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El camí de la sal
(Un plagi descarat, que fa d’introducció, i en homenatge)

En una de les vores del riu hi ha un poblat. Les casetes són molt 
humils i senzilles: no són sinó unes cabanes rodones, fetes amb fusta, 
que tenen la coberta punxeguda, amb un forat al cim, per on s’escapa 
el fum de la llar –com un signe, que es pot albirar de lluny estant, de la 
vida que batega en aquell indret. La tarda comença a dir adéu i les dones 
preparen el sopar per a quan tornin els homes, que han anat a treballar al 
camp. I és que es tracta d’un poble de pagesos –mig pagesos, mig pas-
tors. Efectivament: tenen xais, cabres i bous. I uns bons gossos d’atura, 
que els vigilen i els protegeixen de les escomeses dels llops. També 
tenen cavalls, que els ajuden en les feines del camp.

Una gran quietud s’estén damunt de la plana. L’hora té un punt 
de dolçor gairebé màgica. De sobte, s’ha sentit el so d’un corn. Els 
homes han interromput la feina i han alçat el cap, les dones han sortit 
a la porta de casa a veure què passava. I per un tombant del camí ha 
aparegut la caravana.

La caravana que s’acosta al poblat del riu està formada per una 
trentena d’homes i dues carretes, arrossegada cada una per una parella 
de bous. Els homes són bruns, cepats, d’estatura mitjana i van vestits 
amb unes calces llargues lligades a les cames i una samarra de pell que 
els arriba fins als genolls, i porten una bona espasa de bronze cenyida 
al cos.

Dins les carretes hi ha blocs de sal i barres de coure. També por-
ten objectes de bronze molt variats (agulles, collarets, braçalets, fer-
malls, llances, espases, dagues, destrals, aixades...) que aquests homes 
de la caravana fabriquen en les seves muntanyes. Perquè el cas és que 
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la caravana ve de les muntanyes de Bohèmia i ha recorregut un llarg 
camí fins a arribar en aquest poblat, situat a les vores de l’Elba. (Tant la 
gent del poblat com els homes de la caravana són gent senzilla, sense 
pretensions, que parlen amb naturalitat, dient les coses pel seu nom: 
diuen que el poblat està situat a la vora del riu, i si algú en lloc de situat 
hagués dit ubicat se l’haurien mirat com si fos llampat, curt de gambals 
o com aquell qui acaba de veure un llop cerver.) Tal com ja es dedueix 
fàcilment, doncs, el cas és que aquests homes de la caravana són mer-
caders que venen a vendre els productes de la seva indústria als pobles 
de la plana.

Els habitants del poblat de la vora de l’Elba són gent hospitalà-
ria. Cada any esperen amb goig i il·lusió l’arribada dels mercaders. Els 
agraden tant, els objectes –les eines, les armes, els atuells, els adorna-
ments– que acostumen a portar! Les dones es decanten, tot naturalment, 
per les agulles, les fíbules o fermalls que serveixen per a sostenir el ves-
tit, les gerres daurades, els braçalets i els collarets... Es pot dir que les 
tornen boges, els braçalets i els collarets! Els homes, en canvi, escullen 
les dagues, les espases i les destrals.

Però els blocs de sal també són molt ben rebuts, tant pels homes 
com per les dones. Sembla mentida, com millora el gust del menjar –de 
la carn, de les sopes– si s’hi posa un polsim d’aquella mena de sorra tan 
fina i tan blanca! I les vaques i les ovelles, amb quin delit que la llepen, 
i com es tradueix, aquest delit, en un doll de blanquíssima llet, a l’hora 
de munyir-les.

–La sal de la vida del menjar és la sal –sentencia un dels homes 
de la caravana.

La gent del poblat no acaben d’entendre el que ha volgut dir, però 
mig ho endevinen. Un altre dels homes de la caravana belluga el cap 
d’una manera significativa.
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–No en feu gaire cas, d’aquest. Té una mica de boira al cap.

I una de les dones del poble, una dona amb els cabells molt rossos 
i de formes plenes i arrodonides, que s’ha firat un braçalet que cenyeix 
bellament l’esclat turgent del seu braç, somriu mig cloent les parpelles 
i pensa que seria ben agradable que aquell home que té boira al cap li 
digués, a ella, més coses d’aquelles que no s’acaben d’entendre, però 
que són agradables de sentir.

L’endemà al migdia la caravana segueix el seu camí que mena 
als mercats que hi ha més cap al nord. El poble reprèn la seva vida. Els 
homes tornen al camp; les dones, a les feines de casa. Tot fent bullir 
les sopes, la dona rossa del braçalet pensa que a la primavera següent 
tornarà a venir la caravana dels mercaders i que segurament entre ells hi 
haurà aquell de qui el seu company diu que té boira al cap.
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El quest del Sant Graal

Irritada per la brutalitat estúpida de Mart, que era el seu amant 
titular, la divina Venus li va donar el passaport. No se’n sabia avenir, el 
déu! Sí, ves: és molt bonic, això d’anar al llit amb la dona d’un altre, so-
bretot si és una dona de primera, però ve un dia que ella se’n cansa, diu 
prou i aquí s’acaba tot. I aleshores, ves, busca, ves a reclamar. Confiant 
en la seva virior, que era, això no es pot pas negar, excepcional, i en el 
suposat record de les nits d’amor apassionat que, per força, Venus havia 
de servar, Mart va voler creure, optimista i confiat, que es devia tractar 
d’un rampell femení, d’una decisió passatgera, i que la dolça Venus es 
repensaria. Però es va haver de desenganyar molt aviat, aquell tros de 
quòniam, paradigma per excel·lència de la vanitat masculina que voreja 
l’estultícia.

–Quan jo dic que s’ha acabat és que s’ha acabat! –va sentenciar 
la senyora Vulcà. I l’anomenem així perquè és un fet històric indiscuti-
ble que Venus i el seu marit, el déu Vulcà, no es van arribar a divorciar 
mai, contràriament al que asseguren algunes cròniques clarament ten-
dencioses i tributàries de principis ideològics mantinguts per col·lectius 
tan oposats com els suixinites i els ulamites, aparentment sempre a ma-
ta-degolla, però en aquest punt, i en molts més, perfectament d’acord. 
Vulcà deia que d’una dona com Venus, amb aquells pits, i aquelles cui-
xes, no se’n divorciava ningú, per molt infidel que fos. És una afirmació 
que tots subscrivim i que ens apar indiscutible.

Mart, amb la cua entre cames, va haver d’anar a buscar compa-
nyia femenina per uns altres tocoms. No era gaire probable –no ho era 
gens: era senzillament impossible– que trobés una altra dona (dona o 
dea, per al cas és exactament igual) que es pogués comparar amb la di-
vina Venus, però ja se sap que les pulsions fan admetre fàcilment alber-
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cocs per préssecs de vinya i síndria per meló. És una manera de dir-ho, 
ja ens entenem. I no sabem ben bé com, però el cas és que el ferotge 
Mart va conèixer una dona mig bruixa, passablement atractiva, que es 
deia Eulògia, casada amb el lletrat Damas Konta, sub-director general 
d’Homologació Interdepartamental. Ben mirat, potser hem estat injus-
tament reticents en referir-nos a l’atractiu físic d’Eulògia, car si bé, na-
turalment, no era pas una bellesa escultural que és pogués homologar 
amb la divina Venus (i això el seu marit ho sabia més bé que ningú, 
perquè, com s’ha dit, era sub-director general d’Homologació Interde-
partamental), era atractiva de debò, tenia com si diguéssim un poder de 
seducció especial, una mica indefinida, i sobretot una gran personalitat, 
a més de ser, tal com s’ha fet constar, mig bruixa. Havia embruixat, 
per exemple, un jove cal·lígraf que havia per nom Alcibíades, el qual 
havia convertit en el seu servent fidel i incondicional, gairebé podríem 
dir el seu esclau. És veritat que la Trini deia que per a embruixar un po-
bre infeliç com ara Alcibíades, no calia ser gaire bruixa, que segons la 
Nati, a Alcibíades, que no sabia sinó fer bona lletra, l’hauria embruixat 
qualsevol dona que s’ho hagués proposat, fins i tot, per exemple, sense 
anar més lluny, la Pietat (es referia amb tota versemblança a la senyora 
de la neteja, a la qual atribuiria una amenitat física i una capacitat de 
seducció molt escasses, encara que segons els impagables Annals d’en 
Jep de les Escriptures, tan rics d’informació i, alhora, tan fiables, la Pi-
etat atreia més mans del que molts haurien imaginat), i que la Loli deia 
que no comparessin. D’altra banda, segons diverses fonts, Alcibíades, 
en realitat no era un simple cal·lígraf, sinó un ortògraf de nota, gradu-
at a la Universitat Pontifícia de Sant Joan de Cornudella, o totes dues 
coses alhora, que no són pas incompatibles, ans al contrari, més aviat 
complementàries. A més, es pot afirmar, sense por de dir cap mentida, 
que Alcibíades, abans de caure en les xarxes subtilíssimes de l’Eulògia, 
havia accedit al tàlem d’algunes senyores que calçaven molts punts, 
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com la Rosa de Cal Taverner, la Tuies de la Balma i la ufanosa Estefa-
nia-Vicenta de Puig. La Rosa de Cal Taverner era la dona més maca del 
poble, per qui havien perdut el cap, per exemple, el marquès de Vilalba, 
el vescomte d’Amat, que era el seu cosí (cosí del marquès: deien que 
els dos cosins, que eren tots dos una mica calaveres, s’havien jugat 
un sopar a l’hostal del Racó de Can Pèsols, que aleshores era el més 
acreditat de tota la circumscripció electoral, freqüentat habitualment 
per consellers, ministres, batlles, regidors, diputats, senadors, directors 
i sub-directors generals, presidents i secretaris, a veure qui dels dos 
aconseguiria primer els favors de la seductora Rosa de Cal Taverner, 
però la juguesca s’havia resolt en el no-res, sense cap resultat, perquè 
cap dels dos no en va poder acabar res), i, encara, i no els diem pas tots, 
l’amo de Can Cadafal del Serrat (hi ha, també, Can Cadafal de la Riera), 
que era comandant provisional del sometent, el qual tampoc no havia 
arribat mai a bufar cullera. La Tuies de la Balma era una dona rossa com 
el blat madur, casada amb l’administrador, i apoderat amb mitja firma, 
del famós convent de Gudulines de la Costa de Montmajor, a les quals 
s’atribuïa una influència política secreta que sovint havia estat decisiva. 
I la ufanosa Estefania-Vicenta de Puig, la dona dels braços de serp i 
cuixes sobiranes, tal com deia el poeta transgressor Hipòlit Magdalena, 
que se la mirava molt, era la vídua d’un recaptador de contribucions que 
li havia deixat un bon passament i, hi afegien, una gran necessitat de 
companyia i d’afecte, però es veu que li agradava molt triar. Però tot es 
va acabar irremeiablement quan el cal·lígraf o ortògraf, tant se val, va 
anar a raure a l’àrea d’influència de la fetillera Eulògia, encara que no 
sembla pas que a ell li sabés gaire greu. La veritat és que considerava 
que aquella situació era molt agradable, cosa que li retreien amb un sar-
casme feridor molt marcat, l’Estefania-Vicenta de Puig, la Tuies de la 
Balma i, sobretot, la Rosa de Cal Taverner. El cas és que per a l’Eulògia 
embruixar el cal·lígraf (ho deixarem en cal·lígraf) Alcibíades havia es-
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tat un joc de poques taules, bufar i fer ampolles, i quan se li va presentar 
l’oportunitat de fer-ho amb el déu Mart (l’oportunitat d’embruixar-lo), 
com que era, el déu Mart, alt, fort, atlètic, ben plantat, valent i temerari, 
bel·licós i viril, ferotge i brutal, i, això també, no es pot pas silenciar, un 
estúpid de primera, va ser un repte que la va temptar. La Trini deia que 
li va donar un beuratge màgic, amb no sé quants ingredients (crema de 
llet de pantera, mel de romaní, aigua timolada, oli verge del Vilosell o 
de l’Albi, Aromes de Montserrat, vi blanc bullit a la brisa, ratafia de la 
fassina del Vigatà, essència de xuclamel florit, sèver socotrí, suc de ma-
duixes, gerds, nabius i aranyons, matafaluga, absenta, ginebró, julivert, 
marduix, fonoll, menta, vidalba, flors cordials, oli de fetge de bacallà, 
sal de Cardona, sucre candi, pebre negre, canyella, safrà, sang de bou, 
licor de tarongina, suc de llimona dels llimoners de la vall de Sóller, 
saliva de dona casada, suor d’amor…), la Nati afirmava que era amb 
les mans, unes mans de seda i vellut, unes temibles mans de bruixa, que 
l’Eulògia havia embruixat el terrorífic déu de la guerra, i la Loli opinava 
que el beuratge màgic i les mans eren coses que no es podien comparar. 
I així com la Rosa de Cal Taverner feia comentaris incisius i sagnants 
a propòsit del pobre Alcibíades, la divina Venus, quan ho va saber, va 
brodar, amb una ironia finíssima que fins aleshores no li havia conegut 
mai ningú, i que va deixar bocabadat i meravellat tothom del seu en-
torn, uns comentaris, agudíssims i esmolats, a propòsit de l’esclavatge 
a què la mitja bruixa Eulògia havia reduït el seu antic amant, dòcilment 
arrenglerat, sense cap lleu vel·leïtat de protesta, al costat d’un simple 
cal·lígraf, en un peu d’igualtat que un déu hauria de considerar humili-
ant i vexatori.

Malgrat tot, volem dir malgrat la seva submissió a la dolça i impe-
rativa Eulògia, Mart continuava essent un personatge de companyia poc 
agradable. Parlava en un to de veu molt alt, cridaner i metàl·lic, donava 
cops amb la mà plana sobre la taula o sobre qualsevol moble per emfasit-
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zar les seves afirmacions (sempre d’una vulgaritat i d’un pedestrisme in-
tolerables), i explicava fets de guerra, reals o inventats, en què ell havia 
tingut un paper que creia gloriós, perquè havia causat la mort a no sabia 
ni ell mateix quants enemics (animal!). Quina diferència d’Alcibíades, 
sempre tan amable i discret, tan pendent, només, de les paraules, o de les 
mirades, o dels gestos, o del somriure de la seva idolatrada Eulògia! De-
via ser amb el desig de veure’l com més lluny millor que un bon dia el 
sub-director general li va parlar de l’existència de la copa del Sant Graal, 
o de la Sang Reial, que els cavallers més valents i estrenus del món havi-
en anat a buscar, desafiant tota mena de perills i de contratemps, sense 
que cap se n’hagués pogut sortir. Deien que aquesta copa la tenien guar-
dada, ben protegida per un esbart de dimonis setmesons, d’ectoplasmes 
fosforescents i de dracs híspids i agressius, a la capella de l’antiquíssim 
santuari de Vallhonesta, una clotada llunyana, apartada, ignota, solitària, 
d’accés molt difícil, que deien que hi havia més enllà de l’altre cap del 
famós, gairebé mític, camí Ral. Hi ha una dita molt divulgada, segons la 
qual “si vols heure el Sant Graal has d’anar pel camí Ral”. I també es 
deia, i això era admès per tothom sense l’ombra més lleu de discussió, 
que la possessió d’aquella copa famosa conferia una preeminència única, 
col·locava qui la posseïa al cim més alt. Tot això va ser, més o menys, el 
que el sub-director general d’Homologació Interdepartamental va fer sa-
ber al déu Mart. I ja em teniu aquell pobre idiota, amb la capa, el sarró, la 
llança i l’escut anant a buscar l’antic camí Ral, disposat a seguir-lo de cap 
a cap i superar i emular les proeses de tots els braus cavallers que fins 
aleshores s’havien sentit temptats per aquella aventura singular. Sí que és 
veritat, no ho negarem pas, que un dia, en un revolt del camí Ral, es va 
trobar davant mateix de la famosa serp de l’Obac, una serpota terrorífica, 
que feia ben bé divuit o vint pams de llarg, i que era tan gruixuda com la 
cama d’un home. Era al pic del migdia, devia trobar-se ben calenta del 
sol, i se me li va alzinar al bell mig del camí, com un autèntic monstre 
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mitològic. Però el déu no es va pas acovardir, d’això sí que n’estem ben 
segurs, i la lluita entre aquella bestiassa i el déu de la guerra devia ser 
terrible. No cal dir que Mart va ser el vencedor absolut, i que aquella va 
ser la fi d’aquella serp que feia por només de ser anomenada. Va quedar 
morta, morta del tot, amb el cap esclafat i l’espinada rompuda per no sé 
quants llocs, a la vora del camí. En canvi, i això també és veritat, el déu 
Mart no va ser tan afortunat en el seu encontre amb el cèlebre bandoler 
Capablanca, el qual, no sabem com, li va prendre les espardenyes (que no 
devien ser pas d’espart, malgrat el nom, sinó de cànem, amb reforços de 
cuiro), el sarró, l’escut i la documentació (encara que ignorem de quina 
mena de documentació es devia tractar: en segons quines cròniques diu 
“les escriptures”). Es veu que el déu Mart era un d’aquells que ho saben 
tot, però malament. I si algú els vol informar d’alguna cosa, si algú els vol 
fer cap comunicació, prèviament ha d’intentar eliminar la informació er-
rònia que ja tenien sobre aquell punt. Així, Mart creia que en Capablanca 
era un gran jugador de parxís. Li van haver d’explicar en primer lloc que 
l’il·lustre Capablanca no era cap jugador de parxís sinó d’escacs, i en se-
gon lloc que no era pas el mateix que el bandoler de l’Obac: simplement, 
eren homònims i, probablement, això sí, cosins, tal com pretenien demos-
trar diverses tesis doctorals, entre les quals excel·lia la del distingit pro-
fessor Joaquim de Pedrafoguera, que tenia més de mil pàgines, sense 
comptar els annexos, la qual, però, malgrat la bondat indiscutible de la 
metodologia emprada i la riquesa esbalaïdora d’informació que aportava 
sobre la qüestió no es podia pas considerar convincent del tot i definitiva-
ment provatòria en termes absoluts. Sigui com sigui, el cas és que el ju-
gador d’escacs i el bandoler eren dues persones diferents. Malgrat aquest 
incident malastruc, el déu Mart va reeixir, a empentes i rodolons, a arribar 
fins a Vallhonesta, on, suposadament, havia de trobar la cobejada copa del 
Sant Graal. Desgraciadament, però, se li havien anticipat un parell d’es-
trenus campions que hi havien fet cap amb el mateix objectiu, el Fort 
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Farell i el Nen (o el Xic) de Vacarisses. Tant l’un com l’altre tenien una 
força descomunal, que va arribar a ser llegendària, eren dues autèntiques 
fortaleses humanes, així com, tots dos, també, eren una mica curts de 
gambals i persones d’una gran bondat. Potser, primfilant molt, el Nen de 
Vacarisses era una mica més obtús que el Fort Farell, el qual, de tant en 
tant, no deixava de tenir alguna dita graciosa –una lleu espurna d’enginy. 
Això sí: que no els toquessin gaire el voraviu, ni a l’un ni a l’altre. El cas, 
doncs, és que se les van haver d’heure amb el formidable déu de la guer-
ra, que era, com ja es pot suposar, enemic del diàleg i de qualsevol mena 
de contemporització, i partidari decidit de l‘acció directa i de la trompada 
seca. Sabem molt poca cosa, dels detalls que van precedir la gran topada, 
però sí que tenim notícia que en una era no gaire lluny del santuari hi va 
haver un ball de bastons que va fer feredat, i que el terrible Mart en va 
sortir més aviat mal parat, amb unes quantes nafres de molta considera-
ció. El déu va recordar que no era pas el primer cop que un simple mortal 
li posava els punts sobre les is: hi havia, si més no, el precedent d’aquell 
memorable combat de la guerra de Troia, quan el pros Diòmedes, el pre-
ferit de la dea Atena, el va fer passar per l’adreçador. D’altra banda, aquest 
camí se les havia hagut amb dos adversaris alhora, i això era l’única cosa 
que atenuava les ferides del seu amor propi: les altres les va haver d’ate-
nuar amb pomades i ungüents. En fi, que la seva tornada apud l’enartado-
ra Eulògia va ser no solament poc gloriosa sinó trista i ridícula. Fins al 
punt que al cap de molt poc ella se’n va cansar, el va desembruixar i, re-
petint l’acció precedent de la divina Venus, el va donar de baixa, que anés 
a fer el paperina i el titella per uns altres verals. Es va dir que de moment 
es volia quedar a viure amb la Pietat, que al capdavall sí que tenia un cert 
punt de seducció, però el fet és que la Pietat no hi va voler saber res: n’hi 
ha que afirmen que la brutalitat masculina atreu les dones poderosament, 
però això no és pas una veritat tan absoluta com volen fer creure els esco-
liastes del Col·legi Pontifici de Sant Pere de les Maleses, molt proclius a 



pontificar i a dogmatitzar, i ben sovint amb una base no gens segura i amb 
un conjunt de dades no prou contrastades. Ara: els qui van quedar descan-
sats van ser el jove Alcibíades i el sub-director general Damas Konta, que 
no havien acabat mai d’entendre la fal·lera que havia tingut la seva Eulò-
gia d’embruixar aquell energumen. Contradient més o menys el que ha-
vien dit abans, ara la Trini afirmava que amb l’embruixament del jove 
cal·lígraf Alcibíades la capacitat d’embruixar atribuïda a la seductora Eu-
lògia ja havia quedat ben demostrada, la Nati pretenia que a un matalasser 
com el déu Mart es veia amb cor d’embruixar-lo fins i tot ella mateixa, i 
la Loli deia que no es podien comparar. I el cal·lígraf, que no havia pas 
deixat de freqüentar del tot les seves antigues relacions, quan la Rosa de 
Cal Taverner, per vexar-lo li deia que l’Eulògia l’havia embruixat, ni hi 
convenia ni la contradeia, però se sentia secretament satisfet. És perfecta-
ment compressible. Per la seva banda, Damas Konta no feia sinó glatir 
perquè l’ascendissin al grau de director general. El conseller Papastrassa 
(probablement també mig embruixat per Eulògia), el secretari Basili Tro-
pa (segurament desitjós de ser embruixat per la seductora Eulògia) i el 
jutge Demetri Constantí (enamorat com un cadet de la bella Eulògia), tots 
tres assidus a la taula generosa del sub-director general, li deien i repetien 
que la cosa estava al caure, que no podia fallar, però el cas és que no aca-
bava d’arribar mai. Tots tres, el conseller, el secretari i el jutge, quan es 
referien al jove Alcibíades, un simple cal·lígraf, ho feien en un to d’ama-
ble superioritat, d’ironia lleu i benèvola, però en el fons, secretament, 
l’envejaven tots tres.

