, va rebutja
allo que li era ofert e, agafant amb tota la seua força
los dits documents, los va esquinça en mants bocins
e los va llença lluny seu. Llavors digue: “Cap rey no
malvendria lo seu poble per causa de un paper que
es brut de sang traydora”. E aquestes semblants
paraules feren que los traydors lliguessin lo rey amb
unes cordes gruixudes de aquestes que solen servir
per a lligar los embalums als lloms de les atzembles;
e tal escarni li feren al rey e lo van deixar una nit sol
en aquella casa mentre ells esborranyaven un llarg
escrit que era una mena de carta que havien de llegir
a les Corts e poble de Valensia lo dia en que lo rey
atorgués los drets a la Unio. E lo bon rey patia com
pateixen aquells que son fermats a betzef en una
closa, e plorava per la mort de la seua muller e per
les seues filles que havien restat a la ciutat de Terol.
Va passa tota la solpostada, gran nit e matinada
resant a Deu e a tots los sancts e va prometre que si
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podia aguantar aquelles ofenses e no signar cap
document, faria bastir una gran esglesia en aquell
mateix lloch en que ell era avui pres e fermat com un
gos.
»Com sia que pasaren los dies e lo rey es negava a
signar, los traydors van dirli que les vides de molts
milers de persones dels dos regnes eren a la sua
voluntat, e que si no volia reconeixer la carta, les
hosts aparellades a Valensia farien la batalla contra
les host del rey. E li digueren que no podia fer altra
cosa que aquesta, o sia, de signar, perque el regne
valencia era fort e ben asortit de tota mena de
conreus e horts que feien bons fruits, car la
pestilencia malbona no havia fet alli tantes
desgracies com a les ciutats de Barcelona, Lleida e
Saragosa, les quals havien estat delmades e ningu no
menjava aliments bons e los diners de la cort e del
poble minaven cada cop mes, a frec de arribar a una
misèria completa. Perp lo savi rey va entrelluca la
mentida e altre cop shi va nega. Llavors, lo draper
Poloni Redo e lo gran traydor e asasí Lllorens ÇaCosta li digueren que havia de concedir allo que li era
demanat si no volia que ells el matesin en nom del
poble de Valensia, que volia e esperava la carta. Mes
lo rey tampoc se va espaventa per tal amenaça
sacriega sino que respongue: “Davant Deu vos juro
que val mes que me occiu, car lo castich que us he
preparat no haura misericordia”. Havent això sentit
los traydors en Victor Sala hague la voluntat de se
esperar fins lo dia de Sanct Eusebi, e tambe hague la
voluntat que lo rey no menges cap aliment e no
begues aigua ninguna fins lo dit jorn a hora de
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migdia, quan lo sol deixes de penetrar per la finestra
gran de la sala.
»Mentrestant aixo pasava, aquells dos homens que
vigilaven tostemps dalt de les torres de guaita no
havien altra distraccio que la cacera de conills e
qualques besties mengivoles, e a tal efecte havien
bastit una mena de aixopluc perque la pluja e lo sol
no torbessin la seua comesa. Pero aitant estades
fetes aquestes coses, ambdos homens eñoraven los
pobles e aquells llochs on serveixen vi e dones, puix
que ells no voilen saber res de la Unio e solament
volien haver bons diners e plaers. Tampoc era que
fossin partidaris del rey e dels altres homens lleials,
ans contrariament, sovint renegaven de ells. Per ço,
doncs, com sia que aquesta mena de persones
nomes ateñen allo que els es de bon profit e no es
capguarden de les coses espirituals, decidiren de fer
una breu escapada a la vila de Cervera, que era ben
a prop, a cercar aquelles foteses materials de que a
Muntdeleo anaven escasos. E aquestes coses eren,
com he dit, força vasos de vi e dones calentes que
jauen per pochs sous. Havent decidit aixo, anaren a
trobar en Victor Sala e li digueren llur intencio e la
manera com els havien pensat la acomplir sense que
perilles la seguretat dels traydors; e aquesta manera
era de anar de primer un de ells a baix a la vila de
Cervera e, quan aqueix fos retornat, anarhi lo altre
companyo. En Victor Sala, que era un home prudent
e savi malgrat de ser capita dels traydors de la Unio,
digue que no ho volia, puix que havia gran por que
pases quelcuna cosa; mes los homens salvatges
diguerenli que de tal guisa ells veurien e parlarien ab
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lo poble, e sabrien novelles que li serien de gran
profit. Aixo ho digue lo home astut com guineu vella
que era en Manuel de Thous, mentre que aquell que
es feia dir Sanct Joan Coroleu e que era mut e no
parlava gens, tambe pensava igualment, no en servir
als traydors sino en afartar la seua fam de dones.
Aleshores lo advocat assenti e va permetre que
agafessin torn de baixar a la vila, mes adverti que
haguesin cura dels esbirros del rey, si es que nhi
havia. Els homens salvatges escridasaren plens de
joia e donaren grans riallades perque aviat haurien
gust. Llavors, en Manuel de Thous va agafa un
gavinet molt gran que duia penjat al cenyidor e lo
clava al tronc de un arbre gairebe fins mitja fulla;
despres, lo mut Sanct Joan Coroleu lo gita ensems e
lo va clava fins al manec, e com sia que lo tracte era
de baixar primer a la vila aquell que claves a pus
fondaria lo dit ganivet, fou lo mut qui amb sa força
de bestia capada guanya lo privilegi.
»Aixi donchs lo mut davallà lo cami de Mundeleo a la
cruilla, e com que era poner per les coses e los
misteris de bruixes, feu que lo cavall anes força de
presa a baixar lo cami per tal que quan fos arribat a
la cruilla lo sol encara no hagues donat via a la nit.
En passar per la cruilla, lo mut va senyar se e resa
un parenostre per foragitar les esperits malignes, e
cavalca a esperons batuts cap a la vila. Havent
arribat a un hostal que li deien Ca la Quica, de molta
mala renombrada, que hi ha abans de la vila, lo mut
Sanct Joan Coroleu va deixa lo cavall e se encamina
cap a les donotes que cuidaven de lo dit alberg, e
que no eren sino dones que fan la vida als vianants e
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que mitjansant deu sous has lo gust balder de una
nit amb elles. Aixi fou que lo mut es dirigi a una dona
vella que cuidava de les altres, o sia, una alcavota, e
li digue amb tot de signes porchs que ofenen los
bons costums, que volia jaure amb una femella. La
vella reia molt de que fos mut e tambe feia tot de
signes porchs fent passar lo dit primer per dintre de
un forat que feia ab els dos dits de la altra ma, e tots
reien com a bacons. Pero la vella hague voluntat que
abans de entrar a la cambra lo mut baixes al corral
que hi ha sota lo alberg e es tragues la roba pudenta
e neteges lo seu cos. Aixi ho feu e rapidament e folla
va penetra a la cambra on la dona de gust era
ajaguda feia estona, e aixi la contempla ab ses ulls
que donaven lluisor e la boca que no podia dir res
plena de babes. E la dona de gust no hague temps
de se adonar de res, car es troba lo mut a sobre de
ella en lo llit, e muntada e remenada. La dita dona
no calgue pensar gaire per veure que lo mut no
havia descarregat los seus ronyons en molt de
temps, perque totes les robes foren embrutades lo
primer cop.
»Quan aixo aixi passava, la alcavota vegue los vestits
del mut Sanct Joan Coroleu, e com que fou creguda
que fornicava, va cerca la bosa dels diners e la obri;
com sia que lo mut portaba forsa sous, la vella va
cavila una malifeta per tal de prendrels hi. E aquesta
malifeta se hauria de fer de germanor ab la dona que
ell havia ara al llit.
»Quan lo jorn fou llevat, lo mut fugi cap a Muntdeleo
e va conta ab tot de señals e rialles a en Manuel de
Thous com havia hagut gust a Ca la Quica. E llavors
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li tocava la tanda a lo altre home salvatge, e va agafa
lo cavall e va cavalca a tota presa. La vella alcavota
aquest cop va torna a regirar les robes den Manuel
de Thous, e aixi mateix troba mants diners. Poch
abans de marxar, la dita vella li va conta que lo dia
proppasat havia vingut lo mut, e de tal manera ho
feu que sense que en Manuel de Thous digues gran
cosa ella sapigue que los dos homens eren amichs.
Per ço, doncs, els va convida a que tornessin un altre
cop.
»E mentrestant aixo suchceia, los traydors de la Unio
asetjaven lo bon rey e volien que els fos donada
aquella prerogativa, mes lo rey tostemps shi negava.
Pero les seues forces cada cop mivaven a causa de
no menjar cap aliment ni beure mes aigua que una
gerra al dia. E la festa de Sanct Eusebi era propera e
los segrestadors no encertaven quina cosa haurien
de decidir, perque occir lo Sanct rey de Arago es crim
molt gran e avol, e si ho feien la seua vida finiria dalt
de una forca lo dia de Nadal.
»Altrament, los dos homens salvatges tornaren a
sentir la calentura e volgueren tastar novament la
luxuria de Ca la Quica; e per ço pregaren a en Victor
Sala que els dones una nova venia. Altra vegada
tornà lo mut a cavalcar cap a la cruilla, mes aquest
cop fou deturat per una gitanalla que lo volien
engrescar a fer fira amb una mula; pero com que lo
mut era qui-sap-lo bord e ferestec, no feu cas dels
oferiments de comerç e gita la seua cavalcadura cami
avall. Quan fou arribat a lo alberg vicios vegue gran
animacio e gatzara, e tal gaubança era perque uns
homens havien pres posada per alguns dies, e
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aquestos homens eren de molts pergamins e bones
armes. Mes lo salvatge que parlar no podia no feu
cas de aquella gent e fou anat de seguida a la
cambra de la femella. Quan aixo vegue la alcavota,
rigue per sota lo nas, car ja havia aparellat bona
trifulga ab la dita femella de lo llit per tal de ferse
amb la bossa de lo argent. E fou aixique mentre lo
mut Sanct Joan Coroleu feia la feina a la mosa,
aquesta va cuita a esmuñir los dits entre les seues
robes, e a cada enfonsada que feia lo salvatge ella
recomptava les monedes per damunt de lo seu llom.
»Quan lo mut baixa a la taberna que hi havia sota les
cambres de gust e volgue abeurar se de vi, se adona
que no duia la bossa dels diners, e aleshores va
comença a xisclar e aspaventar tot hom. Com sia que
la vella hague por que fosin descobertes ella e la
dona, feu callar lo mut e lo foragita fora de lo alberg,
perque no volia que los nobles que allí eren fesin
cabals de aquell asumpte. Mes los dits nobles no
eren tals, sino que eren esbirros secrets de lo nostre
rey de Arago, que a ell cercaven de amagatotis. E
com que los dits esbirros saben molt be la seua
feina, de seguida volgueren saber quina mena de
cosa havia suchceit, e la mestresa vella els ho va
conta, mes haguent bona cura de no se embolicar;
pero ells no comprenien com un home tan miserrim
e barbar pogues haver diners, e per aquest motiu
decidiren lo seguir, a veure quina cosa anava a fer.
Pero lo mut, que ha era fora de lo alberg, era molt
irat; e va lliga caps e cregue que la gitanalla era qui li
havia furtat la bosa. Com un llampec feu cavalcar la
seua montura cap a la cruilla, mes aixi que hi va
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arriba, la dita gitanalla ja no hi era; pero ell segui
encara un bon troç de cami, e no se adonava que los
esbirros lo seguien. A tot aixo se esdevingue proper
lo capvespre, e com que lo mut havia gran paura a la
cruilla de les bruixes, decidi se anar cap a Muntdeleo.
E contaren los esbirros que el seguien cap dalt a la
closa que, malgrat la foscor de la nit, ells lo podien
estalonar nomes amb les oides amatents a les
blasfemies contra Deu e los Sancts que proferia.
»E de aquesta guisa los esbirros arribaren a dalt a
Muntdeleo e pogueren veure amb los seus ulls com
los traydors turmentaven lo bon rey e com li deien
coses perfides sobre el regne que ell be manava;
mes tambe vegueren com lo rey no cedia en la seua
negacio. En advertir tal gran peccat, los esbirros van
fer que dos homens anessin al aquarterament de
Cervera, que era ben proper, e que alli aparellesin
qualques cavalleries e homes armats, e que amb
molta cura remetes la dita host aquella mateixa nit
per tal de fer una embosca als traiydors que res no
sospitaven.
»E tot aixo fou fet amb gran discrecio, perque no
convenia que la gent de la contrada ho sapiguesin,
car algu podia haver bones relacions amb los
traydors e desballestar tal parament. Encara la
albada no era sortida, quan va arriba la host de
Cervera. Llavors, lo capita que manava los esbirros e
que havia per nom Bernat Fonollet, feu que dos
homens arribesin a la casa on lo rey era pres e alli
mateix lo rescatesin sense fer soroll, e que lo jaç on
lo rey reposava fos omplet de pedres per tal que
sembles que hi era. E tot aixo fou resolt ab gran
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silenci fins que la llum del novell jorn esdevingue
prou forta perque los esbirros fesin la batalla als
traydors que cap cosa no havien sentit. E lo capita
Bernat Fonollet va dona la ordre de batalla sota lo
nom de Nostre Senyor Jesu-Christ e del valent Sanct
Jordi. Quan los traydors vegueren los homens del rey
se tingueren per morts e volgueren retenir lo rei en
lo seu poder. Lo advocat Victor Sala va mana que los
esposos Llorens Ça-Costa e Aurembiaix de Romani
anesin a buscar lo rey e lo duguesin junt ab los altres
traiydors, los quals es defensarien de la batalla. Mes
la seua estrañesa fou gran aixi que vegueren que lo
rey havia fugit e no era en lo seu jaç, sino que
aquest era un munt de pedres. E com sia que los
traydors no havien ningu per tal de fer la defensio, la
batalla fou guañada pels esbirros ab gran facilitat.
Mes nhi hague dos de ells que trobaren la mort, e
aquestos dos eren los homens salvatges Manuel de
Thous e lo mut. Quan lo rey vegue que de tal
manera havien mort lo parell de homens, va dona
gracies e lloa Deu, e los seus cosos foren alli deixats
perque no eren dignes de fer los hi enterrament.
»De aquesta manera los traydors de la Unio de
Valensia foren presos e lligats per lo coll e les mans
al darrere les mules, e aixi foren aconduits moltes
llegues fins a la Cort; e los dits traydors patien molt e
sovint eren arrosegats per les mules sense que ells
poguesin se llevar dempeus. Mes com sia que lo rey
es persona justa e generosa, quan aixo suchceia feia
que els presoners haguesin refrescament e qualques
coses per a mejar. Pero lo desti de Deu volgue que lo
matrimoni agafes aquella malaltia que alehores corria
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per tot el regne e que ningu no sen adones; e per
aquesta causa, lo dit matrimoni mori pasada la ciutat
de Lleyda e fins moltes llegues despres los esbirros
no vegueren llurs cadavers. Quan aixo fou esmentat
a lo bon rey, feu que fos feta una fosa e que tot
home reses un pare nostre; ab aixo veureu quant
impagable es lo nostre governant del regne de
Arago.
»Quan foren arribats a la Cort, lo rey volgue que los
dos homens que restaven vius fosin tancats en una
fosca masmorra e ben vigilats llurs moviments. Tant
bon punt aixo fou acomplert, foren covocades unes
Corts per tal que tot hom pogues discutir de quina
manera se havia de castigar los traydors. E quan les
dites Corts hagueren lloch, un noble que es baro de
Perellos parla aixi al rey “Señor, doneu me acord de
vint dies e mainades per a combatre la ciutat de
Valensia e jo vos la pendre per a vos, car hi ha gent
despagada que no han escarment de aqueix fet e
volen tota hora restablir falsament e hipocrita les
drets de la Unio. Havent aixo lo rey sentit prengue
bones oides de tals paralules e va atorga al baro de
Perellos ço que ell li demanava. E aixi parla lo rey:
“Be has dit, noble baro, que los enemichs encara
gosen se rebela. Has, doncs, lo meu plaer per tals
coses que de Nos vols”. Fou aixi que lo dit baro parti
vers la ciutat de Valensia e la prengue en nom de lo
rey de Arago; e foren fets molts homens captius de
la justicia e tancats en masmorres. Enmig de aquesta
gent hi havia lo escriptor de versos Bernat de Estriu,
lo qual no resisti la fredor de les presons e que fou
anomenada pesta negra. Quan lo rey sabe de la

197

victoria haguda a la ciutat de Valensia va convoca
novament les Corts per tal de tractar del castich dels
traydors e de les noves lleis que haurien de se
acomplir en tot lo nou nat regne fins que Deu
volgues. E les dites Corts prengueren accord que lo
advocat Victor Sala e lo draper Poloni Redo fossin
enforcats e mutilades les seues parts del cos, e,
ensems, que llurs despulles pengesin fins lo dia en
que es recorda e celebra lo neixement de Nostre
Senyor Jesu-Christ.
»Com sia que lo rey de Arago havia promes a Deu
bastir una esglesia a la closa de Muntdeleo, va
disposa que aixi fos fet. E aquesta esglesia hauria
per nom esglesia de Sanct Eusebi de Muntdeleo, e
tambe que cada any fos celebrada la seua festa ab
grans lloances e joia per a tot hom. E la dita festa de
Sanct Eusebi era abans de la epoca de traginar els
fruits de la terra, quan han estat fetes les collites e lo
blat guardat ben ensacat. E tambe volgue que la
cruilla de les bruixes fos treta de malefici e que una
gran creu de terme fos bastida en aquell lloch, a fi
que la gent sapiguesin lo cami de Mundeleo e alli
anesin a viure en pau. Per que aixo fos asolit, lo rey
dona credits de diners als pagesos que alli volguesin
conrear noves terrers, ultra va dona diners a
bastament per a contruir casa franca a los dits
pagesos. Mes aquesta gent eren molt pagats de si
mateixos e no volgueren lo oferiment del rey, perque
deien que aquell lloch era maleit de bell antuvi e se
estimaven mes viure a les seues poques terres e
cases velles que no pas a dalt a la closa. Quan lo rey
sabe aixo, va disposa que alguns presoners de la
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Unio que no havien ofes en gaire mesura la justicia,
fosin perdonats de la seua pena e destinats a viure a
Muntdeleo. E aixo fou acceptat a mans besades per
los dits presoners e la closa es converti en un poble
habitat. E totes aqueixes coses foren fetes contra lo
rey de Arago, e aquestos esdeveniments volen dir
que mai hom deu voler renegar de lo bon rey, sino
que sota la seua justicia sha de viure. Totes les coses
que els va passa als traydors de la Unio serveixen
com exemple per a tots aquells que es pensen anar
millor apartats de la politica del rey e viure e ser
governats per altres homens que no han de Deu lo
poder per tal que dit govern sia legitim. E vegueu aixi
mateix com despres de haver hagut gran victoria
contra la Unio, Deu volgue premiar a tot lo poble del
regne fent que foragites la dolenta malura
anomenada pesta negra, que tant de mal havia fet
als homens, horts e conreus, e a totes les viles e
masies. De aquesta guisa e joia se va renovella lo
any del Señor e en va comença un altre que tambe
fou de grans victories pel nostre rey. E tot aixo va
pasa lo any MCCCXLVIII.».
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XIV. És hora de fer feina.
Els nois, ara ja tots reunits al seu cau, llambregaren
l'espai sòlid del temple i les runes i camps que s'antullaven
darrere les parets, amb aquella recança que hom sent
davant de les il·lusions avortades. Àdhuc més enllà
d'aquesta frustració llurs mots no eren, no podien ser altra
cosa, sinó vòmit d'un ésser malencònic, síntesi de tots
plegats, que veu com l'avenir li fuig de les mans talment un
peix bellugadís caçat en mala hora.
Potser sí. Potser era cert que el llogarret havia perdut
la seva qualitat de símbol, però també podia ser que hagués
assolit la seva vertadera simbologia: la de l'ensulsiment, la
de cosa condemnada des d'un temps ignot. Ells veien com
una darrere l'altra s'anaven diluint les vagues esperances
que tenien els primers jorns, aquelles ganes de desafiar,
encara que només sigui un cop, la sort que necessitaven per
tal de veure's com en realitat eren; allò era la prova de foc,
el primer daguerreotip de llur creença en la vida. Però ara el
mecanisme fotogràfic els jugava una mala passada i els
oferia una cartolina amb una espècie ben diferent d'aquella
creença que tot just talpejaven; i era una imatge
enterbolida, de colors irreals, de figures que no eren ells sinó
uns éssers porucs i derrotats que mai haurien cregut
homòlegs. Ni el paisatge on les figures del daguerreotip
romanien fixes era el mateix paisatge, sinó un altre que
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deixava entrellucar la vella terra malmesa que volien
redreçar. Però la fotografia mostrava clarament que res no
havia canviat: el seu estat d'ànim ara i aquí era solament un
fals miratge que tornava a degenerar vers el mal de sempre,
vers les formes més primitives de sofriment, vers tots
aquells trets atàvics rebutjats qui sap quantes vegades, qui
sap des de quan, però, tanmateix, mai enderrocats.
Si més no, llurs propòsits havien sofert una brutal
commoció en els fonaments, i aquell edifici a bastir que
esporuguia en Poloni es capgirava a un edifici distint, mol
més efímer i ful, com si fos una caseta de joguina a punt
d'abatre's al primer buf. I el llogaret els immergia en aquesta
destrempadora visió, com talment havia fet des que va
néixer amb tots els seus habitants. No obstant això, llur
edifici bastit amb penes i treballs en l'anonimat continuava
essent l'objectiu, la finalitat de tot; perquè malgrat les
traves, els materials de construcció de què se servien any
rere any, vida rere vida, cadàver sobre cadàver
comptabilitzats sense marge d'error en llurs malmeses
consciències, malgrat tot, aquells materials eren encara
nobles. I comprenien també que el gran edifici gaudeix d'un
dinamisme exasperant, que per molts terratrèmols i batalles
que el soscavin conserva, si més no, la força aletargada,
l'impuls que el farà redreçar-se en l'avenir. En Poloni,
poèticament, interpretava que era com si els maons fossin
un bocí solidificat del nostre cor, i afegia que si arribés un
mal jorn en què caigués la casa, s'esfumés la força i
s'esmicolessin els maons, si arribés aquest dia fatal, els cors
no ho resistirien i la terra s'ompliria del No-Res. I ells, com
un paleta que s'afanya a fer paret, van agafar els plànols pel
seu compte, uns plànols vells, ronyosos, cargolats i servats
en algun calaix antic, i els van interpretar. No és estrany,
doncs, que bellugui i que amenaci ruïna, aquesta casa
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fantasma.
L'Aurembiaix, però, hi dóna una versió distinta, no
tan pessimista, agafada, senzillament des d'un altre punt de
vista. «Si belluga vol dir que encara és viva. Crec en una
força atàvica, mare de totes les il·lusions, creadora i senyora
del nostre viure en aquest infern. I d'allí, de les pregoneses
de l'antigor, ha de venir a esperonar als vius i als morts. Crec
en la resurrecció d'aquells càntics que els patriarques
nostres compongueren els jorns d'alegria i que avui, ai las!,
sonen a dramàtica opereta en la qual tots han d'afegir la
pallassada, el crit, el gall en l'entonació d'unes notes que,
per velles, s'han esmunyit entre els fulls o bé pengen,
impotents, de les línies del pentagrama. Crec en l'eterna
honesta vida, vida negada, vida morta, vida asexuada.»
De retop, aquell violament del seu Montlleó els duia a
un estadi de reflexió que els pansia i desmoralitzava
irremeiablement. Calia suposar que des del dia en què hi van
anar a raure, la sospita continuada de sentir-se víctimes
d'algun espiot era certa. I fins ara no se n'adonaven. Els
xicots van recordar aquell cop que anaren a cercar el pou
d'aigua; evocaren com la pluja minsa va empènyer-los a
descobrir el líquid i també, a la possibilitat d’entrellucar els
fantasmes que havien deixat el terra moll i que,
inexpugnables, s'encauaven darrere els arbres llunyans. Però
solament van saber antullar una presència remota. També
en Poloni, tafaner d'una Història incerta, podia haver-se'n
adonat i, això no obstant, va cloure els ulls a les seves
profecies. Ningú no va saber veure les admonicions que la
vida passada els servava.
Era un conjunt de situacions previsibles d'antuvi.
Encara que Montlleó hagués estat un lloc enfonsat fins a un
límit inassequible per l'enemic, encara que no hi hagués
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hagut espiots i suggestions de malastruc, l'afer duia de bell
antuvi una càrrega de fracàs. Perquè tots aquests elements
que ara els corprenien no són sinó els tentacles de la bèstia
que encara roman imbatible, la mateixa bèstia que en
escolar-se els anys ha arrelat tant a Montlleó, a la terra, que
resulta gairebé indefugible. Encara que aquell bocí de món
hagués estat el paradís ocult reservat als homes que
sofreixen, la por i el temor a tot no hauria desaparegut sinó
que hauria pres formes diferents de les que ara palpaven,
formes que ningú no pot preveure si no és tan sols en la
seva essència, però no en les seves manifestacions. I a tot
això, l'únic guany resultava ser precisament el desafiu a
aquesta essència de la por, conscients que calen fórmules
cada dia noves per tal d'anorrear-la. Mes ara ells ponderaven
les dues càrregues i veien, en la balança, com el platet de
llur repte no reeixia a anivellar el temor a la bèstia.
Altrament, calia saber si el desafiament havia clivellat el
poder de la bèstia enemiga, o si, al contrari, havia servit per
a reforçar-la. La resposta haurien de trobar-la dies més tard.
―Bé, què decidim? ―féu en Víctor, displicent, mentre
clavava mossegada a un senzill entrepà de botifarra. Els
altres van limitar-se a arronsar les espatlles i a fitar la boca
del noi, ullpresos de la voracitat amb què endrapava.
―Tu no perds la gana, veig ―digué la noia.
―No val la pena.
―Mira,em reventa la teva patxoca! ―glapí en
Llorenç―. Si fos per tu em sembla que ara mateix et fotries
a clapar tan tranquil!
―Ah,doncs què hi podem fer? No sabem els dies que
fa que ens observen, no sabem si són un o més, no sabem
tan sols si hi van amb bona fe o no . Ja m'explicaràs!
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L'Aurembiaix agafà un ganivet i partí un mos de pa;
després hi entaforà l'embotit mentre deia:
―Podem anar a donar un tomb, com si fóssim
turistes.