Pel que fa al Fort Farell i al Nen (o el Xic) de Vacarisses, després 
de la seva memorable topada amb el déu Mart, se’n va anar de Vallho-
nesta carregats amb totes les copes que hi van poder arrambar, pensant, 
no sense una certa lògica, que com més en portessin més probabilitats 
hi havia que l’una d’elles fos la famosa copa del Sant Graal que hi ha-
via anat a buscar. I quan, ja de tornada, el prior de Desvalls els va dir 
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que no, que totes aquelles copes no eren sinó copes de vi, o de ratafia, 
o d’anís, o d’aiguardent de cireres, o de malvasia, o de marrasquí, o de 
garnatxa, en definitiva, copes com les que hi ha al parament de qualse-
vol casa una mica benestant o d’un hostal, van tenir una gran decepció. 
Ara: el doctor Mirabitlles, que era definidor del priorat i que, encara que 
jeràrquicament es trobava per sota el prior, tenia una autoritat moral i 
intel·lectual molt superior, els va dir que, fos com fos, havien fet un vi-
atge iniciàtic de molt de mèrit, cosa que no podia pas dir tothom, i que 
s’havia de valorar justament. Les coses com siguin –hi va afegir. De què 
els dos homenarros, el Fort Farell i el Nen de Vacarisses, van estar molt 
contents. I si bé al principi de la seva tornada –res, tot just acabats d’ar-
ribar carregats de copes– tothom se’ls mirava amb una rialleta de mofa, 
gairebé fent-los objecte de befa i irrisió, a partir de la declaració del 
doctor Mirabitlles les rialletes i els comentaris irònics es van resoldre 
en mirades i paraules d’elogi i de franca admiració. I ja va venir tot ro-
dat: el Fort Farell es va casar amb la bella molinera (die shöne Müllerin, 
com deia el doctor Mirabitlles, un poliglot de primera), que era la vídua 
del moliner del sot de la Casassa, una dona jove, maca i rica que es deia 
Rita, i va ser nomenat rector seglar de la parròquia i comandant de la 
guàrdia municipal. I el Nen de Vacarisses es va casar amb una hostalera 
simpatiquíssima i castissa com ella sola, la Clotilde dels Pits, que havia 
festejat amb l’hereu Samarruga, el batlle de la legislatura anterior (però 
ella ho havia deixat córrer perquè ell era molt gelós i exclusivista), i va 
ser nomenat regidor de Cultura i Esports. De tant en tant, els dos forçuts 
es reunien i feien un gran àpat de germanor. Evocaven els detalls del seu 
gran viatge iniciàtic al mític santuari de Vallhonesta i comentaven, joi-
osos i enriolats, que tots aquells que tanta barrila havien fet a les seves 
costelles ja els podien anar al darrere amb un flabiol sonant.



16

El laberint diacrònic Albert Jané

Segona part de la comtessa del Vallespir

Quan l’infame capità dels moros que assetjaven el castell dels 
comtes del Vallespir va haver dit que, d’acord amb la llei del Profeta –
que constava escrita en el llibre que no s’estava de mostrar, l’home!– la 
dona era un objecte sense valor ni representativitat, com un adminicle 
de l’home o una mena d’animaló domèstic, que no es podia admetre 
com a rescat del seu marit, la comtessa de Vallespir, pobra, que venia a 
lliurar-se personalment perquè els moros no el matessin, del trasbals tan 
fort que va tenir les potències la van abandonar –va tenir un cobriment 
de cor– i va caure a terra, que semblava talment morta, com els del 
cementiri. I aquí acaba la primera part, l’única fins ara coneguda i divul-
gada, de l’emotiva i corprenedora història de la comtessa del Vallespir. 
Però, de fet, contràriament al que es dedueix del final d’aquesta primera 
part la noble senyora no havia sofert sinó un desmai: ja ho hem dit, les 
potències l’havien abandonat, ve-t’ho aquí.

La comtessa del Vallespir era una dona valenta i el desmai li va 
durar poc. Es va refer ràpidament i després d’haver fulminat els moha-
mets amb una mirada altiva de menyspreu, que els va deixar una mica 
sorpresos, perquè no se l’esperaven, va tornar cap al castell amb el seu 
reduït seguici. Un cop al castell, sense perdre temps, i fent-se pagues 
que no tornaria a veure mai més el seu estimat marit i senyor, es va 
dedicar a organitzar la defensa amb energies renovades. Va cridar el 
seu fill segon i li va dir que pengés els hàbits en un clau que hi havia a 
la porta de l’entrada de la sala del tinell, i que es dediqués a secundar 
l’hereu en les accions de rebuig dels atacs dels infames sarraïns. Des-
prés va escriure sengles cartes a tres cavallers, el baró de Combret, el 
vescomte de les Illes i el senyor de Cortsaví, que, tots ells, poc o molt, 
li havien anat al darrere –la comtessa del Vallespir era una de les dones 
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més maques del seu temps i els havia tingut així–, i va dir al seu fill ter-
cer que es deixés estar de lais i de gentileses, de sirventesos i de llaüts, 
i que aprofitant la fosca de la nit –la fosca de la nit, que deia el poeta, 
quan no hi ha ni lluna ni marit–, sortís del castell per un pas vagament 
secret –si no es vol tant, més o menys dissimulat per les mates i les bar-
disses, per les roques i pels grenys–, i anés a dur aquelles tres missives 
urgents als seus destinataris respectius, als quals deia, a tots ells –es veu 
que és la carta circular més antiga de què es té notícia–, que si encara 
conservaven una espurna de l’amor que un temps li havien manifestat, 
que encontinent fessin cap al seu castell, amb tants d’homes d’armes 
com poguessin aplegar, per combatre aquells indesitjables magrebins 
que s’havien presentat sense altre propòsit que tocar el voraviu a la 
bona gent vallespirenca.

La comtessa del Vallespir, encara, va treure tot el profit dels re-
cursos humans que tenia el castell, i va organitzar una companyia de 
combatents femenins –algunes de les dames i damisel·les que s’estatja-
ven al castell eren, certament, llangoroses, vincladisses i un si és no és 
anèmiques, però n’hi havia un bon esbart de cepades i revingudes que, 
ben armades amb mans de morter, tallants i ganivetes de llescar el pa, i 
van formar una unitat de combat que es va distingir pel seu coratge. I la 
mateixa comtessa, armada amb una destral que tenia tot de suposats sig-
nes cabalístics –en realitat, no era sinó uns simples motius decoratius– a 
la fulla, va dirigir els combats des del lloc de comandament de la torre 
de l’entrada, animant tothora els seus i les seves amb el seu gest gallard.

Un bon dia, els malvats sarraïns, exasperats per la resistència 
que trobaven al castell, van fer saber que havien executat el marit de 
la comtessa, el bon comte del Vallespir. I la notícia va causar un greu 
desconhort, i els ais i els uis, els planys, els gemecs i les lamentacions 
amenaçaven de minvar la moral dels defensors –i les defensores– del 
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castell. Però l’endemà es va presentar, a mig matí, la host del brau baró 
de Combret, i cap als volts de migdia la companyia de guerrers de l’es-
trenu vescomte de les Illes, i havent dinat –potser ja era cap als volts de 
mitja tarda– les terribles mainades de l’intrèpid –i una mica animal i tot, 
les coses com siguin- senyor de Cortsaví, que havien rebut tots ells la 
circular apressant de la seva antiga enamorada –cap, malgrat el temps 
que havia passat, encara no havia eliminat del seu santuari interior la 
dolça imatge de la comtessa: i és que hi ha amors que, diguin el que di-
guin, duren tota la vida–, i els havia faltat temps per a volar a socórrer la 
noble senyora. Aleshores sí que vam riure, sí! Els mohamets atacats de 
sobte pel darrere, amb tres hosts consecutives de tropes de refresc, van 
haver d’aixecar el setge del castell, però no es van poder dispersar cap a 
la plana sinó que no van tenir altre remei que endinsar-se cap a les gor-
ges de la Fou (que els bàrbars del nord que ja poden anar sols, també, en 
la seva suprema ignorància, en diuen de la Fu) i hi van quedar atrapats.

Com que no sabien com sortir-ne, d’aquelles gorges, i, sense 
menjar, no podien resistir (aigua, tanta com volien, però ni una engruna 
de pa), els sarraïns van decidir que havien de parlamentar i van enviar 
els seus emissaris per pactar una retirada. Però aquests emissaris no 
s’esperaven pas que amb qui havien de tractar era amb la comtessa del 
Vallespir, que els va rebre envoltada dels seus tres fills, tots ells ben ar-
mats, i dels seus braus cavallers servents, el valent baró de Combret, el 
coratjós vescomte de les Illes, i l’esforçat i batallívol -i una mica animal 
i tot, la veritat sigui dita– senyor de Cortsaví, amb els seus escuders.

–Què? –va dir la comtessa als tres emissaris, que es deien Alí 
Badkallà, Ben Al Mamut i Muça Ibn Ganxet–. M’ho voleu tornar a dir, 
ara, allò que diu el vostre tros de Profeta, que la dona és un zero a l’es-
querra? Que no el porteu, ara, aquell llibret tan ben escrit i bellament 
cal·ligrafiat, que diu que la dona no pinta res i que no s’ha de moure de 
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la cuina? Apa, torneu-ho a dir, si sou valents! Apa, digueu-ho, ara, si 
teniu alguna cosa entre les cames!

Els tres mohamets tremolaven com les canyes dels canyars que 
voregen la riera quan bufa la marinada. Ni Alí Badkallà, que es veu que 
era una mica pinxo, ni Ben Al Mamut, que tenia fama de missògin, ni 
Muça Ibn Ganxet, que era un masclista recargolat, no gosaven alçar la 
vista de terra. Però la comtessa del Vallespir estava ben decidida a fer-
los passar tots plegats per les forques caudines.

–Us passareu tres dies més a les gorges de la Fou, en el dejuni i 
la meditació, perquè reflexioneu sobre la condició femenina. Després 
sortireu, bo i toriscats, deixareu les armes als meus peus, us agenollareu 
davant meu i tocareu el dos. I pobre del qui faci una genuflexió que no 
voregi els noranta graus, perquè les meves valentes guerreres el despu-
llaran i amb un bon fuet li deixaran el cul com una rosella. Apa! Aneu-
ho a dir al capità: és la meva última paraula.

Els tres mustafàs se’n van tornar capcots cap a la Fou, amb les 
galtes que els cremaven de vergonya. Ben segur, però, que no es devien 
poder estar de pensar: “Quina dona, tanmateix!”

Però tot i que la comtessa havia afirmat que ja havia dit l’última 
paraula, no havien fet deu passes que encara li van haver de sentir dir:

-Ah! I si mai veieu el vostre Profeta, me li dieu a veure si es de-
cideix a treure’s la llana del clatell.
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La guerra dels Cent Anys

Hi va haver una guerra que es veu que va durar cent anys. Són 
molts anys. Els qui la van començar no la van veure acabar. Però no 
van ser cent anys seguits. De tant en tant feien una pausa, per reposar 
forces. I per cobrir les baixes, és clar. Sense aquests relleus imprescin-
dibles, és segur que la guerra no hauria durat tant.

Al principi, al cavaller Bertran de Tor, anar a la guerra dels Cent 
Anys no li feia gaire gràcia, li venia més aviat costa amunt.

–Són molts anys! –deia,

Però algú el va saber ensibornar. Va ser un d’aquests comissio-
nistes que de tot saben treure el dos per cent, i que per la comissió et 
saben fer veure una cosa per una altra. No tenen gaires escrúpols, és 
veritat, però s’ha de dir tot: de saber, en saben. El cas és que un bon 
dia Bertran de Tor, com si digués que se’n va al casino a fer la manilla, 
va anunciar a la seva muller, que es deia Blanca, i que era una morena 
molt atractiva, de formes contundents:

–Me’n vaig a la guerra dels Cent Anys!

I se’l veia la mar d’il·lusionat i tot.

Però es veu que se’n va cansar aviat. En més d’una ocasió va 
anar de poc, va anar d’un leri-leri, que no li esberlen la closca. I com 
que tampoc no podia pas esperar que la guerra s’acabés (tot just feia 
tres o quatre anys que havia començat i n‘havia de durar cent), va dir 
al general que per un assumpte particular se n’havia de tornar a casa, 
que per poc que pogués tornaria aviat, però que, de moment, valia més 
que no comptessin amb ell.

Quan va arribar a casa, tot content, més il·lusionat que no pas 
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quan n’havia partit, va trobar la Blanca al llit, en la bona i digna com-
panyia de mossèn Ignasi, l’antic capellà de les monges del convent 
de la Pietat, que, per malaltia de mossèn Josep, feia de rector suplent 
de la parròquia, i que, puntualment, es feia càrrec d’altres suplències. 
Que no pensi malament ningú, per tant. El pobre Bertran de Tor, però, 
no va poder evitar la seva sorpresa i, s’ha de dir tot, el seu disgust:

–Apa, noia! –li va dir (a la Blanca) –. Això sí que no m’ho 
esperava pas. Podia anar fent la guerra, jo! D’això, en dius fidelitat?

–Em creia que trigaries cent anys, nen –li va contestar la Blan-
ca–. M’ho podies haver dit, que pensaves tornar tan aviat.

Mossèn Ignasi era un home de món i un mitjancer excel·lent, un 
home de concòrdia. Després d’haver-se vestit amb una gran celeritat, 
va dir:

–Que consti que res no és el que sembla, eh! Però per al cas 
és igual. Jo me’n vaig a fer una visita a la vídua Satanac, que es deu 
trobar molt sola, perquè el marit, pobret, aquest sí que ja no és pas 
gaire fàcil que torni, i vosaltres dos agafeu-vos les coses pel bon cos-
tat i deixeu-la estar, la guerra, que duri el que vulgui. Al capdavall, si 
l’acaben abans de cent anys també en començaran una altra!

I després d’haver pessigat afectuosament la galta de la Blanca 
i d’haver beneït el cavaller que havia tornat de la guerra se’n va anar 
sense torbar-se més. A fer companyia a la vídua Satanac, va dir. La 
vídua no tenia, ni de bon tros, l’amenitat de la Blanca, però un s’ha 
d’acontentar amb el que pot haver.

El cavaller Bertran i la Blanca van pensar que el consell de 
mossèn Ignasi era un bon consell. Els capellans, diguin el que vulguin 
aquests anticlericals, potser algunes vegades no fan el que prediquen 
però sempre t’aconsellen pel teu bé. El cavaller Bertran es va treure 
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l’armadura –venia amb armadura i tot, l’home, segurament per fer 
un bon efecte– i la roba que duia i va abraçar la Blanca amb tota la 
passió. A partir d’aquí ja tot va venir rodat. Tant l’un com l’altra van 
trobar que la seva parella, amb l’absència, havia millorat.

–Fer la guerra t’ha provat, amor meu –li va dir la Blanca, a cau 
d’orella.

–A tu també, estimada –li va respondre el cavaller Bertran, ex-
tasiat.
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La confessió de Vilabona

Davant vós, regina altíssima i senyora de totes les excel·lències 
i de totes les gràcies del món, jo, el vostre humil servent Estanislau 
Eimeric, comparec de bon grat per fer una confessió de caràcter pú-
blic susceptible, si les circumstàncies –les permanentment presents cir-
cumstàncies– hi ajuden, d’ultrapassar totes les coordenades i àdhuc tots 
(o gairebé tots) els paràmetres, de tot el que he dit, quan per raó del meu 
mestratge he estat induït a parlar, a dir-hi la meva, i que en alguns punts 
no concorda del tot, i en d’altres no hi concorda gaire, i, encara, en uns 
altres no concorda gens ni mica amb el que diuen, manifesten, afirmen, 
asseguren i asseveren que he dit, doctors qui sap si no doctes del tot, 
escribes jussans i pletòrics d’intencions desviades, canonistes provinci-
ans i viperins, escripturistes mordaços i dissolvents, teòlegs envejosos 
i estòlids, teòsofs suficients i cuguçosos, vicaris generals i particulars, 
inspectors impresentables i llords, teòcrates impertinents i impenitents, 
jurisconsults metafísics i insolvents, visitadors inquisitius i escleròtics, 
torsimanys esquenadrets i ambigus, ortògrafs impersonals i panxacon-
tents, comentaristes hipocondríacs i marginals, contertulians degene-
rats i sinuosos, sicofantes perversos i llavifesos, megalòmans torturats 
i depressius, turiferaris obscurs i dissidents, interventors egòlatres i oli-
gofrènics, escoliastes miops i obtusos i exegetes anacrònics i enemics 
(declarats o no) de l’esperit de la lletra. I és per això, senyora altíssima 
i benigna, que hic et nunc, a la vostra cort, prestigiosa i acollent, de 
Vilabona, faig aquesta confessió, franca i sincera, en què d’una mane-
ra clara i ordenada, lògica i raonada, intel·ligible i conseqüent, sense 
el·lipsis ni sobreentesos, diré el que he dit i el que no he dit, el que han 
dit que he dit i no he dit, i el que no han dit que hagi dit i que sí que al 
capdavall he dit.
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He sostingut en tot moment que la relació constant universal en-
tre l’energia dels tantres i la radiació dels mantres és representada per 
M no d’una manera simbòlica sinó figurativa o plàstica, per raó dels 
dos cims emergents i puntuts de la M, que es contraposen a la calma 
o altiplà de la T, amb barems ocasionals susceptibles de valoracions 
formalment subjectives però estructuralment objectives, els quals re-
flecteixen les oscil·lacions de cada valoració i llurs implícits abismes. 
I ho he sostingut amb fermesa, de paraula i per escrit, i en tot moment 
m’he desmarcat de les afirmacions dels tanoqueus i dels capsigranyites, 
els quals neguen la constància d’aquesta relació i situen els valors de M 
i els de T en universos paral·lels però incomunicats, en compartiments 
closos i hermètics –presoners irreductibles i inevitables (els tanoqueus 
i els capsigranyites) de llur intransigència quàntica i doctrinal. Doncs, 
a cadascú el que sigui seu –i això em permet, dolça i alta senyora, 
d’oferir-vos amb el meu cor tot el que és legítimament meu.

És veritat que, en alguns textos anteriors a aquells que acabo 
d’al·ludir, m’havia referit a un possible dualisme, molt matisat, entre el 
simbolisme i la simbòlica dels cims bessons de la M i m’havia permès 
de suggerir algunes discrepàncies respecte a les interpretacions oficials, 
amb pretensions d’ortodoxes i canòniques, dels escoliastes, tant tàn-
trics com màntrics, però molt especialment tàntrics, encara que no tant 
com després van voler veure, o fer veure, alguns comentaristes màntrics 
de l’escola dels Annals Psicodèlics, sempre amb el sabre desembeinat, 
però es tractava, certament, d’uns assaigs jovenívols i incipients, amb 
unes pretensions merament especulatives, desproveïdes totalment d’in-
tenció doctrinal, publicats en revistes de difusió limitadíssima i (s’ha 
de dir tot) amb la intenció de fer-me veure de la seductora Núria Puig 
de l’Estany, casada, aleshores, amb el professor Arnau-Roger de Llo, 
campió reconegut del maximalisme simbològic, influït, sens dubte, per 
les interpretacions, que després s’han revelat falses, però aleshores ad-
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meses comunament com a bones, de les glosses del savi Ovidi de les 
Campanes en el famós –si més no en aquell moment– Llibre dels sig-
nes, del doctor Bernat Lloll. I he de dir que jo mateix vaig ser el primer 
sorprès de la bel·ligerància inesperada que el doctor Trinitat Matalave-
lla va donar als meus pobres escrits –gratament sorprès, és clar, per més 
que els combatia sense pietat. D’altra banda, poca cosa vaig acabar de 
la seductora Núria Puig de l’Estany, que, al cap de poc, precisament, es 
va separar del professor Arnau-Roger de Llo. (Curiosament, al cap d’un 
cert temps es van tornar a unir, però dels meus escrits sobre el dualisme 
dels cims bessons de la M ja no se’n recordava ningú.)

Així mateix, dolça regina de totes les gràcies, senyora i majora 
de la bellesa del món, em cal rebutjar, amb tota la contundència i tota 
la vehemència que la vostre benevolença em permeti, les acusacions de 
què he estat objecte per l’il·lustre doctor Pelegrí de les Caçoles (sic), 
a propòsit de la meva suposada implicació en el rebuig doctrinal de 
l’essencialitat dels elements quàntics superiors, especialment dels més 
netament algoritmitzants, reconeguts per tots els doctors de les tres lleis 
majors, tots els erudits de les escoles sobiranes de la saviesa canònica i 
homologada, tots els investigadors diplomats i tots els savis del raval, 
de la placeta i dels porxos de la vila, i de la dels onze mantres de ca-
ràcter iniciàtic i màntic unànimament admès, coneguts universalment, 
d’una manera totalment impròpia però amb una eficàcia determinativa 
i distintiva innegable, com els mantres de Babilònia (i ara no em sé 
estar, encara que sigui de passada, és a dir, entre parèntesis, d’insistir 
en la impropietat d’aquesta designació deguda a una lamentable doble 
confusió, entre Bibilònia i Babilònia, d’una banda, i, de l’altra, entre 
els mantres i la màntica, tot i que aquests mantres tinguin efectivament, 
però accessòriament, un cert caràcter màntic, tal com ja acabo d’asse-
nyalar). Els autors d’aquest rebuig doctrinal, a la base del qual hi hau-
ria, segons el dir d’alguns (i me’n faig ressò perquè escau però sense 
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pujar-hi de peus), certes rivalitats personals, tant de caràcter acadèmic, 
en el seu vessant més professional, com de caràcter amorós (a causa de 
l’atractiva senyora Estefania Picany, la muller, i consellera, capitana 
i guia, del professor Quatrepous, secretari general de la Congregació 
dels Dos Mons), entre el mestre Bab Cià Bab i el savi Mirambell (de 
qui, malgrat els seus nombrosos errors doctrinals, cal reconèixer els 
mèrits com a editor de textos, entre ells el dels trenta-nou volums, en 
total prop de vint-i-cinc mil pàgines, del corpus integral, amb variants, 
del Pseudo-Talmud de Samarcanda), d’una banda, que donaven una 
interpretació (de fet, es limitaven a suggerir-la, com una simple pos-
sibilitat) contingent, qui sap si amb possibles influències subjacents 
de caràcter lúdic i fantasiós, als esmentats elements quàntics superiors 
algorimitzants, i, de l’altra, els aspres erudits de la ceba, capitanejats, 
ostensiblement, pel quadri-doctor Joan de l’Ermassot, bé que sota la 
influència i la inspiració, soterrades però eficients, del mestre Bonfill 
Dalamatriu, encastellats en totes les essencialitats i tots els fonamen-
talismes, i emmerletats tothora en la defensa dels seus títols, els seus 
càrrecs, les seves funcions, els seus privilegis, els seus honors, les seves 
prerrogatives, les seves prebendes, les seves atribucions, els seus bene-
ficis, els seus emoluments, les seves regalaies i les seves subvencions. I 
cal recordar, a aquest propòsit, la generositat que, en els darrers temps, 
ha distingit la poderosa Congregació dels Dos Mons, materialitzada en 
la concessió de subvencions notablement substancioses, de les quals 
s’han beneficiat, en una indiscriminació sorprenent, els quàntics, els 
màntrics, els tàntrics, els iniciàtics, els perlibènics (que són una colla 
d’inútils), els essencialistes i els fonamentalistes de diversos colors, 
els suixinites i àdhuc els ulamites, els capsigranyites i els cigronites, 
i tota la caterva heteròclita de teòrics menors, indefinits i imprecisos, 
obscurs i sicalíptics, mitja figa mig raïm, bé que em guardaré prou de 
blasmar-ho, car cal no posar mai límits a la generositat ni excloure nin-
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gú de cap mena de mannà. Els únics casos, altíssima senyora regina, 
de rebuig doctrinal que a mi em podrien legítimament retreure, i que 
assumeixo, no diré plenament però només amb prou feines amb algu-
nes lleus matisacions, amb alguna excepció de pes específic certament 
escàs, amb alguna reserva poc significativa, amb alguna modificació 
no gens substancial, serien aquells que es refereixen al dogma (que jo, 
honradament, i modestament, no admeto), del caràcter essencial de les 
implicacions iniciàtiques dels set principis quàntics marginals, del valor 
simbolístic (no simbòlic) dels onze principis parasintàctics de les coor-
denades secundàries i interdisciplinàries dels quaranta-set mantres orto-
doxos i sagrats del convent dels astragalians de la balma de la muntanya 
dels Set Cims (i no dels Cent Cims, com a vegades es diu per mera 
confusió fonètica), així com al dels tres punts essencials de cada un 
dels quatre principis fonamentals dels mantres dels càtars (denomina-
ció, certament, no admesa i àdhuc combatuda per molts, a causa, sense 
dubte, de certes conveniències –l’existència d’un corrent mantra càtar 
els trencaria els esquemes–, però que jo sostinc que és la més adequada, 
la més tradicional i l’única defensable científicament), al del valor es-
tructural i immanent (deixant de banda el seu paper històric real, que ja 
és tota una altra cosa) dels cent metaproverbis sincrèics i transcendents 
del Codi del vetero-tantrisme ortodox de l’antiga Escola dels Onze Sa-
vis Irreductibles, al de la base pretesament algorítmica àuria del tractat 
doctrinal del savi Salú sobre la significació oculta i iniciàtica dels siste-
mes sufixals, al de la condició de veritat revelada del suntra número 7 
i de tots els que duen un número d’ordre múltiple de 7 del Gran Llibre 
dels Suntres dels panxatites (condició ara defensada, sobretot, pels pan-
xatites dissidents, car els ortodoxos, enllaminits amb altres al·licients, 
sembla que més aviat se’n desentenen), i, finalment, al dogma del valor 
científic de les dinou revelacions ultrasensibles contingudes en el nucli 
primitiu de la Quàntica tradicional, canònica i preceptiva, dita també la 
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Quàntica Magna (o de les set senyores que manen). D’altra banda, em 
sembla que no seria pas inescaient de posar en relleu que actualment els 
astragalians, afavorits per un encadenament impensat i fabulós de les 
circumstàncies, coneixen un èxit mundà molt envejat, una influència 
social que sembla no tenir límits i una situació d’opulència que els per-
met de gaudir (se suposa que honestament, per més que hi hagi males 
llengües que diguin, comentin i murmurin, i facin anar les tisores, les 
tisores, les tisores, no paren de retallar, ara em retallen a mi, a tu et 
retallen demà) de tots els plaers de la vida, i es veu que han desistit, si 
més no en una certa mesura, de la seva proverbial rigidesa doctrinal i ja 
no donen gens d’importància a aquestes qüestions sinó que més aviat, 
al dir de segons qui, se’n riuen. I per aquestes qüestions hi ha qui a mi 
em faria la pell a tires!

Alta senyora de totes les gràcies, regina augusta de la cançó del 
violí, de les cantúries dels rossinyols i les aloses i de totes les belleses 
del món, el sol ha dit adéu i s’ha amagat darrere la carena de ponent, la 
claror s’esvaeix amb una pressa cruel i les ombres envaeixen les fonda-
lades sense contemplacions. I jo, pobre de mi, no puc sinó invocar la 
vostra caritat, la vostra benevolença i la vostra indulgència sobirana, 
amb la confiança que me’n fareu mereixedor, mentre, en el fons del 
fons, beneeixo els meus enemics, els meus detractors, els qui per llur 
maldat em volen anorrear, car així m’han forçat a adreçar-me necessà-
riament a vós, senyora resplendent, cosa que jo, verm infeliç i misera-
ble, no hauria gosat fer mai sense motiu. La dolçor del teu somriure il-
lumina la foscor, i les tenebres impies es resolen en claror. Digneu-vos, 
doncs, altíssima princesa de totes les seduccions, després del meu breu 
exordi modestament versificat, escoltar les meves raons, dictades per la 
necessitat de desmentir les calúmnies que han escampat contra la meva 
modesta i inofensiva persona unes ànimes sense ànima, mesquines, vils 
i abjectes, guiades per l’enveja, el despit i la insatisfacció, que no han 
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dubtat a presentar-me com un denigrador a ultrança dels suntres canò-
nics, dels dinou mantres específics de les escoles simbiòtiques i de la 
simbòlica subliminar de les princeses alfabètiques. Pel que fa als sun-
tres canònics, he de puntualitzar que en el capítol DCCCLXXXVIII de 
la meva modesta Summa al·legòrica, obreta simplement especulativa, 
teòrica, iniciàtica, presumptiva, elucubratòria, introductòria, informati-
va, eventual, accidental, transitòria, sense cap pretensió doctrinal ni 
dogmàtica (encara que he de dir, amb satisfacció, que malgrat la modès-
tia dels meus propòsits, aquesta obreta em va valer, al costat de críti-
ques ferotges, és veritat –els suixinites i els ulamites, per un cop d’acord, 
em van arrencar la pell a tires–, la felicitació del savi Samaló Samoló, 
la nostra màxima autoritat en al·legòrica, i de la seva acollent muller, la 
carismàtica i entranyable Marina de la Costa), em limitava a assajar una 
classificació taxonòmica, és a dir, científica, del conjunt dels suntres 
divulgats en els nombrosos suntraris –reculls, aplecs, col·leccions, flo-
rilegis, repertoris, compilacions, miscel·lànies, summes, gazofilacis– 
que en els darrers decennis han circulat amb una profusió inoïda, cosa 
que em va obligar a excloure del cànon, per una simple qüestió de mè-
tode, i d’acord amb les premisses obligades del meu assaig de classifi-
cació, els suntres considerats apòcrifs del famós, o relativament famós, 
Suntrari de les tres lletres, ço és a saber, tots els dels dinou primers 
capítols (cosa que no m’han perdonat els dinovites, els quals, si s’ha de 
dir tot, no són sinó un esbart de pobres reprimits, que cerquen, adele-
rats, la més mínima ocasió d’esbravar-se i desreprimir-se), els que en la 
numeració de l‘edició revisada pels compiladors de l’Escola de la Bal-
ma Sincrètica (edició que és, sens dubte, la més basada en la tradició i 
la més ben pensada, per més que això desplagui al doctor Za la Bab, 
generalment –quan el control de la muller no el posa nerviós– d’una 
lucidesa notable, però a qui alguns prejudicis d’arrel sefiròtica heretats 
del seu mestre Oliver de l’Olivera entelen el judici) duen els números 
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23, 27, 29, 37, 38 i 41 (de la primera part), tots ells tributaris evidents 
de la compilació de l’escriptori de Bibilònia dels manuscrits de la tuta 
dels Belitres, els tres capítols inicials de la segona part, que resulten 
d’una interpolació irrisòria duta a terme per uns desvergonyits de la 
comissió de manteniment de l’Acadèmia dels Signes, com a conse-
qüència, diuen, d’una vulgar juguesca de sobretaula, i que fa sentir allò 
que en diuen vergonya pels altres, i, finalment, dels capítols 5, 7 i 13 de 
la tercera part, absolutament closos, tancats, críptics, hermètics, ab-
surds, suprareals, galimatiàtics, impenetrables i, al dir de les persones 
sensates, d’honestedat intel·lectual provada i prou coratjosos per a ex-
pressar llurs punts de vista i llur parer sense complexos ni temences de 
represàlies imaginàries, totalment gratuïts, logomàquics i sense ni un 
bri ni una espurna de contingut. Això és, augusta sobirana de la claror 
més alta i més dolça, el que jo explicava clarament en la temptativa de 
classificació taxonòmica del capítol DCCCLXXXVIII de la meva mo-
desta Summa al·legòrica, sense que la meva exclusió prejutgés cap va-
loració negativa dels suntres no inclosos ni menys encara, cosa inima-
ginable, la més petita ombra de menysteniment dels suntres canònics, 
que em vaig limitar a classificar científicament, cosa que fins ara, si 
m’és lícit de dir-ho, no hi ha hagut ningú més que s’hagi decidit a inten-
tar: ni els set savis de la Ceba, ni els doctors de les set lleis, ni els tres 
budes que fan morros, ni els escribes dels tres reis. Pel que fa, serenís-
sima i divina senyora, que, dit sigui sense parèntesis, cada dia que passa 
feu més goig, i qui de vós no s’enamora és que té la vista al clatell, o 
molsa al cervell, i no té ni sang, ni gust, ni sensibilitat, als dinou man-
tres específics de les escoles simbiòtiques, van ser de nou els poca-pe-
nes dels dinovites, petits, mesquins, reprimits –com ja he dit abans–, 
infeliços, pelamdeus, anacrònics, estiracordetes, garneus, rosegacebes, 
esbiaixats, infatuats, eixarreïts i malcontents, que d’ençà que es van 
adonar que el dinou resulta de la suma dels dos nombres dotze i set, tots 
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dos amb un valor simbòlic i connotatiu superior, de primera, es creuen 
que qui sap què saben, i tot el que hi fa referència els posa nerviosos, 
com que d’una banda, com ja he reportat, vaig excloure els suntres dels 
dinou primers capítols del Suntrari de les tres lletres, i de l’altra vaig fer 
observar les divergències evidents, encara que abans, segons la meva 
coneixença, no observades per ningú, entre les estructures numèriques 
dels dits dinou mantres i les seves justificacions filològiques, d’acord 
amb la metodologia més afinada i esmolada per anys i panys d’estudi 
corporatiu, van ser ells, dic, els qui van posar el crit al cel, i amb uns 
escarafalls inoïts i supernumeraris, superiors, i de bon tros, als de la 
princesa de la Menta quan s’exclama que el marit, el professor O, no 
col·labora en les feines de la casa, o els del mateix professor Jacmel de 
la Vora, quan es dol que les seves dues dones (és bígam, per si de cas), 
la Roseta de les Cintes i la Pietat del Raval, competeixen a coronar-li el 
front august i serè amb una geometria d’arabescos afiligranants, van 
afirmar que jo n’havia parlat en un to irreverent, impertinent, insolent, 
displicent, desconsiderat, inconvenient, despectiu, desdenyós, amb 
menyspreu, desestima, vilipendi, àdhuc amb urc, altivesa, supèrbia i 
arrogància. I això, bondadosa regina de la mirada lluminosa, és una 
falsedat absoluta, total, categòrica, car jo m’he limitat a assenyalar en 
un dels meus modestos treballs, fruit dels meus estudis, les meves in-
vestigacions textuals i les meves recerques documentals, que els dinou 
mantres referits, que em mereixen tot el respecte, són, amb tota proba-
bilitat –m’he limitat a formular una hipòtesi–, una versió relativament 
recent d’un mantrari més antic, avui probablement perdut, o del qual es 
desconeix l’existència, i que tot inclina a suposar, en l’estat actual dels 
nostres coneixements, que es tracta del llegendari Panxamantra, de què 
ens parlen els erudits de l’antiga Escola dels Tres Roures, que havia 
tingut una personalitat tan definida i característica i que després es va 
lamentablement diluir (encara que molts se’n van alegrar) en les Esco-
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les Pontifícies, tan genèriques, globals i despersonalitzades, en els seus 
escrits vetero-canònics de la primitiva (la renovada no val res) Summa 
indefinida, que, al costat de no poques aberracions doctrinals i fins i tot 
falsedats històriques (hi consta, per exemple, que un bon nombre dels 
poemes i dels salms de l’exquisida poetessa Isabel de la Riba no són, en 
realitat, originals d’ella sinó d’un escriba o secretari, d’un negre, com 
en diuen en la terminologia de l’ofici, concretament d’un que seria ori-
ginari de Banyoles, la qual cosa és una falsedat absoluta, sense el més 
mínim fonament, originada, sembla, pel despit del magnífic doctor To-
ribi dels Alls, considerat, bé que solament durant un període de temps 
més aviat efímer, un mestre suprem, el qual hauria tingut relacions amb 
la poetessa Isabel de la Riba (la poeta de la Riba, com ell l’anomenava 
en el seu llenguatge acomplexat i mimètic), la qual, però, no hauria 
trigat a deixar-lo i substituir-lo per un amant més tendre i complaent, 
potser el jove cal·lígraf Dionís de les Palmeres, o qui sap si un compta-
ble segon que es deia Natzarí de la Posta de Sol: és molt difícil de dir 
quin, i no seria gens estrany que haguessin estat tots dos alhora), hi ha 
informacions molt interessants i verídiques, exegesis impagables i una 
doctrina molt sana sobre matèria molt diversa. I jo suggeria que, supo-
sant, com a mi em semblava probable, que els dinou mantres específics 
de les escoles simbiòtiques fossin, en realitat, el resultat d’una nova 
redacció de l’avui desaparegut Paxamantra, aquesta redacció hauria 
comportat una distribució diferent del material, la qual s’hauria resolt, 
sense cap pretensió simbòlica, ni cap sentit mistèric, ni cap intenció 
cabàlica, i ja no diguem cabalística, en dinou mantres específics, cosa 
que és, probablement, el punt que més va enfurismar i enfellonir els 
beneitons dels dinovites, tan alienats en la seva supravaloració del di-
nou com a suma del dotze i del set que encara no han sabut adonar-se, 
d’una banda, dels valors essencials del dinou mateix, no necessàriament 
tributaris dels dels que podrien ser els seus components, el dotze i el set, 
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els quals, d’altra banda, es poden presentar, en el pla de la simbòlica (i 
ja no cal dir en el de la simbolística) com els agregats, respectivament, 
del nou i del tres, i del quatre i del tres, nombres quàntics per excel·lèn-
cia, amb un contingut (els gamarussians de la Xeringa Curta, que es 
creuen tan llestos i que no hi veuen un pam més enllà del nas, els pasta-
naguites de la Roda del Temps, que confonen el sofre amb el pebre, 
l’ham amb l’esquer i l’erotisme amb l’ortografia, els curdegambalins de 
les Esplugues Balmades, que es creuen que l’ombra és l’àngel de la 
guarda i que l’ànima i l’esquelet són la mateixa cosa, i els pocapenesos 
de la Segona Observança, que sempre reclamen un dos per cent –encara 
que sigui el dos per cent del dos per cent–, diuen sempre els continguts, 
en plural, i ho defensen a capa i ganivet de llescar el pa, però ara farem 
abstracció d’aquest doll inestroncable d’estultícia) sígnic i numèric, al-
ternatiu i rubricat, antiquíssim i constantment renovat, productiu i vi-
vaç, ombrívol i secret, expansiu i dinàmic, geomètric i matemàtic, algo-
rítmic i tenaç, hiperbòlic i semàntic, lèxic i geomàntic, amb arrels 
subtilíssimes i ramificades que s’enfonsen en els estrats més insospitats, 
i amb ombres i clarors que alternen entre elles amb una diversitat esba-
laïdora però riquíssimes de significació, i, de l’altra, de les connotaci-
ons (no diré, evidentment, evidents, però sí fàcilment perceptibles per a 
qui tingui un mínim minimòrum de penetració) de caràcter alfabètic, 
gnòmic, icònic, mnemònic i textual, que permeten una descodificació 
simplicíssima (amb resultats a vegades sorprenents, s’ha de dir tot) dels 
signes secrets (pretesament secrets) de la rabínica conceptual, del ma-
teix dinou. Em sembla que és ben clar, doncs (malgrat la digressió, su-
poso que no excessiva), que si el meu modest suggeriment a propòsit 
dels dinou mantres específics de les escoles simbiòtiques m’ha valgut 
un atac tan ferotge dels dinovites és a causa de la seva tristíssima igno-
rància i de la seva obsessió verament malaltissa per a assolir un prota-
gonisme que els distingís als ulls de la Il·lustre Congregació de Dames 
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de la Gentilesa Complaent. I ara no és pas qüestió d’estendre’s en co-
mentaris detallats de casos concrets de relació entre alguns dinovites 
conspicus (conspicus a nivell de dinovita, això és obvi) i algunes dames 
de la Il·lustre Congregació, com podria ser, per exemple, el de la rara 
submissió del doctor Aquilí Delmaset, l’autor de la coneguda summa 
Dels dinou principis dels dinou elements (tan asprament criticada pels 
simplicites ortodoxos, no pas sense raó, a causa dels nombrosíssims 
errors, inexactituds, afirmacions gratuïtes i no demostrades que conté, 
però –s’ha de dir tot–, en el fons sense objectivitat, car és ben coneguda 
l’animadversió, per raons més aviat personals o, si es vol, institucionals 
que no pas doctrinals, dels simplicites ortodoxos envers els dinovites) i 
el tractadet De la intransigència considerada com una de les belles arts 
(que, curiosament, ha motivat comentaris adversos molt durs d’alguns 
dinovites mateix, que preconitzen, encara que potser amb escassa sin-
ceritat, la via del consens, sens dubte a causa d’un punt de vista decidi-
dament pragmàtic, atent a la conservació de beneficis i avantatges lli-
gats amb certes contemporitzacions), a la coneguda congregacionista 
Isabel de Beatriu, una notable bellesa valquírica, que havia inspirat, 
amb la seva beutat paradigmàtica (segons un cert paradigma, potser no 
admès per tothom, però generalment acceptat), una oda molt encesa del 
notari Llucià de les Rúbriques, conrador, en les seves estones de lleure, 
de les bones lletres, i casada amb el professor Fabià de Vallromanes, 
president de la comissió de pressupostos extraordinaris de la Direcció 
General d’Activitats no Classificades i, per tant, dona d’una gran influ-
ència en àmbits socials d’una gran diversitat, tant numeraris i canònics 
com perifèrics i col·laterals, però sobretot interactius, i la qual imposa 
la seva llei, fins al punt que el pobre doctor Delmaset, que no s’està de 
torrejar com qui té ales entre les peixateres i les carnisseres del Raval i 
entre les bugaderes del rec del Molí, s’ha hagut d’ajupir, malgrat el seu 
fonamentalisme reduccionista a ultrança, a les pressions d’aquella se-
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ductora i imperativa senyora; o bé, per posar un altre exemple, el de 
l’obnulació observable en el venerable Sebastià dels Sefirots, dit també 
en Tià dels Pàmpols (per raó de la grandària de les seves orelles), que 
s’hauria pogut fer un nom de prestigi reconegut internacionalment en el 
camp, tan difícil i especialitzat, de l’algorítmica cabàlica i de la cabalís-
tica infinitesimal si hagués prosseguit els seus brillantíssims treballs 
inicials en aquestes disciplines, les quals va abandonar de cop i volta 
per aprendre a sonar el violí planyívol, perquè era l’instrument predi-
lecte d’una altra congregacionista d’upa, la senyora Constança Rocafer-
ma, ara casada amb el coronel Lluc Llambric, capità general in partibus 
infidelium de la llunyana província de les Lloses de Vallclosa, i que 
havia estat casada abans, primer amb un domador de lleons que es deia 
Jeroni de la Rosa i, després, amb un bacallaner que es deia Sadurní dels 
Gibrells i que tocava el timbal diacrònic en les seves hores de lleure, per 
la qual senyora el venerable dels Pàmpols havia perdut el senderi, l’ore-
mus i la carta de navegar; i, encara, per dir un últim cas, de tots aquells, 
tan nombrosos, que podria explicar, la rivalitat pintoresca i sorprenent, 
risible i aberrant, còmica i estupefaent, extravagant i burlesca, que hom 
ha detectat entre dos altres dinovites notables, el reverend Damià de les 
Granotes, l’autor del conegut manual Iniciació a la sefiròtica, tan injus-
tament criticat pels lletuguinites ortodoxos (que, sense ganes d’ofen-
dre’ls, són tots plegats una bona colla d’infeliços), i l’augustíssim 
Agustí de la Canícula, l’autor d’uns treballs sobre aritmètica molt ele-
mentals però molt pràctics, elaborats amb un sentit didàctic molt esti-
mable, però que després ha defraudat les esperances que hom havia 
posat en el seu talent quan s’ha volgut endinsar, per camins errats, en la 
selva inextricable i magmàtica de l’algorítmica transcendent (que, amb 
la intervenció impensada dels pensadors pallussianites, dits, popular-
ment, els savis de la mel i el mató, ha esdevingut una doctrina autènti-
cament galimatiàtica, eutrapèlica i cafarnaúmica), de la màntrica nume-
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ralística (o pseudo-numeralística), que també pot anar sola, i, encara, de 
la teosòfica pre-quàntica (que si no és una ensarronada tan monumental 
–manumental, diuen ells– com pretenen, en realitat per enveja, els xa-
faterrossians renovats, no se’n falta gaire), rivalitat, deia, per heure els 
favors mínims (a què poden realment aspirar?) de la generala Vincladis-
sa dels Salzes, tan sobresortint per les seves formes contundents i la 
seva mirada de foc, que fa ballar els dos pobres dinovites com si fossin 
baldufetes i els fa fer tots els papers de l’auca.