La idea era bona, tanmateix. Calia arriscar-se a
qualsevol cosa menys a restar enforinyats allí dins. En
Llorenç va agafar les dues garrafes que feien servir per anar
a buscar aigua, a fi de tenir una cosa concreta a fer, si algú
els sorprenia. No els calgué caminar massa estona. Van
passar de llarg les eres de la part alta del llogarret i enfilaren
el camí del pujol que començava arran de la bassa d'aigua
tèrbola. Després de giragonsejar-lo ràpidament veieren, la
primera manifestació de la por, arrapada als camps quasi
penjats de la garriga: un ramat de corders arrencava
lentament però el pastor no hi era, o no es deixava veure;
calia apropar-s’hi més, si volien trobar-lo. Únicament els
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gossos d'atura donaven al conjunt una pinzellada de
dinamisme, car els corders semblava que tothora romanien
immòbils al mateix lloc.
―Voleu dir que era ell? ―demanà l'Aurembiaix. I
acarant-se a en Poloni―: Tu que l'has vist, t'ha semblat un
pastor?
―Que vols que et digui. No sé.
En Llorenç, esfereït per aquella realitat, va deixar-se
portar pel seu vitalisme. Allò era un fracàs; si més no, una
relliscada que no sabien encara a on els duria; potser el
retorn a la foscor, aquest cop més negra i més
amenaçadora, a la gran garjola.
―Ja l'hem cagat!
―No siguis així, cony! De cagar-la ja fa dies que ho
hem fet. Ara cal pensar en una altra cosa ―féu en Víctor―.
De vegades sembles il·lús!
―Ja podem començar a pirar.
―No, esperem-nos ―replicà en Víctor―. Sigui qui
sigui, des del lloc on estem situats de segur que ens pot
veure, si és que ens està espiant . De manera que crec
convenient mirar de trobar-lo i, si s'hi escau, parlar amb ell.
Vull dir fer-li veure que no som uns malfactors, que potser
és això el què tem. Jo m'hi atansaria.
Van deixar el camí entortolligat i polsós i començaren
a davallar pel marge, en direcció al ramat. Els calia baixar-lo
tot fins a l'obaga, des de la qual tindrien els corders a menys
de cent metres. Abans d'arribar a l'ombradiu, però, sentiren
com les branques d'una alzinera vellíssima cruixien
lentament. Aquest cop ja no s'espantaren; la por era a frec
seu, els amarava de la seva inconcretesa llefiscosa; mai
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haurien pogut evadir-se d'aquell esglai que estaba a punt de
concretar-se en totes les faisons possibles que llur
imaginació podia abastar en aquells instants. I llur fantasia
volava a través de tot, dibuixant les siluetes més estranyes i
terribles, esbossant-ne d'altres de més tètriques si cap, on
ells, les seves pròpies siluetes, també hi prenien part. Ara les
branques
fressejaven
a
un
ritme
fastigós,
d'incommensurable languidesa. La terra, les pedres i els
arbres moguts pel minso ventijol, s'havien solidificat en una
pasta rara, dura com un aliatge de metalls vigorosos, però,
tanmateix, blana només per aquells cossos que dintre de
poc, a la propera fracció de segon, hi anirien a caure,
defallits, vençuts. En aquell escenari petrificat, llurs
moviments s'havien alentit com per compensació a la folla
fantasia que ja començava a fotografiar clarament, sense
falsos vestits de terror balder, la por feta home.
―Ep! Esperi's!
L'espiot havia sorgit d'entre les branques com un
conill, i ara donava unes passes rapidíssimes allunyant-se
d'ells. Ho féu d'una forma tan agrest que el terra cobert de
menudes pedres i fullaraca es queixà mentre hi corria,
talment que els peus de l'home haguessin estat unes urpes
que l'esgarrapaven. En veure's descobert, va palplantar-se a
una certa distància del grup i els fità silenciosament. La seva
actitud no era agressiva, però encara menys era un
capteniment amical. Semblava una estàtua de guerrer
medieval, aspre, violent, sempre amb la llança ben aferrada
al puny, una llança que apareixia bescanviada per un bastó
quasi tan alt com ell. El seu rostre vermellós el feia semblar
el guerrer que duu el missatge d'ira dels seus reis, i tot el
seu abillament, des de les espardenyes envetades fins a la
boina plena de greix, era com l'uniforme d'un míser ser
amatent a l'ordre de guerra sense treva. Traspuava potència
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animal, però els ulls delataven un pregon capteniment
acriaturat. I això el traïa. El guerrer aplomat i imbatible tenia
també el seu punt flac per dintre d'aquella corpenta titánica
endurida pels combats. Van romandre uns breus instants en
aquesta anàlisi mútua, els xicots intentant de copsar l'àmbit
de manifestació dels instints del guerrer, i ell, per la seva
banda, prest a no malgastar en debades les seves forces.
Adesiara donava breus llambregades a la noia, la boca closa
i serrada, fins que ella li somrigué d'una manera tan dolça
que el desconcertà. L'Aurembiaix va entendre de seguida el
joc i li adreçà els primers mots que afluixaren el lligam on
s'havien enredat tots plegats. El colós contemplava la noia
sense un bri de malícia, igual com feia unes hores l'havia
explorat en la seva nuesa per tal de transferir un bocí de
felicitat a la seva condició pètria, insatisfeta de tot allò que
com a pastor de ramats li és prohibit. Malgrat això, el
guerrer no idealitzava la imatge de la noia, ans al contrari
seguia ullant-la com abans; per a ell, la noia era aquell cos
que jeia de matí a la placeta, nua com un còdol a la vora del
riu, només que ara li parlava i l'encís suara desitjat s'abillava
de vida. Però seguia essent el mateix cos, ho seria sempre,
com la casa pairal que veu l'infant al cap dels anys, en
retornar-hi, la casa flairosa de temps escolat, plena
d'objectes i records que quan era petit i que ara se li
presenten esquifits, minsos, condemnats a anar-se reduint
així que la vida de l'infant camini cap a la mort, cap a
l'esquifiment definitiu de tot allò que ha estat motiu
d'existència fugissera; però els records no tenen vida per ells
mateixos si no és en funció de l'infant i per això, malgrat que
els anys s'hi aclofin amb tota mena de revestiments externs,
la remembrança és tostemps invariable. De la mateixa
manera, l'Aurembiaix esdevingué un record, per bé que
recent però ja des d'ara i per sempre en la seva forma més
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pura; de pèl a pèl, carcassa bàsica per a ficar-hi tots els
detalls que el temps i l'enyor vulguin.
L'espiot obrí la boca per primera vegada, no per
parlar sinó a fi de corbar els llavis estrets en un intent de
somriure. El lligall s'havia afluixat del tot i penjava, balder,
entorn d'aquell embalum de terra i homes que no feia massa
estona era petrificat; ara tan ell com els nois s'hi movien
amb més llibertat. Malgrat tot, el guerrer no havia
pronunciat encara cap mot, ni tan sols semblava tenir-ne
intenció. De sobte, va obrir amplament aquella boqueta i els
seus ulls d'infantó van il·luminar-se. Volia probar que tenia
bon cor, que no era un enemic d'aquella mena que capficava
els nois i que ell antullava dolent i persecutor; només volia
mostrar-los-hi la seva senzillesa. Llavors, sense deixar anar
el garrot, es posà a regirar dintre el sarró. Va treure una
cartera, vella i suada, l'obrí i donà un paperet als nois. Era
una estampa menuda que representava Sant Joan quan era
petit, rodejat de corders llanuts, amb una creu molt llarga a
tall de bastó; sobre els rínxols del cabell hi duia una aurèola
resplendent de rajos, i tot ell estaba en una posició
inversemblant, ingràvida, però dolça, tanmateix. L'home
començà a donar-se cops al pit i a assenyalar l'estampeta,
com indicant que ell era igual que Sant Joan, criatureta de
corders, incapaç de fer-los cap mal.
Els xicots es quedaren del tot sorpresos a causa
d'aquella remota tarjeta d'identitat, tan mística, tan
ridículament pia. L'Aurembiaix va contestar-li en signes; no
van contestar-li res: es limità a refermar que, en efecte,
aquell Sant Joan quasi era ell. L'espiot assentí i de la seva
gargamella sorgiren uns esgarips avortats però joiosos; era
mut. La noia es dugué el dit a la boca i amb l'esguard
l'interrogà; els ulls del guerrer es van posar tristos i denegà
amb el cap. Aleshores, en Poloni va remuntar-se per sobre el
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temps i l'espai i cercà en el bagul de la seva vertadera vida,
del seu autèntic món, la semblança del present. Els ídols
anaven a raure altre cop al costat seu, mostrant-li la
migradesa de l'existència que molts creuen irreversible. I
això féu que el dèbil Poloni s'allunyés encara més de la
realitat tot recolzant-se en la vida revinguda sense parar dels
éssers, en l'atribut evitern de la humanitat. Prengué un ídol i
va infondre-li mobilitat.
―Li podem posar per nom Sant Joan.
I no calia que ningú assentís, car feia molt de temps
que era batejat així.
Si feia unes hores guaitaven l'esdevenidor com un
averany incert, ara, sense confiar, però, amb el triomf,
esperaven atènyer-lo amb una mica més de dignitat. Res no
havia perdut llur empremta d'antuvi, però ells estaven
segurs d'haver foragitat aquelles suggestions corprenedores,
aquella recança que nit i dia tenien devers Montlleó. El
símbol era lluny encara de mostrar-se amb claredat, i no
obstant la Terra eixia novament de l'incertitud, talment com
el primer dia que hi arribaren. L'havien retrobat novament;
tant se'n donava que la veritable terra fos més extensa i més
poblada, tan li feia que allò pel qual ells havien reptat la ira
dels déus fos d'una complexitat impossible de reduir a
l'esquema d'un llogarret abandonat si no era idealitzant-lo.
Havien retrobat la terra i això era el més important a l'hora
de fer recompte.
Van protegir-se del sol que ja començava a estenallar
homes i conreus, sota un grup d'alzineres. Sant Joan hi tenia
la bóta de vi amagatallada entre les branques i ells van
beure d'aquell líquid com si fos la comunió dels desterrats.
Tanmateix, aquella imatge bucòlica no era certa sinó en un
àmbit molt magre de rebel·lia; l'altra imatge, la que els
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abassegava i que, fet i debatut, comanda les altres, romania
més enllà dels muntijols, cap a la ciutat. En Víctor, ara i
adés, afitorava aquell horitzó tan condicional amb una
maldestra ràbia gairebé masoquista. Veia com milers
d'homes es movien fuetejats per un acte de fe, per un crecen-un-tot conformista tan arrelat que a voltes es demanava
si era efectiu, no ja lluitar per a destrempar-lo, aquest acte
de fe, sinó el fet miserable i pobre de preocupar-s'hi. Sovint,
també en Víctor es preguntava si la caritat que el
cristianisme havia esventat des que va néixer podia haver
dut l'home a un estadi satisfactori, o si, senzillament, no
passava de ser un apartat més de llarg formulari de
compravenda de pau celestial. Ell cercava aquesta caritat en
un món oficialment creient, en un món convençut fins a la
rel de l'altra existència eterna; però en aquest món folklòric,
ple de fariseisme, els homes es disposaven a lliurar-se a
l'eternitat amb el ventre fart aquí a la terra, ignorant l'altri,
com si tinguessin paüra que en el més enllà hi manquessin
els plaers que hom podia conquerir mentre el cos compartia
l'existència amb l'esperit. Ni aquesta mena de caritat, ni cap
manifestació seva, li era convincent, puix que ell maldava
per assolir l'establiment d'un novell formulari de vida en què
els valors humans eren d'un altre caire, més prosaics,
fàcilment mesurats per una nova filosofia de la lluita pel
plaer. No era que tal filosofia fos nova; la seva implantació
era allò que li donaria l'alè jovenívol. I en aquest
enfrontament els valors metafísics semblaven perdre terreny,
per bé que, ell n'estava segur, un cop arrelada la nova
concepció de l'home i el seu destí en l'univers, la metafísica
atàvica tornaria a sorgir revestida segons les noves
necessitats. Ho creia així, entre d'altres coses perquè
imaginava que més enllà de les lluites pel plaer, existeix
quelcom inalienable a l'home des que és gitat al món, i
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aquest tret comú, ateu i poc romancer, permaneix ensopit
mentre dura la lluita, però un cop hom retorna a la
tranquil·litat, retorna a abassegar-lo de dubtes, de preguntes
impossibles de respondre. En Víctor solia afirmar, amb
nihilisme puríssim que «Només existeix la contingència de
l'home, i totes les altres explicacions degeneren en neurosis.
Per qui se les creu, és clar; no pas per qui dubta.».
No era doncs, per caritat envers ell i tots els
pobladors de la seva terra, que s'hi preocupava; era només
per tal de rebutjar la fossilització caritativa, el conformisme
davant la curta i única vida negada. I era també, i més que
res, per retornar el sentiment de dignitat que els
avantpassats havien aconseguit i que ara, inexplicablement
per a ell i molts com ell, veia trasbalsat, reclòs en quatre
parets que no eren les seves, que en realitat potser no ho
serien mai. Ningú no li ho havia ensenyat, això. Però ell
sabia d'on venia aquesta recança: no era tramesa per
estranys viaductes de nissaga, ni tan sols per mimetisme
familiar. Venia d'ell i de l'observació directa de la immensa
masmorra a què l'havien condemnat. «No importa el que va
passar. En tinc prou amb el plor que m'ofega. En tinc prou
amb haver de cloure la boca per tal de no vomitar les
misèries que semblen formar part indestriable i promíscua
de tots nosaltres.».
Altrament, en Llorenç semblava no importar-li
aquesta vella cançó de gemecs, i era perquè per a ell
contava, en primer terme, l'execució dels somnis, i per
aconseguir-ho calia desfer-se de semblants romanalles. Però,
en el fons, anhelava el mateix. Ara, mentre contemplava
com Sant Joan intentava de comunicar-se amb ells i com
l'alegria els envaïa a tots, ell s'amarava d'una altra joia més
segura i eficaç, més combativa.
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Quan van tornar al seu cau, el sol mossegava les
pedres i escanyava els matolls sense consideració; el
paisatge prenia un color calcinat que ja no hauria
d'abandonar en tot l'estiu: la terra blanquinosa s'esquerdava
de set i els grumolls que en formava es desprenien dels
bancals al sol frec lleu de la mà. El vent deixà de bufar per
tal de fer-ho només a les tardes, sovint fort i presagiós d'uns
nuvolams que mai s'esberlaven sobre seu. Per això els
matolls no creixien un pam de terra, com si l'enlairament
suposés un menyscapte de llur capacitat d'arravatar l'aigua
al sol, i apareixien arreu com un mantell immòbil, les
branques gasives de vitalitat, evitant esforços que els farien
perdre el poc líquid de què disposaven. Era un cementiri
farcit de cadàvers que haurien revifat a la sola carícia de
l'aigua; àdhuc les pedres dels casalots derruïts semblaven
esperar la resurrecció, i eren com uns nínxols còmplices
d'aquells insectes i herbes que s'hi entaforaven. El sol,
senyor absolut de Montlleó, feia bullir aquesta sopa argilosa i
vegetal per alimentar ningú, ja que els qui de veres
necessitaven aliment eren els protagonistes, i que feien en
realitat el paper de condiment del plat que es preparava.
Acalorats, es van arrecerar per una estona sota la
figuera que hi havia a l'altre costat de l'església, a la sagrera,
allí on dies enrera en Llorenç i l'Aurembiaix van amarar-se
d'amor sota la vigilància pàl·lida i immoble dels esquelets.
Dies més tard haurien de saber-ne la història, d'aquells
cadàvers.
Mentre s'estaven refent, van sentir el clàssic siulet
que en Manuel adreçava a les mules per tal de fer-les gruar.
Impel·lits per una fal·lera de convivència, sortiren a rebre'l a
l'entrada del poble des d'on es visurava la planada i bon tros
del camí serpentejant.
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El pagès aconduïa el parell d'animals, encara que
semblés que els arrossegava muntanya amunt. Les bèsties
suaven i això els enllustrava la pell recentment xollada; una
duia, suposaven, els sacs plens de pa, dues garrafes de vi i
qualques penques de cansalada i embotit; l'altra anava
carregada amb els estris per a segar, car ja començava a ser
el temps i abans calia que els ensinistrés una mica en
aquesta tasca.

Així que es plantà al costat dels xicots encetà el
desaparellament de les mules, mormolant un bon dia inoïble,
guaitant-se'ls en prou feines. Però això, a ells, no els torbà
en absolut perquè sabien que era el seu tarannà, i, malgrat
que per causa d'en Jordi es veiés obligat a donar-los un cop
de mà, no es capficava massa en l'aversió que sentia per
qualsevol mena d'ajuda a altri. En realitat, ell, pel seu propi
peu, mai els hauria ajudat a res; i encara que els hagués vist
esgotats, misèrrims i en perill s'hauria guardat prou bé de
fer de missioner caritatiu. I per tal d'encertir-se'n ell mateix
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tenia tot un repertori de justificants, els quals, desproveïts
de qualsevol humanisme o ètica col·lectiva, eren ben certs.
Tanmateix, aquells socors eren descaradament relatius; més
aviat era una inèrcia amorosa que en Manuel realitzava
sense la més minsa predisposició d'ànim, capguardant-se
així de les possibles responsabilitats a què podia veure's
abocat.
L'home es tragué la boina i va lligar-se a la closca el
mocador de butxaca, per tornar després el casc protector al
seu lloc. Sense solució de continuïtat, parant compte a no
tallar-se els peus l'un a l'altre, ja que calia ficar-se en línia i
de costat i anar avançant pel conreu a la mateixa velocitat,
cuidant, però, que al seu darrere algú anés agarberant les
canyes ja tallades. L'home aparellà l'arma fendidora del blat
estimat i assajà de fer-la funcionar en uns matolls. Hi tenia
veritable perícia, malgrat de fer temps que no hi havia
treballat amb dalla. Els camps del pare d'en Jordi, dels quals
en Manuel era l'únic masover, eren treballats amb
maquinària i, des de feia quatre o cinc anys, amb collitadora.
Però els conreus de dalt necessitaven la mà de l'home.
Després del breu anostrament, el pagès volgué referse una mica de calorada que havia agafat mentre pujava,
així que entraren tots al temple. Llavors, un cop hagué
traguejat el vi llargament, en Manuel manifestà la seva
intenció de quedar-se a dinar. Això els sorprengué, donat el
caràcter feréstec i poc sociable d'en Manuel. Ell afegí que al
migdia el sol cou massa per agafar les mules i ficar-se a fer
camí. La realitat, però, era una altra de ben distinta i que
l'home mai hauria gosat a dir: volia quedar-se amb ells,
veure de què parlaven, com eren més íntimament. I el motiu
d'això no tenia importància.
―He dut enciam i tomàquets. Els amanirem.
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L'Aurembiaix l'interrogà, subtilment:
―Que no teniu feina, potser, avui?
―Ves, igual que sempre. Però per dinar sol..., de
vegades també agrada una mica de companyia, i poder fer
petar la xerrada.
El capteniment d'en Manuel no havia sofert cap
canvi. Era més aviat una lògica evolució en adonar-se que,
en el fons, no n'estaven tant de separats mentalment. Àdhuc
l'ullprenia aquell inconformisme que traspuaven, perquè en
Manuel també, en el més pregon dels seus instints, titlava el
conformisme com la deu de molts mals, encara que, segons
el seu tarannà, la solució i interpretació d'aquests mals
s'allunyava qui-sap-lo de teoritzacions i afirmacions
primmirades sobre la condició de l'home en aquesta Terra.
Per a ell tot el complex problema, el complicat drama que
molts cervells s'encarcanyen a desentrellar, es redueix a la
negació de la deu, a la pura i elemental negació del principi
de tots els mals, però no a la negació de la seva existència
sinó al refús ni que sigui en la forma més suau o pactista.
L'anorreament total. Sens dubte, ell i el Llorenç haurien de
pensar igual en moltes coses.
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XV. La vida del Generalíssim Gran
Saig corre perill.
La cambra de reanimació d'Alfons desè és circular i,
al bell mig, una rotonda vidrada. Així, els doctors
especialistes poden arraïmar-se entorn del pacient i
observar-lo des de darrere les vidrieres colorívoles,
emplomades en suggestius adornaments. Dintre la rotonda
jau el malalt materialment cobert per tubs d'oxigen, sondes
alimentàries i una munió incontrolable d'aparells de mesura.
A una certa distància hi ha el costós mecanisme que li
proporciona aquesta mitja vida latent i que el conservarà
enllaunat per un temps indefinit. Malgrat tot, el cos del
pacient no deixa d'aparèixer com si fos un mol·lusc, perquè
els trets específicament humans s'han liquat en una mena
de protoplasma lliscós, mancat de qualsevol forma definida.
Els electroencefalogrames, tanmateix, assenyalen una
discreta vitalitat del cervell, que és l'únic òrgan
recognoscible gràcies als ossos cranials que l'embolcallen,
ossos veritablement ferms, excepcionalment ferms, ja que
en una altra persona que no hagués tingut la closca tan
dura, a hores d'ara, ni la reanimació hauria estat profitosa
donada la poca consistència que en algunes persones sol
tenir la massa encefàlica.
Els doctors especialistes, des de llurs seients darrere
la vidriera, examinen minuciosament el mol·lusc, per bé que,
a causa de les filigranes dels vidres, han de canviar sovint de

219

positura i cercar novament un bocí de cristall transparent, el
qual, gairebé sempre, és situat en un lloc que resulta més
incòmode que l'anterior. Per això tots els especialistes
observen des d'uns angles inversemblants; alguns s'han
agenollat a la cadira i allarguen el coll per damunt les flors
malva de la vidriera; d'altres seuen a la gatzoneta, l'espatlla
recolzada en les cadires de caoba, i afitoren per la franja
transparent que hi ha abans del majestuós entornpeu, a frec
del terra. Tothom canvia la positura al cap de poca estona
d'haver-la triat, i és per això que el conjunt de doctors
gaudeix d'un dinamisme frenètic. Però ningú no se'n queixa
d'aquesta possible incomoditat. El saberut psicòleg de la
clínica argumenta que aquests destorbs estimulen la
predisposició al treball per part dels doctors i actuen en el
subconscient d'una forma directíssima, obligant al
treballador en general i en aquest cas als doctors, a superar
uns obstacles que, en primer terme, els semblen senzills i
derivats solament d'una sèrie d'imposicions ètiques o
històriques. Aquests obstacles, en realitat, i més amb el
cientifisme en què ha estat muntada la rotonda vidrada,
esperonen activament llur interès per la matèria que estan
estudiant i, a la vegada, fa que els doctors maldin per
acabar la tasca en el menys possible perquè tants vidrets i
colors els molesten. I és precisament els embarassos en la
comoditat a l'hora de treballar allò, que els amoïna, no pas
l'objecte de la investigació; i com que la cosa actua
inconscientment els fidels doctors ni se n'adonen. Aquest és
un dels incomptables progressos, segons el caporal psicòleg
de la clínica, que s'han aconseguit al país en matèria de
psicoteràpia.«A més ―diu també l'esmentat psicòleg― s'ha
assolit una perfecta i meravellosa conjuminació dels
elements tradicionals i simbòlics que adornen la clínica amb
les noves troballes de la moderna psicologia, i és per això
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que la decoració gòtica florida de tot el que és nostre
contribueix de manera excepcional a augmentar el
rendiment en el treball, sigui del tipus que sigui. En aquest
aspecte no cal dubtar que som els capdavanters i molts
altres països ho han reconegut així. Potser també hi ha
contribuït el fet que no hi hagi gaires llocs en el món que
posseeixin la nostra corprenedora quantitat d'art medieval.
Amb això pot veure's com és cert que el peix es mossega la
cua, i que aquells que avui es creuen anar al davant pel que
fa a la prosperitat demà es convencen que les formes
tradicionals i antigues són les millors. Actualment, els països
que van rebutjar les formes gòtiques es veuen obligats a
construir-ne de noves, amb gran ressentiment per a llur
economia.».
El doctor Cots, a qui, fet i debatut, ha deixat
d’interessar-li aquella patologia, s’avorreix considerablement
I només es capfica per la seva filla I per les noves rauxes
enginyoses sobre l’alliberament que cada dia li proposa
l’inesgotable senyor Brufau, el qual sembla conèixer mig
món i gaudir d’immillorables relacions amb l’altra meitat,
Però el doctor Florenci Cots no està gaire convençut de
l’eficàcia d’aquests contactes i pels seus dintres deixa
germinar una llavor de recança i de pessimisme enfront
d’aquell afer tan delicat que sembla enredar-se cada cop
més. Si més no, arran d’unes notícies velades que li han
arribat, veu que els serà molt difícil d’obtenir una solució
satisfactòria.
Després d’un substanciós àpat als menjadors
especials, en els quals diuen que hi va sopar un parell de
voltes el vell Maximilià d’Àustria, els especialistes regressen
a llur treball. Aquest cop, el bigarrat especialista del ronyó
s’ha acomodat de costa amb el doctor Cots, disposat a
garlar de l’efecte futur que pot tenir aquella letargia

221

prolongada sobre un cos tan malmès. De fet, l’especialista
del ronyó aprecia el doctor Cots perquè és l’única persona
que se l’escolta pacientment i sense interrompre'l encara
que el seu pensament vaguegi molt lluny del que li està
explicant. Quan s’han assegut, l’especialista es lleva la
reixeta del casc i, amb aquells ulls infatigables, enceta a
amoïnar el doctor.
―Com és que vostè no diu mai res?
―Jo? Home …
―Ah! Vostè deu ésser un bon metge, ja li ho veig, ja.
Les persones que xerren poc són aquelles que a l’hora de la
veritat valen més. A mi m'agraden les persones que parlen
poc. No sé què cony cal fer tant de soroll i garlar i garlar. No.
S’ha de ser reservat i silenciós, com vostè i com jo, anar fent
i a bon pas. Oi que és veritat?
―I tant! ―respon el doctor Cots, esmaperdut, una
mica incrèdul de la bona coordinació mental de l’especialista
que ara se li atansa, confusioner i enigmàtic.
―Miri, sap què? A mi em carrega aquesta clínica. Sí,
sí, no ho digui a ningú però, m'emprenya aquesta manera de
treballar. A vostè no?
―Segons com.
―Clar! I és que els directors no tenen cap visió de
futur. No saben preveure res. Amb els bons edificis que
tenim, ai Mare de Déu!, els altres països ja n'haurien tret el
triple de rendiment. ―Els ullets se li inflen com si de veres
hagués descobert la causa pregona de totes les seves
cabòries professionals. Llavors, acarant-se a la colorívola
vidriera, diu, maldient―: Veu això, eh? Doncs és merda! ―Hi
dóna uns quants copets amb el colze metàl·lic―. Jo he estat
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en molts llocs en què no n'hi ha una, de vidriera, sinó dues.
Això sí, que és treballar, noi! Però això altre, ecs!
L’especialista ha fet una ganyota de fàstic i ara ulla el
doctor Cots com interpretant la seva opinió. sigui quin sigui
el parer del doctor ell el trasbalsarà en una altre segons el
rampell que en aquell instant li passi pel magí.
―No és que estigui malament del tot.
―Del tot!
S’apropa una mica més al doctor Cots a fi de no
pertorbar l’estudiós silenci que embolcalla la cambra. Abans,
però, dóna una llambregada als altres especialistes i s’adona
que el traumatòleg ―la veu dels quals sempre sol ressonar
dintre el casc― se'l guaita amb cara de retreure-li els
xiuxiueigs que tothora provoca. Però ell no li'n fa cas i quan
es gira cap al doctor Cots fa una ganyota despectiva.
―Em cau antipàtic, pobret. Es pensa que és l’amo de
tot i al capdavall no res. ―A la impensada se li a propa fins
que els dos cascos entrexoquen i talment un de la lliga
facciosa, diu―: Sap qui és?
―Qui?
―Aquell… ―amb un gest de la boca, sense moure en
absolut el coll, assenyala el seu darrere fent referència a
l’especialista traumatòleg.
El doctor Cots esguarda de biaix el reguitzell de
galens, els quals, amarats d’un silenci i concentració
verdaderament exemplars, no cessen d’examinar el mol·lusc.
Intuïtivament, sense deixar de mirar de cua d’ull, descobreix
el traumatòleg, alt, ben plantat, de presència digníssima i
militar.
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―Doncs no.
―No se'n recorda que ara deu fer un any i mig hi va
haver aquell cas tan sonat? Sí, home!, que van desaparèixer
trenta-cinc cadà, cadàvers del dipòsit.
―Ah, sí.
―Doncs ell, ell, ell era l’encarregat.
―Ell?
―Siiiiií
Ho diu amb una xafarderia tan exagerada que el
doctor Cots no pot evitar d'interessar-s’hi; però quan aquest
es disposa a interrogar-los sobre l’afer del dipòsit,
l'especialista gira la conversa sobtadament:
―Doncs el que li deia, veu aquests emplomats?
―torna a tocar amb el colze l’excelsa vidriera plena de papes
i altres jerarquies de l’Església pretèrita en la part superior,
abans de la cúpula que frega el sostre. Ell segueix empipant,
reptant la solidesa de la rotonda―: Vostè es pensa que és
manera de conservar-los, aquesta? Miri, miri, veu?, la meitat
bellu, belluguen, miri.
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Amb el ferro de l’articulació del genoll colpeja
repetidament els refistolats de colorets, les flors
recargoladisses, la llarga cinta que, com un pom magnífic,
relliga tots els vegetals decoratius. Encara segueix picant
quan un minúscul pètal de violeta, de sobte, s'escapa de
l'emplomat protector i va a raure a l'interior de la rotonda.
Aleshores, com si fos un trencaclosques gegantí, els
emplomats cedeixen i van caient sense pietat; un emplomat
arrossega l'altre, lentament, i els vidrets que representen
flors i menges vegetals, o bé guerrers, pastors, verges,
crucifixos radiants, es disgreguen irremeiablement i tota la
formosor d'aquella obra artística es fa fonedissa. L'allau que
l'ensulsiment del cercle protector desencadena esglaia els
especialistes que, concentrats en llur tasca científica, no
s'havien adonat de res.
―Maldició!
Els doctors salten de llurs seients com esperitats i, en
la corredissa, un cirurgià es trepitjat en la capa carmesí i cau
per terra d'esquena, com caçat per un parany malèvol: sobre
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seu s'estintola bon tros de la vidriera.
Els vidrets van cedint i les figures de la part alta
queden nues en un no-res. Per fi, l'ignot impuls destructiu
reïx a donar la volta, fins al lloc on són el doctor Cots i el
tremebund especialista, el qual, en veure la manera com
s'ha esgrumollat tot el parament, etziba a saltar d’alegria,
car això demostra que duia la raó. Mentrestant, la cúpula, la
teològica cúpula on Déu romania assegut en un núvol,
s'esfondra sobre el mol·lusc.
―Ja era hora, ho, home! A veure si se n'adonen!
―glapeix l’especialista.
El doctor Cots, que no surt del seu astorament,
intenta de fer-lo callar perquè veu com la resta de l'equip
mèdic se'ls guaiten agressivament.
La sala apareix ara molt més gran, deserta. El
mol·lusc s'ha excitat considerablement degut a l'escàndol;
gairebé no se'l pot veure perquè els vidrets de la cúpula han
cobert la taula i els estris terapèutics; malgrat això, se'l sent
panteixar amb ofec. Els doctors es fan càrrec de la
catàstrofe i alguns corren a mirar d'auxiliar el mol·lusc. Els
altres, capitanejats pel traumatòleg, rodegen l'especialista i
el doctor Cots, amenaçadors, disposats a capturar aquells
elements turbulents i avalotadors. El traumatòleg s'abaixa la
reixeta del casc i amb la seva veu ressonadora dóna ordres i
indicacions als seus companys perquè facin un cercle
capciós, el qual, d'altra banda, és del tot inútil donat que el
doctor Cots no té la més mínima intenció de fugir atabalat
com està deturant les riallades de l'especialista del ronyó,
que sembla haver caigut en un estat de bojor.
―Ara, agafem-los! ―ordena el traumatòleg i la
munió de galens es llencen sobre els dos homes que no
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oposen cap mena de resistència.
El doctor Florenci Cots, com si els seus reflexes
nerviosos s’haguessin alentit des que l’especialista del ronyó
ha començat a parlar-li, no s’adona de res, no comprèn res
del que ha passat, i encara continua cavil·lant els seus
problemes particulars.
Una vegada agarrats els dos homes i lligats de mans i
peus amb retalls esquinçats de llurs capes, són aconduïts
per l'equip mèdic al claudàtor de la clínica on restaran
presos fins a l'endemà. Aleshores, davant d'un tribunal
judicador, hauran de donar compte de llur actuació
subversiva.