I què us diré, excelsa senyora de la mirada serena i de la ufanor 
més captivadora, dels meus suposats atacs –o menysteniments, o sub-
valoracions– a la simbòlica subliminar de l’Escola dels Il·luminats de 
Tavertet? Em vaig limitar a dir, tot just de passada, en un modest opus-
cle titulat Aspectes subliminars del nirvana pre-quàrquic, que a algunes 
de les nombroses simbòliques a les quals s’atribueix comunament, en 
molts casos més aviat a la lleugera, un pretès caràcter subliminar, en re-
alitat caldria aplicar-los la qualificació de sots-subliminar, o para-subli-
minar, i si bé suggeria explícitament que la simbòlica subliminar de 
l’Escola dels Il·luminats de Tavertet es trobava en aquest cas, l’esmen-
tava al costat d’altres simbòliques tan prestigioses (no totes, és veritat: 
també n’hi ha de pa sucat amb oli) com la simbòlica subliminar dels 
Malcontents, la venerable simbòlica dels Fadristerns del Puig de la Bal-
ma, la dels babalians de la Roca de les Onze Hores, la dels faldilletians 
antisèptics de la Vida Futura o la dels tarongians ortodoxos del Raval, 
companyia digníssima que m’apar que exclou cap intenció malèvola i 
cap intent de desprestigi o vituperi. S’esdevingué, simplement, que al-
guns envejosos i mesquins, coneixent la meva devoció a la reina de les 
Flors, acceptada amb benevolença per ella, s’havien sentit mossegats 
pels ullals incisius i verinosos de la gelosia, i sabent la vinculació entre 
la reina de les Flors i els Il·luminats de Tavertet, havien intentat fer-me 
malveure als ulls de la reina, sense tenir en compte el seu tarannà des-
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inhibit i independent, que la va emmenar, tot naturalment, a no donar 
ni un àtom d’importància a aquelles nècies insídies, que no van reeixir 
sinó a posar en evidència els seus autors, especialment l’innoble Vene-
rable Dominicà de les Gusarapes, definidor astracànic dels embutians 
menors (o regulars), i algun dels seus més significats escolans d’amén, 
com és ara el llefiscós doctor (ja m’agradaria veure el títol, a mi) Urbis-
cè dels Gripaus.

Tampoc no és veritat, divina beutat, regina de la voluptat, mes-
tressa suprema del meu desig exacerbat (deixeu-me que ho digui amb 
tota la sinceritat), que jo calumniés ni denigrés els minusculites per raó 
de llur doctrina, en què pretenen un sincretisme impossible entre la 
dhàrmica vetero-bogomílica (de la qual és poc probable que sapiguen 
res), la selenítica pre-conciliar (de la qual no ens han pervingut sinó 
algunes romanalles escadusseres, que cal destriar pacientment en els 
trasllats monàstics de les primitives adaptacions cenobítiques de les 
versions antigues de la Karma Magna, dita dels cinc Savis), i, encara, 
d’aquella singular entelèquia pseudo-canònica, la demonològica bilate-
ral, que en el seu temps va conèixer una espurna fugaç d’actualitat, 
perquè els qui la preconitzaven, el savi Dala Lala, ultrancer, pro-sinòp-
tic i dionisíac, i el doctor Daba Baba, reduccionista, paral·lelístic i orgi-
àstic, estaven a mata-degolla, no pas per diferències doctrinals (al cap-
davall eren ben bé de la mateixa corda), sinó perquè tots dos vivien 
obsedits per la prominència de les anques de la Tibúrcia, la dona del 
campaner del convent de les Taronges, pretensió, la dels minusculites, 
resolta en unes conclusions tan espesses, abstruses i inintel·ligibles, 
desproveïdes del més mínim interès (ni tan sols aquella mena de bri 
d’interès modest que desvetllen certes coses solament perquè tenen un 
discret aire de misteri, d’enigma impenetrable), que es pot afirmar que 
no han merescut l’atenció de ningú, ni la meva, evidentment, i solament 
els qui s’agraden de tergiversar els temes i les qüestions, els qui prenen 
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la a per la b i l’all per la ceba, els qui no responen mai pel que se’ls 
pregunta, els qui es complauen sistemàticament a trencar-te les oraci-
ons, tant principals com subordinades, tant relatives com completives, 
tant causals com consecutives, els qui s’escapen sempre per la porta del 
darrere, els qui quan un hi va fan veure que ja en tornen i quan un en 
torna el volen convèncer que no calia anar-hi, els qui tenen pa a l’ull i 
encara somien coca, de llardons, de Sant Joan, de forner, de massapà, 
els qui tenen cua de palla d’ordi, de sègol i de civada, els qui es compla-
uen a encendre la pipa amb l’esca del pecat, els qui toquen la flauta 
dolça endolcida amb sacarina, els qui fan salat fins i tot a la pastisseria, 
els qui es perden quan van pel camí ral i triguen més si passen per la 
drecera, els qui s’omplen de pols sense ni acostar-se a l’era, els qui no 
poden dir blat ni que sigui al sac i ben lligat, els qui sempre engalten i 
no les deixen anar mai, els qui a més de perdre el temps perden el rellot-
ge, els qui estiren més el braç que els llençols i allarguen més el peu que 
la màniga, els qui tothora es planyen que hi ha gat amagat i ells ama-
guen l’ou com balla, els qui no es posen mai pedres al fetge ni als ro-
nyons, ni a la melsa ni al sagí, els qui suen i no usen, els qui si mai es 
decideixen a posar-hi el coll és sempre el coll de la camisa, els qui 
confonen la rosa amb la nosa, els pits amb els dits (sense ni una espurna 
d’agudesa per a adonar-se de certs eufemismes fonètics), la badia (amb 
els triangles lluminosos de les veles que hi llisquen graciosament) amb 
l’abadia (amb la blancor de les ànimes que han reeixit a transcendir el 
cos), la lluna amb la pruna (es pot ser solípede, però no tant), l’olla amb 
la colla, el clavell amb el martell, la mostela amb la mistela, la dhàrmi-
ca (que és autàrquica, catàrtica, sincrètica, implícita, vegetativa, tel·lú-
rica, críptica, ambivalent, neuràlgica i gravitacional) amb la kàrmica 
(que és oligàrquica, dissimètrica, explícita, polivalent, anafòrica, con-
tingent, aristrocràtica, emfàtica, diamantina i temperamental), la pubilla 
del mas de les Heures, penjat dalt d’un cap de serrat i abocat a la falç 
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immensa del congost, amb la mestressa del mas de les Lloses, bella-
ment aclofat, a mig aire de la serra, entre alzines, roures de fulla petita 
i pradells esmaltats de flors, els versos que no s’entenen amb els diver-
sos perversos que tampoc no ho fan (perquè tots ells van massa a la 
seva), els neguits amb els marits (especialment els marits que surten de 
nits), els hereus amb els hebreus, el misteri amb el ministeri (aquesta, 
encara), la guia amb la tia i el guió amb el tió, les papallones amb les 
pampallugues, el jou amb el bou, el fel amb la mel, la soca amb la roca, 
el raspall amb el mirall i la brotxa amb el fermall, el pinzell amb el cis-
tell, el cordill amb el setrill, el fonoll amb el rostoll, l’escull amb la 
carta de navegar, l’estatut amb l’institut, la Lucrècia... ara no recordo si 
amb l’Esperança, que és, efectivament, l’esperança de molts, inclo-
ent-hi el seu marit, i el neguit així mateix de molts i incloent-hi també, 
curiosament, el seu marit, amb l’Antònia, acollidora i amatent, sensible 
i amorosa, dolça i sensual, càlida i felina (i que alguns identifiquen, a 
tort, amb la Filomena, que adés apareix com una fotografia borrosa, 
adés com un aiguafort de tintes i traços tan intensos que sembla que 
tingui relleu), o amb la Roser (que, en realitat, no es diu Roser o, si més 
no, no és segur ni probable que se’n digui: l’anomenen amb aquest nom 
perquè no saben com es diu i com que d’una manera o altra l’han d’ano-
menar han triat aquest, que els sembla que li escau, i sense deixar de 
pensar que podria ser que l’encertessin per una d’aquelles casualitats), 
que és rossa com una víkinga, i serena, equànime i bondadosa, però, 
diuen, quan convé, imperativa com ella sola, amb mans de ferro en 
guants de seda, que quan diu una cosa val més no girar-li la pensada, 
l’amnistia amb l’armistici (aquesta ja és clàssica), la trompeta amb 
l’Enriqueta (que sí que és veritat que té una veu més aviat aguda i estri-
dent, però no n’hi ha per tant), el mesc amb el most, el parnàs amb el 
sedàs, el matís amb el tamís, la lascívia amb el luxe, el dogma amb els 
albercocs, l’hora nova amb l’hora vella, el porc senglar amb el gat mes-
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quer, el llop cerver amb el ratpenat, el pop amb el tinter, el rou amb el 
pou, el pa de pessic amb la pasta fullada, el paper de barba amb les fu-
lles d’afaitar, el tornavís amb el passaport, la balena amb la lluna plena, 
el braç de gitano amb el cornetí de pistons, el barret de copa amb el rei 
de bastos, la lligacama amb el picaporta, l’obrellaunes amb l’escura-
dents, l’agulla de cap amb la cua de rap, la hipoteca amb l’hemeroteca, 
la flor de neu amb la corona del rei, l’ampolla amb la butllofa (aquesta 
sí que és una d’aquelles que retraten qualsevol), el piano amb la màqui-
na d’escriure (per la cosa de les tecles, cal suposar), l’home del gos amb 
la professora de l’institut (aquí sí que ja ens hi perdem: n’hi ha que 
s’entenen i ballen sols), la galeta amb la galleda, en Cintet dels Obis 
amb en Quelot del Maset (sens dubte perquè tots dos han coincidit a 
ensumar les faldilles de la dona del sagristà nou, la polposa Serafina: 
veus que es pretenen el reflex d’informació classificada asseveren que 
un dels dos, sense que gosin precisar quin, al capdavall n’ha acabat 
quelcomot), la casualitat (que és reduccionista, mimètica, providencia-
lista, diacrònica, excloent, reverencial, deontològica, anacolúctica, sub-
sidiària i determinativa) amb la causalitat (que és profètica, permeable, 
hipertensa, integradora, astrolàbica, diacrítica, parasintètica, diastràti-
ca, estructural i parafràstica), el poeta amb el paleta, el poemari amb el 
talonari (confusió sembla que originada per un afany secret, un somni 
il·lusori i quimèric), la calitja amb la politja, l’ou amb la castanya (per-
què ou rima amb bou i castanya rima amb banya), la síndria amb el 
meló i la carbassa amb el carbassó, la clau amb la deu, el faig amb l’avet 
(perquè tots dos són gòtics, sí senyor), el porxo amb la palmera i el 
somriure de la Montserrat amb la claror de l’alba (confusió aquesta, cal 
convenir-hi, que és la més lògica i comprensible de totes), només 
aquests, dic, són capaços de desvirtuar els fets i de veure, en el meu 
desinterès i la meva manca d’atenció per les sorprenents i estrafolàries 
conclusions a què han arribat els minusculites en els seus afanys de 
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sincretisme, una acció denigratòria i calumniadora, de la qual he estat 
sempre ben lluny, no solament en fets sinó també en intencions. De fet, 
augusta senyora, em vaig limitar a referir-m’hi amb un cert to, més 
aviat lleu i àdhuc amable, de sarcasme, quan el gran arximanefla segons 
dels minusculites, el notable Nicolau de la Nàpia, va ser tan directament 
i ferotgement al·ludit en l’Auca de la Vida Regalada dels Savis d’Ano-
menda, a propòsit de les seves instàncies prop del secretari de l’Associ-
ació Interfundacional, l’il·lustre Leopold Maria Serracullera, per heure 
un adjutori pecuniari, instàncies rebutjades categòricament a causa del 
ressentiment motivat per les vel·leïtats amoroses (a parer meu, mera-
ment sentimentals) del notable de la Nàpia amb la remenadissa i revin-
gudeta Pastilleta Faves, la muller del secretari Serracullera: no em vaig 
saber estar de referir-me, públicament, a la dificultat de reeixir un sin-
cretisme pràctic, concret i tangible, molt superior a la que poden oferir 
els intents d’un sincretisme simplement teòric i especulatiu. No hi ha 
res més. Tot això no dona motiu per a acusar-me de denigratori i de 
calumniador.

Però sí que em cal confessar, dolça senyora dels meus pensa-
ments (no he pas de dir una cosa per una altra), que va ser en un mo-
ment de voluptat, vull dir de debilitat, potser amb un fons de trompetes 
i violins, de violes i oboès, que vaig mig insinuar que el meu amor (la 
passió intensa que em domina i que a vegades sembla que no em deixi 
raonar, però només ho sembla) qui sap si potser tal vegada era un poc 
correspost: em trobava sol, tot sol, i ben buit per dins, i amb el cor trist, 
molt trist, i gris i coix, i moix i curt, i mig per omplir la pròpia buidor, 
mig induït per la inspectora Espingueta-Sabates, que ho voldria saber 
tot, que està sempre a la que salta, que combina la gelosia amb el des-
deny, que ho voldria tenir tot per haver alhora el goig de gaudir i el de 
menysprear, que ara exerceix d’inquisidora severa i implacable ara usa 
de displicència olímpica i altiva, i mig, encara, i que els pitagòrics es-
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trictes i ortodoxos em perdonin la impropietat matemàtica, perquè una 
cosa és el vi i una altra l’amor, i no tenen res a veure, però els l’han ar-
ribada a predicar tant, la interactivitat, sobretot d’ençà que ha assimilat 
l’amistat, la companyonia, la solidaritat, la cooperació, la coordinació, 
el mutualisme, la col·laboració, la simbiosi, l’estructura i l’estructura-
lisme, els gremis, els sindicats i els cellers, que al capdavall, no sé si 
convençuts o perquè no els matessin més el cuc de l’orella, o perquè no 
els bandegessin, no els recloguessin en l’ostracisme i no els condem-
nessin a la marginació, el vi i l’amor han decidit esdevenir també inte-
ractius, i així ens trobem simpatitzant amb l’ànima de l’ampolla induïts 
pel desig amorós, o bé és l’esperit del vi que ens diu de córrer a cercar 
l’amor, d’anar a demanar-lo, captar-lo i sol·licitar-lo, de fer totes les ins-
tàncies amb paper de barba i lletra eròtica i d’emplenar tots els impresos 
i formularis que la burocràcia més espessa i magmàtica posi a l’abast 
dels pidolaires per heure’n una gota, un glop, un didal, un gotet. O una 
copa generosa plena a vessar. Però al cap som. Em demanaven que em 
confessés? Doncs sí, augusta femella, jo us confesso el meu amor, el 
meu desig, la meva passió. Obriu-me la porta del vostre castell, la tanca 
del vostre clos, i tindreu en mi el més devot dels vostres amants, el més 
fidel dels vostres servents, el més amorós dels vostres esclaus. Tot con-
flueix en un mateix punt, i els astres, els vents, el curs de les aigües i les 
flors hi estan d’acord: l’abraçada que ha de confondre els nostres cossos 
en un de sol. L’amor ens crida, l’amor ens empeny, l’amor ens acosta, 
l’amor, amor meu, ens unirà tendrament, si no per sempre (no hi ha res 
que duri sempre), en uns instants que sabrem allargar i allargar, dilatar 
i prolongar, i que seran, amor de la meva vida, inoblidables. Vet aquí, 
princesa dels ulls brillants, de les galtes rosades, dels pits embogidors, 
del cos més desitjable del món, el punt final de la meva confessió. Ara 
ets tu, qui té la paraula. A mi no em queda sinó esperar.
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La història completa de Griselda

Un bon dia, la dolça i dòcil Griselda, tipa i recuita de l’estupidesa 
del seu marit, el marquès Valter de Saluça, de la seva estultícia ingover-
nable i de les seves idees d’apagafoc, ho va deixar tot i se’n va anar de 
casa, a córrer món. Se n’hi va anar amb un viatjant de comerç que tenia 
la representació de l’oli de les Borges, de Juneda, d’Arbeca, de l’Albi i 
del Vilosell, un xicot trempat i net de clatell, amant de la bona vida i de 
la bona companyia. Se la van passar de primera, tots dos, per tota la vall 
del Po, per l’alta conca del Roine i, encara, per les valls del Loira, del 
Sena i del Rin (i dels seus afluents principals). L’oli donava, i podien 
posar en bons hostals, de tantes estrelles com calgués, en cambres espa-
ioses i confortables, algunes amb llits que al mig feien una conca tan 
profunda que tots els cavalls del rei hi haurien pogut beure plegats. I es 
permetien tota llei de luxes i de gustos. Quina vidassa! Però tot ve un 
moment que s’acaba: si no anem mal informats, un cop duta a terme la 
seva llarga ruta anual, el viatjant s’havia d’ocupar dels aspectes més 
rutinaris i grisos de la professió, una feina burocràtica, sedentària i 
avorrida, que no afavoria gens certa mena de fantasies, i van sorgir al-
gunes desavinences entre aquella parella tan aparentment exemplar que 
van aconsellar la seva separació –amb consentiment mutu i d’una ma-
nera civilitzada, això sí. Aleshores la dolça Griselda va esdevenir, gai-
rebé sense solució de continuïtat, la parella estable d’un poeta maleït 
(passablement maleït, fins al punt, sempre moderat, en què un poeta pot 
arribar a ser maleït de debò), suposadament marginat, teòricament no 
prou reconegut, pretesament rebutjat per la gent benpensant a causa de 
la seva actitud transgressora i rupturista, a qui la Josefina, una dona que 
no tenia gaires manies, desinhibida, en qui una dimensió intel·lectual no 
havia anul·lat una poderosa feminitat, acabava de donar el passaport. I 
això sí que no és ni suposat ni teòric, sinó un fet real i positiu. I la dolça 
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Griselda i el poeta maleït van passar una temporada, molt agradable, a 
París –la ciutat de la joia de viure. El poeta maleït era un gran seductor, 
un seductor nat, amb l’escreix, tan important, de la seva condició d’in-
tel·lectual transgressor, però es veu que era també maniàtic i primmirat, 
llepafils i rondinaire, sempre trobava pèls als ous, i la vida quotidiana al 
seu costat acabava essent insuportable. I la dolça Griselda va acabar 
fent el que abans havia fet l’adorable Josefina, va deixar que el poeta 
versegés per les vores del Sena, va abandonar les bromes del nord i va 
tornar a les terres assolellades del migjorn, on va conèixer el goig de 
l’amor en els braços d’un pescador en mar coberta, que sortia tard, com 
és costum, però que al capdavall ja havia desistit de mirar el vent on 
duia el fum i es manifestava massa absorbent, exclusivista i, en defini-
tiva, gelós. Total, que ho van deixar córrer. Al cap d’un cert temps, és 
clar. A partir d’aleshores, la dolça Griselda va compartir l’existència en 
aquesta vall de llàgrimes amb un professor de sànscrit, eruditíssim, però 
jove, ben plantat i apassionat, que una cosa no exclou l’altra, i, alhora, 
amb un memorialista fidel i precís, d’una minuciositat i un detallisme 
extrems, potser una mica tímid però amb molt bona disposició –en ter-
mes generals. Al principi, (fet i fet, durant prou de temps) l’equilibri i 
l’harmonia van presidir les seves relacions, però va arribar un moment 
en què tant l’un com l’altre no van saber estar al seu lloc, i la dolça 
Griselda, sense gaires contemplacions, els va canviar, respectivament, 
per un psiquiatre de moda, molt bona persona, potser una mica maniàtic 
(coses de l’ofici), i per un pintor segurament encara no prou reconegut 
però a qui tothom predeia l’èxit i la fama. Tot anava sobre rodes, sobre 
rodes, sobre rodes, tot anava sobre rodes amb els eixos ben greixats. El 
psiquiatre interpretava el sentit dels quadres del pintor amb una meto-
dologia probablement proto-psicoanalista, en tot cas molt innovadora, i 
el pintor, quan, després d’hores i hores de fer anar els pinzells se li 
aclucaven els ulls, s’ajeia al divan del psiquiatre, que era tou i flonjo, i 
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dormia plàcidament. Desgraciadament, la cosa no va durar sempre: un 
bon dia al psiquiatre se’l va empassar la manigua, si més no segons la 
versió oficial, encara que quan es diu davant de segons qui fa una rialle-
ta de conill, però sense que arribi mai a ser més explícit, i al pintor, 
aleshores, li va semblar que per una raó de respecte elemental, que no li 
permetia d’aprofitar-se de l’ocasió, ell també havia de desaparèixer de 
la vida de la dolça Griselda. I així ho va fer, probablement a contracor. 
Però això de les ocasions és molt relatiu, no tothom les considera de la 
mateixa manera. Per a en David va ser la gran ocasió, la que esperava 
amb candeletes: jove (més que ella), afectuós, tendre, dòcil, mancat fins 
aleshores d’afecte, va veure en la dolça Griselda una dona i una mare 
alhora, i hi va poder viure una llarga temporada d’amor (una temporada 
relativament llarga, és clar, però no es pot pas dir que fos curta: n’hi ha 
hagut moltes que no han durat tant). Una temporada d’amor apassionat, 
d’amistat, de tendresa, d’afecte i de compenetració, de comunió perfec-
ta de cossos i esperits. Però al capdavall, una mica embafada de fer de 
mare, car el jove David devia emfasitzar en excés aquest aspecte de la 
seva relació, la dolça Griselda es va decidir a alternar-la amb la que va 
entaular amb el bisbe d’una diòcesi recentment reestablerta (recupera-
da, deien), després de mil anys justos d’haver estat abolida a causa de 
les circumstàncies històriques del moment, sense excloure’n la mala fe 
d’alguna de les diòcesis veïnes, i amb un flautista espiritista que tenia 
molta requesta, qui diu especialment com a flautista, qui afirma sobretot 
com a espiritista. I va ser precisament en una recepció solemne oferta 
pel bisbe a la sala dels frescos del palau episcopal que la dolça Griselda 
va retrobar qui era encara el seu marit, car el matrimoni, legalment, no 
s’havia pas anul·lat, el marquès Valter de Saluça, que havia passat tots 
aquells anys maleint-se a ell mateix per la seva conducta absurda i in-
qualificable, per la manera estúpida, sense cap justificació, com havia 
tractat la seva muller. I ara la retrobava més atractiva i seductora que 
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mai. Ja no era, certament, aquella noieta tendra i gentil com la rosella 
dels sembrats, com una nina de porcellana de la més fina, que somreia 
tímidament i que sempre procurava situar-se en un segon pla discret. 
Ui, quina diferència! Ara era una dona de primera, fascinant, una feme-
lla opulenta, de formes rotundes i agressives, amb una mirada diaman-
tina que no abaixava davant de ningú, amb la mateixa dolcesa de sem-
pre però ara tenyida d’una sensualitat intensa i penetrant. El marquès, 
meravellat, va tenir com un trasbals, tot ell commogut i regirat, va notar 
que perdia l’oremus i l’alè, va sentir el desig irreprimible de reprendre 
la vida en comú amb la seva dona. I va passar el que havia de passar: el 
marquès de Saluça va demanar perdó a la dolça Griselda pel tracte tan 
desconsiderat, per dir-ho d’alguna manera, de què l’havia fet objecte, i 
li va suplicar, gairebé amb llàgrimes als ulls, que tornés al seu costat, a 
ocupar el lloc que havia deixat buit al seu palau, amb la promesa formal 
i solemne que no reincidiria mai en aquelles vel·leïtats estrafolàries i 
tercermundistes que havien motivat, inexorablement, la fugida de Gri-
selda. I ella, conscient del seu deure d’esposa fidel i abnegada, i veient 
la mirada de be degollat amb què el seu marit li ho demanava, després 
de fer-se pregar una mica, hi va accedir decididament. I així la nostra 
història acaba bé, amb un final feliç que coincideix, en línies generals, 
amb la versió oficial de la història de Valter i Griselda, indubtablement 
manipulada, i que és l’única que fins ara havia estat divulgada. D’altra 
banda, sembla que el marquès, el qual, certament, va mantenir la seva 
promesa i no va dur mai més el carro pel pedregar, si bé es dolia que 
durant tots aquells anys s’havia perdut la companyia, tan agradable i 
plaent, de la dolça Griselda, trobava, en canvi, que la seva dona, amb 
totes les experiències, tan intenses, que havia viscut, havia guanyat sen-
siblement. I tant, que havia guanyat sensiblement, la dolça Griselda!
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Els set dimonis de Venècia