227

228

XVI. Fi de festa.
Els treballadors de Fotesa, davant l'amenaça per part
del mateix senyor Brufau de trobar-se al mig del carrer,
sense feina, i substituïts, per un nou contingent de personal
que espera afamat una col·locació, es concentren a l'obra tot
posant-se d'acord a boicotejar els propòsits i moviments del
patró. No fa gaire que han fet el recés per a menjar però, en
realitat, l'atur ve ja des de les set del matí, quan han
començat a treballar.
El senyor Brufau, a dalt al seu despatx de l'estreta
oficina, cavil·la com solucionar d'una vegada i per totes
aquells conflictes. Sap que li cal anar amb molta cura si no
vol provocar un enrenou més gran encara perquè els
treballadors semblen disposats a jugar-se-les totes i ell,
lògicament, també haurà de participar en aquesta batalla
sorda i per ara incruenta. Per si els problemes no fossin
pocs, li acaba d’arribar la notícia de la catàstrofe a la clínica
a través d'un dels seus misteriosos conductes informatius. Li
ha assegurat, el gris portanoves, que el doctor Florenci Cots
i un altre especialista que semblava posseït per un atac
nerviós, han estat punits pel tribunal de la clínica. El que
encara no sabia era la mena de càstig que se'ls havia
imposat. Tampoc sabia l'esmentat informant sibil·lí quina era
la causa que havia provocat el judici. A més a més, com per
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una llei agregativa i compensadora de la naturalesa, s'hi
ajuntava el ja llarg problema del seu fill, i el senyor Brufau
no deixa de sorprendre's pel fet que, en un moment
determinat, tots els infortunis s'amunteguin amenaçadors i
presagiosos en contra seva. Precisament ara, quan ja es
donava per segura la intervenció d'una persona de molta
dignitat en l'afer del seu fill, persona no menys misteriosa
que totes les amistats secretes del senyor Brufau, però,
tanmateix, segons ells, molt operativa i eficaç, car només
feia falta una insinuació de la digna persona perquè els
subordinats cuitessin a obeir a ulls clucs. Resulta significatiu
que ni el mateix senyor Brufau conegués el nom d'aquesta
joia administrativa; ni l'hauria de saber mai perquè el temps
de què disposava el senyor Brufau per esperonar els seus
contactes en la recerca d’una hipotètica influència era
veritablement escàs. Ell no ho sabia, però, que li mancaven
solament un parell d’hores per a retrobar-se amb el seu
company el doctor Cots. Si no hagués sabut, hauria
abandonat ara mateix l'oficina de Fotesa ―empresa model
de construccions arriscades― i hauria gambat a la cacera
d'una nova vida lluny de la frontera més pròxima.
Mentrestant, l'assumpte més urgent semblava ser el
conflicte dels treballadors. Per això havia reclamat
urgentment l'ajut del seu capatàs, home expedit i
coneixedor d'aquesta mena de trasbalsos, car ell, abans de
la guerra, havia estat peó i assegurava que llavors es duia
molt de fer l'ànec i no treballar i perjudicar el fruit del treball
que gràcies als obrers recapta l'amo. Resultava, doncs, que
el capatàs coneixia bé els mecanismes que esperonen els
obrers al vici de la vaga; si més no ell s'ho creia, que els
coneixia. Per això diu, mossegant la punta de la fària:
―Ja els fotria jo.
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El senyor Brufau sospira, anguniós. Els temors i el
pensament que s'enfila incontrolable, l'obliguen a estar
amatent a moltes coses a la vegada. Sense pensar-s'ho,
gairebé maquinalment, li pregunta:
―Que hi faríeu, vós?
―De primer tots al carrer. Després ja veuria com
demanarien per tornar. Que no veu que no saben el que
volen! Es deixen engatussar pel primer xerraire que els
promet el cel.
Però aquest cop no hi ha ningú que els parli.
Romanen silents, com a morts, i llus rostres reflecteixen
desassossecs més pregons si cap que els del senyor Brufau.
Aquest s'aixeca del seu seient i dóna unes passes cap a la
finestra, darrerament blanc dels maons i de tota mena
d’artefactes de git. Se'ls guaita sense veure'ls. Els rostres,
solcats per un sol llunyà, d'una altra terra, han perdut llur
saludable morenor i ara llueixen un color vermellós que
delata una ira acaliuada fa temps. El senyor Brufau dóna
voltes a una solució ràpida i efectiva; l'obra ha sofert moltes
alteracions de temps i de pressupost a causa dels aturs i cal
frenar automàticament aquesta minva en la productivitat. Al
cap i a la fi ell és el responsable. Per aquest motiu pren la
decisió, una mica lleugera, com a prova, més aviat, per
veure com reaccionen aquells animalots, d'acomiadar tot el
personal que no es redreci a la feina en el termini d'un quart
d'hora. El capatàs, que ja esperava una decisió semblant, ix
de l'oficina amb el pit ple de joia, disposat a donar la bona
nova als obrers. Llavors sona el telèfon: és el misteriós
informador que el posa al corrent de les últimes indagacions:
el doctor Cots i l'altre han estat condemnats a masmorra per
un temps que encara no s'ha fixat. També li conta els
motius, els quals el sorprenen una mica. El senyor Brufau
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sent com quelcom es desfà a dintre seu. Per primer cop en
la seva vida activa i engrescada en tota mena de relacions i
negocis d'altura, la negligència l'envaeix. Pensa amb la seva
dona i, mecànicament, amb el fracàs d'un matrimoni que
semblava tan predisposat d'antuvi a la felicitat. Pensa amb
l’estimat fill Poloni i amb les conseqüències que en reportarà
tot aquell afer enutjós. I ara és quan més sol es troba, isolat
de tots els amics fantasmes, de tots els honors balders. Però
l'egoisme del senyor Brufau no va per aquests averanys;
potser al capdavall ni ho és, d'egoisme, sinó més aviat una
perpètua insatisfacció obligatòriament compartible amb algú
o, si més no, comparable amb algú. Ell necessita éssers al
seu voltant que tothora reconeguin que la seva lluita per la
vida ha estat fructífera, que s'ha abocat a una condició social
veritablement envejable, tant per l'altura assolida com pels
mitjans de què s'ha servit, mitjans nobles, per bé que una
mica foscos i misteriosos. Tampoc li cal que les persones que
l'envolten estiguin en perpètua adulació; el que ell necessita
és una altra cosa més subtil i intangible, la qual només
s'aconsegueix a escala familiar o en un àmbit molt reduït
d'amistats. És una dulia pel déu prestigiós i treballador, una
adoració callantívola i secreta, tàcita, però que constantment
traspua arreu on vagi.
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Lògicament, l’anunciata als obrers no ha reeixit a
calmar llurs ànims feréstecs, ans al contrari. Però el senyor
Brufau ja no podrà reaccionar amb l'energia acostumada
davant l'enrenou que, com un forn candent que demana
més llenya, s'està preparant. Les forces l'han abandonat
precisament perquè ara s'adona, potser ja massa tard, que
l'objectiu d'aquestes forces ―és a dir el cercle d’individus on
ell projectava el seu tarannà arribista― l’està arraconant,
més ben dit, l'ha arraconat fa dies, començant per la família
deslligada, inconnexa per a qualsevol estímul d’afecte, i
acabant pels amics de capelleta, pels contactes obscurs i
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arrecerats que mai han existit en la realitat. I és ara quan al
senyor Brufau li convindrien aquells rampells fantàstics de
serenitat, aquella profètica visió dels esdeveniments; és ara
quan a fi de no engegar-ho tot en doina les circumstàncies
demanen la fredor analítica del senyor Brufau. Malgrat tot,
ell s'abandona a les tristes cabòries personals i es contempla
a ell mateix com un ésser mesquí maltractat per la vida, a
despit de tots els èxits. I el corprèn el fet d'adonar-se que
tot allò no és per culpa seva ni tampoc per culpa dels seus
estimats. Adverteix, no totalment però sí que ho entrelluca a
través d’un alè de serenor que ni ell mateix sap d'on li ve,
que la causa de tot cal cercar-la en l'agregació d'aquests
elements sota la fórmula màgica d'una societat ben entesa i
afaiçonada, però assassina en realitat de les úniques coses
que l'haurien fet sentir un autèntic home.
―Aquests marrans ens volen fer la punyeta fins que
puguin! ―diu el capatàs desproporcionadament irat. El
senyor Brufau s’allunya de la finestra i enceta a donar voltes
sense pensar res en concret:― Què fem? Truco ja?
Ell no li contesta. Ni sent els crits que pugen de
l'obra, cada cop més eixordidors i potents. El capatàs es
mossega la llengua per tal de no perdre el respecte al seu
patró; no entén com és que encara es resisteix a tallar
l'enrenou. Però el capatàs no sospita quines són les
intencions del senyor Brufau, quina és la seva resolució. El
senyor Brufau ha decidit no fer res de res, cloure els ulls i
deixar-se endur riu avall per aquesta recança contra tot.
Els treballadors comencen a trencar coses, a fer
caure pileres de maons que fan servir per a llençar-los a la
via farcida d’automòbils, per tal de sortir després de l’obra i
palplantar-se al mig del carrer, cridant i gitant maons contra
aquells conductors que gosen desafiar l’allau d’homes i
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intentar de tallar la riuada que s'estén des de l'entrada de
l'edifici en construcció fins a l'altra banda de carrer. A dins a
l'obra gairebé no hi ha ningú i, de fet, hauria de romandre
molt de temps sense que ningú no hi tornés a treballar. El
senyor Brufau, si més no, ja no la veuria acabada.
Al capatàs se li encenen els ulls, hom no sap si de
ràbia per tot el que ha passat i que hauria pogut ser evitat,
o per la proximitat d'un ascens en el sentit més pobre i
miserable del terme. Veu el senyor Brufau, el seu amo
envejat, com va enderrocant-se a cada instant que passa.
Però ell ja s'ha capguardat de preveure l'avenir: en contra de
la immobilitat del seu patró ha agafat el telèfon i dintre de
poc allò no serà sinó un avalot sense sentit, una
escridassada supèrflua i inútil. Però el capatàs haurà guanyat
prestigi i el senyor Brufau, en canvi, trobarà la pau de la
masmorra. I l'abast de la felicitat que suposa retrobar
quelcom que duia a dintre seu des que va néixer en aquesta
maleïda terra no era emmetzinada sinó que podia acollir tots
els fills que cada dia augmentaven.
Quan, per fi, es restableix l'ordre i tothom és invitat a
pujar als automòbils adequats, el senyor Brufau llambrega
l'obra per última vegada, segurament per sempre. La massa
eixordidora ha estat reduïda al no-res i, novament, els
treballadors se'n lamenten i perden les ganes de tornar-hi.
Però el senyor Brufau encara té forces per a respirar un aire
novençà que tot just comença a envair-li els pulmons. I és
un aire diferent, mai sentit amb aquesta intensitat, que el
refresca i l'empeny a deixar-se dur a on sigui. No és el lloc el
què importa perquè sap que ja mai més podran desarrelarlo.
La tarda tot just és començada. El sol, potent i
ardorós, il·lumina sense gasiveria tot l'escenari canallesc,
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còmic i miserable, com si entengués els designis de la vida i
volgués tributar un darrer homenatge als protagonistes. A
despit de tots els sols imaginables, l'espai buit de gent de
l'obra no perd els seus trets de pallasso desmanyotat, de
simple teatre de fireta on les passions dels homes juguen a
entortolligar-se enfebrosides i ferotges les d'un amb les de
l'altre, com en una batalla infantil i de per riure en què el
soldadet de plom que fem caure de dalt al capdamunt d'una
torre del fortí es converteix sobtadament en un ésser de
carn i ossos dèbils que s’aixafen en espetegar contra el terra
de la cambra de jocs. I l'obra, els treballadors, el mateix
capatàs ―els quals, malgrat les ensopegades, els ossos
trencats i els rostres esberlats, continuen creent-se de
plom― no volen adonar-se que allò que cal fer és treure's la
disfressa i ensenyar a tothom, àdhuc a ells mateixos, que
són de carn humana. Però en aquesta tarda amarada de sol
aliè, quelcom, minso i raquític potser, però quelcom, ha
canviat. I pregonament.
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XVII. Les veritables presons del cos i
l’ànima.
La vida a les masmorres és, malgrat tot, plàcida pel
que fa a llurs habitants. Els presoners són una mena de gent
optimista, no s'espanten per qualsevol cosa i s0acaren amb
l0avenir amb una despreocupació total. Això fa pensar als
caporals saigs que aquesta mena de raça és una raça
tossuda i obcecada, menys intel·ligent del que es creu
tothom. Els saigs opinen que aquesta gentota manca
integralment del més mínim sentit de deure ciutadà, això
com a un dels seus mals menors. Perquè resulta
inconcebible que tot i éssent condemnats a masmorra se'n
despreocupin i passin el dia sencer cantant salmòdies
estranyíssimes, de les quals els saïgsme no n'entén un bri.
Els veuen com a uns éssers romàntics, d'aquells que
s'extasiaven de goig davant el més minso estímul
personalista; són gent que a despit de veure clarament
quins són els objectius a què obligatòriament han de tendir i
quins són els límits dels quals cal guardar-se i no ultrapassar,
a despit d’això i de molts càstigs exemplars que els han
estat imposats, semblen sords i folls i segueixen fent la seva,
posant entrebancs a totes les manifestacions de bona
voluntat que els són adreçades. Els saigs són del parer que
no hi ha solució, ni cal esforçar-se a buscar-la sinó que s'ha
d'actuar amb energia i tallar el mal de soca-rel. Però,
francament, encara n'hi ha que tenen els seus dubtes i
reserves pel que fa a aquesta extirpació de la malura;
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creuen que és com un tumor il·localitzable i confien en els
mitjans de què disposen. Discondescendents i conformistes,
el programa d'acció que oposen és sovint irrealitzable
gràcies a l'excés de violència i gratuïtat. Irrealitzable de
moment, és clar.
Els sociòlegs i psicoanalistes que treballen
constantment en aquesta masmorra, s'han passat el mes i
mig que fa que hi són els presoners examinant
individualment a bona part del contingent. Els han estat
fetes proves de capteniment agressiu, testos, control
hereditari, comparació acuradíssima d'aquests trets de
l'herència amb els arxius de dues generacions enrere,
psicoanàlisis força extensos i detallats, en fi, una quantitat
ingent de proves. Els resultats, però, donen poca llum al
problema; els psicòlegs afirmen que les tendències delictives
dels presos són, en bona part, adquirides en llur vida de
relació, si bé no és menyspreable el grau de transmissió
hereditària. Sigui com sigui, els saigs més radicals es malfien
d’aquestes anàlisis i teràpies i clamen per un anorreament
general de la raça. Però, ara com ara, i mentre no s'arreglin
els problemes que tenen plantejats amb caràcter d'urgència,
la solució adoptada és un entremig, degut precisament a la
ponderosa influència dels elements moderadors.
Els presoners, però, es malfien dels elements
moderadors i, quan els altres, les temen com una amenaça
constant a despit de menysprear el risc d’una manera
olímpica. El repte és assidu, obstinat i sense cap rampell
d’heroisme perquè, de fet, ells se senten condemnats des
que neixen i tota la seva vida posterior no esdevé sinó una
lluita constant, un desafiament agosarat. És per això que
molts cops, quan les circumstàncies són veritablement
tràgiques i ja no poden escapolir-se del compromís, la vida
per a ells deixa de tenir aquella importància i significació que
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té mentre hom la viu, per tal de convertir-se en un feix
d'armes que cal fer treballar fins que s'esgotin. No obstant
això, aquesta imatge dels presoners podria confondre algú i
fer-li creure que són gent bel·licosa i una mica desarrelats i
despreocupats del seu entorn quotidià. Res més lluny de la
realitat. Són una raça molt engarfiada a les seves coses i,
sovint, són ariscs i desconfiats, defensen la seva seguretat. I
a despit d’això, en algunes ocasions dramàtiques, semblen
oblidar-se d'aquesta gasiveria ―àdhuc moral― i s’acaren
amb el perill d'una manera gairebé desenraonada. Això és
degut al fet que, durant les èpoques de calma, saben que és
estúpid llençar i malgastar les magres forces de què
disposen. Són com un riu en què s’ha produït un
amuntegament de brossa i l'aigua va emmagatzemant-se en
una colzada invisible, coberta d'arbres i de fullaraca, però
que quan la brossa es cansa d'aguantar la ira continguda, el
riu explota i l'aigua baixa arrossegant-ho tot, amb una fúria
incontenible que sadolla de vida i d'humitat els conreus de la
plana, tan mesurats d'aigua, tan eixarreïts i maltractats.
Els saigs no poden entendre la manera d'actuar que
tenen els presoners; els resulta inconcebible que encara
segueixin cantant després de les fortes amenaces i càstigs.
Però ells no es deturen i organitzen lleves de cantaires per
tal d'assolir una continuïtat en el desgavell que ocasionen.
Materialment, des que hi va haver l'accident del subbuts
aquella nit en què etzibaren de sobte, pot dir-se que no han
minvat els càntics sinó sota l'impuls de les mànegues d'aigua
glaçada.
El nou caporal de saigs han introduït algunes
fórmules dirigides a avortar la cantarella, però cal dir que
fins ara no ha reeixit a aconseguir-ho. La primera mesura
fou la de substituir l'aigua freda per unes ablucions d’aigua a
punt de bull. L'intent va suposar un dispendi considerable pel
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pressupost del Castell i els efectes van ser del tot
contrariosos. Resultava que amb els dolls d'aigua calenta, els
presos que eren més a prop dels sortidors sofrien veritables
cremades a la pell i els més dèbils o menys preparats pel
combat morien al cap de posa estona. En veure això, els
altres companys de masmorra etzibaven a cantar més fort i
amb més ràbia, això sense comptar el trastorn ocasionat, car
allò que interessa als saigs és de conservar vius a tots els
empresonats i treure'n el màxim de profit.
Quant a les noves mesures, n'hi ha una de bastant
expeditiva: es tracta de sotmetre'ls a una petita intervenció
que els anul·la les cordes vocals i evita per tant l'articulació
de mots. El caporal està convençut que és una mesura
fructífera, sobretot pel que fa a les dones, ja que en tenir la
veu més aguda són les qui donen més estridència al conjunt.
Una a una, de primer l'element femení, desfilen davant dels
extirpadors en una sala contigua a la gran masmorra
escortada per cinc escamots de deu homes. La fila comença
a la porta de la presó, dóna el tomb per la sala i es torna a
entaforar a la mateixa porta d'on ha sortit a fi que les ja
operades es redrecin al seu lloc amb el mínim de desori. La
taula on es realitza l'extracció és a la punta de la sala,
davant per davant de la portalada.
Ara li toca la tanda a una xicota d'uns vint-i-cinc anys
ben posats, galana, de mirada desafiant. Dos ajudants la
subjecten per braços i cames mentre el curandero prepara
els estris; un d’ells s'adona de la bellesa de la noia i enceta a
posar-li la mà entre l'obertura que dos botons de la bata
grisa deixen lliure arran del pit; la subjecta pel darrere
agafant-li els dos braços i fent que la seva espatlla fregui el
seu cos sense deixar d'engrapar amb força el pit molsut.
Mentrestant, el curandero ha introduït els ferros a la gorja
de la noia.
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―Aguanteu-la fort que espernegarà!
L'ajudant que li prem el pit, assegura:
―No pateixis, aquesta no se'ns escapa.
Mentre ho diu torça el coll cap al davant i es col·loca
a frec de l'orella de la noia; amb la punta de la llengua li
humiteja el lòbul i adesiara endinsa l'òrgan cap al fons de
l'aparell auditor, sense deixar de prémer-li la mamella. Quan
adverteix que el mugró se li desperta, l'home s'anima a
seguir la gresca; nota com per dintre els seus pantalons
quelcom es resisteix a sofrir empresonament; aquella cosa li
batega com un pop viu, el qual, a fi d'entortolligar-se més
amb la seva presa, furga entre els petits botons fins que el
cap de la bestiola reïx a arrencar-ne un. L'altre ajudant, que
és assegut a la gatzoneta subjectant els peus de la xicota,
observa el botó com rodola. Fita el seu company amb una
rialleta envejosa.
―Ja hi som, noi? Es veu que no pots parar, tu.
L'altre se'l guaita entre la cabellera bruna de la noia,
però no li contesta ni deixa de xuclar l'orella saborosa.
Aquell hi torna:
―No t'ho acabis tot, que jo també en vull.
El curandero es veu que ha sentit les paraules del
seu ajudant i, sense fer cas de la salivera sangonosa que
brolla de la boca de la noia, es planta a riure.
―Pots començar per baix, tu!
Les riallades del curandero es confonen amb el càntic
de les captives que esperen en fila el seu torn, un càntic
suau, només mormolat.
L'ajudant que la subjecta pel darrere no pot evitar
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que un altre botó surti disparat i que el pop suri, frisós. La
noia es veu que deu sentir el dolor, perquè amb els ulls
tancats dóna unes quantes guitzes que fan trontollar
l'ajudant de sota; a més, la salivera s'ha tornat més
vermellosa i malgrat la posició elevada del rostre, dels
badius se li escapa un filet de sang. Però el rosec arriba a un
punt que de tan insuportable deixa de fiblonejar la noia, la
qual s'abat en un atordiment general. Aquesta languidesa és
aprofitada per l'ajudant a fi de masegar-la a gust i impel·lir
uns moviments rítmics al seu cos que fan sobreeixir el
pitram abundós de la bata descordada. El curandero sembla
haver trobat algunes dificultats perquè abandona la noia
amb els ferros clavats a la gargamella i s'atansa a la taula a
buscar un nou estri més estilitzat que els altres. Quan torna
al costat de la pacient i intenta entaforar-li l'eina veu que la
femella es mou en totes direccions a causa de les
convulsions lascives del seu ajudant.
―Estiga't quiet, hòstia! Encara te'l clavaré a tu!
Ell frena una mica el balanceig i permet que el
curandero pugui ficar-li l'instrument. Altrament, l'ajudant de
sota, cansat d'esperar-se, enceta a enfilar la mà entre les
cuixes tendres i suaus com un vestit de setí. Quan arriba a la
costura del vestit, s'entreté a jugar amb els filets que
pengen d'aquella fantàstica peça, fins que, amb els dits,
cerca les pregoneses aigualides. Com que la noia s'ha
immergit en un estat semiinconscient, l'ajudant de sota
canvia la posició i, en comptes de la mà, hi fa arribar la cara.
―Noi, aquesta dona sí que em costa ―diu el
curandero que sua i malda per rematar la seva comesa.
L'ajudant de sota es deleix en aquell banquet
inesperat i calcula mentalment el temps de què disposa per
tal d'assaborir el menjar i de repartir-se els plats amb
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mètode, evitant un empatx. El curandero ja deu haver
enllestit perquè es disposa a treure els aparells de la
gargamella. Mentrestant, l'ajudant que premia la noia pels
braços li botona la bata i li dóna uns copets a la galta a fi de
reanimar-la. La noia obre els ulls, plorosos, inflats, i agafa la
punta de la bata a tall de mocador per tal d'aturar una
glopada de sang i saliva que li puja dels seus dintres.
Llavors, com si la fisiologia d'aquell cos hagués sofert una
alteració incontrolable, la xicota s'orina i, lentament, cuixes
avall, el líquid crema la pell.
―Redéu! Quina porcada és aquesta? Glapeix
enfurismat l'ajudant mentre s’eixuga el cabell amarat i escup
amb fàstic lluny seu.
El seu company esclata en sorolloses riallades i crida
la següent de la fila, que no s'hi resisteix en absolut i
continua cantant en sordina fins a l'últim moment.
Per fi, avui, quasi la meitat dels captius han callat. Els
homes, però, continuen cantant. A algunes dones els ha
agafat una hemorràgia i entre elles s'ajuden a proveir-se de
roba; moltes cedeixen llurs bates les quals són esquinçades
en llargues tires que serviran a tall de compreses. Les més
fortes resisteixen bé i només de tant en tant escupen uns
gargalls grossos i rogencs en un racó de la masmorra que
ells mateixos s'han triat per aquest fi.
El doctor Cots està recolzat contra la doble reixa que
separa mascles i femelles i contempla, una mica poruc, el
calvari que aviat li tocarà de recórrer. No se'n fa cabals que
quaranta-vuit hores enrera pogués estar a la clínica i ara en
un lloc tan incongruent. Per bé o per mal hi ha anat a raure
sense cap manifestació de voluntat per part seva. De fet, ell
sempre ha estat una mica absent de la realitat de la terra
que l'envoltava; ha procurat escapolir-se'n i acontentar
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tothom amb una actitud ambigua i antisèptica. Coneixia bé
els trets bàsics que diferencien una cosa de l'altra, ensems
dels sistemes a què hom pot aixoplugar-se per tal d'acabarlos de diferenciar d'una manera total, sense concòrdia
possible. Això li venia des de molt antic. Ell venia,
efectivament, de molt antic. La consulta que treballava
l'havia creat el seu avi a les darreries del segle passat, i el
seu pare, millor rebomboriste que cardiòleg, també havia
continuat el negoci. I el doctor Florenci, és clar, no tenia cap
raó per abandonar-lo. Visqué des de petit en aquest ambient
decimonònic i lliberal i no va costar-li gens d'habituar-se a
considerar i entendre clarament que allò que veia pels
carrers, que formava part d'una nova manera d'entendre i
voler la vida, en realitat una calcomania eixamplada del seu
petit món familiar, el qual, per part dels més grans que ell,
havia estat sempre al servei d'aquella fórmula nova en la
qual tantes esperances hi posaven. El doctor Cots, però, en
fer-se més gran i anar desapareixent els capdavanters
familiars, va enfonsar-se en una comoditat blana i fàcil, en
una seguretat que al capdavall només era superficial. La
seva filla era figues d'un altre paner. Els temps havien
canviat i ell, endormiscat per un fals mecanisme de la
història que li privà d’advertir que segons per a quina mena
de crims el temps no canvia sinó que segueix estacionari des
d’aquell dia en què va deturar-se, va procurar capguardar la
pubilla de tots els mals i els errors en què, al seu parer,
havien caigut els avis. No va saber, o no va voler, fer-se
càrrec que capguardar-la dels errors en el món de
l’equivocació contínua era una niciesa. El doctor Cots no
sabia que aquesta actitud envers la seva filla era una mena
de paranoia reversible, perquè la veritat era que l'única
persona que necessitava protecció era ell mateix.
Per si no n'hi hagués prou, ara es trobava enforinyat
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en un lloc aliè sense que ho hagués volgut conscientment.
Això el corprenia una mica i li feia pensar que potser tota la
seva existència no havia estat altra cosa que una fal·lera de
seguretat inútil, i avui, l'esterilitat, la podia comprovar en la
seva pell. Feia balanç i s'adonaba que, en última instància,
els esdeveniments li havien jugat una mala partida i el feien
retornar, com una sínia gegantina, al lloc de què havia volgut
escapar-se, només que hi tornava amb les mans buides,
sense res que oferir-se a ell mateix, sense cap tasca
productiva o si més no acabada. Aquesta mena d'arqueig de
la seva atabalada existència no podia deixar-lo indiferent ni,
encara menys, tranquil. Perquè el fet d'haver anat a raure al
lloc, si no odiat, tirant curt defugit amb cos i ànima,
suposava un malbaratament vital insuportable. Però a la
llarga semblava no haver-hi altra solució que integrar-s'hi.
Li costava acceptar tot allò que ara contemplava i,
ensems, acceptar que a la llarga el seu esperit no podria
suportar-se a ell mateix i resoldria entregar-se a la multitud
folla i confiada en la seva pròpia resurrecció, com solen dir
els saigs. Quan això arribés, ningú dels seus companys no
podria estar-se de titllar-lo de delinqüent; de segur que
s'apartarien del seu costat i en malparlarien a l'esquena.
Això si els tornava a veure, els amics, perquè l'atabalat
doctor Florenci Cots ja antullava que si els veia de nou no
seria amb els mateixos ulls. La distinta manera de concebre
la totalitat de l'univers s'anava apoderant d'ell. I aquest
capteniment renovellat li venia sense que hagués fet res per
buscar-lo; i, com sempre, la seva inèrcia davant les decisions
compromeses el guanyaria i el faria tendir cap al cantó més
fàcil, cap a la immobilitat; per això, ja des d'ara, era un
captiu més.
Els llums de la masmorra es van apagant i solament
les bombetes esmerlides i distants que pengen del sostre de
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la cúpula resten enceses. Un company que és al seu costat li
passa el plat de fusta amb el pinso nocturn. Es veu que
deuen haver començat a repartir-lo feia estona perquè
tothom enllesteix i molts ja s'ajeuen a xerrar o a cantar en
veu baixa. Ell, sense abandonar el recolze de la reixa, va
engolint aquella mena de sopa de mongetes; adesiara hi
suca un bocí de pa que a causa de la gana baixa bé. Malgrat
l'ambient amical i propici a la conversa que la manca de llum
ha provocat, el doctor prefereix donar-se a les seves
obsessions, si més no fins que assoleixi una visió clara de tot
el que li ha passat i, també, una interpretació satisfactòria
dels modes d'entendre la vida a què ara es veurà sotmès.
Per això es queda al seu lloc i, amb lentitud, va despatxant
el sopar.
En asseure's a terra molts companys que suara eren
dempeus, el doctor Cots fixa l’esguard en un home alt, de
cabell bru i arrissat, que vaga entre la generació com si
cerqués algú. L'identifica de seguida, i se'n sorprèn tant que
el plat de mongetes encara no escurat li cau de les mans.
―Senyor Brufau, senyor Brufau! ―crida entre les
closques que obstaculitzen la visió, entre els cants que en el
moment més impensat s'enlairen i atenyen caire d’himne,
per després ensopir-se i continuar tan sols suggerits,
repetint a tot estrop les mateixes tonades, la mateixa lletra,
l'únic càntic que saben, en definitiva.
L’home del cabell anellat ha reconegut la veu del seu
company, i quan es gira en direcció al doctor Cots aquest pot
veure un rostre diferent del que tostemps lluïa. Un rostre
nou, acolorit per una pintura transmutadora que fa
entrellucar-hi una alegria soterrada, gairebé en letargia, però
present fins sempre. El somriure que li adreça és ben sincer i
s'apropen l'un a l'altre, mesurant cada fracció de segon i
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assaborint-la com si fos el primer retrobament després de
l'exili, La joia esdevé contagiosa i els dos etziben a riure.
S'abracen i els anys d’estupidesa queden enterrats.
―No ho sabia que vostè també rondava per aquí.
M'he quedat de pedra quan l'he vist.
―Doncs miri, tots frares…
―M'ha de contar amb tots els ets i uts què li ha
passat; ho vull saber tot ―se'l guaita a una mica de
distància i després li colpeja els avantbraços―. De veritat
que me n'alegro molt, que estigui aquí.
―Jo també. Però el que no sabia era que el seu pare
ja hi havia estat. Vaig assabentar-me'n, ahir, per la meva
mare, que es veu que n'havia sentit a parlar del famós
doctor Cots… Jofre Cots, oi que es deia?
―Si, va canviar-se la grafia i firmava Jofre. El que
passà és que, en morir ell, quan la guerra, jo tenia divuit
anys i llavors el que em començà a preocupar de veritat era
sobreviure. No estava per res més, en aquell temps.
Dissortadament, després ja no vaig ser-hi a temps i sempre
he dut a remolc aquesta contradicció. Hi havia cops en què,
sobretot per la meva filla, intentava defugir la contradicció i
em posava obertament en contra de la meva autèntica vida.
I tot ho feia per ella! Ara veig que en aquest aspecte no vaig
saber actuar.
―Ens han sortit tossuts, els fills, oi?
―I tant!
Els dos enveten un ample somriure i, agafats de
bracet, cerquen un lloc entre els cantaires. Aquesta nit és
silenciosa. Els homes, batuts, la saliva esgotada i la llengua
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com una pedra foguera, jeuen i reposen. No hi ha rellevada
en el càntic. Les dones romanen submergides en el seu
propi alè escaldat. La gran cofurna sembla el carro que
acondueix les animes al purgatori, el vehicle mític dels
proscrits. Les animetes van cedint, tot i que demà renovellin
els bramuls. Però ara van cedint i llur energia es fa menys
palesa, menys abundosa en realitat. Malgrat això, les forces
interiors s'acreixen pel sol fet de resistir. El cor vol amarar-se
d'aquesta presència que els traurà dels llims. Les oïdes volen
eixordir-se encara més del càntic.
A fora, a dalt al pati, a través d'aquell espai de terra
que mai ha estat fornicada pel sol, les unitats de falconia
poden assajar llurs tàctiques sense perill. No hi haurà cap
escridassada, avui. Els falcons planegen amb majestat i la
claror garneua de la lluna fa guspirejar els becs i urpes
metàl·liques. Tanmateix, el cel que retalla el pati del Castell,
cel quadrat i deslluït, té un aspecte sinistre quan l'esquadrilla
de falcons l'envaeix. Sembla un mal presagi.
El caporal de saigs segueix la instrucció dels falcons,
que compleixen al peu de la lletra les ordres que el caporal
d'unitat els adreça amb el siulet. El gran caporal és assegut
a la seva trona, sota una de les innombrables arcades del
pati cenobític, i amb la mà va acariciant-se els pèls de la
barba negra com aquell cel retallat, maldestrament il·luminat
per la lluna. El nou i severíssim caporal sembla un guerrer
mitològic, capa i casc entredibuixats en la foscor. Aquesta
comparació i encara una de més agosarada amb la mitologia
escandinava li és adreçada constantment per tots els seus
inferiors, talment com si no visquessin més que per això. Ell
fa veure que tant se li'n donen les lloances i adopta una
actitud paternal i condescendent respecte tothom. Però la
veritat és que li agrada, millor dit, podria assegurar-se que
sense aquesta perenne gara-gara no viuria. I com que els
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seus inferiors saben d'aquesta debilitat per a la teogonia
nòrdica i per tot allò que pugui comparar-lo a les gestes dels
herois i dels virils lluitadors del rei, tothora es trenquen la
closca per tal d'empescar-se les narracions més
inversemblants que puguin obtenir la complaença del seu
amo.
Ara
mateix,
mentre
ulla
críticament
els
ensinistraments, té un saig al seu costat que, amb veu
baixa, li va recitant les fabuloses intervencions dels déus
sobre els combats dels homes, i com llurs déus protectors
regracien els valents lluitadors.
«Whata, el guerrer invencible, sol·licità l'ajuda
armada d'Odín per tal que el seu poble sortís victoriós de la
invasió que el rei projectava ales fèrtils comarques del sud,
les quals adoraven altres déus que no eren els nostres, ni en
grandor ni en potència. I fou així que Whata obtingué el que
demanava de la mateixa boca d'Odín, una nit en què el cel
era cobert per espessos núvols i al capdavall de la muntanya
a què havia ascendit Whata les aigües anaven sense control,
i els llamps sorgits pels cops bestials que Tor donava a les
bromes espantaven la gent del reialme. Fins i tot el rei oferí
aquella nit un culte especial perquè calmés la ira dels déus;
l'atrevit Whata fos escoltat. Aleshores, Odín agafà el seu
cavall blanc de vuit potes i hi féu muntar a Whata també i
anaren a combatir les comarques. Però s'esdevingué que els
habitants d'aquestes comarques havien demanat l'ajuda dels
nefands nibelungs, éssers repugnants i plens d'avolesa que
viuen al centre de la terra. Però el valerós Whata no
s'esporuguí per aquest fet, ans al contrari, lluita contra els
gegants amb gran vigor fins que una llança malèvola li
atravessà el pit i caigué mort al camp de batalla. Llavors
Odín, irat perquè havien matat el guerrer, féu que amb l'ajut
del seu fill Tor un eixam de llampecs malmetés tots els
guerrers de les comarques, així com els nibelungs que els
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ajudaven. D'aquesta manera, el cos del valent Whata pogué
ésser transportat al Valhalla en braços de tres-centes
valquíries, i un cop dipositada la seva ànima al palau dels
déus fou banyada amb aigua-mel i cervesa, i per tota
l’eternitat visqué a la vora de les divinitats. I el noble guerrer
Whata tenia una barba negra i molt poblada, ultra una figura
agradable i protectora, perquè només de contemplar-la en
les estàtues que els artistes del rei ens han deixat, el cor
respira una pau i una confiança impossibles de torbar…».
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El caporalíssim somriu satisfet del comte. Els seus
ulls traspuen aquell paternalisme complaent i deixa que el
saig l'ensaboni i que amb inversemblans comparacions el
trameti a un regne imaginari dels guerrers, on els honors i
lloances són dilapidades sense gasiveria per aquells que
tenen la sort d'entrar-hi. I arriba un moment en què el
caporal idealitza la seva pròpia imatge i es creu un elegit que
ha de dur a terme els propòsits del Generalíssim Gran Saig.
Com ara aquesta tasca que s'ha fixat d'emmudir els
presoners, i una altra encara de més espectacular i
definitiva: l'ensinistrament màxim de les unitats de falconia,
a les envistes de la gran cacera que es prepara.
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XVIII. «No n’estem gens, de segurs».
Calia afanyar-se a enllestir la segada d'aquell parell
de conreus, magres, penjats incrèdulament a frec de pujol, a
la part alta de Montlleó. El cereal que en collien era esmerlit
i ressec, poc abundós; i calia arrencar-lo ara si no volien que
s'abatés en un estat d'assedegament letal. De fet, les tiges i
les espigues mostraven clarament la manca d'humitat. I és
perquè en aquestes contrades, el sol, a l'estiu, és qui
comanda la vida de totes les espècies, tant animals com
vegetals. Talment com si la més ínfima expressió de vitalitat
hagués de demanar permís al senyor absolut per tal de
continuar vivint durant aquests mesos insuportables. Les
espècies majors, animals mamífers àdhuc els arbres més
resistents i vigorosos, han de sofrir els delmes que el senyor
els imposa i s'han d’acontentar a romandre mig inactius
mentre la seva vigilància de foc recaragola tothom. Per això
la nit a Montlleó és el regne bellugadís d'aquells éssers
condemnats; per això les nits d'estiuada semblen el paradís
dels conspiradors que preparen el parany a l'enemic en els
carrers zigzaguejants, estrets i pendentívols, i saben que
aquella hora és maleïda i que hom esdevé sospitós pel sol
fet de passejar-se per les places silents i com a mortes,
torbades a nit batent per un conat de conjura veneciana.
D'igual manera, les bestioles esperen la nit per a desfer-se
de l'ull ardent i campar amb llibertat entre la tenebra. Els
arbres, a la nit, es deixen bressolar per un ventijol juganer, i
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les branques més altes semblen pessigollejar el cel. Els
arbres, també, són qui acaliuen les maledicències que contra
el senyor diuen les bèsties alliberades; sota l'ombra llunaire,
s'han forjat totes les revolucions camperoles que el sol
avorta cada matí, durant l'època de canícula, fins que arriba
el mal temps i les espècies vives s'endormisquen a esperar
un nou any, prometent-se entre elles que l'anyada vinent sí
serà l'any de la gran revolució, l'any en què el rei astre
absolut, senyor i cremador de vida serà enderrocat. Però la
revolució mai s'assoleix. Sembla una predestinació de la
terra. Any rere any es veu obligada a romandre entre la
foscor, a les espatles del sol, planejant el canvi tants cops
ajornat. Montlleó és el reialme de la impotència sublimada
en la foscor de les nits d'estiu.
Ells, malgrat d'estar-hi avesats a la foscor, havien
d'esgarrapar el fruit durant el dia i sofrir les batzegades de
calor. Adesiara llevaven el llom i guaitaven la garriga del seu
davant: era un paisatge blanquinós, nevat de foc. A la seva
esquerra, les dues torres de guaita semblaven el termòmetre
natural que els posaven al corrent de la ira solar: cap al
migdia, quan la calor era insofrible, la pedra de les torretes
agafava un color lletós, gairebé irreal; així que minvava el
jorn, aquesta coloració canviava vers un to vermell que
s'encenia del tot en arribar l'ocàs. Si més no, aquest
contacte amb la terra era una veritable aproximació als
trasbalsos dels homes que hi visqueren, ultra una mena de
comunicació amb llur Terra antiga i futura que havia
d'atorgar-los una saviesa rústega i poc sofisticada enfront
del primer problema al qual cercaven solució. Aquesta
identificació callantívola era deliciosa, i era deliciós, ensems,
estimar quelcom tan seu pel sol fet d'ajupir l'espatlla i
recollir l'oferiment, el regal daurat, senzill i escàs potser,
però rebel i entossudit a fruitar en els llocs més desterrats,
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com si aquesta rebel·lia fos el tret més profundament solcat
en la pell de la Terra, vella i arrugada a causa
d'innumerables misèries.
L'Aurembiaix anava al darrere dels segadors
agarberant el blat el millor que podia, fermant les tiges amb
un vencill, victoriosa i esgotada al mateix temps. Els xicots,
maldestrament encara, amb una mica de recança per les
eines tan estranyes a ells, anaven fendint el camp irregular i
mutilant-lo d0aquell increïble deslliurament cereal. La noia es
tragué el barret de palla i va desfer-se del mocador que duia
nuat a la testa, completament xop de suor. Cridà als nois,
trencant la idíl·lica remor de les dalles i del blat guillotinat.
―Jo no puc més de calor! Si anéssim a dinar … ―féu
mentre es col·locava novament el barret.

I els mots que de moment a ella li semblaren fluixos
es van sentir com baladrejats per una veu potentíssima, a
frec mateix dels segadors. En realitat, en aquella hora
calorosa, els sorolls augmentaven d'una manera falsa gràcies
a la sepulcritat del silenci de les espècies malvivents. En
Víctor digué, després d'escurar-se la gargamella, seca i
immòbil des de feia estona:
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―Jo també em sento un buit a l’estómac. Deu ser de
treballar.
L’ombra que donava l'església sobre la placeta era
curta i només abastava un metre més enllà de la portalada.
Malgrat la migradesa, donava bo d'ajaure-s'hi perquè en
aquesta hora resultava ser el lloc més frescal del poble,
llevat de l'interior del temple, gairebé glacial en comparació
a l'ardència de les ruïnes. Però preferien de dinar a fora,
aprofitant també l'ombradiu d'una de les alzineres rasans a
la paret. Menjaren amb gana els aliments pagesívols i
remullaren la dinada amb el vi espès que tenien guardat en
racó més fred de l'església: el lloc on abans hi havia un
confessionari, la fusta del qual havia estat violada dels seus
secrets i empleada a bastament a tall de moble.
Però lluny d'aquesta felicitat encerclada en els quatre
turons aspres que formaven el paisatge circular de Montlleó,
l'enemic treballava fora mida per tal de capturar-los. Però
ells, a causa d'una juguesca de la història, ho haurien de
preveure. Mentrestant, era trist de veure com tot aquell blat
que ells afaiçonaven amb joia no serviria al capdavall per a
res, ni tan sols per a ser agarberat. Aquell blat que de
primer van acceptar treballar-lo com si fos una imposició,
una hipoteca de llur pròpia supervivència; i dintre de poc
haurien de deixar-lo a mig segar la hipoteca dempeus i el
seu esdevenir envescat del fastigós deute que havien contret
en aquell negoci, en el qual, el creditor cercava en silenci la
via més ràpida i efectiva per a embargar-los els pocs béns
que havien adquirit. I el temut creditor no era solament
darrere les muntanyes sinó que rondava per baix a la plana,
distret, inconscient, sense sospitar que l'endemà mateix ―
festa alegre i tradicional de Sant Eusebi― a ell, l'enemic
ignorat, li tocaria el dret de trastocar maldestrament quatre
vides tot just retrobades. Però els nois, des de dalt al
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llogarret dels seus somnis, no podien antullar quina cosa era
aquella que furgava i bastia un malèvol pla d'atac, per bé
que involuntari. D'aquesta manera, sense que ambdós fronts
sabessin quina mena de nou jorn es llevaria, el destí
s'acomplí calladament i una vegada més la facècia del passat
tindria per escenari el barroc i sinistre Montlleó, ara ja
definitivament cossat amb la mortalla.
Abans, però, tal com s'esdevé en les paràboles
evangèliques ―que sempre tenen a punt el càstig per als
dolents ja previst des del bell començament de la historieta
divina―, calia que la darrera i teatral intervenció de la Mort
vingués a demostrar la veracitat d'aquesta comèdia
maniquea, l'única finalitat de la qual era de demostrar com
sofreix el binomi inestroncable Terra-Home quan han estat
brutalment separats, com si el coit apassionat que
realitzaven hagués estat avortat en el moment més crític.
Calia una vegada més, esgotar les possibilitats de
vida en un lloc en què ni el sol perdona la debilitat humana
d'aquells que l'han triat com a fi i principi de tota la seva
existència. Calia viure i esperar la Mort resignadament, com
han fet sempre tots els montlleonins. Els habitants de
Montlleó han estat, en definitiva, especialistes a polaritzar la
vida, a donar-li un sentit obligat, fastigós i, endemés, temut,
per una banda i per l'altra s confiar en un dia messiànic. Han
estat els artesans de la mentida, a despit del risc
d'enganyar-se ells mateixos, i han elaborat amb paciència un
doble vessant vivencial que s'ha tramès de generació en
generació.
I en aquest esclat darrer, en aquesta fumarel·la que
s'espessia de mica en mica, en Manuel va jugar-hi l'última
carta, malgrat ser refractari a participar en un joc en què tan
poques possibilitats de reeixir tenia. Sembla com si a l’últim
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instant, la vellúria d'en Manuel es replegués sobre ells
mateixos i anés a llepar una infància plena d'autèntica
felicitat, a principis de segle. I en aquesta corba que els anys
descrivien en Manuel esborrà l'entremig i esdevingué meitat
innocència meitat punyeteria, fórmula potser ideal d'acararse amb el present en un home pràctic com ell.
Aquella tarda van deixar els estris de segar sense
pensar que era l'última vegada. Anaren a rebre en Manuel
que, inexplicablement, havia tornat a veure'ls. Era el
començament de la mitgdiada i la marinada tot just s'havia
llevat. El seu buf s'enduia els matolls ressecs, per sempre
foragitats del sòl, palplantats a la vora del conreu. En
Manuel arribava pel caminet de les eres, a lloms de la mula;
s'havia cofat també un barret de palla. Talment un Quixot
que anés a salvar la seva estimada de les urpes del perill.
Pujava mandrosa, la mula, i els nois guaitaven aquella
languidesa amb plaer perquè en Manuel no se'n sortia de
pujar i ningú no sabia si donar les culpes a la bèstia o a la
marinada que semblava que se l'enduia com un matoll més,
com les alenades de pols que van a perdre's cada tarda més
enllà de la contrada, com les que es remunten de la plana
en un intercanvi saberut de la natura.
En Llorenç va agafar l'espatlla de la noia i juntament
amb els altres dos abandonaren el camp en direcció a en
Manuel que, a cops de puntades, havia aconseguit de fer
pujar la cavalcadura. L'Aurembiaix s'espolsà el cabell d'uns
branquillonets de la palla del barret, mentre demanava:
―Vols dir que haurà passat alguna cosa, que ve a
veure'ns?
―Que vols que hagi passat?
Però la noia sentí com en Llorenç li premia més fort
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l’espatlla.
Quan van asseure's a les pedres del marge en
Manuel els mostrà el diari que havia comprat.
―És d’abans-d'ahir. L'he comprat avui, quan he anat
a la vila i per casualitat l'he vist al cafè. Aquella gent sempre
els tenen tots, els diaris.
En Poloni fullejava a la recerca de l'article.
―No m'hi hauria fixat si no hagués estat perquè ho
duu amb lletres bastant grosses. Ves quines coses, de
primer, les fotografies ni les havia vist. De seguida m'he
pensat que potser era greu i per això he pujat, que no ho
havia d'haver fet perquè tinc els porcs encara per a netejar i
demà passat vénen a pesar-me'ls.
Tots eren abocats a llegir aquella notícia, la primera
feta pública des que van fugir, acompanyada d'unes fotos
que cadascú recordava remotament el dia en què se l'havia
fet. La notícia, però, no deia res concret; es limitava a
afirmar que s'havien trobat uns detalls importants per a llur
recerca i captura, detalls que sonaven clarament a falòrnia i
que entrellucaven la tàctica sovint emprada d'acovardir el
fugitiu. La nova en si no va sorprendre'ls. El que de veres
se'ls feia estrany era que s'haguessin decidit a publicar una
informació possiblement falsa quan semblava el moment
menys escaient, és a dir, gairebé dos mesos després. Sens
dubte calia pensar que tot allò formava part d'un pla
especialment cavil·lat, del qual la informació periodística
n'era solament un bocí. Tanmateix, el senyal que treballaven
en l'afer, i aquest cop de fort, era prou clar.
―No crec que puguin saber gran cosa ―assegurà en
Poloni mentre s'apartava del diari―. Però penso que hauríem
d'estar més al corrent del que fan; darrerament ens hem
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adormit una mica, i aquest poble sembla l'altre costat de
món. Quant a la informació, depenem d'en Jordi i
mentrestant, a les fosques. Hauríem de tenir el diari cada
dia.
―No podem, home, que et penses que és a un pas,
la vila? ―féu en Llorenç.
―Una solució o altra haurem de buscar-hi, doncs.
Aquesta intriga encoratjava en Llorenç a l'acció. Feia
molts dies que no palpava la sensació que cal actuar amb
rapidesa, parant compte a no deixar al teu darrere detalls
comprometedors. Li agradava el treball arriscat i
meritòriament executat, net i lleuger, sempre al mil·límetre.
Pels seus dintres, tot sentint-se emboirat pels
esdeveniments, enyorava amb recança l'activitat. Era la seva
única manera de gaudir-hi i sovint l'Aurembiaix li retreia el
fet que s'ho prengués amb aquesta fredor analítica, com si
fos una trista peça del mecanisme i no l'ésser que treballa
per la seva pròpia satisfacció. Però aquesta lleu i fugissera
alienació era tothora refusada pel Llorenç amb els seus
arguments predilectes sobre l’efectivitat, el rendiment que
cal preveure en totes i cada una de les actituds d'una
persona respecte al fi concret. En les discussions entre la
parella, el problema es presentava a considerar bàsica
aquesta efectivitat i, en el cas de ser-ho, treure'n l'entrellat
de si allò no s’ho prenia, en Llorenç, més aviat com un
veritable fi. L'Aurembiaix era del parer que la finalitat
autèntica era molt distinta, per bé relacionada, o millor,
recolzada en la tècnica operativa. Però més enllà de les
apreciacions i matisos sobre el fet concret, hi havia el
tarannà de cadascú, i el d'en Llorenç no encasellava bé en el
dèbil sentimentalisme.
En Poloni, en canvi, s'ho guaitava tot des del seu
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cristall emboirat, des de la seva torre d'ivori perduda en el
temps. Si d'ell depenia, ara no serien ni a Montlleó ni a cap
altre lloc del món, sinó que es trobarien aclofats en un
paradís total, panteístic, fet de cabòries, però significatiu
tanmateix, en el que res no és de ningú i la Història
transcorre sense que puguis alterar-la. Com n'estava de lluny
aquesta negligència respecte a la fal·lera de veritat d'en
Llorenç! Però si per separat podien semblar tots plegats una
mica mancats, junts en canvi oferien un ventall magnífic de
certesa, i això ells ho sabien i el fet en sí no era pas nou. No
calia ser massa intel·ligent per adonar-se'n dels avantatges
de la unió; arreu hi havia exemples semblants i acurades
comparacions. L'edifici que ells havien de bastir no es
compondria de pocs maons, sinó que seria una cosa bastant
més complexa, un conjunt en el qual hi participarien maons
de tota classe, pilastres i bigues també de tota mena. I és
precisament en aquesta varietat on l'agregació de les parts
faria que l'edifici fos una completessa coherent, amb vida
pròpia. I com un miratge d'aquesta ordenació de l'edifici, ells
eren igualment un nucli amb vida pròpia i calia conservar-la
fins al darrer instant.
Quan finalment es pongué el sol, la marinada va
arremetre contra tot el que s'interposava en el seu camí amb
una fúria incongruent. El dia havia estat farcit de calor i
clivellat per notícies diferents a les que suara eren avesats. A
despit del buf sobtat el sol es pongué com cada dia, potser
més ràpid i no tan espectacularment. Abans de davallar el
camí cap al poble van veure el mut San Joan, que devia anar
a tancar els bens, i li feren una escridassada; ell aixecà la
mà, content. Ja formava part de la seva vida, com tots els
elements que s'havien anat fent seus en aquell exili perdut. I
quan caigué la nit i els cossos s'abandonaren a un repós
alterat, gens assaborit, les ombres no sortiren a amenaçar-
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los com feien sempre, com havien fet sempre des que hi
anaren a raure, a despit de la presència del mut, a despit del
bon ànim d’en Manuel que es quedaria a dormir amb ells.
Tots plegats es preguntaren interiorment per quina raó la
por no venia a bressolar-los i a fer cruixir branques caigudes
pel vent sota unes passes imaginàries, ni a proporcionar
lluïssor fosfòrica als ulls amagats en els intersticis de les
pedres derruïdes. Aquella nit no hi havia animàlies que
corrien com fuets sobre les bigues de les casotes del carrer
gran, ni guerrers medievals que arribaven cada vesprada a
Montlleó a lloms d'unes aus profanes, amb la intenció de
prendre'ls i dur-los en presència del rei, allà lluny a la cort,
com si en comptes d'agafar Jesús, els jueus passessin de
llarg el tron de l'olivera on levitava el calze i engrapessin els
pobres apòstols que s'havien endormiscat mentre resaven,
sense que el bon Jesús se n'adonés de la segrestada,
atabalat amb el calze de l'amargor.
Només que aquest cop no hi hauria cap espasa que
s'enlairés sobre els caps dels guerrers importuns. Aquesta
era una nit ordinària de senzillesa, i això era precisament el
que li donava un caire malfiador. Havien perdut la
companyonia de la por perquè la por, en realitat, s'havia
diluït dintre els seus ossos.
I tot comença de nou...
Des de baix a la plana, el camí zigzaguejant que
s'enfilava fins a l'església de Sant Eusebi es perdia de vista
després de l'agregat on viu en Manuel, sol, com a darrer
exponent de la voluntat de solitud dels homes d'aquesta
contrada. A la vila, la comitiva s'està preparant per sortir de
la parròquia amb tota cerimònia. Avui és diada de joia i
d’alegria; Sant Eusebi, patró dels escàpols, serà dut al seu
setial. L’origen d'aquesta festa és antiquíssim i gairebé ningú
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no sap amb certesa per qui va ser instituïda. N'hi ha que
diuen que va ser degut al fet que, en un temps molt llunyà,
van martiritzar-hi uns cristians que no volien convertir-se al
paganisme; d'altres n'hi ha, en canvi, que asseguren que fou
a l'inrevés, és a dir, que uns catòlics van turmentar uns
heretges per tal de fer-los abjurar de llurs errors. Ambdues
versions són recolzades fermament per les faccions lliberal i
conservadora de la vila, i no cal dir quina creuen uns i quina
els altres. Però el pàrroc i els pelegrins que avui van de
romiatge, sempre ho han fet així, faran passar la comitiva
per davant del cafè Bonavista, el qual en aquestes hores i
per ser diumenge, serà ple d'elements lliberals. Aquesta
anyal exhibició serveix, segons el capellà, perquè sàpiguen
els lliberaloides que val més aniversari celebrat que teoria
hagiogràfica ignorada.