El príncep Satanàs va anar a passar uns quants dies a la ciutat 
de Venècia, però s’hi va quedar molt més temps. Hi va conèixer una 
veneciana de cabells de color de palla que es deia Hugolina, encara 
que era més coneguda amb el nom de Sanedrina, perquè era la vídua 
del president del Sanedrí, el famós cabalista Aaaroon Tiralalira, un dels 
representants més conspicus de l’escola neocabàlica del sefirotisme 
pentavocàlic, el qual havia mort, en circumstàncies no ben aclarides, 
una nit de lluna plena fosca com la gola del llop (perquè estava molt 
núvol, aquí sí que no hi ha cap misteri). I la bella Sanedrina, a qui el seu 
marit, abans de morir, havia revelat els set noms secrets de l’heptàgon 
màgic de Salomó (aquí, els més prudents, aconsellen de dir “un dels 
heptàgons màgics”, preveient que n’hi podria haver més d’un, cosa que 
ens sembla del tot improbable, però no ens hi farem forts perquè no val 
pas la pena), revelació que li va donar un prestigi, una consideració i un 
respecte reverencial per part de totes les congregacions, confraries, so-
cietats, associacions i agrupacions d’espiritistes, maçons dels diversos 
orients, rosacrucians, neocàtars, neotemplers, sorotàptics, homeòpates, 
nigromants, quiromants, astròlegs, alquimistes (i quan diem alquimis-
tes volem dir alhora alquimistes i alquímics, i ara no entrarem en la 
famosa quaestio disputata, que ens sembla més aviat bizantina, de si 
són els mateixos o no), òrfics, pitagòrics i adeptes de la màgia teòrica i 
empírica, la bruixeria neoplatònica i el demonisme zen, que en aquella 
època eren molt nombroses a la ciutat de Venècia. I el cas és que Sa-
tanàs se’n va enamorar com un cadell, o com un cadet, que ve a ser el 
mateix, i s’hi va casar. Hugolina (o Sanedrina) era aleshores la vídua 
més seductora de Venècia, i els pretendents li anaven a fer cua. Entre 
ells destacaven un violinista romàntic que es deia Gapanini, un virtuós 
excepcional de qui s’afirmava que havia fet un pacte amb els serafins, 
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un hisendat pirinenc anomenat Dalmau de la Rovirosa, que era, efecti-
vament, un home alt i fort com un roure, capaç, segons s’explicava, de 
matar un ós d’un cop de puny (ja ens hauria agradat veure-ho, això), un 
filòsof rabínico-sefiròtic que havia per nom Moisès Komtalazès, que 
havia estat un dels deixebles predilectes del seu difunt marit (encara 
que diuen que no li arribava ni a la sola de la sabata), un general de 
tres estrelles (de puntes, però, no quantificades) que es deia Papassek 
Kantalurella, de qui es contava que venia d’una altra dimensió (bé que, 
a cau d’orella, algú aclaria que això era una manera de dir que la seva 
dona, qui sap si talibana o subsahariana, aquest detall era una mica im-
precís, l’havia tret de casa a cops d’escombra), un almirall de la marina 
fluvial, l’almirall Saliveu de Duesaigües, de qui es deia que s’embri-
agava fins i tot amb aigua clara, un aristòcrata de pura sang, d’una de 
les nissagues més velles i il·lustres de totes les terres de la Mar Vella, 
el comte Papini-Caleri, que es podia gloriejar, i no deixava de fer-ho 
a cada moment, tant si venia a tomb com si no, de comptar, entre els 
seus avantpassats, disset senadors de l’Imperi Romà, set mariscals i 
sis senescals (n’hi ha que diuen sis mariscals i set senescals), un capità 
d’Intendència i un altre de Veterinària, set grans electors, un dux de 
Venècia, tres papes de Roma (l’un d’ells elevat als altars) i una escara-
fallosa munió de cardenals, de senzill i àdhuc de doble vincle (expres-
sió que hem de confessar que no sabem veure amb quin valor s’usa en 
aquest cas, però el fet és que consta en tots els annals), i, encara, un 
ventríloc anomenat Picanyoli, que es va fer cèlebre perquè posseïa el do 
de la ubiqüitat, cas, sembla, únic en la història (si més no, documentat 
fidedignament). Però el príncep Satanàs la sabia més llarga que ningú: 
alt, esvelt, elegant, amb un posat de maneres aristocràtiques, amb una 
constant rialleta lleument irònica i lleugerament sarcàstica, una mirada 
penetrant i una veu, el malparit, excepcionalment ben timbrada, sempre 
amb el comentari adient i la resposta oportuna a flor de llavis, quan es 
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tractava d’una conquista femenina no hi havia ningú que li passés la mà 
per la cara. Res, que del virtuós del violí, l’hisendat pirinenc, el filòsof 
rabínico-sefiròtic, el general de tres estrelles, l’almirall fluvial, l’aristò-
crata de soca-rel i el ventríloc ubicu no en va tenir ni per a començar. 
I va ser ell qui, com hem dit, es va casar (només pel civil, òbviament) 
amb la seductora Hugolina o Sanedrina.

Satanàs i Sanedrina van tenir set fills, set dimonis molt castissos i 
espavilats que es deien Massacel, Sacdefel, Pocamel, Urodel, Maifidel, 
Aranzel i Antimoni. Tots ells (ja de grans, és clar) eren alts i magres, 
amb la cara esmolada, els llavis prims, el nas amb uns narius que eren 
l’expressió de l’avidesa i la mirada penetrant. Tots ells tret d’Aranzel, 
que era més aviat rabassudet, un pèl (només un pèl) limfàtic, amb galtes 
de pa de ral i la mirada de be degollat. I això va fer córrer la brama que 
la seva paternitat no es podia atribuir a Satanàs, encara que el coneixe-
ment que s’ha tingut posteriorment de la complexitat de les lleis de la 
genètica ha acabat per desautoritzar aquella hipòtesi.

Sigui com sigui, i malgrat aquest generós esplet, la unió matri-
monial entre el príncep i la bella Hugolina (o Sanedrina) no va ser es-
pecialment duradora. Es veu que va ser ella qui el va treure de casa i li 
va donar el passaport sense gaires contemplacions, perquè el príncep 
n’estava tan convençut, que era més brillant i distingit que qualsevol 
altre, i que no hi havia ningú que se li pogués posar al costat, que a més 
de cínic i desvergonyit, que ja li venia de mena, es va anar tornant cada 
vegada més presumit, pedant, fatu, vanitós i desdenyós, tenia un rei al 
cos i va esdevenir totalment insuportable. Va anar així. I així que es va 
saber que la unió entre el príncep Satanàs i la seductora Sanedrina havia 
acabat, tots els antics pretendents van córrer, de nou, a fer cua a la porta 
de la dama. Tots, de fet, no, perquè el temps no havia passat en va, i 
Gapanini, el virtuós del violí, s’havia casat amb l’abadessa (exclaus-
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trada, és evident) del convent dels Àngels, i al filòsof rabínico-sefiròtic 
Moisès Komtalazès se l’havia empassat la manigua o, segons el dir 
d’altres que pretenien saber-ho més bé, havia aconseguit el nirvana (no 
el deutorocanònic, naturalment, ni pensar-hi, sinó el virtual o parasintè-
tic) i no se n’havia cantat més gall ni gallina, però aquestes dues baixes 
s’havien vist compensades amb noves incorporacions de molt de supò-
sit, singularment la d’un neoortògraf cartesià que havia per nom Gilbert 
Gori-Gori, famós perquè havia creat un sistema ortogràfic universal, de 
base fonètico-eutrapèlica, que fins aleshores, malauradament, no havia 
estat adoptat sinó per a l’escriptura d’una varietat dialectal del dàlmata 
oriental, i un ex-monjo de Montsalvat anomenat Hildebrand de Tan, un 
gran entès en filtres, beuratges, pòcimes, essències, extractes, concen-
trats, pólvores, ungüents, pomades i, ja en el pla teòric o especulatiu, 
en el sistema general de la quarta dimensió, la sintaxi consubstancial 
o immanent i el paral·lelisme existencial. La dama, però, no va voler 
tornar a hipotecar la seva llibertat amb una nova relació ferma i estable 
i es va estimar més l’acceptació alternada i sàviament combinada, se-
gons el gust de cada moment (el gust és sovint una cosa canviant), dels 
homenatges i les atencions dels seus cavallers –dels seus capitans, com 
ella es complaïa a dir.

Els set fills de Satanàs i la bella Sanedrina van sortir tots molt 
espavilats (com ja s’ha dit), i així que es van veure les orelles van rebre 
l’encàrrec, sembla que d‘una manera espontània i natural, tan natural 
que feia tot l’efecte de ser sobrenatural, de vigilar les set portes secretes 
de la ciutat. Així, Massacel era el guardià de la porta del Jardí de les Set 
Delícies, el clos més hermètic i críptic de Venècia; Sacdefel guardava 
la porta del Gran Pati Heptagonal, en què s’afirma que hi havia, i que 
encara hi ha, una làpida amb una inscripció, ara segurament il·legible, 
referent al pas per l’indret de Simó el Mag, quan anava cap a Roma a 
explicar les seves doctrines gnòstiques; Pocamel es va encarregar de 
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guardar la porta de la Cort de les Quatre Nimfes i els Tres Faunes, 
amb un gran pou al mig, que, segons la brama, era d’aigua dolça els 
mesos amb r i d’aigua salada els mesos sense; Urodel tenia a càrrec 
seu la vigilància i el control de la porta de l’Atri dels Set Segells, un 
indret imprecís, boirós i de localització incerta, fins al punt que alguns 
erudits han arribat a afirmar que es tracta d’un indret que no ha existit 
mai, encara que tot fa pensar que aquesta afirmació obeeix al fet de no 
voler confessar el fracàs en els seus intents de localització d’aquell atri; 
Maifidel va obtenir el càrrec de vigilant de la porta del Verger dels Set 
Canonges Solidaris, sobre els quals tant s’ha arribat a discutir, car els 
investigadors no han aconseguit mai posar-se d’acord sobre la natura 
de la seva solidaritat; Aranzel era l’encarregat de guardar la porta del 
Camp de les Sis Dames i el Cavaller Innominat, la identitat del qual, 
ja no caldria ni dir-ho, ha fet córrer també manta tinta, encara que, tot 
i que hi ha propostes per a tots els gustos, les úniques serioses i dig-
nes de prendre en consideració són les que el voldrien identificar amb 
el cavaller Huc de Cuh, gran mestre dels templers renovats, o amb el 
cavaller Tancred Tristrany de Santa Silvana, que va alternar la vida ga-
lant amb l’alquímia (va anar d’un leri-leri, diuen, que no descobreix la 
pedra filosofal); i, finalment, Antimoni era el Ca Cerber de la porta del 
Pati dels Sis Savis de la Ceba, que, entre tots sis, entenien en totes les 
ciències existents, sempre que fossin, això sí, ciències estructurals i no 
simples summes de dades. Pel que en sabem, eren guardians severs i 
responsables, amb un zel i un sentit del deure, rigorosos i inflexibles, 
que ja voldríem que tinguessin tots els funcionaris de l’administració 
pública, tan sovint despreocupats i indolents, que només procuren, en 
el millor dels casos, cobrir l’expedient. Amb una única excepció, bé cal 
admetre-ho, una de sola però molt notable: la de Maifidel, l’encarregat 
de vigilar la porta del Verger dels Set Canonges Solidaris, que desate-
nia constantment les seves funcions i passava el temps als cafès i les 
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tavernes, bevent, jugant i freqüentant tota mena de companyies no gens 
recomanables. Ara: era, això sí, més castís i simpàtic que ningú, i va 
deixar, en alguns barris de la ciutat, un anecdotari copiós, en una bona 
part segurament apòcrif, però que acredita, en tot cas, el seu tarannà 
alegre i joiós, despreocupat, desinhibit i transgressor.

Massacel es va casar amb una bruixa ambigua i ambivalent que 
es deia Bibiana o Bibianna, que havia sabut esquivar, amb les seves arts 
i els seus atractius, tota mena de processos i encausaments. Sacdefel ho 
va fer amb una gitana que tenia la pell fosquíssima, però d’una foscor 
intensa i balcànica, que es deia Zulaida, i de qui s’assegurava que abans 
havia estat casada (és una manera de dir, ja ens entenem) amb un carde-
nal de la cúria romana. Pocamel va prendre per muller una tia seva (tia 
no carnal), encara jove (una mica més gran que ell, però no gaire més), 
que es deia Viperina (nom, d’altra banda, molt comú en la seva família, 
cosa que dificulta la identificació de la dama). Maifidel es va casar amb 
una ectoplasmessa mestissa que es feia dir Carafina, molt castissa i en-
amoradissa, bellugadissa i tocadissa, que va donar al seu marit moltes 
hores de goig però també molts motius de gelosia (ja se sap: una cosa va 
per l’altra). Per la seva banda, Aranzel es va aparellar (amb totes les de 
la llei, sí) amb una diablessa que es deia Serpentina, una femella d’una 
opulència poc usual, que atreia totes les mirades, i que diuen que feia 
anar el seu marit com un titella. I Antimoni es va casar amb una princesa 
oriental que es deia Judit, que era dolça, tendra i manyaga, càlida i sen-
sual, una autèntica reina de l’amor, però de qui es deia que una vegada, 
sense gaires contemplacions, havia tallat el coll en rodó a un brètol in-
noble, indigne i jussà, que, pel que fos, ho tenia més que merescut (diem 
“es deia” però es tracta d’un fet perfectament documentat, d’una histori-
citat inqüestionable, admesa pels historiadors més rigorosos de totes les 
tendències). En canvi, Urodel no es va casar mai, i tots els intents que 
es van fer, en el seu entorn, per fer-li prendre estat es van resoldre en el 



53

El laberint diacrònic Albert Jané

fracàs més absolut, fins al punt que es va arribar a dir si tenia tendèn-
cies homosexuals, però es tracta, sens dubte, d’una calúmnia indigna, 
propalada per alguna vituperable llengua d’escurçó, i desproveïda de 
fonament, car d’altra banda se li sabien, a Urodel, un grapat d’aventures 
galants, i fins i tot explicaven que en un parell d’ocasions havia hagut de 
sortir de la cambra de la dama pel balcó, a causa de l‘arribada inesperada 
del marit: un cop, va anar de poc que no s’ofega en les aigües brutes i 
llotoses del Barcaroli.