De fet, la peregrinació a l’església de Sant Eusebi
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s'efectua des de després de la guerra ençà, ja que abans el
dia onomàstic es festejava en l'indret original, això és, a
Montlleó. Però en quedar el poble completament derruït per
les bombes i pel càstig sulfúric que Déu envià als íncubes
montlleonins, els veïns de la vila van decidir endur-se la
imatge solitària d'aquell lloc de pecat i servar-la a la
parròquia; cada any, en les seves diades glorioses, mirarien
de tributar-li la lloa que es mereix. Per això acordaren
d'organitzar una romeria el primer diumenge d'agost,
s'escaigués o no amb la festivitat de Sant Eusebi. El mossèn
de la vila, mossèn Felip, ja ho comença a preparar tot dues
setmanes abans: la llitera amb el sant encastat que
collportaran els bons mossos de la vila, les flors blanques de
puresa que adornaran la imatge, ultra fa assajar a l'escolania
tots els cantussols, pastorel·les i antífones més dolços del
repertori marià i patrístic, a fi que la llarga caminada resulti
una troballa feliç entre companyons, joiosos i amarats
d'amor pel seu santet. Però tots els preparatius ―de banda
la devoció― són política pura, perquè la facció lliberal de la
vila o bé ja no anava a missa o, si ho feia, acostumava
d'anar a l'església nova, que sembla una fàbrica de camises
degut a la seva arquitectura funcional, segons els
conservadors, on la missa és en català, més curta i
postconciliar. Com que mossèn Felip és l'encarregat de la
parròquia (a més de ser una encarnació fidedigna de la
Contrareforma) li pica l’amor propi que els feligresos de tota
la vida desertin i caiguin en l'equivocació de no complir amb
el deure dominical o d'anar-se'n a l'església nova, creada
especialment pel barri nou d'immigrats. Així doncs, la diada
de Sant Eusebi és una bona ocasió per lluir tots els elements
de la parròquia, entre els quals s'hi compten els més
argentpotents de la vila. I de passada és una bona
oportunitat, també, per a demostrar que els valors religiosos
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tradicionals no han sofert aquella gran alteració que
pregonen segons quins individus de la nova cúria; si més no
la peregrinació anyal n'és una bona mostra. I com cada any
el mossèn està disposat a fer desfilar l'acompanyament pel
davant del cafè.
Abans d’eixir del temple els féu assajar el cant una
vegada més, i quan fou l’hora obrí les portalades de bat a
bat. El mossèn anava al davant de tot, amb l’alba blanca fins
als peus, cosa que dissimulava el seu cos secardí; després
sortí l’escolania, cadascú vestit amb el roquet i la sotaneta i
proveïts de material cantaire; al seu darrere, els mossos amb
la llitera del sant i després els fidels. Feren els carrers en
silenci, fins que a les envistes del cafè Bonavista el mossèn
donà ordre a l’escolania d'etzibar el “Sant Eusebi, bon patró”,
i així, mentre davantejaven les taules farcides de gent que
feia el vermut diumengí, el pàrroc s’anotà un punt en aquella
batalla ideològica que, des d'un temps immemorial, dividia la
vila.
Així que hagueren recorregut el bocí de camí separa
la vila de l’agregat d'en Manuel, la comitiva enfilà el veritable
calvari de la peregrinació. Malgrat la bona disposició d’ànim
dels romeus, arribar fins a l'església de Sant Eusebi
suposava un sacrifici considerable. La calor en aquelles
hores matineres encara no esgarrapava la pell, però així que
assolirien les darreres corbes del senderol, ja gairebé a dalt
a Montlleó, els rajos solars serien suficientment ardorosos
perquè tothom esgotés les primeres reserves d'aigua. Però
això formava part del romiatge i ningú no se'n queixava,
d'aquest aspecte negatiu, excepte l'altra facció, la qual
arguïa que si no anava a venerar Sant Eusebi era degut al
fet que la diada pelegrina s'esqueia en una època massa
xafogosa. Però el mossèn no se l’havia cregut mai, aquest
argument.
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Ell, disposat com sempre a acaliuar ambient amical i
de sana alegria entre els seus fillets, passà corrents des del
cap de la comitiva a la cua, saludant tothom i posant-los al
corrent de quin càntic era el que etzibarien de seguida. Com
que la comitiva no podia deturar-se, al mossèn li calgué
gambar camí amunt per tal de recuperar la seva posició de
capdavanter. Quan hi arribà, panteixava, però malgrat això,
pres d'un vitalisme que semblava emmagatzemar-se'l durant
tot l'any per aquest dia, donà el senyal als escolanets i junts
encetaren la primera estrofa del càntic. Ell remarcava
exageradament la lletra, vital, però al segon verset la seva
veu començà a sortir ara i adés entretallada.
Els fidels, en canvi, van escometre la cançó amb una
força que féu ressonar els turons; les dones, sobretot, amb
les seves veuetes de filabarquí, fendien aquella atmosfera
matutina que ni l'amo de la terra montlleonina havia encara
clivellat. Quan s'acabà el càntic, el mossèn féu que
l’escolania n'abordés un de nou, cosa que va ser acceptada
de bon grat per tots els pelegrins, els quals, arravatats per
un misticisme sensacional, recitaven les estrofes i entonaven
la música amb una potència eixordadora. Però aquests
càntics eren molt distints als dels presoners, ni remotament
s'hi acostaven perquè la intencionalitat era quasi antagònica.
Quant a la seva forma, els cantirols dels pelegrins eren aguts
i xisclaires, com si només cantessin les dones i els homes es
restringissin a corroborar-ho de sotamà. En aquest aspecte
eren molt allunyats de la puixança alliberadora dels altres
càntics i, fet i debatut, com si les cançons fossin l'indicador
més idoni de llurs consciències, vivien una mica al marge de
tot el que significava la Dolça Masmorra. Les seves
preocupacions vitals semblaven reduir-se miserablement a
quatre lletanies i a les esperpèntiques distraccions que els
proporcionava el mossèn, que era més aviat reticent a
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satisfer les necessitats d'aquella gent i els bescanviava
l'autèntic aliment per un altre de més soporífer i alienant.
El mossèn havia abandonat l'escolania per tal de
dirigir les veus dels fidels, els quals s'ho prenien amb tanta
seriositat que en comptes d'una romeria joiosa semblava
gairebé una desfilada d'amenaçadors cantaires a l'encontre
de l'enemic. I el mossèn volia desterrar aquesta imatge
austera i aconseguir que la gent s'ho agafés com en realitat
era: una troballa amistosa. Per això anava saltironant al seu
costat, adreçant-los rialletes i fent moure els braços
sincopadament, al ritme de la música. Però els bons
feligresos es pensaven que el posat greu i la consciència
devota plaïen Sant Eusebi i no feien cas de conhort del
mossèn, com si l’autoconvenciment que allò era una mena
de via-crucis floral els fes rebutjar els alegrois. L'inexhaurible
mossèn decidí canviar el cantijol i féu que se'n cantés un
altre de més exultant.
―Amunt el cor, germans! Avui és diada de gaubança
i no de cares llargues! ―feia l’home per animar-los―.
Cantem-hi tots, que el bon Sant Eusebi ens senti i ens enviï
la seva protecció.
Amb la nova cançó la comitiva semblà reprendre una
mica l’alegria perduda. La imatge del sant anava d'un costat
a l'altre, rígid, adesiara agafant positures ingràvides i
inestables. A cada sotragueig dels mossos el sant avançava
amb ells, però ho feia a terminis, no d'una manera contínua.
Alguns cops, l'aurèola metafísica de santedat fimbrejava tant
que arribava a vinclar-se del tot i quedava travada sota la
barba del santet; aleshores, com si semblés que aquella
irregularitat feia patir el sant escanyant-lo amb les burxes
metàl·liques dels rajos, un romeuet proveït d'una canya feia
saltar l'aurèola, que tornava a fimbrar de seguida al ritme de

269

la comitiva.
En el paisatge aspre i calcinat per un sol que ja
començava a cremar, el romiatge colorívol hi donava una
pinzellada de vida. Però era una vida estranya i com
dosificada, gasiva si més no, perquè no hi havia ple contacte
amb tot allò que els envoltava. No hi havia identificació vera
amb l'espai que trepitjaven, amatents solament a arribar a
l'església i ofrenar la missa al santet.
En una recolzada del camí es deturaren a esmorzar a
l'ombra eixarreïda de les alzineres. La tradició contava que
allí hi havia una font d'aigua on els caminants de Montlleó
paraven a apaivagar la set. Però l'esmentada font no hi era,
no hi havia estat mai i ningú no recordava haver-la vist.
Malgrat això, era costum aturar-s'hi i esmorzar i que el
capellà beneís la fruita que menjarien després en la darrera
tramada del camí, la més calorosa, El mossèn anava i venia,
saltironant, parlant amb tothom, menjant d'aquells
entrepans i coques d'ou i mistela que li oferien. Saltava per
sobre les pedres, entortolligant-se amb l'alba, a fi que no
caigués el dinamisme que havia reeixit a comunicar-hi.
Actuava com l'animador de la festa que malda perquè els
convidats no estiguin descontents de les atencions i
hospitalitat dispensades.
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Abans de continuar la marxa, el mossèn beneí les
fruites dipositades en cistelletes a la vora del santet, a frec
de la irradiació de les seves santimònies. Caminaren
novament, però ara la coroneta seràfica s'havia entortolligat
en carregar la llitera amb un inoportú séc petri de la roba de
la imatge. El feligrès encarregat de desembussar-la no podia
sortir-se'n de posar-la bé. La fatalitat volgué que, puix que
caminaven i el pols costava de dominar, la canyeta
s'entaforés entre els rajos i en retirar-la de nou arrossegués
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el nimbe enrere, el qual restà penjant torçat per la meitat. El
santet semblava que havia perdut un bocí de la seva
canonització. Al fidel de la canyeta va agafar-li estupor: feia
angúnia de veure'l amb la santedat mig penjant i
collvinclada. De manera que s'avançà a parlar amb el
mossèn i li digué que caldria arranjar la coroneta. La
comitiva es deturà i al mateix romeu li correspongué l'honor
d'adreçar-la. Quan els bons mossos li baixaren la llitera a
l'altura dels genolls ell, talment com si el contacte beatífic li
hagués fet perdre el pols, es fica nerviós i en comptes
d'adreçar-la al seu punt just la va dur excessivament
endavant; el santet semblava llavors com si bon tros de les
seves virtuts les portés per barret. El fidel, cada cop més
frisós, ja que la comitiva era deturada i tothom tenia els ulls
fixos en ell, donà una estrebada al nimbe amb tan poca
gràcia que arrencà el suport delator del bescoll de Sant
Eusebi i aparegué la blancor acuseta del guix. L'home es
quedà lívid i llambregà al seu entorn avergonyit, car per la
seva culpa enguany el santet entraria al temple sense el
símbol dels seus atributs. El mossèn, però, cuitós a què no
baixés el potencial d'alegria aconseguit, féu:
―No ha estat res, tranquils. Quan siguem a dalt
mirarem d'enganxar-la. I ara, tothom a cantar!
Sant Eusebi, bon patró,
Senyor dels desterrats,
llum dels benaurats
que han sofert persecució.
Sant Eusebi, Sant Eusebi,
sigueu nostre sobirà
i guardeu-nos tothora
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de les urpes del tirà.
Aquest darrer verset, però, cantat antigament així, el
canvià mossèn Felip per un altre de més suau, només que la
lletra ha esdevingut indesxifrable perquè els vells la canten
amb versió original i els joves es fan tan gran embolic que
diuen allò que primer els ve. I el mossèn, satisfet que la
gent visqui amb intensitat la romeria a què ell hi té tant
d'afecte, gastaba les energies en l'himne al sant. Dirigia la
melodia al davant de tot, amb els braços, aixecant-los
febrilment sense advertir que les últimes paraules ja no les
podia articular, pres d'una sobtada afonia. L'home,
trasbalsat, s’escuraba la gargamella i torna a provar de
parlar, però no sent ni un mot això que ara la comitiva puja
en silenci, xiuxiuejant els uns amb els altres. Durant una
estona decideix callar i caminar amb el cap cot, seguint una
respiració ben mesurada perquè hi ha la possibilitat que
només sigui un enrogallament passatger.
Van transcórrer uns minuts feixucs i provà de parlar
novament; però fou endebades. Llavors va adonar-se que el
romiatge feia estona que estava silenciós i que els feligresos,
d’una manera o altra, reclamaven interiorment la seva
intervenció, els seus discursos sobre les virtuts del sant, les
seves oracions guaridores. Els components del romiatge,
com per mimetisme al problema particular del mossèn,
s’anaven emmudint i perdien les ganes de xerrar amb els
amics i familiars. La comitiva semblava l'enterrament de Sant
Eusebi.
El sol ja picava per l'espatlla ensems que els turons
es cobrien d'una boirina enfarfegadora, aïllant dels pocs
sorolls de la natura oprimida. Havia arribat l'hora en què
ningú no gosa parlar en presència del sol. Els romeus,
silents, com un element més de la natura, només
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fressejaven en aixafar les pedres del camí. Llavors, l'alcalde,
un home gairebé tan prim com el mossèn, sortí de la filera i
anà al davant amb la intenció d'esperonar el capellà, però
amb diplomàcia.
―Vol un paraigua pel sol? ―li oferí.
El mossèn va girar-se i se sentí descobert. Era
impossible defugir la contestació i a la vegada no volia que
la gent s'adonés del que li havia passat. Però va haver de
respondre al seu amic, com fos, amb gestos i amb grinyols
bucals que no s'assemblaven de res a una veu humana.
L'alcalde es quedà astorat.
―Què teniu ara, home? Esteu enrogallat? ―el
mossèn féu un cop de cap i assenyalà el coll―. Però si ara fa
un moment cantàveu com un rossinyol! Vaja, home…
Els paraigües s'arraïmaven els uns amb els altres
formant una capa protectora contra la calor cruel, de la qual
els únics que no se'n lliuraven eren els mossos i el propi
santet. Al seu davant començava el darrer bocí abans
d’arribar al poble esmicolat, i aquest bocí era excessiu;
perquè, ultra l'especial calorada d'aquella hora, el fet que el
camí es tornés pendent de cop i volta exhauria les forces
dels romeus. El mossèn, atabalat per l'enrogallament, havia
perdut el dinamisme de suara i enfilava visiblement
emmurriat; des que s'havia quedat tallat, els cantijols i la
joia pelegrina romanien aletargades dintre de cadascú. La
gent només es preocupava d'estalviar l'alè a cada passa que
donaven i d'economitzar-lo el més possible per a la següent.
Els pobres mossos suaven a raig fet i en conjunt el romiatge
havia perdut vitalitat, i en canvi havia adquirit una mena de
desencís, de morbidesa de cuc que a penes s'arrossega si no
és a borbollons.
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Els darrers metres abans d'arribar als murs derruïts
de l'entrada foren verament dramàtics. La llarga filera s'havia
partit en bocins i cadascú, arrossegant la seva pròpia suor,
se les empescava com podia per assolir les pedres
rodolades. Tothom esbufegava, àdhuc el mossèn, que
s'arrepentia d'haver malgastat tantes energies inútilment i
que prou falta li feien ara. Per fi, la comitiva, disgregada i
anàrquicament boteruda, culminà la darrera tramada.
S'assegueren a reposar. Sant Eusebi romania mig abandonat
sota el sol ardent, test i rialler com sempre, fins que una
romeua pietosa l'ombrejà amb el seu paraigua. Al seu
costat, el mossèn intentava parlar normalment però no
reeixia a foragitar aquell rondineig gatívol i a substituir-lo per
l'articulació perduda en l'esforç que havia realitzat mentre
cantava.
Quan al cap d’una estona tothom semblà haver-se
recuperat del turment que acabaven de sofrir, el pàrroc féu
un senyal per tal de reorganitzar la comitiva: havien d'entrar
cerimoniosament a l'església, bressol del seu patriarca, del
qual va ser retirat després d'esclatar la guerra, amb gran
risc, quan la fúria anticapellanística va entrar en l'apogeu i la
gent religiosa de mena ajudava els capellans a salvar
relíquies, ultra la seva pell virtuosa. Els bons romeuets
colliren farigola i fonoll i, amb aquell aroma enfarfegós, els
cors presos d'una devoció desproporcionada, encetaren a
caminar entre la runa i els matolls que hi creixien, enmig
d'allò que en altre temps eren carrers i ara apareixien com
els senderols de la misèria, el camí del No-Res. Les dones
avançaven amb els branquillons de farigola sobre els pits
castos i els homes, respectables i conscients que llur fervor
pressuposava com una mena de bonificació celestial,
entonsaren amb veu fosca els càntics d'alegrois que el
mossèn dirigia.
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I així cuitaven camí pel carrer gran, el capellà
d'esquena a la trajectòria, donant la cara als parroquians,
conduint-los a través del carrerany insegur, talment com el
bon pastor duu el ramat a la cleda sortejant els perillosos
camps on han anat a pasturar. El llombric, ara ja
perfectament organitzat i coherent, anava esmunyint-se
entre els casalots, torbant la pau natural per un repòs místic
que feia estranyar la vida latent i amagatallada en tots i cada
un dels indrets del poble.
En Poloni, incrèdul al rebombori que sentia, tragué el
nas per la portalada entreoberta i se sentí l'encarnació de la
impotència. Veia venir a una lentitud incommensurable la
daga que el feriria sense que ell, molt més gràvid que l'arma
llençada, palplantat, pogués moure's d'aquell magre pam de
terra que ocupaven els seus peus. Dirigí quatre mots
inconnexes als seus companys, els quals es llevaren de llur
romanceria sobre els llits mal arranjats amb una rapidesa
increïble. En Manuel semblà recordar-se de quelcom.
―Avui és primer diumenge d’agost, oi? Recony! És la
festa de Sant Eusebi, i jo ni recordar-me'n.
L'acompanyament de romeus entrava ja a la placeta
excepte el final de la cua, que encara era al carrer gran. El
mossèn va girar-se i, acarat a la portalada, furgà entre les
butxaques a fi d'empescar la clau que hauria d'obrir-los les
portes de l'església venerada.
Però els cantijols dolcíssims van avortar-se, de primer
els escolanets i finalment les gruixudes veus mascles, en
veure com la portalada s'obria i uns éssers estranys es
manifestaven. L'esglai fou enorme; les dones premeren
sobre els pits castos les mates de farigola mentre xisclaven
un udolet breu i agut. El mossèn es féu enrere, com si
volgués protegir la llitera del sant de les mans d'aquella
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gentota que eixia del temple sagrat; aixecà els braços en
creu, astorat; tothom hauria dit que es preparava per a
llençar una conjuració.
L'alcalde, assumint tots els poders que el seu càrrec li
conferia en aquell moment, s'atansà als nois amb aspecte
d'intermediari entre la justícia i la devoció religiosa
trastocada. Aleshores sortí en Manuel conegut de tots però
amic manifest de l'altra facció irreconciliable de la vila.
―Òndia, Manuel! ―féu l’alcalde. I referint-se als
nois―: Són coneguts teus, potser?
―I tant! N'hi ha dos que són fills de ma germana.
―La de Barcelona?
―Sí, i aquests dos xicots són cosins seus. Escolta,
que entreu ara mateix a fer la missa?
Els nois van veure's la desgràcia al damunt. Durant
tot aquell temps s'havien fet amos absoluts de l'església i
dels minsos béns que hi quedaven: un parell de
confessionaris, quatre bancs desmanyotats. Endemés,
havien afaiçonat el lloc tal com els havia semblat i ara, de
sobte, es veien amb les mans lligades mentre algú els anava
despullant de llurs intimitats sense que tinguessin el temps
per aliat. Solament havien tingut ocasió d'apartar les coses
del mig del pas, però els estris seguien allí, delators.
Aleshores, i com que el mossèn feia senyals neguitosos de
voler dipositar el sant al seu setial, els nois i en Manuel van
fer-se a un costat de la placeta i esperaren que s'hi
entaforés la comitiva. En passar pel seu costat, els romeus
van contemplar-los amb una cara encuriosida i obertament
reprovadora alhora.
Novament, així que entrava, el cuc del romiatge es

277

disgregà en parts. Ells, des de l'exterior, sabien que els
romeuets havien descobert tot l'enrenou i van sentir com
se'n queixaven. Haurien vist els llits fets de fustes de
confessionari, els paquets de queviures, tota la seva intimitat
airejada a la llum del dia. I fou llavors quan la veu retornà
plana d'ira a la gorja del mossèn, primerament com un gall
agudíssim i després modulant-se al seu to normal.
L'enfelloniment l’havia desenmudit.
La festa va bescanviar-se per un reguitzell de mirades
malfiadores envers els heretges. La missa, després d'arranjar
de la manera que a ells els semblà més digna el local violat,
transcorregué amb parsimònia i una mica incoherentment.
Els bons romeus tenien el cap funcionant a l'engròs,
imaginant-se tota mena de falòrnies que els xicots havien
realitzat allí dins. Perquè el que era evident és que feia dies
que hi rondaven, i això no s'ho podien empassar. Els
enquimerava la idea que hi haguessin gosat dormir, amb una
dona que molts veieren amb cara de putarranca. Cercaven
morbosament les aberracions eròtiques sota aquell sostre
tan digne i sagrat, i sense moure's d'aquest cercle de
pensament es comminaven entre ells a cavil·lar el càstig
indirecte que fes justícia a aquells que havien embrutat llurs
creences. Fins i tot el sermó que el mossèn pronuncià va
versar sobre aspectes desviats de l'erotisme jovenívol i
d'altres consideracions sobre la manca, avui, d'una vertadera
fe i una resignada confiança en els designis del Senyor. I
aquesta mena de discurseig encengué encara més els ànims
dels romeuets, que veien en la presència libidínica de la noia
una amenaça per la pròpia seguretat religiosa; en certa
manera com si fos una prolongació, un tentacle de la facció
lliberal de la vila, la qual s'enfotia de la mística peregrinació i
d’altres manifestacions religioses que seguien un formulari
arcaic, curosament guardat des dels avantpassats fins ara. A

278

partir d’aleshores, doncs, els nois esdevingueren per a ells
uns enemics inadmissibles, abism que l’actitud dels xicots
faria acréixer encara més al no voler acceptar el pecat que
els romeuets i el mossèn els atribuïen.
Un cop acabada la cerimònia, hi havia el costum que
els pelegrins anessin a uns moments a dipositar en ofrena
les floretes i poms de farigola i fonoll a la sagrera que hi ha
darrere la paret oposada a la del carrer gran. En aquella
sagrera conten que hi ha trenta monges enterrades de quan
la guerra, i l'oferiment vegetal tenia com a finalitat un record
pietós per les pobres dones religioses que van sofrir tant en
mans dels rojos.
En passar la comitiva pel costat dels damnats, els
esguards de les dones van confluir sobre l'Aurembiaix,
acusadors. Tots els pelegrins, àdhuc els mascles, volien
aparentar enduriment de cor i poca ductilitat envers els vicis
capitals, i això els feia aparèixer en realitat com uns
judicadors de fireta. Els nois restaven muts però en Llorenç,
que va trobar-hi certa complaença en aquella situació tibant,
arrepenjat contra una de les alzineres, guaitava
agosaradament els romeus. Se'ls guaitava una mica mofeta,
amb la rialla d’escarni a flor de llavis. En certa manera era la
seva forma de venjar-se contra la destrucció final que
suposava aquell pelegrinatge. Montlleó se'ls moria entre els
braços, i abans de perdre-ho tot, en Llorenç, volia gaudir de
la contemplació místicament anacrònica dels pelegrins. Els
altres nois estaven una mica preocupats. En Manuel, en
canvi, mormolava quelcom contra els senzills romeus i els
titlava de maniàtics; això i el capteniment d'en Llorenç els
féu foragitar a la llarga la petita recança d’haver-se sentit
odiats i remotament culpables. Aleshores, el mossèn i
l’alcalde, que no havien anat a la sagrera com tothom sinó
que eren a confabular dintre el temple, sortiren decidits i
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s'encararen a en Manuel.
―Manuel, vingui un moment si us plau ―féu
l’alcalde, abillant-se amb el vestit de sòbria i senyorial
autoritat―: Voldríem parlar-vos.
Ell deixà els nois en el seu lloc i va encaminar-se
pausadament cap als moralistes. Li tocava parlar a l'alcalde i
aquest adoptà una tàctica directa i sense ambages, com
aquell que li pesa molt parlar de segons quines brutícies i no
té més remei que fer-ho. Començà, i la veu va tenyir-se-li de
fariseisme pur:
―Amic Manuel, mira, hem de parlar molt
sincerament amb tu. Suposo que ens entendrem com a
persones civilitzades que som ―li posà la mà a l'espatla,
però l’arisc Manuel va fer un moviment de manera que
semblés accidental a fi de desprendre's del braç de
l'alcalde―. Hem vist que hi ha bancs trencats, i dels
confessionaris no en queda ni rastre; sembla que els hagin
fet servir com a llits. Tot això no està bé, Manuel.
―No ho han fet a posta, home; són joves.
El mossèn va advertir la incoherència i glapí:
―No hi
irreverència?

tens

res

a

veure

tu

amb

aquesta

En Manuel sentí com el burxaven i es deixà dur per
una ràbia respecte a tot el que l’esperonava, prescindint de
l’ajuda que pogués proporcionar als nois. Es va contenir,
però.
―No ho veig pas tan greu, jo ―i es ficà les mans
dintre el cenyidor, adoptant una postura d'alerta. El capellà
s'indignà i va desfer els lligams que reprimien la seva fal·lera
de càstig; se sentia estafat i la casa escorcollada.
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―Home!, si consideres que habitar la casa del
Senyor, embrutant-ho tot i agafant-s'ho com a cosa pròpia
no és punible. M'estranya per tu. A més, jo voldria saber què
hi veu vingut a fer aquí dalt; podies haver-los allotjat a casa
teva.
―Miri, mossèn ―gairebé va mossegar-se la llengua
per no escridassar-lo―. No es posi així perquè al capdavall
no és la seva parròquia.
―Que dius! Jo tinc l’obligació de vetllar per les coses
de culte, sigui on sigui; i aquest lloc és sota la meva
jurisdicció.
―Sense que ningú hi vingui a resar un mal
parenostre.
El capellà aixecà més la veu.
―N'has de prescindir, tu d’això. Encara sóc dels vells,
jo Manuel!
L’alcalde, home que se les donava sempre de prudent
i mesurat, intervingué:
―El que el mossèn i jo voldríem saber, i confiem que
ens diràs la veritat, és que aquí dins ―assenyalà
respectuosament el temple i posà cara de jutge sever― no
s’han fet coses… ja m'entens. Coses immorals. Perquè veig
que hi heu passat algunes nits i l’ocasió fa el pecat ―ullà
sense voler la noia―. No és que ens malfiem de tu, ja sé
que quan vols ets responsable, però ells són joves i de
vegades en aquesta edat no es té prou criteri per rebutjar el
que no convé a l'esperit. A vint anys hom no sap encara per
quines fosques raons funciona la societat, ni pot calibrar-se
l'esforç que cal fer perquè tot rutlli. És una època de la vida
ardorosa i intempestiva, poc responsable. Entén-me el què
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et vull dir. El meu fill Ramon, el que estudia per advocat a
Barcelona, té si fa no fa aquesta edat, i mai no em canso de
capguardar-lo dels perills que l'envolten. De tota mena, eh?
No et creguis tan sols les faldilles. Jo, per exemple, tinc por
que se'm faci comunista, perquè allí n'està infestat d'aquesta
carronya. Bé, allò que et demanava: creu-me que ho
considero una obligació meva i del mossèn.
―No hi patiu.
―Has estat sempre amb els teus cosins? ―interrogà
misteriós i acuseta el mossèn.
―Sí.
Però el mossèn, ràpid, astut, a fi d’enganxar en
Manuel a la xarxa ambigua que ell mateix havia llençat,
preguntà:
―I què hi feu aquí … turisme?
―Això no li ho diré. Ni a vostè ni a ningú. Són
assumptes personals, de família.
-Ja! ―féu el capellà estirant el coll magre cap
endarrere―. Roig no havies de ser.
L'ambient s’enrarí i en Manuel va sentir-se ofès, no
pel mot sinó per la fastigosa discriminació que representava
el fet de treure-ho a relluir. En Manuel a qui, fet i debatut,
poc l'importaven aquests records, veié com el món s'havia
estancat i no avançava, talment un toll d'aigua que va
podrint-se així que s'escolen els dies; i realment ara la fortor
era insuportable. S’abalançà sobre el capellà, no agressiu,
però sí molt segur d'ell mateix i de l'abast de les seves
paraules en un lloc on jutgen sempre els qui han
empantanat l'aigua.
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―Ni rojos ni blancs! M'entén el que vull dir? Ja
comença a ser hora que s'adoni que ha passat molt de
temps.
El mossèn, tocat en el punt flac, agafà ganes de
discutir i de rebatre no sabia ben bé què, potser solament
les paraules colpidores i no llur significació, paraules nades
de l'odi, reprimides, mig dites i sense coherència interna per
poder atacar-les amb un mínim de cientifisme.
―Però la veritat continua éssent la veritat! I la moral
cristiana també! ―ara cridava excessivament, tant que els
nois seguien bé la conversa―. Per molt anys que hagin
passat.
―I tant, si n'han passat. Massa! ―féu,
mecànicament, només per seguir amb allò que tots dos, si
haguessin estat deslliurats de traves, haurien parlat durant
hores, dies potser, amb els mots més gruixuts i feridors,
sabent que d'antuvi la reconciliació és impossible.
―Per a tu no ho sembla, doncs… Segueixes tan
bèstia com abans. Que et penses que no tinc memòria per
recordar-me del que fèieu? Me´n recordo molt bé, Manuel,
ho tinc gravat aquí.
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Volia dir la closca. En Manuel l’ullà en el més pregon
de les seves ninetes, i sempre amb aquella ràbia retinguda,
un xic personal potser, féu:
―No me'n parli ara d'aquestes romanalles. Al, cap i a
la fi ens va estar bé de perdre, per carallots! Tingui present
que si les coses haguessin anat d'una altra manera, avui
aquesta discusió no tindria sentit. Almenys vosté i jo no en
parlaríem…
―Això és el que voldries! Ateu! ―per tal de cercar
una protecció es dirigí a l’alcalde―: Em fa posar frenètic
aquest home!
L’alcalde digué:
―Això no ens condueix a cap lloc, Manuel, i tampoc
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hem de parlar de res més. Però tinguis en compte el
respecte que sempre deus a totes aquestes coses, encara
que no hi creguis. I al mossèn també.
―No he dit res que el pugui ofendre.
―Ets tu, el teu capteniment el que em fereix! Ets
com una ovella perduda que sempre mira a veure qui pot
podrir amb el seu contacte.
―Està una mica emmaniat vostè.
―Manuel!
―Ho veu! No si ja ho deveu portar a la sang,
vosaltres! ―cada cop tenia la veu més enfosquida a causa
dels crits nerviosos. Potser li agafaria de nou
l’enrogallament; es tragué el mocador i començà a tossir.
L'alcalde intervingué amb una taxativitat rara en ell.
―Ja n'hi ha prou! Manuel, t'agrairia que entre tu i els
teus parents netegéssiu el temple. I no se'n parli més d'això.
L'alcalde i el mossèn van dirigir-se a la sagrera per tal
de reunir-se amb els altres romeus i pregar, conjuntament,
per les animetes d'aquells cadàvers.
Recolzat altre cop contra els arbres, en Manuel
remugava insolències respecte al mossèn i a tots els cèlibes
que hi tenien afinitat. Les circumstàncies havien fet que en
Manuel es veiés ara involucrat en un conjunt d'estímuls als
quals només podia contestar d'una manera, de l'única
manera que ho havia fet sempre, en contradicció per tant
amb el que convenia a la seva seguretat. Els anys havien
passat per en Manuel de la forma més subtil i anodina, però
malgrat això no havien reeixit a enterbolir les formes
arcaiques i vertaderes del seu tarannà. Pràcticament, la
redempció de què parlava dies enrera en Poloni en realitzava
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com d'amagatotis, però segura. N'hi havia prou amb una
espurna perquè es calés foc al paller.
Frustrada totalment la peregrinació els romeus
renunciaren a fer la clàssica passejada pel llogaret, com
feien cada any, mentre el capellà els explicava coses i fets
antics, de quan la guerra, amb un to triomfaliste i satisfet.
Van sortir en fila de la sagrera i anaven emmudint així que
arribaven al lloc on eren ells; novament van creuar-se les
mirades reprovadores. Però la gresca s'havia acabat. Tota
mena de gresca. Era el punt final de cercle. Qui sap quan
algú ignorat renovaria la marxa en el punt que ara la
deixaven; qui sap si llavors algú aconseguiria desfer-se i
escapar-se de la força centrípeta que obligava tostemps a
donar voltes com unes atzembles per treure quatre minses
galletades d'aigua del pou, profund, negre, inconcret en el
temps, però posseïdor de la millor aigua guaridora.
Sota el sol inefable de migdia, el romeuets van treure
Sant Eusebi protector de dintre el temple enmig d'un silenci
corprenedor. Ningú no havia tingut la paciència i l’ocasió
oportuna per restituir l'aurèola seràfica a la closca del santet,
i va haver de davallar els camins calcinats de Montlleó sense
ella. Allò ja no volia dir res; el sant era un bocí de guix
policromat i el romiatge una desfilada de ressentits. Virtuts,
proteccions, càntics, flors, devoció, tot s’havia fet fonedís, i
era perquè a Montlleó moltes coses perden el seu significat
original; algunes fins i tot sofreixen una desperdició
progressiva i es tornen en quelcom mancat de sentit. I
aquest any tampoc cantaren el cant de comiat, sinó que van
adreçar-se al senderol desitjosos d'arribar a casa com més
aviat millor. De baixada, mossèn Felip els féu resar un rosari.
Un cop a casa, el mossèn cercava entre els darrers
diaris que hi havia al menjador, pres d’una frisança que el
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feia passar dues o més pàgines alhora; llavors, enfurit,
retrocedia i les examinava amb atenció. El voleiar dels
amples fulls espantava el canari que hi tenia al costat de la
finestra. L'animal engabiat no sabia en quin travesser ficarse. Li havia vingut un pensament a la memòria mentre
desfeien el camí resant els misteris de glòria, i la sorpresa
quasi li fa perdre el fil del rosari. Ara el cor li bategava a un
ritme desacostumat perquè cada instant que passava el feia
estar més segur de no equivocar-se. Només calia trobar-ho i
seria la prova definitiva.
Hi hagué un moment en què, després de remenar
tots els diaris que tenia a l’abast de la mà i de no trobar
l’indici delator que esperava, va dubtar que aquell rampell
sobtat, veritable rauxa, fos certa. Però aquest mateix dubte
l'encoratjava encara més i fins a tal punt que d'una manera
contínua feia bellugar les cames sota la taula, nerviós,
amatent que la majordona li dugués un altre feix de diaris.
―Al quarto fosc només hi he trobat aquests. Els que
queden són ja molt antics ―digué la dona, grossa i feixuga
com un bacallà moll, de mamelles gandules sobre el ventre
que li conferien una estètica rara.
―Bé, bé. Deixi'ls aquí sobre.
―Hi ha algunes revistes, també.
―No cal, no.
El mossèn començà a fullejar amb els dits nerviüts.
La majordona esperava palplantada al costat del capellà,
sense entendre encara quina mena de cosa buscava. Però
se'n guardarà prou bé de preguntar-li-ho; el coneixia i sap
que quan està excitat val més no dir-li res; és un home de
caràcter, el mossèn. I ara era una d'aquelles ocasions en
què, si bé no estava irat, els nervis l'havien embolcallat
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tossudament a la recerca d'una notícia que la majordona
antullava important.
―Vol alguna cosa, per menjar? Encara no ha dinat i
ja són les cinc.
―No vull res, només el diari ―semblava llunyà a
tot―. Estaria segur que era el dimarts, dimarts dia setze…
Però el diari del dimarts no hi era. El mossèn se
sentia contrariat, per bé que aquesta destria suposés que
per força hi havia d’haver alguna cosa, al diari del dimarts.
Plegà els braços sobre el paperam esbarriat. No volia fer cap
pas que no n'estès segur de tot. De cop i volta li vingué la
il·luminació, la musa escatològica, i rebotit d'esperança fugí
corrents cap al vàter. La majordona el sentí cridar d’alegria.
―Ja ho sabia jo, que tenia raó! Sort que he arribat a
temps!
La dona eixí de la cuina quan ell passava pel davant
amb un rectangle de paper d'aquells que col·locaven penjats
d'un ganxo a la comuna. Per a deixa'l circular en l’estret
corredor, la dona s'hagué d'entaforar altre cop a la cuina a
causa del gran fardo de les natges. Se'l va mirar i tampoc va
entendre res. El retall, però, era revelador i el mossèn se'l
guaitava com si fos una joia valuosíssima. Era la confirmació
a les terribles sospites que l'havien abassegat camí avall. I
podia començar a actuar ràpidament, ara mateix, perquè en
una persona com ell aquests assumptes són quelcom més
que un simple deure ciutadà: formen part del més pregon
arrelament de creences venerades, de vellúries fetes dogma.
―Els coneix, potser? ―demanà la majordona mentre
ullava el petit bocí de paper, salvat miraculosament quan ja
tenia un peu a la fossana excrementícia.