Les seves funcions de porter en diversos punts de compromís i 
emblemàtics (usant potser el mot amb un valor una mica aproximat) de 
la ciutat no van privar una certa vida social dels fills venecians del prín-
cep Satanàs, que es va manifestar, especialment, en la seva vinculació a 
algunes de les entitats que aleshores hi torrejaven. Així, és ben sabut 
que Massacel va arribar a ser un dels membres més distingits de la So-
cietat dels Set Antipreceptes, que, sense que els seus associats ho decla-
ressin explícitament, volien que fos dit que tenia un caràcter hermètic, 
dissolvent i transgressor, però de la qual es murmurava que el seu pro-
pòsit essencial era trempar i riure. Sacdefel va reeixir a ser admès al 
Sanedrí, del qual el primer marit de la seva mare, el cabalista (més 
exactament, neocabàlic) Aaaroon Tiralalira, que ell no havia conegut, 
havia estat president (per això la seva mare, que es deia Hugolina, era 
també coneguda amb el motiu de Sanedrina), i hi va arribar a tenir un 
cert relleu, bé que no va aconseguir mai de formar part de la seva Junta 
de Govern, tot i que no va parar mai d’intrigar amb vista a la consecució 
del seu propòsit, àdhuc amb la col·laboració de la seva muller, la seduc-
tora Zulaida de la pell fosca, que no va dubtar (per amor al seu marit, 
deia) a permetre l’accés al seu llit d’alguns electors influents, com el 
mel·liflu vice-rector Adrià de les Sortides, autor del famós tractat Con-
cepte de la puresa, un nigromant que es deia Miquel de Miquel, de qui 
s’explicava que havia intentat diverses vegades fer un pacte amb el di-
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able sense haver-hi reeixit mai, i el vice-president segon Trinitat Man-
darina, un home més aviat gros i limfàtic, però molt apreciat per les 
dames a causa dels coneixements d’una índole particular que havia ad-
quirit en un viatge a la Xina. Per la seva banda, Urodel es va afiliar a la 
Confraria de la Bona Vida, nom tan explícit com suposadament enga-
nyós, perquè el suposat propòsit secret de l’associació era arribar a 
aconseguir el domini del món, però es murmurava que en realitat, en el 
fons del fons, el que pretenien els set membres del seu Gran Consell, 
era, declaradament, viure bé, sense molèsties a l’os Bertran, a l’esquena 
dels socis de l’entitat que ells havien de regir, contrasuposició absoluta-
ment versemblant si hom té en compte qui eren els set components del 
Gran Consell a l’època d’Urodel: el reverend Ponti de les Casetes, que 
habitava en un palau esplèndid al costat del Gran Canal, el doctor Con-
feti (doctor ningú no sabia en què), el professor Tribiloni, que tenia un 
ull de vidre, en el qual es feia córrer que hi havia un món paral·lel (cosa 
que després s’ha dit de molts altres, però és incontestable que de qui 
primer es va dir va ser del professor Tribiloni), el mestre Bigorda-
ni-Subironi, a qui s’atribuïen (o potser es feia atribuir ell mateix) visi-
ons místiques no classificades, el general Lili-Maurini, famós per la 
varietat i la fastuositat dels seus uniformes, l’il·lustre Nicasi Nicanori, 
un gran erudit en matèries diverses, com és ara volcànica estructural, 
rellotgística generativa, perfumística transformacional i història de la 
conservació dels aliments (i, hom hi afegia a cau d’orella, art de tocar 
les senyores sense que elles se n’adonessin), i el cavaller Bori, de qui no 
se sabia res (probablement perquè no hi havia res a saber, però ell ho 
sabia dissimular). Un altre dels germans, Maifidel, va ingressar a l’Orde 
del Rei, els Tres Cavalls i les Tres Sotes (que alguns historiadors des-
proveïts de rigor han arribat a dir, lamentablement, que era el nom d’una 
taverna d’estil britànic), que tenia com a objectiu veraç i insubornable 
la pau universal i la germanor entre tots els pobles de la terra, encara 
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que, subsidiàriament, funcionava també com una cooperativa de con-
sum, i del qual va arribar, successivament, als graus de meritori, fadrí 
major, auxiliar, caporal, cavaller, oficial, capità, regent, guia, mentor, 
il·luminat, terapeuta, tutor, mestre senzill, coronel, mestre de primera i 
mestre paraperfecte (sense que arribés mai, però, contra el que sostenen 
alguns cronistes poc documentats, al grau de mestre perfecte). Pel que 
fa a Aranzel, és ben sabut que va brillar amb llum pròpia com a secreta-
ri general de l’Assemblea dels Cavallers Tectònics, que era una de les 
associacions més closes i hermètiques, més críptiques i tancades de la 
Venècia del seu temps, i tot el que se’n diu, pel que fa als seus estatuts i 
els seus objectius socials, no són sinó simples suposicions i meres hipò-
tesis. És a propòsit dels Cavallers Tectònics que es deia que qui sabia 
callava i que qui no sabia especulava, però és innegable que n’hi havia 
molts que no sabien res de res i també callaven, amb la idea (és tan 
pueril que fa riure i tot) que els altres pensessin que si callaven era per-
què sabien. Però va ser justament per causes que no s’han aclarit mai 
que durant el mandat (per a dir-ho així) d’Aranzel, que l’Assemblea de 
Cavallers Tectònics va conèixer una escissió que no hauria gosat predir 
ningú i que va originar molt de renou. Es va parlar de les causes d’aque-
lla crisi, suposadament atribuïdes a les diferències ideològiques, a les 
discrepàncies ortogràfiques i ortotipogràfiques (l’ús de la dièresi i de la 
lletra cursiva hauria originat més d’un atac apoplèctic –de feridura, com 
deia en Pere de Can Miquel Amat), als afanys de protagonisme, els in-
teressos econòmics i, last but no least, les faldilles. Probablement hi va 
influir més d’una d’aquestes causes, cosa que va fer, durant tot el temps 
que aquella escissió va ser un tema d’actualitat, que els addictes de la 
combinació i/o tinguessin l’ocasió d’exultar contínuament, fins a l’ex-
trem, en algun cas, de més d’una basca de gaubança i tot. El fet és que 
l’escissió no es va poder evitar i Aranzel va encapçalar, com a venerable 
germà secretari general i d’organització, l’Assemblea Renovada de Ca-
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vallers Tecnònics, encara que (oh, la inevitable ingratitud i la fugacitat 
de les grandeses humanes!) no va trigar a ser postergat i arraconat pels 
mateixos que havien alimentat la seva dèria renovadora. No menys me-
morable va ser l’actuació del seu germà Antimoni, afiliat a la Congre-
gació General de Ritus, Usos i Costums, amb uns objectius socials ca-
racteritzats per la mutació constant, i de la qual va esdevenir Coronel 
Interventor Jurat. I va ser justament mentre Antimoni exercia aquest 
càrrec que va tenir lloc, per enèsima vegada, una reforma dels estatuts 
socials de la Congregació, reforma que, una vegada més, sense que ni 
es discutís, va mantenir un article que ja venia dels estatuts fundacio-
nals, i que havia romàs inalterable en totes les successives reformes, 
segons el qual les dones no eren admeses com a membres de la Congre-
gació. De fet, és més que probable que no hi hagués hagut mai cap dona 
que hagués tingut la idea d’anar a sol·licitar l’admissió en la Congrega-
ció, però arran d’aquella nova reforma es va divulgar l’existència 
d’aquell article incommovible i perenne, es va alçar molta polseguera i 
es va fer molt de renou, de rebombori. Molta escudella –que deia en 
Pere de Can Miquel Amat, ja citat. Res, que un grup de senyores s’ho 
van prendre molt a pit, els membres de la Congregació van ser repetida-
ment acusat de fal·lòcratres i de masclistes i, al capdavall, van haver de 
cedir. Que van haver de cedir és una manera de dir-ho, perquè el fet és 
que els membres de la Congregació General de Ritus, Usos i Costums 
havien mantingut aquell article per pura rutina, sense ni fixar-s’hi, com 
si fos una més de les diverses frases fetes dels formularis fixos i estere-
otipats dels estatuts de les associacions, o gairebé com si fos un requisit 
legal imposat per l’Administració, i, potser sense voler-ho confessar, no 
els venia pas gens a contracor l’ingrés de les senyores, que podien apor-
tar a l’entitat una mica d’animació, de bellugor, d’espurneig, de tremo-
lor de la bombolla, de picant –que més aviat els havia de plaure. Curio-
sament, amb l’admissió femenina, el pobre Antimoni es va haver de 
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donar de baixa, no pas per punt ni per una qüestió de principis, sinó, ben 
al contrari, per imposició de la seva muller, l’amorosa Judit (amorosa 
però capaç de tallar el coll a qui li posés bastons a les rodes), que no 
volia saber el marit gallejant en aquella Congregació en què, de sobte, 
havia irromput tot aquell femellam delerós de fer-s’hi ser i de dir-hi la 
seva. Sembla mentida (oi?), com a vegades certs fets tenen unes conse-
qüències tan impensades.

S’ha parlat també, d’una manera molt vaga i imprecisa, d’alguna 
societat de metempsicosi, de meditació transcendental o de bricolatge, 
a la qual s’hauria afiliat l’altre germà, Pocamel, però és molt poc pro-
bable que hi hagi res de cert sobre aquest punt. Pocamel devia ser un 
individualista a ultrança, poc amant del tracte social, molt enamorat, es 
veu, de la seva Viperina (que el tenia enartat), i el cas és que no consta 
enlloc d’una manera fidedigna que hagués tingut mai cap mena de vel-
leïtat de vida associativa.

La febre de les idees, de les doctrines, de l’especulació filosòfica 
i metafísica va temptar també els dimonis venecians. Era un moment en 
què tothom (amb excepcions –això ja s’entén) volia excel·lir i sobre-
sortir, i, especialment, perdurar, encara que fos en una mesura modesta, 
amb el conreu de les lletres i la teorització doctrinal, i això fa que ens 
hagin arribat alguns textos (o, si més no, la seva referència bibliogrà-
fica) deguts als nostres personatges. Així, s’atribueix fidedignament a 
Massacel l’autoria d’un curiosíssim Tractat de l’altre món, tributari de 
fonts molt diverses, com el Talmud apòcrif de Bibilònia, el Llibre de 
contemplació, del gran Ramon Llull, el Purgatori (de la Divina Co-
mèdia), l’Art especulativa, hermètica, demostrativa i sincrònica, del 
savi Policarp de les Cireres, avui pràcticament (i, probablement, injus-
tament) oblidat, però que durant tres segles va ser el llibre de capçalera 
dels carcamalians ortodoxos (famosos, d’altra banda, perquè van reei-
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xir a hibridar uns enciams que eren la glòria de les seves amanides), Les 
set raons necessàries, del mestre Rufí de la Tramuntana (pseudònim 
col·lectiu que aplegava alhora exegetes del coneixement perdut i teòrics 
del pensament global), la Summa teocràtica, teogònica, teosòfica i teo-
màquica (títol que apareix sovint amb una variant en l’últim terme: lo-
gomàquica en lloc de teomàquica), atribuïda al savi Martini Martinel·li 
(però que, segons alguns erudits, seria el plagi literal de l’obra d’una il-
lustre estudiosa que havia per nom Xinxana Xinxanel·la, víctima, com 
tantes i tantes dones, de la blasmable discriminació sexual tradicional), 
i, encara, d’un tractat de caràcter empíric, d’autor anònim, al qual hom 
ha convingut de donar el títol De salats, fumats i confitats. Pel que en 
sabem, la part pròpiament original de Massacel es reduiria a la recopila-
ció d’una dotzena mal comptada d’històries d’ànimes en pena, contades 
habitualment a les llars fumoses de l’antiga Venècia. Per la seva banda, 
Pocamel és l’autor indiscutible d’una obreta apologètica intitulada La 
pau del pou, en què pretenia conjuminar aspectes lúdics del llenguat-
ge amb reflexions metafísiques passablement transcendents, raó per la 
qual l’obra no va merèixer l’atenció de cap dels dos sectors de públic 
als quals anava adreçada. Ja se sap que quan es vol acontentar tothom 
sovint no s’acontenta ningú. Urodel va donar a conèixer un recull de 
títol ben explícit, Proverbis i sentències, en què posava en peu d’igual-
tat, sense fer distincions, els que havia aprofitat de reculls anteriors, els 
que havia aplegat de la tradició oral i els de creació pròpia, cosa que va 
fer que els etnògrafs i els etnòlegs, que tenen la dèria obsessiva, gaire-
bé malaltissa, de diferenciar i d’aïllar en espais preservats de possibles 
contaminacions tot allò que es pot considerar obra de la musa popular 
i tradicional, creació col·lectiva i anònima, fessin una crítica ferotge de 
l’obra, que van incloure sense contemplacions al seu índex particular, 
encara que això no va impedir que alguns mestres de gramàtica la fessin 
servir perquè exemplificava (d’una manera no deliberada, és evident) 
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abundosament diversos tipus d’oracions el·líptiques subordinades, es-
pecialment causals i concessives, ni paral·lelament, que els sifilites re-
novats, orfes d’un cos de doctrina que els distingís i els caracteritzés, 
l’adoptessin com a doctrina i breviari de l’orde. S’esmenta de Maifidel 
un Dietari apòcrif, en què l’aspror, l’acidesa i l’agror s’ho fan al terç, 
bé que s’ha discutit molt sobre el valor que s’hi ha de donar al terme 
apòcrif: segons els uns, voldria dir que caldria atribuir l’obra a un au-
tor altre que Maifidel (hipòtesi que reputem desencertada, sense cap 
fonament), i segons els altres faria referència no a l’autor sinó al con-
tingut de l’obra, el qual reflectiria únicament fets imaginats per l’autor, 
producte exclusiu de la seva fantasia. Postulem que cal anar a cercar la 
veritat en un terme mitjà ponderat: el dietari seria realment, tot ell o una 
bona part, l’obra de Maifidel, el qual hi hauria alternat, sense distinci-
ons de cap mena, fets totalment verídics (o, potser, en alguns casos, més 
o menys deformats –embellits, diluïts, magnificats) amb d’altres que li 
hauria dictat la seva fèrtil imaginació, i qui diu la seva imaginació diu 
els seus deliris. Ens consta, però, que el dietari es feia llegir, especial-
ment per la relació de nombrosos fets, reals o inventats, que deixaven 
malament algunes personalitats ciutadanes (eren, sobretot, episodis i 
anècdotes de caràcter grotesc), que és una matèria que té el públic asse-
gurat, però, alhora, indefectiblement, va atreure nombroses antipaties i 
enemistats a l’autor. La contribució bibliogràfica d’Aranzel es concreta 
en un voluminós Diccionari enciclopèdic d’enigmes, en què es recopi-
len, s’expliquen i es comenten per peces menudes, amb un detallisme i 
una prolixitat esbalaïdors, tots aquells fets de què l’autor va tenir notícia 
en què es pogués apreciar l’ombra mínima d’un minúscul misteri no 
aclarit, l’indici més lleu d’algun diminut enigma no resolt satisfactòria-
ment. Així, per exemple (és només un exemple), Aranzel s’entreté, amb 
tota mena de suposicions i d’especulacions, a intentar aclarir i endevi-
nar les causes per les quals la bellíssima princesa Honorata Calaveri, 
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malgrat tenir per marit un home com el príncep Valeri Calaveri, en qui 
concorrien totes les qualitats i virtuts, físiques i morals, que una dona 
pot desitjar en un home, li era infidel amb dos personatges tan vulgars 
com el senyor Silveri Trementina, un comerciant d’olis i sabons, sense 
cap relleu físic ni moral, i un vigilant de dia que es deia Nemesi Can-
talozella, lleig, brut, calb, sord, coix, prim, gris, llec, llord, moix, orc, 
quec, sull, pec i toix. I aquest suposat enigma dóna matèria a l’autor 
per a un seguit de consideracions minucioses i inacabables dictades per 
l’afany de desxifrar o, si més no, d’explicar d’una manera passadora, 
aquell fet misteriós, les quals, però, evidencien sovint una ingenuïtat i 
una candidesa de l’autor francament sorprenents. Ja es comprèn, doncs, 
que es tracta d’una obra de lectura poc amena, encara que no deixa 
de contenir, perdudes en el pèlag immens de la seva fullaraca, algunes 
notícies d’un interès positiu absolutament creïbles i que no se sap que 
constin enlloc més, com és ara el cas del roser que solament floria els 
anys de traspàs, cosa que no es va saber explicar mai cap botànic, o 
el del filtre d’amor, d’efectes infal·libles, obtingut amb aiguardent de 
cireres, essència de xuclamel, most de xarel·lo, malvasia i moscatell i 
un darrer ingredient que seria un licor anomenat Aromes de Montserrat. 
Finalment, no podem oblidar el gran recull d’apòlegs anomenat Llibre 
de les mil històries, escrit per Antimoni, el més petit dels set germans. 
Alguns comentaristes asseguren que el nombre mil, tal com s’esdevé 
amb altres reculls anàlegs (Vg. Les mil i una nits) és convencional, 
però altres estudioses, com el savi Hildrebrand (aquell que ho sabia tot, 
però d’una manera diferent) els contradiuen i asseveren que es tracta 
ben bé de mil històries (apòlegs, contalles o exemples), i que el nombre 
inferior de les que han passat a la posteritat és conseqüència de l’acció 
frenètica de diversos censors, per raons personals, familiars, polítiques 
o ideològiques. En tot cas, tots els qui se n’han ocupat convenen a afir-
mar que Antimoni va escriure els seus apòlegs en un llenguatge d’una 
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gran dignitat literària, sense solecismes ni cacofonies, i amb una vistent 
voluntat d’estil. 

No es té notícia, en canvi, de cap text atribuïble a Sacdefel. Amb 
la llengua d’escurçó, esmolada i verinosa, que ens consta que tenia, 
ens hauria pogut llegar alguna escrit de lectura amena i divertida, però 
el cas és que no sembla que l’escriptura l’hagués temptat mai. Com és 
prou habitual en aquests casos, no costa gaire d’assenyalar la causa en 
la seva muller, la gitana Zulaida, la pell tan fosca de la qual tenia pro-
pietats inhibidores, i fins i tot es deia que ja abans havia estat la causa 
(la causa eficient, deien exactament) de la pèrdua de la facultat oratòria 
del seu primer marit, un cardenal de la cúria romana que, anteriorment, 
amb els seus sermons, havia originat les vibracions més íntimes de totes 
les matrones del Laci. Però cal reconèixer que això és molt difícil d’as-
segurar. Potser no li agradava escriure (com a tanta i tanta gent decidi-
dament agrafòmana), o no hi tenia traça, o s’estimava més contemplar 
com la boira i els núvols entelaven i desvelaven l’estelada (espectacle 
certament fascinant, avui tristament desacreditat per altres formes jus-
sanes i gregàries de contemplació). 

Hi va haver un moment en què els set dimonis de Venècia van 
tenir una gran presència social, i se’n troben moltes referències, ge-
neralment marginals, de caràcter complementari o subordinat, lateral, 
en nombrosos dietaris, annals, cròniques i cronicons. Després, d’una 
manera gradual, se’n deixa de parlar: es pot dir que es van esvair insen-
siblement i sense que consti enlloc el moment ni les circumstàncies de 
la seva desaparició. Gràficament (o icònicament, com s’estimen més de 
dir certs crítics), només n’ha quedat el retrat de grup que els va fer el 
pintor Vivarini. Més exactament, un dels pintors de la família Vivarini, 
encara que no s’ha pogut precisar quin era, conservat en una pinacoteca 
privada del call de Venècia. És un quadre a l’oli que sempre ha cridat 
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molt l’atenció, perquè té el títol explícit d’Els set dimonis de Venècia, 
quan, en realitat, només n’hi ha sis. N’hi ha tres a primera fila, bo i asse-
guts, una mica empegueïts, que s’ha establert que són Maifidel, Aranzel 
i Antimoni, i els altres tres al darrere, més drets que un ciri, que consta 
clarament que són Sacdefel, Pocamel i Urodel. Però entre Pocamel i 
Urodel hi ha com un espai, com un buit, que és versemblant de suposar 
que havia d’ocupar Massacel, però no sabem per quines circumstànci-
es Vivarini no el va arribar a pintar, i així ens hem quedat sense saber 
quina pinta tenia aquell il·lustre dimoni, guardià zelós i insubornable de 
la porta del Jardí de les Set Delícies, el clos més hermètic i tancat de 
Venècia.
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La clara i la fosca

Beatriu Casamor de Vilamata, la muller del notari Hildebrand 
de Vilamata, era considerada la dona més bella de Bibilònia. Era una 
dona alta, esvelta, de cabells rossos i de pell blanquíssima, i això, se-
gons el gust dels seus conciutadans, en feia una bellesa paradigmàtica i 
singular, cantada i celebrada per tots els poetes. Especialment pels que 
s’agrupaven en la novella Societat Literària (entitat sorgida de la fusió 
de l’Acadèmia de Nobles Lletres i de l’Ateneu Artístic i Literari).

Així, el marquès de Tresesmenes, president de la Societat Literà-
ria, havia dedicat a la muller del notari una col·lecció de dotze sonets, 
“En llaor de Na Beatriu de la Blanca Pell”, que van ser molt celebrats. 
Va ser com un senyal de partida. El senyor Josep Pi, que era un hisendat 
amb una gran vocació poètica, va donar a conèixer una composició en 
alexandrins titulada “Oda a la bella Beatriu”. El baró Bernat August de 
Solivella, que solia signar els seus versos amb el nom literari llatinit-
zat Bernardus Vetulus, li va dedicar una llarga composició amb el títol 
“Bella, de vós sóc jo fervent admirador”, que va merèixer molts elogis, 
probablement poc sincers. I, encara el senyor Libori Mallol, conseller 
municipal, va contribuir a aquelles analectes amb un “Poema de Bea-
triu”, que va fer estampar a càrrec seu (encara que, a cau d’orella, es 
deia que en realitat a càrrec del pressupost comunal). I molt probable-
ment no deixava d’haver-hi algun altre versaire de la docta Societat 
Literària que s’havia inspirat en la seductora Beatriu de Vilamata per a 
l’elaboració dels seus tempteigs poètics. És veritat que algun crític no 
vinculat a la Societat Literària no s’havia estat de dir que tots aquells 
poemes i totes aquelles odes no eren sinó versos de circumstàncies sen-
se el més mínim valor literari, però no se l’havia escoltat ningú –si més 
no, d’una manera ostensible. Els poetes de la Societat Literària estaven 
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tots ells molt cofois de les seves composicions poètiques i cap d’ells no 
regatejava elogis a les dels seus col·legues –a canvi, és clar, d’una tàcita 
reciprocitat.

El marit de la dama, el notari Hildebrand de Vilamata, deixava 
dir, mig complagut mig escèptic i sorneguer. Solia afirmar que tot el 
que no constava en deguda forma en una escriptura pública no tenia cap 
valor, però que si aquells dignes cavallers es complaïen en la redacció i 
la lectura de les seves tirallongues rimades hi tenien tot el dret i no feien 
cap mal a ningú.

Però un dia que els membres de l’acadèmia estaven reunits en 
una de les sessions formals que celebraven periòdicament, a la sala no-
ble o de juntes de l’antic Casal de la Coronela, que tenia un pati interior 
i uns finestrals gòtics admirables, el baró de Solivella va fer una comu-
nicació als seus col·legues que els va deixar meravellats i escandalitzats 
ensems: a la Riba, que era el barri dels menestrals de Bibilònia, hi havia 
una mora que es deia Zelònia, amb la pell tan fosca que semblava negra, 
i que tenia la pretensió que per això era més bonica que la cristiana de 
pell més blanca. Els poetes de la Societat Literària de primer es van 
esbravar amb uns quants escarafalls més aviat pomposos i abarrocats 
a propòsit d’aquelles pretensions de la mora, que eren, sens dubte, tan 
forassenyades com absurdes. Després, però, van pensar que podien ser 
un bon motiu per a renovar els motius de la seva inspiració poètica, que 
es pot dir que s’havien exhaurit quan ja havien dit tot el que se’ls ocor-
ria de dir celebrant els encisos de la dama Beatriu de Vilamata. I van 
tenir la idea de fer com una justa poètica: els uns abonant i justificant 
les pretensions de la mora Zelònia i els altres contradient-los amb raons 
suficients –i ben rimades, evidentment– i demostrant que calia posar 
la dama cristiana de pell blanca al cim de la bellesa paradigmàtica i 
emblemàtica (adjectius que demostraven que aquells poetes titllats per 
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molts de versaires anacrònics eren, en realitat, d’una modernitat antici-
pada sorprenent).

Curiosament, a l’hora de repartir-se els papers –talment com els 
jugadors d’escacs que abans de començar la partida han de decidir qui 
juga amb les blanques i qui ho fa amb les negres (i aquí la comparació 
escau d’allò més bé)–, tots ells, com qui es resigna esportivament a 
assumir un desavantatge inicial, optaven per la defensa i justificació de 
les pretensions de la mora Zelònia, i cedien versallescament als seus 
companys el paper més lluït de demostrar la primacia i la superioritat 
de la bellesa de la blanca cristiana Beatriu Casamor de Vilamata, la 
muller del digne notari Hildebrand de Vilamata. I com que no es po-
saven d’acord van convenir que primer calia conèixer personalment 
aquella mora de pell negra tan ufana de la seva bella negror, i després 
cada un dels poetes faria la seva composició en què primer glossaria 
la hipotètica bellesa de la mora de pell negra, en faria una comparació 
amb els atractius de la dama Beatriu i conclouria demostrant inqües-
tionablement la suprema superioritat de la seva bellesa sense igual.