288

El mossèn va mirar-se-la amb un somriure triomfal
que li omplia aquell rostre esmerlit i discret, com si li fes por
de ser al món i s'hagués encongit el més possible per tal de
passar desapercebut. Però el mossèn, ara en aquest
moment, no volia passar desapercebut, ans al contrari,
hauria sortit al carrer a bandir els noms dels heretges i a
espaventar tothom i a fer-los proveir d'armes per a encalçar
sense treva els malfactors, talment un espectre deslluït de
sometent sacramental.
―Sí, els conec a tots ―digué lentament, adobant-ho
amb una mica de misteri, mentre ullava sense parar el rostre
falaguer de l'Aurembiaix i la meitat de la cara d'en Poloni; els
altres dos ja no hi eren; de segur havien desaparegut
ofegats canonada avall.
―Vol el dinar, ara? apuntà la majordona.
―No. Fes-me un entrepà de qualsevol cosa. M'en
vaig a arreglar el maletí. Agafo el tren aquesta mateixa tarda
cap a la ciutat ―féu mentre es guardava el paper una mica
tufós, curosament doblegat, en un departament de la
cartera.
I començà a passejar-se pel reduït menjador; adés es
deturava al trinxant i hi apoiava els colzes, esguardant la
seva imatge en el mirall, com si volgués abastar els
pensaments i cavil·lacions perquè ni una punta d’aquell
entreteixit que havia creat quedés solta. Necessitava calcular
amb exactitud cada moviment que aniria a fer per tal que
res no s'escapés de la xarxa. Es posava a caminar
nerviosament passadís avall i amunt, fregant cada cop els
quadres enfosquits, les diminutes reproduccions de
paisatges falsos que mai ningú no es mirava, tocant els
mànecs dels paraigües, allí al rebedor, amarats d'una olor
clerical indefugible, com tota la casa.
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―Us n'he fet dos, d’entrepans.
Sortí la majordona mantegosa amb els crostons a
cada mà i cercà un paperet fi. Després els embolicaria amb
fulls de diari dels que hi havia sobre la taula. Llavors el
capellà advertí que encara no s'havia preparat les seves
coses. Consultà el rellotge i veié que faltaven ben bé tres
quarts d'hora perquè passés el tren de la tarda. Malgrat
això, calia ser aviat a l'estació. Aquest cop no havia de fallar
res. Potser si hagués reflexionat hauria vist que en aquell
afer l'empenyien motius més personals que religiosos. La
seva postura, objectivament i pel que fa a aquest cas
concret, hauria pogut ser ambigua o indiferent almenys
davant els xicots. Però no ha estat pas així, sinó que ha pres
caire partidista, suficientment radical com per a esdevenir
cega i boja de seguida. Li mancava la petita ductilitat que
hauria fet de tot allò una cosa senzilla, sense cap necessitat
d'aferrar-se als extrems. En aquest aspecte el mossèn era
incorregible, i cap sermó de ningú no li hauria fet veure que
la seva actuació era desproporcionada respecte al seu
ministeri, allunyada a bastament d'aquella caritat de què
parlava en Poloni aquell dia sota les alzineres, mentre el mut
Sant Joan gesticulava als nois per fer-se entendre. En Poloni
hauria vist, d'haver estat a casa del mossèn i entaforat en
els seus pensaments, com el miratge borrós del fariseisme
s'havia fet seu el mossèn des d'un temps que no cal ni
recordar.
Però ell ni hi pensava, en aquesta subtilesa de la
caritat aplicada precisament al representant d'aquell qui
comanda i té, per naturalesa, totes les virtuts possibles; com
a delegat i representant, gaudia d'una carta de crèdit
virtuosa, i ningú no havia de jutjar-lo perquè, segons ell,
sabia la fórmula específica per allunyar el mal, tota mena de
mal i les més increïbles temptacions. No que es consideré's
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un sant, ni de bon tros, era prou intel·ligent per no fer-ho;
però se sentia en canvi una mica privilegiat respecte a la
possessió de la veritat i de les solucions per esquivar el mal.
I en aquest estira-i-arronsa de la beateria, imperava la
pràctica d'una ideologia homòloga, com si talment fos un
subgrup de la primera, amb totes les seves propietats però
adaptada al viure quotidià i a la realitat de l'home sobre la
terra. És a dir, una ideologia que calculava el programa
pràctic i efectiu de les repressions i dels premis en vida. I
puix que aquesta ideologia era humana i mancava de
l'atribut diví, resultava que molts cops el mossèn es deixava
endur
per
l'humanisme;
llavors,
arrossegat
per
l'apassionament que li provocaven determinades oposicions,
s'enlairava fora del cercle límit que com a representant del
Senyor li era fixat. Però el fet en ell mateix no hauria estat
massa perniciós a no ser perquè sovint el mossèn queia en
l'error d'identificar els elements humans rectors d'aquesta
praxi en vida amb els altres rectors celestials. Quan passava
això, mossèn Felip arribava al grau més elevat de
confusionisme i, per tal de justificar-se, ho donava com un
tot únic, com una barreja d'homes i déus imposible i
desordenada que, a parer seu, actuava com a panacea
indiscutible. Manipulava amb llestesa els components,
principis i relacions internes d'una cosa tan peregrina com
l'absolut en una relació de dependència tant vergonyosa
com falsa. I mossèn Felip no podia suportar que algú ho
posés en dubte. Per això ara anava a la recerca de la
justícia, endut per la facció més baixa i més humanoide de la
seva cosmogonia.
Quan el tren es deturà en una estació va recordar-se
dels entrepans de la majordona, i com que el cuquet feia
estona que li rosegava l'estómac va encetar-ne un. La truita
s'havia refredat i mossegar-la semblava partir un tros de
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gelatina lliscosa i sintètica. El tren arrencà de bell nou i
l'objectiu s'anava atansant calladament. Això el féu
submergir altre cop en els seus projectes o, com deia ell, en
el compliment obligat i sense gasiveria del deure que tenia
com a capellà i, especialment, com a home convençut que la
ideologia és única i indivisible.
«Dos dies abans d'esclatar la revolució ―féu en
Manuel mentre ajudava en Poloni a desfer aquelles
maquiavèl·liques cortines de sac― el meu pare, que sempre
escoltava la ràdio a la nit, digué, no sé, però em penso que
ha de passar alguna cosa. Per la ràdio només fan que donar
contrasenyes. I prou encertat que anava, el pobre! El
diumenge ja van pujar tota la familia aquí dalt, en una casa
que hi tenia la meva tieta, que era casada amb un pagès
dels bons i ric; aleshores tenia si fa no fa cinquanta jornals
de terra. Després tot s'en anà a la merda. I aquí ens vam
passar tota la guerra, bé, jo no, ni el meu germà tampoc.
Ens van enviar a l’Ebre; allò sí que fou una carnisseria. Us
farà gràcia, però el meu germà un dia va trobar-se una ma
partida per la meitat a la butxaca dels pantalons; la hi devia
posar algú… Quina misèria!. També vam estar a prop d'aquí,
a Cervera, i jo podia anar a veure'ls de tant en tant, i com
que era d'intendència sempre procurava deixar-los-hi alguna
cosa de menjar, a la casa de baix, que després anava a
recollir el meu pare amb la somera. Era coixa, la pobra … i
vella! A la casa de baix no s'hi podia estar, era massa tocant
a la carretera i sovint et trobaves amb escamots, camions,
també algunes escaramusses, amb gent que es
passaven…».
L'Aurembiaix escombrava l'altar i el presbiteri,
talment una imatge de les dones que després d'acabada la
guerra anirien per totes les esglésies amb els estris de
neteja, lluint la vergonya i fregant el culte embrutat pels
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vençuts. Li preguntà si no hi va venir mai ningú al poble.
«No ho sé. És a dir, sí: van fer córrer que un cop,
segons m'explicà el meu pare, que els d'esquerra de baix a
la vila van decidir pujar a Montlleó perquè creien que s'hi
refugiaven les monges, unes monges que s'havien escapat
d'un convent d'aquí la vora. Això que us contaré és molt
interessant. Resulta que a la vila, des de sempre, el meu
pare ja m'ho havia dit, hi han hagut dos bàndols, dues
maneres de pensar totalment diferents. Bé, doncs els que es
donaven cops al pit i anaven apegats a les faldilles del
capellà, van haver de callar perquè els altres els haurien
tallat el coll. Però no hi va haver cap escabetxina. N'hi havia
molts de dreta, quasi la meitat del poble, com ara … Doncs
s'esdevingué que l'assumpte de les monges era veritat; però
no fou a Montlleó on es refugiaren de primer. Aquí hi
pujarien més tard. De moment van encauar-se a la vila,
ningú no s’explicà quan ni com. Jo tampoc ho sé. Però la
veritat era que ben bé trenta monges van anar esbarriant-se
per les cases d'aquells que volien protegir-les de bon grat.
Algunes cases en tenien quatre i fins i tot cinc d'amagades.
Així van estar potser un mes, fins que un individu que li
deien “El Canyet” va començar a fer tabola al cafè. Ell deia
que es jugava el que volguessin els altres a què en la vila hi
havia monges amagades; assegurava haver vist un dia dues
dones que no coneixia i ell deia que els olorava a distància,
els clergues, i es considerava un expert en llur cacera. I ho
era, tanmateix.».
Començava la dansa de la Mort a Montlleó, sota un
contrapunt de forces antagòniques i a la vegada paral·leles.
La ruïna s’abatia sobre el llogarret cada cop que, com ara en
Manuel, algú recordava els fets passats. Com si fos un
sacrifici pagà del sofriment de llurs habitants, morts i
redivius a cada esfondrada en el record. I en Poloni seguirà
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aquesta dansa, aquesta sardana brutalment partida en la
què els extrems malden dolorosament per assolir altre cop
l’encaixada.
(«Terra vella la disbauxa del foc t'havia ferit i en
aquell moment no hi havia ningú per salvar-te, oh terra
estimada si hagués viscut jo.». D'aquesta manera en Poloni
donava via lliure als seus sentiments ambigus sobre els
éssers i podia bolcar tot l’amor en el bassal sangonós.
Simètricament, mentre Montlleó es desintegra sota el record
distret i inintencionat d’en Manuel, l’església va despullantse d’aquella vida que els nois li havien conferit. Ara la vida
es dilueix en el desencís que suposa abandonar aquell lloc
tan apegat a ells. Però els esdeveniments han servat la joia
de despullar-se junts: abandonen un bocí d’ells mateixos i
Montlleó assoleix la seva simbologia. Tot es fa a la vegada.
L’holocaust ha transcendit la barrera del temps. Potser
també demà ells podran fer el paral·lelisme entre llur
desintegració i la dels éssers novells que encara no han
nascut.)

«Ja ho crec, que ho era! Per això li deien “El Canyet”,
perquè a la més mínima hi enviava a aquell que llucava
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sospitós. No tot han estat encerts, no us penseu, més aviat
moltes cagades.».
En Manuel sortí a la placeta per tal de dipositar-hi les
arpilleres. En Poloni se'l guaità amb els seus ulls tristos,
sempre humits a causa d'un plor inestroncable de tan antic.
Mentrestant, en Víctor i en Llorenç ajudaven la noia a
enllestir la neteja; però també seguien les paraules d'en
Manuel visiblement interessats. No podia ser d'altra manera,
car allò era l'espill dels seus propis dies, qui sap si també
dels venidors. «Doncs “El Canyet” ―continuà en Manuel,
inconscient de la seva tasca sintètica― començà a fer soroll
al Bonavista i a alertar tothom que vigilés bé a aquell que
era al seu costat, especialment els de dretes, que si els era
descobert algun tripijoc referent a allò ja sabien el que els
tocaria. La gent de la vila començà a viure sota un temor i
una por…; els de dretes estaven escagarrinats. Tot això m'ho
contava el meu pare i encara em sembla veure'l com se'n
reia, d’aquesta aventura. Pobre home! Perquè ell era un
home molt trempat i s'enfotia una mica de tots els bocamolls
de la vila, tant dels uns com dels altres. Va morir quan els
bombardeigs. Bé, doncs, les famílies que tenien les monges
amagades no sabien què fer. Davant l'amenaça d'un
escorcoll es veu que decidiren treure-les de la vila i dur-les a
un lloc segur. La cosa era perillosa, però encara ho era més
el fet que alguns individus ja comencessin a entrar per les
cases, a buscar-les vull dir, perquè llavors tothom entrava i
sortia quan li donava la gana. Decidiren jugar-s'ho tot a una
carta. I les van dur aquí dalt a Montlleó.».

(Montlleó paradís dels desterrats síntesi de totes les
tendències més folles dels homes ningú no t´ha entès mai
ni t´estima com jo tots hem d’anar a raure a tu.)
―Aquí dalt les van dur? Sí que és estrany ―féu en
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Llorenç mentre acarrerava un tros de confessionari―. No
eren d’esquerres, aquesta gent?
―Sí, però ves…, ni ho sabien molts, el que eren. Això
era un lloc perdut de la ma de Déu. A més, no hi havia cap
home, llevat dels vells i les criatures. Les dones eren més
comprensives, potser n'estaven cansades.

(Montlleó vertader dintre teu hi cap tothom).
«Una nit, quan ja s’havien ficat tots d'acord i a la vila
no hi quedaven els rebomboristes de costum, sobretot “El
Canyet”, que devia de ser a Cervera, va sortir cadascú pel
seu cantó i es van reunir als afores. No sé qui els devia fer
de guia, però van aconseguir sortejar la vigilància dels
controls de carretera i enfilaren el camí. I se'n van sortir,
això que pujar de nit és difícil. La qüestió és que van arribar
i es ficaren pels estables, a fer vida allí. De menjar no
menjaven gaire, les pobres. Només de la voluntat de les
dones de Montlleó i d'algunes coses que els duien de la vila;
però això era de molt tard en tard, les dones es cansaven de
la caminada i tot era controlat per Canyet i compañía. Però
no volgueren acomodar-se a l'església, i això que sempre
estava buida. Ja van patir, ja.».
L'Aurembiaix va veure els llibrots vells que en Poloni
havia descobert, llibres que eren quelcom més per a ells que
una simple col·lecció de paraules. Això seria el seu furt,
l'únic que s’endurien d'allí, com si fos una penyora, un
passaport per retornar. Agafà els llibres i els diposità en un
esglaó del presbiteri, perfectament escombrat. En Víctor
s'havia escapolit de la neteja i ara furgava entre les restes
de queviures, fent veure que feia alguna cosa. Interrogà en
Llorenç:
―Què fem amb això?
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―Mirem d'endur-nos-ho com sigui, tu. No sabem
encara que pot passar i com ens en sortirem.
En Manuel fità els paquets.
―Ja us els lligaré jo, no patiu ―tornà a prendre el fil
de la seva narració.
«Com us deia, van quedar-se aquí i ben bé s'hi van
passar, no sé, potser un mes i mig, fins que va descobrir-se
tot. Jo havia passat feia un parell de dies amb el camió i
havia deixat a la casa un sac de llenties; el meu pare, com
cada setmana, va agafar la somera i se'n va anar fins a la
casa, a veure si hi havia alguna cosa. Es quedava tot el dia
allí i pujava cap al tard, i precisament aquella tarda va veure
els muls dels milicianos carregats de material, en direcció a
Montlleó. Això era cap al migdia, perquè l'escamot va
deturar-se a menjar a la casa. El meu pare els coneixia a
quasi tots. Va enterar-se que el material el duien a Montlleó i
que hi volien muntar un polvorí. El lloc era bo, Montlleó no
es veu des de la carretera i amb muls hi tens sis hores. Per
això van escollir-lo.».

(Realment ets la terra elegida per sofrir)
«Mon pare es quedà astorat. S'havia acabat la pau,
perquè es veu que de material n'hi pujarien molt més
encara. Llavors va recordar-se de les pobres monges. No sé
pas com s’ho devia manegar, de punyeter ja n'era per això,
però a ningú del poble van fer-li mal. Vull dir pel fet de
permetre que visquessin allí gairebé amagant-les. Per
descomptat que a elles les van afusellar. Aquí mateix, per
cert, a darrere la paret de l’església, que és el lloc on són
enterrades, no sé si ho heu vist. No sé què en van treure,
però les van peringar.».
En Llorenç i l'Aurembiaix van veure reflectit aquell dia
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en què es feren l’amor al seu costat.

(Jo sóc dèbil i impotent i he de resignar-me no puc
imposar res en cavi tu terra ets sabia i respons amb
terratrèmols quan un buit s’esfondra en les teves
pregoneses).
«Però la tranquil·litat ja s'havia acabat; la
tranquil·litat i la sort, perquè el polvorí va ser la ruïna del
poble. Cada dia pujaven escamots carregats de material i
l'anaven emmagatzemant dintre l'església. Ells van ser qui la
pintaren amb calç; abans tot era cobert d'ornaments i sants
de totes classes, com aquest tros que vau escrostonar
vosaltres. D'aquesta forma això es convertí en un polvorí
bastant proveït i estratègic, que va fer servitud fins a gairebé
el final de la guerra. Al poble s’hi vivia bé, i de menjar no els
en faltà mai; la meva família no va patir gaire i això
m'alleugerà una mica la pena que vaig sentir el dia en què
va desaparèixer el poble. Perquè fou ja cap al final que els
avions va agafar aquesta ruta, en direcció a Barcelona i
sense que ningú sabés per què, un dia, un d’aquells avions
començà a bombardejar les afores del poble.».
La imaginació va fer un salt enrrere. L’esclat dels
artefactes ressonava tant a prop que l'Aurembiaix sortí de
l’església i es barrejà amb les dones i la canalla. Corrien
esperitats, sense trobar-se en aquell poble menut. La noia
xisclà el nom del seu estimat, però una bomba esclatà i la
metralla va dispersar les paraules a una velocitat tan gran,
que el nom ja no era nom sinó un crit agut que anava a
clavar-se a qualsevol soca d’olivera. Per això tots els arbres
són plens de noms, però no escrits amorosament una tarda
càlida d'estiu sinó gravats amb la força assassina de la
pólvora. Els escassos habitants de Montlleó van encauar-se
en una sola casa mentre els espetecs eren cada cop més
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insuportables. La noia, desesperada, es va arrecerar en una
cantonada. Aleshores veié en Poloni, més poruc que mai,
més desconcertat i estrany a tot. Ella hauria volgut parlar-li i
demanar-li que com era que no estava al front, com en
Víctor, com el seu estimat Llorenç. Però el no va girar-li
l’esquena i ella contemplà, astorada i impotent, com en
Poloni caminava cap als camps d'oliveres esmerlides on les
bombes hi queien a dojo. Fou com un suïcidi. El seu cos
rebentà sobre la terra.
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(Què puc xisclar ara que és moment de la meva mort
què xisclaré si mai he tingut veu només aquesta pluja
deliciosa de mortaldat d’identificació amb la matèria mineral
i impensada em satisfà bombes bombes bombes no sé d’on
ni perquè veniu en realitat no ho sabré mai però gràcies a
qui sigui blancs vermells mai trobareu un foll que us doni les
gràcies mort Montlleó bombes gràcies perquè m'heu lliurat
al fang a la meva terra de fang).
«Però els primers cops no van passar d'aquestes
provatures i el poble no el tocaren per a res ―comentà en
Manuel―. Allò que cercaven els avions era l'emplaçament
del polvorí als voltants, sense afigurar-se que era dintre
l'església. Però va acabar malament. Com que no el trobaven
van començar a bombardejar el poble com uns salvatges.
Fou terrible. Hi morí tothom, malgrat que n'hi hagués que
s'amaguessin als cellers, o a les cabanes dels trossos.».

(Hi serien sempre i el dia en què tornessin per tal de
bastir la torre inexpugnable el somni de tots plegats els
cadàvers serien els seus fonaments Montlleó s’ha fet així ara
comprenien que el regne malmès i oblidat el nou Montlleó
s’havia de reconstruir sobre la mort sobre l’esquena dels
homes que hi visqueren i que solament reeixí a doblegar
l’enderrocament de llurs pròpies cases sota l’impuls bestial
de les bombes i ara ells veien com una llei inexorable els
empenyia a abandonar la terra que els havia acollit i per la
qual visqueren viurien sempre).
Un cop acabada la neteja del temple, els xicots es
palplantaren al llindar de la portalada a punt de cloure-la
definitivament. En Poloni no pogué evitar una sobtada de
sentimentalisme. Per a ell les campanes sonaven a tètrica
agonia. Era la ranera de la mort de l'ésser estimat.

(Montlleó escolta escolta la meva declaració d’amor
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el meu miserablement únic testament si jo fos valent si ho
fos restaria aquí fins que arribés l’enemic llavors en
mataria).
Mossèn Felip fou ben rebut al Castell. La consciència
ja no el burxava. Allí pogué veure com els presoners,
gairebé tots emmudits, eren transportats en camions cap a
un lloc sense importància, cap al reialme dels morts.
Semblava el preu que s'havia de pagar pel culte a la vida.
Els presoners demanaven viure i per aquest motiu havien de
cotitzar els estalvis de la mort. En el món de la mentida la
veritat no té sentit. Qui podia parlar esbossava el mateix
càntic de sempre, caminat cap als vehicles. Però la major
part eren ja cadàvers. Les unitats de falconia arranjaven els
darrers plans i, alguns com els falcons, ja volaven cap a
Montlleó, cau dels desterrats, llodriguera de vida il·legal,
farcida de significat però avortada des d'una època vella, tan
vella com els sepulcres dels presoners, els presoners de
sempre, colgats en un cau de negror on els ulls mai
aconsegueixen trobar la llum i la boca s'amara de fang
pastós que no deixa respirar. Les falconies tallaven el cel, un
cel diferent, ambigu, adesiara tèrbol, abandonat pel sol, i
ordenadament es preparaven per a la lluita. Els valents saigs
dibuixaven una rialla de victòria darrere els cascos de ferro, i
trempaven les urpes disposats a engrapar ben fort la presa
desitjada.
Però els nois no van fer cas dels sentiments estàtics
d'en Poloni i travessaren les muntanyes de darrere Montlleó,
escopint el fang que l'enterramorts els tirava a la cara i
cridant totes les blasfèmies possibles fins que els pulmons
rebentessin. El mut Sant Joan havia matat un corder tendre
perquè la travessa entre aquell mar de sang fos més
lleugera i no defallissin a la primera onada de gleves o a la
pròxima platja encatifada de sang presa. S'endugueren
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l’anyell i tot el missatge que el temps viscut els havia
atorgat; s'ho endugueren trepitjant els aspres matolls,
remuntant les carenes tristes de la terra que novament se'ls
hi negava. L'encalç no tenia fi. Però calia renovar la batalla
insoluble a fi que l'avenir giravoltés a una època on el
significat de les paraules adquiria força de conjura. No volia
dir res que les falconies els ullessin tothora. Tant se'ls
donava que les aus duguessin en llurs urpes el sarcòfag a
punt. Es deixarien menjar pels cucs, sense resistència,
perquè sabien que la matèria es combina infinites vegades i
ells ressorgirien altre cop, abillats de les formes més diverses
però igualment condemnats. I enfront d'aquesta fatalitat,
d'aquesta norma inalienable de llur existència, no calia
oposar-hi cap acció. El temps faria la resta, el temps, la
resurrecció llunyana per la ment d'en Poloni, la redempció
enyorada, aquesta és la panacea, el temps. El temps
conservaria els cadàvers a la temperatura escaient, cossos
morts, corcats, ossuts o bé ni això, matèria polsosa; el
temps els acolliria sota una temperatura immedible per cap
aparell, però que gaudeix del poder de fer bullir la sang
glevada, el protoplasma podrit, una temperatura capaç de
fer vibrar els muscles més atònits, àdhuc de barrejar la
matèria i crear una nova carn pels ossos calcinats, aquells
ossos que les falconies i altres rapaces havien abandonat
creient-se que ja no hi quedava gens de vitalitat. I el pobre
Jordi va agafar la furgoneta i la féu cavalcar cap a Montlleó,
esperançat encara, fins que veié que el camí ja no era el
mateix que havien fet mesos enrera. Llambregà el cel: per
sobre seu passaven aleshores les tres-centes unitats de
falconia.
En Jordi, impulsat per una hostilitat pregona, quasi
suïcida, va córrer per salvar el que ja era el No-Res, per
abraçar un Montlleó altre cop ofegat, fins que advertí que els
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seus braços no podien abastar ni un terrós, ni una pedra
miserable. I quan s’adonà que es trobava perdut entre la
riuada de cotxes que donaven pas als reforços de falconia,
ell, poruc, indecís, sentí com de moll dels seus ossos brollava
una fúria inestroncable però impotent.
Barcelona, juny-setembre de 1972.
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