Els quatre acadèmics van fer algunes visites al barri de la Riba, 
amb pretextos tan diversos com curiosos. Així, el marquès de Tre-
sesmenes va fer veure que s’interessava per les restes de columnes 
i capitells antics que s’havien conservat en aquella part de la ciutat. 
El senyor Josep Pi va justificar les seves visites amb falsos propòsits 
d’inversió immobiliària. El baró de Solivella va explicar que es dedi-
cava a la recerca de formes expressives del parlar popular, i el cas és 
que ho va fer de debò, i gràcies a aquelles visites que tenien un altre 
fi, va aplegar una col·lecció molt curiosa i interessant de cent vuitan-
ta-nou refranys, proverbis, dites i frases fetes, que va publicar amb 
el títol de Paremiologia, aforística i refranyística popular de la ciu-
tat de Bibilònia, recollida i ordenada per Bernardus Vetulus, membre 
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numerari de la Societat Literària. En canvi, el senyor Libori Mallol, 
amb la seva condició de conseller municipal, no va necessitar cap 
pretext per a fer unes quantes visites al barri de la Riba i ficar-se pertot 
arreu, com si inspeccionés qui sap què: les façanes, els sortints, les 
voreres, l’empedrat, la neteja dels carrers, els reguers, els embornals, 
els pedrissos, els jardins, els balcons, l’enllumenat. El cas és que els 
quatre acadèmics van tenir l’ocasió de conèixer i tractar la bella mora 
Zelònia, i, sobretot, de mirar-se-la ben mirada, a fi de poder judicar 
amb coneixement de causa si les seves pretensions de fer més goig, 
amb la seva pell tan fosca, que la cristiana de pell més clara, es podi-
en prendre objectivament en consideració. De fet, i considerat també 
objectivament, les visites que li van fer i l’assiduïtat amb què la van 
tractar, excedien de bon tros la mesura necessària per a l’emissió del 
seu judici, per molt que es tingués la pruïja d’emetre’l amb un conei-
xement de causa suficient.

I al cap de poques setmanes, els quatre acadèmics van celebrar 
una sessió especial destinada a donar-se a conèixer mútuament les 
composicions poètiques respectives basades en la comparació de la 
negror de la mora Zelònia i la blancor immaculada i resplendent de la 
dama Beatriu de Vilamata. El president, marquès de Tresesmenes, va 
llegir un sonet que es deia “M’exalta el negre i m’enamora el blanc”, 
en què venia a dir que la negror de la mora Zelònia li produïa una 
torbació trasbalsadora, però que el seu esperit se sentia transportat i 
obnubilat per la nívia blancor de la senyora Vilamata. El senyor Pi, 
immobiliari, va llegir un poema amb el títol “Oda doble en lloança 
poc igual de la foscor de Zelònia i l’albor de Beatriu”, en què com-
parava la mora a la nit misteriosa i secreta, profunda i inescrutable, 
prometedora d’una gaubança oculta, i la blanca al dia lluminós, plàcid 
i serè, i resolia, com si fos a contracor, el dilema a favor de la claror 
diürna. El baró de Solivella, sempre sota el seu pseudònim literari 
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Bernardus Vetulus, va delectar els seus col·legues amb la lectura del 
poema “Presoner del pou pregon la resplendor m’allibera”, en què 
atribuïa a la mora Zelònia la força d’atracció irresistible del mal no-
més contrarestada per la bellesa serena de la cristiana de pell clara. 
Tots ells, doncs, convenien a donar a la blancor de Beatriu de Vila-
mata la supremacia incontestable de la bellesa, però com si aquesta 
preferència fos només de caràcter intel·lectiu, ideològic i espiritual, 
i confessant, més o menys tímidament, l’atracció que exercia sobre 
ells la pell fosca de la mora. Només el conseller municipal Mallol va 
apostar decididament i sense matisos per la superioritat indiscutible 
de la bellesa de la blanca cristiana, amb un poema escrit en hendeca-
síl·labs (una mica coixos, si hem de dir la veritat: es notava que eren 
de redacció apressada), que es deia “Versos en lloança de la bellesa 
sense igual de la dama Beatriu de la pell tan blanca”. Els altres tres 
acadèmics, que van pensar que potser havien estat poc valents i massa 
circumspectes a proclamar la superioritat de la bellesa de la cristiana 
de pell clara, van elogiar la composició del conseller municipal, més 
pel fons que per la forma –van matisar–, i van convenir, com si es 
volguessin fer perdonar un cert intent de voler nedar i guardar la roba, 
que les seves tesis i les seves conclusions eren inqüestionables. I van 
voler que constés en acta.

A partir d’aquell moment, els esdeveniments es van precipitar. 
Els quatre acadèmics, com si no haguessin quedat prou convençuts de 
la bondat dels seus judicis respectius sobre la qualitat de la bellesa de 
la mora Zelònia, van fer algunes visites al barri de la Riba, per mirar-
se-la més de prop. I les van sovintejar tant, aquelles visites, car Zelò-
nia, a més de la pell molt fosca, tenia uns ulls molt blaus i misteriosos, 
de mirada profunda, i uns llavis vermells i carnosos i unes dents blan-
quíssimes, i un cos de gràcia felina, que aviat es va saber que la muller 
del conseller municipal, la senyora Rafaela Ties (la forma Tries que 
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consta en molts documents és un error de copista) de Mallol li va fer 
una escena de què va tenir notícia tot el veïnat. Diuen que el conseller 
li havia regalat –a la mora, no a la senyora Rafaela- dues perles, una 
esclava, un anell amb un brillant, unes arracades d’or, tres agulles, un 
fermall, un vestit fet a París tot de seda natural. No cal dir el rebombo-
ri que això va causar a la Casa de la Vila: durant una colla de plens, als 
passadissos no es parlava de res més. Sort que poc després va esclatar 
el cèlebre escàndol del dos per cent (uns altres consellers van ser acu-
sats de percebre un dos per cent de totes les obres municipals) i es va 
deixar de parlar de l’afer del senyor Mallol, encara que diuen que a 
partir d’aquell dia la Rafaela li havia lligat la brida curta i amb prou 
feines si de tant en tant el veien per alguna de les sessions literàries 
del palau de la Coronela. 

Però la campanada la va donar el marquès de Tresesmenes. El 
marquès era vidu, encara no ben bé vell i els certàmens acadèmics i 
les sessions literàries no havien aconseguit assuaujar-li sinó en part la 
tristesa i la solitud de la viduïtat. I aquell torbament trasbalsador de 
què feia esment en el seu sonet no va trigar a resoldre’s en un casament 
amb totes les de la llei amb la bella Zelònia de pell fosca. El marquès 
va pensar què dirien, els seus companys acadèmics. No el conseller 
municipal, evidentment, que amb l’escàndol que va promoure la seva 
Rafaela havia quedat tan moix i pansit que no gosava pas dir res. Però 
i l’hisendat Josep Pi i el baró de Solivella? Serien capaços de fer-hi 
gaire barrila, a les seves costelles? Aviat va tenir la resposta. No va 
rebre cap mostra d’irrisió ni de l’un ni de l‘altre, ans al contrari, no es 
van saber estar, cap dels dos, d’expressar-li clarament l’enveja que li 
tenien per aquell matrimoni. Per cert que no va durar gaire: al cap de 
poc temps el marquès va finar, amb tota probabilitat extenuat per les 
carícies de la seva Zelònia, que diuen que era tan temperamental com 
experimentada. Tant l’hisendat com el baró van córrer, encontinent, 
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a presentar les seves candidatures, car tots dos, bé que un poc grana-
dets, encara eren fadrins. Després d’una breu reflexió, la bella Zelònia 
es va decidir per l’hisendat, però davant el desconsol del baró, que 
havia perdut una segona oportunitat, quan el seu marit era fora li obria 
ara i adés les portes amorosament.
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La història del rei Silveri

Quan el rei Silveri estava a punt de casar-se amb la princesa Ro-
sablanca va esclatar la revolució. Havien passat una cosa impensable, 
que els diversos grups de l’oposició, els anarquistes, els àcrates (que 
no eren els mateixos, si més no, segons ells: en feien una qüestió de 
principi), els demòcrates cristians, els socialistes i els comunistes (els 
quals, aquests darrers, adés es deien també socialistes, adés no hi vo-
lien ni en volien saber res), i, sobretot, els republicans, es van aliar i la 
revolució va ser com un torrent desfermat, incontenible, la gran onada 
gegant que ho va arrasar tot. El dia abans, el rei Silveri havia assistit 
a una gran representació de La flauta màgica, que l’havia deixat tras-
balsat: les esplèndides cuixes de la Papagena, la bellesa corprenedora 
de les àries, la profunditat emotiva dels corals i les idees filosòfiques 
enigmístiques... no, vull dir enigmàtiques, o esotèriques, o críptiques, 
que normalment haurien semblat de pa sucat amb oli de gira-sol, però 
que embolcallades per la música del geni de Salzburg, per qui aquell 
beneit i toca-campanes de Colloredo (Colloredo, Colloredo, a la his-
tòria passaràs com un bisbe que no hi veia un pam més enllà del nas) 
es va cobrir de glòria retirant-li la protecció, convidaven a la reflexió, 
a voler penetrar en el sentit ocult de les coses. I vet aquí que l’ende-
mà els revolucionaris ho engegaven tot a Can Pistraus amb la idea 
singular de proclamar la República. El rei Silveri s’hi va haver de 
resignar. Què podia fer? Els revolucionaris, com que deien que volien 
proclamar la República, van accedir a deixar-lo marxar a l’exili amb 
la condició que no s’endugués sinó la roba que duia posada. Val més 
això que res. Cap a l’exili falta gent. El rei Silveri era una mica filòsof 
(ja d’abans d’haver anat a veure La flauta màgica) i s’ho va prendre 
sense posar-se pedres al fetge. D’altra banda, tenia un compte corrent 
secret en un banc suís. Va resultar, però, que no recordava el número. 
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I, a més, al cap de poc es va esdevenir que el general Santiveri, el 
cabdill de la revolució, el líder indiscutible, no solament en lloc de 
proclamar la República es feia coronar rei, sinó que a més es casava 
amb la princesa Rosablanca. I va vendre l’exclusiva del seu casament 
a una revista del cor per vint-i-cinc milions (incloent-hi l’IVA). I al 
rei Silveri a l’exili (que és com es feia dir, perquè els ortògrafs no es 
posaven d’acord si calia escriure exrei, ex-rei o ex rei, i, en canvi, tot-
hom admetia rei a l’exili i no hi havia ningú que postulés rei a l’ex-ili 
o a l’ex ili) no sabia què li sabia més greu: la fal·làcia del Santiveri i 
la infidelitat de la princesa (tot en un mateix lot o paquet de recança) 
o no recordar el número secret del compte corrent. Segurament això 
darrer.

El rei Silveri (a l’exili), sense recursos, va passar moments molt 
negres. La misèria, ja se sap, és negra, fosca, tenebrosa, hostil, inhu-
mana... Fins que un dia va conèixer mossèn Ignasi Bicornell, que era 
el capellà més castís, no direm pas de tota la parròquia, que seria dir 
molt poc, sinó de tot l’arxiprestat o qui sap si fins i tot de tota la diò-
cesi, malgrat que era d’una gran extensió territorial, com a conseqüèn-
cia, és clar, de la pervivència d’antigues jurisdiccions d’origen feudal. 
Mossèn Bicornell li va dir que s’havia de casar, que amb el casament 
resoldria els seus problemes. I ell mateix el va fer de bo amb una 
vídua passablement rica, així com passablement jove i passablement 
atractiva. I s’hi va casar. No s’hi va pensar gaire, no. No va fer com 
alguns que jo sé, encara que no vull dir noms. I va trobar que l’havia 
encertat, perquè la seva muller, que es deia Evangelina (un nom molt 
bonic, potser el més eufònic de tots els que acaben en –ina, com Agus-
tina, Adelina, Martina..., i amb unes connotacions de primera, molt 
evidents), tenia una temperatura amorosa certament elevada, adjectiu 
al qual sí que no esqueia l’adverbi passablement. Mossèn Ignasi no 
l’havia pas enganyat, sobre aquest punt. Li havia silenciat, això sí, la 
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no gens desdenyable contribució pròpia a la satisfacció de les exigèn-
cies d’aquella temperatura, però es tracta d’un silenci totalment ex-
plicable i, d’altra banda, tot es va aclarir sense gaire tardança, perquè 
les visites assídues de mossèn Bicornell a la llar del nou matrimoni no 
permetien interpretacions gaire divergents.

El rei Silveri, que tenia en tot moment present la representa-
ció de La flauta màgica, a la qual havia assistit l’última nit del seu 
regnat, sabia que un s’havia d’agafar les coses amb filosofia. Tot ple-
gat, l’agraïment que sentia envers mossèn Ignasi, el tarannà filosòfic, 
l’amarga experiència política (aviat s’ha dit, això, anar a parar, d’una 
empenta, d’un tron encimbellat a l’hostilitat de l’exili) el convidaven 
i l’induïen al consens, al pactisme, a l’acceptació del que sense ser bo 
podria ser pitjor, al rebuig de radicalismes i actituds extremes. Tenia 
un plat a taula i una dona amorosa que, en tot cas, no li feia fer cua... 
què més volia? Res, que no podia queixar-se. Li arribaven, a més, no-
tícies de picabaralles entre el seu successor (que, curiosament, també 
es deia Silveri, perquè el seu padrí, que era un acreditat comerciant 
d’olis i sabons i poeta de dissabte a la tarda, assidu concurrent sense 
èxit als Jocs Florals, dit altrament, un poeta fracassat, li havia volgut 
posar un nom que rimés amb el cognom, és a dir, Santiveri, amb què 
aconseguia una certa perpetuació per a una de les seves rimes, tan 
usualment menyspreades) i els seus segons, els seus partidaris més 
convençuts, que li disputaven o reclamaven tothora parcel·les de po-
der, i fins i tot havia sentit dir que la reina Rosablanca, que potser 
s’havia engreixat un pèl i que apareixia, en tot cas, com un somni de 
temptació, també tenia vel·leïtats de liberalisme i, doncs, no li deixava 
cenyir la corona sense certes dificultats materials d’una índole molt 
característica. Potser pensava que tot això s’havia estalviat. En tot cas, 
és un fet que es mirava la situació del seu successor i els qui li feien 
costat o la traveta (no se sabia mai ben bé com anava la cosa) amb un 



73

El laberint diacrònic Albert Jané

cert distanciament, i al costat de l’Evangelina assaboria el goig de la 
vida. Es dedicava al col·leccionisme, un col·leccionisme diguem-ne 
literari, que ocupava poc lloc: aplegava adagis, proverbis, sentències, 
endevinalles, embarbussaments, monosíl·labs, pentavocàlics, mono-
vocàlics polisíl·labs (és a dir, mots com palangana, cèlebre, fictici, 
olorós o mutu), rimes no homògrafes (convèncer i defensa, passa i 
maça, Marta i estimar-te, etc.), apòlegs breus, frases de doble sentit, 
noms que fossin alhora de la terminologia botànica i de la termino-
logia zoològica, etc., etc., i encara que de tant en tant l’Evangelina li 
feia rentar els plats pensava que no es pot matar tot el que és gras, i 
que d’altres n’hi havia que els havien de rentar dia per altre i àdhuc 
cada dia, incloent-hi les festes de precepte. Un parell de cops per set-
mana tenien mossèn Bicornell a sopar, i l’home, amb el seu llenguatge 
florit i esmaltat alhora de llatinismes i d’expressions de raval, els feia 
passar una estona deliciosa explicant-los històries de confessionari. 
I és que mossèn Bicornell era un confessor molt apreciat, tant de les 
senyores com dels senyors, especialment, però, això sí, de les senyo-
res. I sempre en tenia un feix per a explicar. Especialment històries 
picants francament eròtiques, que són les que agraden i fan gràcia –
generalment parlant. Mossèn Bicornell, que no era pas indiscret, solia 
silenciar el nom de la persona interessada (tot i que alguns cops se 
li escapava sense adonar-se’n), però tret d’aquesta dada (essencial, 
certament) no estalviava pas detalls. Així, segons reportava mossèn 
Bicornell, no era gens inusual que les senyores que confessaven les 
seves infidelitats matrimonials expliquessin d’una manera prolixa, 
com si amb això volguessin justificar (només en una certa mesura, és 
clar) el seu pecat, totes les iniciatives amoroses de què eren objecte, 
al llit, per part dels seus amants, i de què els marits eren incapaços. 
Deia que aquelles dames no fidels es penedien sincerament d’haver 
pecat i prometien de no reincidir, però la temptació era sovint massa 
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forta i no la sabien resistir. I així les sobretaules eren agradoses i me-
morables, mentre prenien cafè acompanyat de licor, i fumaven tabac 
holandès, i mossèn Bicornell acariciava els braços de l’Evangelina, 
fins que aquesta, amb la mirada, li deia que els deixés sols i que anés 
a rentar els plats.

Un bon dia, tot de cop i volta, ben bé a la impensada, el rei 
Silveri va recordar el número secret del compte corrent. Era el 7347, 
no hi havia dubte: el primer set referit als set dies de la setmana, el 
segon (és a dir, tres més quatre) als set cabridets, i el tercer als set 
pecats capitals. Mira que no haver-se’n recordat abans! Ara sí que es 
podria riure del mort i del qui el vetlla. Però el rei va reflexionar. No 
estava bé com estava? Què més podia desitjar? No ho engegaria tot a 
rodar, si ara es veia que podia disposar dels diners d’aquell compte del 
banc suís? Al capdavall, va decidir no dir res a ningú i, de moment, 
no intentar retirar cap quantitat. I aquell vespre, quan mossèn Bicor-
nell, tot assaborint una copeta de marc de Borgonya i acariciant els 
braços turgents (els braços i els pits, aquell vespre) de l’Evangelina 
explicava, tot rioler, que havia rebut la confessió del coronel Labala, 
segons la qual acabava de ser ascendit a general com a conseqüència 
de les complaences que la seva muller, la coronela Estefania, que era 
rossa com el blat madur (però del color que agafa el blat quan hi ha 
hagut un març i un abril plujosos i un maig i un juny de sol ardent, 
excepcional), tenia amb el general general dels suixinites, que tenia 
tanta influència en l’estat major, i tenia l’escrúpol moral de si havia 
d’acceptar l’ascens, i ell li havia dit que si la relació entre la coronela 
Estefania (que ara seria generala) i el general general dels suixinites 
era com a conseqüència de la química (de la química, que s’entengui 
bé el sentit de la paraula) que s’havia revelat entre ells dos i no amb 
mires interessades, i que l’ascens del coronel s’havia d’interpretar 
com una gentilesa del general general a la seva dama, que el podia ac-
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ceptar (l’ascens) sense vacil·lar gens i sense pensar que hi hagués res 
de vexatori ni de pecaminós, aleshores el rei Silveri pensava en el seu 
secret, el secret que no revelaria a ningú, que el feia sentir important, 
i es considerava plenament satisfet de la vida.
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Els tres germans digodans

En Moisès i en Mateu eren germans per part de pare.

I en Moisès i en Malaquies eren germans per part de mare.

I en Mateu i en Malaquies ¿per part de què eren germans?

Segons la tradició, en Mateu i en Malaquies també eren germans 
de vincle senzill. Però si bé alguns escoliastes i comentaristes s’han 
trencat el cap intentant demostrar aquesta hipotètica o suposada frater-
nitat de vincle senzill entre en Mateu i en Malaquies, la lògica aristotè-
lica demostra que és impossible sense comportar la fraternitat de doble 
vincle entre en Moisès i en Mateu, o bé entre en Moisès i en Malaquies.

Efectivament: suposant que en Mateu i en Malaquies fossin ger-
mans per part de pare, considerant la fraternitat per part de pare entre en 
Moisès i en Mateu, en resultaria que en Malaquies i en Moisès, a més 
de ser germans per part de mare, també ho serien per part de pare, i per 
tant ja serien germans de doble vincle.

I si suposem que en Mateu i en Malaquies eren germans per part 
de mare, atesa la fraternitat per part de mare entre en Moisès i en Mala-
quies, en resultaria que en Mateu i en Moisès, a més de ser germans per 
part de pare, tal com sabem, també ho serien per part de pare, i serien 
així germans de doble vincle.

Per tant, encara que es parli habitualment d’en Moisès, en Mateu 
i en Malaquies com dels tres germans, cal entendre que l’únic vincle en-
tre en Mateu i en Malaquies era que tots dos eren germans d’en Moisès, 
l’un per part de pare i l’altre per part de mare. Hi havia d’haver, a més, 
això sí, una fraternitat o germanor espiritual entre tots tres, al marge 
dels vincles de la sang.
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Els tres germans van fer sempre honor a aquesta designació 
col·lectiva. Així, van muntar, entre tots tres, un negoci d’oli que va 
rutllar com una seda fins que la gran sacerdotessa imperial va decre-
tar, per raons personals que no es van aclarir mai del tot, la interdicció 
de comercialitzar l’oli de pinyol o pinyolada, usat fins aleshores per 
a alimentar les llànties votives i per a les sagrades uncions, i això, de 
retop, va fer trontollar el negoci. Sembla mentida, a vegades, com els 
fets s’encadenen i es resolen en conseqüències impensades. Després 
van formar una candidatura i es van presentar a les eleccions per a la 
junta directiva del Gran Sanedrí, amb el lema “Tradició i renovació”, 
i encara que no van guanyar perquè se’ls oposava una altra candida-
tura excepcionalment formidable, constituïda per l’enigmista Andreu 
del Peix, que era l’amant de la muller del gran arximanefla de l’orde 
dels pallussians ortodoxos, l’ortògraf Tomàs del Sagí, que era l’amant 
de la muller del gran arxiparemànegues de l’orde dels cercagatosians 
renovats, i el sil·logista David del Fonoll, casat amb l’amant del gran 
arxigalifet de l’orde dels babalians primitius, van obtenir una gran 
popularitat, es van fer famosos. Després van aplegar una col·lecció 
esplèndida de manuscrits antics, amb alguns exemplars d’una raresa 
extrema, com és ara el d’una versió en búlgar pre-literari de les runes 
sinòptiques i hermètiques del Talmud apòcrif de Bibilònia, i un altre 
del curiosíssim Llibre de les mil sentències de l’origen del temps, en 
versió bilingüe, en dues columnes paral·leles, l’una en sànscrit demò-
tic número III i l’altra en dàlmata dialectal. També van crear una gran 
oficina de logotips patentats, que va haver molt de prestigi. I, encara, 
van fer un viatge iniciàtic de primera, que va consistir en el recorre-
gut d’un itinerari que incloïa els set santuaris emblemàtics i solidaris: 
el santuari del Coll de Dama, el santuari de les Oliveres, el santuari 
de les Tres Paitides, el santuari de la Llet i de la Mel, el santuari del 
Segon Déu, el santuari de la Cadira Mitjana i el santuari del Cingle 
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Vermell. Finalment –devia ser havent acabat aquell fabulós viatge ini-
ciàtic, del qual van tornar molt enriquits–, tots tres es van sentir pode-
rosament atrets per la Marina, l’hostalera més maca de tota la costa.

La Marina s’havia casat, en règim de núpcies limitades, que 
després fou abolit però aleshores encara plenament vigent, amb en Da-
mià de les Cireres, que era un filòsof inductiu molt ben considerat, si 
més no en certs ambients: la veritat és que en els cercles universitaris 
gaudia de molt poca consideració, bé que això s’hauria d’atribuir, amb 
tota probabilitat, a l’esperit corporativista, a vegades una mica mes-
quí, d’aquest estament. Només era el marit de la Marina el divendres, 
però aquest dia, això sí, amb plena dedicació. En Damià de les Cireres 
tenia els set dies de la setmana molt ben distribuïts i programats: de-
dicava el dilluns a la paperassa, volem dir, ens sembla que ja s’entén, 
a les gestions administratives i burocràtiques, cada dia més difícils i 
complicades (per a qualsevol coseta de no res us demanen certificats, 
comprovants, documents, declaracions, pòlisses, i vinga papers i més 
papers), el dimarts a la reflexió i a la meditació, cosa que procurava 
que fos en condicions òptimes de silenci, aïllament, tranquil·litat, pla-
cidesa i temperatura adequada, el dimecres als treballs manuals, el 
dijous a la lectura i la documentació, el divendres, com ja s’ha dit, a la 
Marina, el dissabte a l’escriptura i el diumenge al repòs, tal com és de 
llei i de precepte i disposen els bons costums establerts. Això donava a 
la Marina un marge de disponibilitat molt ampli i molt còmode. I així 
va ser com de resultes de les instàncies vivíssimes i vehements dels 
tres germans de la M, tal com van començar a ser anomenats a partir 
d’aleshores (designació que a vegades alterna amb “els tres germans 
digodans”, per influència dels tres fadrins digodins, amb els quals, no 
se sap ben bé per què, molts els relacionaven), la Marina es va avenir 
a concedir un dimarts cada quinze dies a en Mateu, i un dijous amb 
una periodicitat més espaiada i més irregular a en Malaquies. Però 
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amb en Moisès no hi va voler saber res: adduïa que sentia repugnàn-
cia a mantenir relacions amb dos germans, cosa que considerava com 
una mena de pseudoincest, o de para-incest, que entre en Mateu i en 
Malaquies no hi havia, de fet, cap vincle de sang, i per tant els podia 
simultanejar sense cap mena d’escrúpol moral, però que, en canvi, en 
Moisès era alhora germà d’en Mateu i d’en Malaquies, i, per tant, els 
seus principis, en aquelles circumstàncies, el feien rebutjable. I per 
més que en Moisès, atret poderosament per la bellesa excepcional i 
irresistible de la Marina, síntesi harmoniosa i equilibrada de dolcesa 
i agressivitat, va insistir en les seves pretensions, no hi va haver res a 
fer. La Marina era molt bondadosa i comprensiva, complaent de debò, 
però quan deia que no era que no.

En Moisès, doncs, si no volia quedar aïllat i marginat del tot, 
es va haver d’acontentar amb un succedani. Li va tocar un succedani 
més aviat mediocre (sense voler menysprear ningú): una mestissa de 
filaberquí i tantarantana, que es deia Cesarina o Sacarina, una mica 
peluda i ampla de malucs, avinagrada i possessiva, vídua d’un mete-
oròleg que havia conegut una certa anomenada per les seves predic-
cions desencertades, que de jove havia estat sacerdotessa segona del 
gran temple del déu Codonyat, que era el déu dels confitats, i a la qual 
s’atribuïa la creació d’un embarbussament famós, aquell que diu “La 
tia Maria collia codonys, codonys collia la tia Maria”. De gran s’ha-
via tornat vulgar i ordinària, llenguallarga i desvergonyida, procaç i 
sicalíptica, fins al punt que molts no s’explicaven com en Moisès, que 
no deixava de ser un home culte i sensible, s’hi havia pogut aparellar, 
encara que no mancaven punts de vista segons els quals aquella lli-
bertat de llenguatge, aquella desinhibició verbal, tenien un cert poder 
d’atracció i de desvetllar insospitades vibracions íntimes. Potser sí. 
No direm pas que no. Ara: si la comparem amb la Marina...
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La relació d’en Mateu amb la Marina no va durar pas gaire. La 
que hi mantenia el seu mig germà teòric, en Malaquies, va durar una 
mica més, però, al capdavall, no gaire més, no. Diuen que en tots dos 
casos el motiu del trencament va ser, sense que ell s’hi fiqués per res, 
en Damià, el marit de la Marina, el filòsof. La Marina n’estava molt, 
del seu marit, i no tolerava que l’hi toquessin. I es veu que en Mateu 
es va permetre alguna brometa de mal gust a les costelles d’en Damià, 
algun sarcasme mordaç que les circumstàncies feien, si no obligat, 
propici, i la Marina, encontinent, me li va donar el passaport sense 
contemplacions. A en Mateu, és clar. Un d’aquells passaports que no 
demanen pas visats de sortida. Pel que fa a en Malaquies, que trobava 
que amb un dijous de tant en tant no en tenia prou, va gosar insinuar 
la possibilitat que li ampliessin la quota, justament, el desgraciat, amb 
algun divendres. Quines idees! El divendres, el dia que la Marina era 
la dona d’en Damià! Com es va posar, la Marina, davant el que consi-
derava un desvergonyiment ofensiu i insultant: atrevir-se a proposar-li 
que fos infidel al seu marit! Cap al carrer falta gent i com si no ens 
haguéssim conegut mai. I ja em teniu dos dels germans digodans, en 
Mateu i en Malaquies, amb la cua entre cames i sense ni un plat a taula 
ni un pa a la post –en sentit figurat, ja s’entén. El tercer germà, en Moi-
sès, quan ho va saber, no va poder evitar, no direm pas d’alegrar-se’n, 
això no, però sí de notar un cert sentiment satisfactori. El despit, ja se 
sap, té aquests efectes. Però, les coses com siguin, va ser un sentiment 
passatger i efímer. La veritat és que en Moisès, que estimava de debò 
els seus germans, es va escarrassar a trobar-los companyia condigna. 
La seva idea inicial va ser de fer-los compartir la Cesarina (o Sacari-
na), però aviat en va desistir (després, més endavant, sembla que se’n 
va penedir), i al capdavall va aconseguir per a en Mateu una cosina 
germana de la seva muller, una dona més aviat rodoneta, potser una 
mica massa, però aquestes coses ja se sap que són molt relatives, que 
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solia intentar una mitja rialla teòricament de lascívia, que ella devia 
considerar molt incitant, però que, desproveïda de traça, es resolia en 
una ganyota una mica grotesca, i que es deia Bàrbara, encara que era 
més coneguda per la Barbera, per raó que durant molts anys havia 
viscut amb un barber d’ofici que es deia Malespina, i amb qui feia una 
bona parella, fins que va arribar un moment en què es van separar, no 
sabia ningú per què. I per a en Malaquies, en Moisés va poder haver 
una cunyada de la Cesarina (o Sacarina, com vulgueu), una germana 
del difunt meteoròleg mal pronosticaire, que es deia Severiana, encara 
que es feia dir Feliciana, perquè es veu que era molt adusta i severa i 
no volia que amb el nom encara ho semblés més, bé que (s’ha de dir 
tot), tal com passa amb molta gent, de dia era una cosa i de nit n’era 
una altra de prou diferent: havia transcendit que era àvida, vehement, 
absorbent, desinhibida i amb una iniciativa singular i calidoscòpica. 
I vet aquí, doncs, que els tres germans digodans o, si voleu, de la M, 
que havia semblat per un moment que potser es podien desavenir a 
causa de la Marina, es van trobar més units i agermanats que mai.

Ja ben instal·lats i amb ganes de dur una vida tranquil·la i sen-
se gaires maldecaps, es van fer socis del Casino Mercantil i hi passa-
ven llargues estones. També hi van fer bones amistats. Es van fer molt 
amics, per exemple, del senyor Sala Codina, que era un comptable dis-
tingit. Potser podríem dir un comptable arquetípic i tradicional. Efecti-
vament, el senyor Sala Codina era un home marcat per la seva professió 
burocràtica, que exercia, amb una gran vocació, i d’una manera molt 
competent, des de l’adolescència: era meticulós, ordenat, rutinari, prim-
mirat, pulcre, deferent, afable, de tracte correctíssim, convencional i 
conservador, amant de guardar les formes i que no passava mai de cap 
ratlla. I una tarda, a l’hora del cafè, tot fent el canari, els va explicar que 
era l’economista de l’hostalera Marina (li portava els llibres de comp-
tes) i que, a més, un dimarts i un dijous de cada mes exercia, prop d’ella, 



82

El laberint diacrònic Albert Jané

funcions complementàries, de què havia molt de goig. Hi va afegir tot 
seguit que allò no era pas cap indiscreció, car, com ja segurament sabi-
en, la Marina només era casada el divendres. Els tres germans digodans 
(o de la M, si us ho estimeu més) no van poder deixar de sentir una 
unglada cruel de gelosia i de ressentiment. I no la van saber neutralitzar 
sinó advertint el senyor Sala Codina que anés molt amb compte, amb la 
Marina, que potser no era ben bé el que semblava, i que qui sap si qual-
sevol dia hauria de conèixer l’amargor del fel de la sortida inopinada 
per la finestra o per la porta del darrere. En suma, la defenestració humi-
liant i inapel·lable. El senyor Sala Codina va somriure plàcidament. Els 
va explicar que amb la colla d’anys que exercia la seva professió havia 
après molt bé a igualar el dèbit i el crèdit, a quadrar els balanços sense 
passar la diferència a comissions, i a atribuir a cada concepte la partida 
justa i precisa –ni un cèntim més ni un cèntim menys. Era una manera 
de fer, segons el senyor Sala Codina, que no t’encimbellava mai d’una 
manera espectacular però que t’evitava infal·liblement ensopegades i 
relliscades, mals passos i entrebancades. I aquell vespre, en Mateu, tot 
mirant la seva Bàrbara, va pensar en la Marina i en tots els dimarts que 
havia passat al seu costat. I en Malaquies, tot mirant la seva Severiana 
(o Feliciana, és igual), va pensar en la Marina i en tots els dijous, no 
gaires, que havia passat al seu costat. I en Moisès, tot mirant la seva 
Cesarina o Sacarina, va pensar en la Marina i en tots els dies que, sense 
haver-hi reeixit mai, hauria volgut passar al seu costat.
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Els aforismes del notari

El notari Vilamitjana tenia una gran tendència a la reflexió moral, 
a l’assaig de l’aforisme: era un lector assidu dels moralistes llatins, com 
Ciceró, Virgili, Sèneca, Lucreci i Marcial, del nostre Ramon Llull i tam-
bé dels més moderns, com Montaigne, La Rochefoucauld, Schopenha-
uer i Nietzsche. Potser fins i tot havia llegit els escriptors surrealistes, 
més o menys surrealistes, que havien assajat la sentència i l’aforisme. 
El cas és que tots els actes de què, com a notari, havia de donar fe, i 
totes les escriptures que havia d’estendre (testaments, donacions, com-
pra-vendes...) li inspiraven, inevitablement, una reflexió moral, la qual, 
naturalment, no constava en els documents escrits, tret, potser, d’algun 
cas molt excepcional. Però el notari Vilamitjana, abans d’escriure el 
text definitiu en paper de l’Estat, redactava un esborrany de cada escrip-
tura que havia de legitimar i convertir en un document que feia fe, amb 
la seva signatura i el seu signe notarial. I el fet és que s’han conservat 
tots, o gairebé tots, els esborranys redactats pel notari Vilamitjana, i en 
aquests textos provisionals o escalaborns sí que hi ha les seves reflexi-
ons morals, en forma de pensament, aforisme o sentència, que després, 
naturalment, no van ser traslladades al document formal. Heus ací una 
recopilació, segurament incompleta, d’aquestes reflexions, màximes 
o aforismes, procedents dels esborranys del notari Vilamitjana, que es 
caracteritzen, inevitablement, pel seu caire heteròclit i inconnex, sense 
que hi faltin els que, especialment aïllats del context que els va motivar, 
són més aviat críptics:

El món modern tendeix al gregarisme i els més gregaris són, so-
vint, els més transgressors i els més rupturistes.

No tots els paraigües serveixen per a tota mena de xàfecs.

Qui predica en matèria de llenguatge corre constantment el risc 
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de contradir-se en l’ús que en fa.

Es poden disculpar els errors però no les raons falses amb què es 
volen justificar.

És inadmissible que la vulgaritat i el mal gust, la procacitat i la 
grolleria es vulguin fer passar per gosadia i atreviment.

Hi ha fets que no es poden explicar sense prendre partit.

Una de les qüestions que afecten la forma i el fons és la de saber 
què desapareixerà primer. Potser la forma es mantindrà i el fons deixarà 
de tenir interès. O potser desapareixerà la forma –el suport material– 
quan el fons encara serà vàlid.

Hi ha molts suposats mites que no són sinó simples temes.

Els errors d’escriptura –de mecanografia, de tipografia– s’han de 
caçar com aquell qui caça conills.

Quan un té pressa, sempre surt qui li vol fer perdre el temps per 
convèncer-lo que té temps de sobres.

Quan elogies una dona les feministes es piquen perquè interpre-
ten que en parles com si fessis una excepció.

Quin goig, trobar-se enmig de gent civilitzada, desconeguda i 
anònima!

Com més vivim més enyorem.

La censura estimula la metàfora.

Quan els néts de gent que hem aconseguit ja són avis, vol dir que 
sí que el temps ha passat de debò.

Quan s’acaba un món en comença un altre.

De les manies dels altres en diem manies i de les manies pròpies 
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en diem sensibilitat.

El temps que passa i el temps que fa es miren de reüll, perquè 
rivalitzen per qüestions de protagonisme.

Va confondre un calidoscopi amb un viatge iniciàtic.

No tothom qui duu faixa hi duu un roc i no tothom qui en duu és 
a causa dels ronyons.

Qui numera, ordena.

Quan s’acosta Nadal alguna cosa s’allunya.

Qui es cansa i reposa valora el repòs. 

El cinisme no pressuposa l’agudesa, i el desvergonyiment encara 
menys.

Quan el dia s’allarga el cor s’eixampla.

Qui no paga els deutes no se n’allibera mai, ni amb la desaparició 
física dels creditors.

Els autors dels solecismes més barroers són els més primmirats 
en qüestions terminològiques.

La fatalitat, encara que ens dolgui admetre-ho, sovint ens obre 
noves perspectives.

No és veritat que tot passi la factura, però sí que és veritat que la 
passen moltes coses impensades.

Hi ha genialitats que honoren el geni i n’hi ha que el desacredi-
ten.

El pensador no es pot separar mai del llapis i del quadern de 
notes: les idees no deixen de ser una mica traïdores i capricioses i es 
presenten en el moment més impensat.
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Quan sabré el que hi ha demanaré el que convingui.

Les notícies tenen l’estranya capacitat de perseguir-te a tot arreu 
on vagis.

Els maniàtics obsessos del vi fresc formen una secta d’un dog-
matisme ferotge.

Els insolidaris són els qui més s’esgargamellen reclamant soli-
daritat.

Que un zing-zing pugui arribar a fer gràcia a un home amb tota 
la barba no priva que sigui una cosa destinada exclusivament a les cri-
atures.

N’hi ha que pretenen tenir l’exclusiva de la teorització i el dis-
curs moral, i s’indignen contra els qui consideren uns intrusos, que go-
sen introduir-se en el seu terreny.

El ritme i la mecànica tenen més prestigi del que realment es 
mereixen.

El rigor permet la ironia però és inadmissible l’ús de la ironia per 
a intentar dissimular la falta de rigor.

Sóc amic de la lògica, però encara sóc més amic dels meus amics.

Qui té ganes de dir una cosa tard o d’hora la diu.

Corregir bé vol dir reescriure.

Constatar la proliferació i els abusos dels qui parlen per parlar fa 
venir ganes de callar per callar.

Tothom dóna més importància a allò que diu que a allò que es-
colta.

S’arriben a saber moltes coses impensades i ocultes, però no pas 
totes.
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Cal tenir molta paciència i, a més, recomanar-la.

Les coses s’han d’explicar a partir de zero i no a partir d’idees 
errònies, que cal escarrassar-se, primer, a desfer.

Qui no paga no té dret a protestar.

Quan t’arrenquen un queixal, és com si t’arrenquessin l’ànima, 
sobretot si és un queixal de baix.

El més assidu és qui té més necessitat de companyia.

Qui és boig i ho sap dissimular, o no és boig del tot o és més boig 
que els altres.

Hi ha idealistes i ideòlegs per força.

Deixeu parlar el conferenciant tranquil·lament: no cal que li aneu 
manifestant, amb gestos i moviments de cap, ni el vostre assentiment ni 
la vostra disconformitat.

Aviat s’ha dit, aliar tradició i modernitat: la modernitat ve tota 
sola, sense que la cridi ningú, i la tradició se’n va també tota sola i, si 
un bada, s’escapa sense remei.

La reixa i el filat són cosins germans.

La participació, que avui molts posen al cim més alt, és la vàlvula 
de sortida de la vulgaritat i del cretinisme. 

Les idees, com els líquids, tenen els seus alambins i els seus va-
sos comunicants.

Popularitzar és banalitzar.

Un proverbi en porta un altre.

L’ordre dels records altera el producte.

Ens imaginem (i ja en tenim prou) els llums encesos en la llu-
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nyania, en la foscor de la nit, com el testimoni d’una presència humana.

No hem d’acceptar el suggeriment que ens fan perquè ens associ-
em al sentiment, i al clam, d’enyorança de la mediocritat i la vulgaritat.

Al costat dels qui t’interrompen per contradir-te hi ha els qui ho 
fan per dir-te que tens tota la raó del món: la qüestió és interrompre.

Que els matemàtics es puguin equivocar no vol pas dir que les 
matemàtiques no siguin una ciència exacta.

Si hi ha qui diu que d’algú, o d’alguna cosa, no se’n recorda nin-
gú, vol dir que encara se’n recorda algú.

L’adulteri embelleix les dones.

La gent vulgar hauria de ser pobra.

Els qui diuen que de tal qüestió no en volen parlar, a continuació 
expliquen per què i, doncs, en continuen parlant.

Qui no dubta s’equivoca i qui dubta també, però no tant.

Els idealistes que estan disposats a treballar de franc per la cau-
sa, el dia que fan una feina una mica ben pagada sembla que robin els 
diners.

A qui té ganes d’explicar no li calen preguntes.

N’hi ha que quan els dónes la raó es pensen que no els has entès; 
i sovint, a més, és veritat.

Hi ha autèntics especialistes en l’art de proposar solucions per a 
problemes ja resolts.

Qui ensenya el que no ha d’ensenyar amaga alguna cosa.

Dir que no ho farem és més categòric que dir que no ho podem 
fer.
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El propòsit i la incertesa es disputen el demà.

Qui anota estalvia memòria.

No és del tot segur que qui amaga la mà hagi llançat la pedra.

Ensenyar ensenya.

Qui tant es plany del dany encara l’acreix.

Anar al gra no vol dir menysprear la palla.

No tothom qui diu que no pot ho ha intentat.

Qui raspalla el rector vol palpar la majordona.

Voler no és poder, però poder sol exigir voler.

No es pot llaurar amb un caveguet.

Quan la dona governa l’home dissimula.

Qui més profit treu de la llei és qui més sap què no prohibeix.

Qui té mas propi no vol soroll.

Prohibir provoca.

No tothom és lliure igual.

Ésser escoltat s’ha de merèixer.

La feina feta convida a la reflexió legítima.

Qui va massa de pressa no sap per on passa.

Qui lloa demana elogis de la seva lloança.

Si l’orador no s’entén no val la pena escoltar-lo.

Si hi vols dir la teva, no pots esperar que qui parla hagi acabat 
perquè sempre n’hi haurà un altre que et passarà al davant.

El que no fa servei fa nosa.
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A qui estira massa el braç li prenen la mà.

Saber-se aturar a temps és un art.

Es badalla de gana, de son, d’avorriment i d’una altra cosa que no 
sap ningú què és –i, si ho sap, s’ho calla.

Els ridiculitzadors fan servir els diminutius.

Que un deute no s’hagi pagat no determina qui és el deutor.

Els primers dels darrers, més darrers que primers, els darrers dels 
primers, més primers que darrers.

Qui arxiva descansa.

Val més que s’acabi la tinta que les idees.

Pensar ret.

Els lladres no admeten ser robats: diuen que seria el món a l’in-
revés.

Els enemics no descansen mai.

El món conegut és una llista de llistes.

L’enyorança hauria de tenir un horari fix.

L’amor és un amic voluble.

Els pits de les dones dicten el testament del marit o el modifi-
quen.

Qualsevol aforisme és bo si l’atribuïm a un altre.

La bona confident fa la bona confidència.

Repetir avorreix.

Un bon confessor indueix a inventar els pecats.

És irracional voler ficar la mà en un niu d’escurçons i pretendre 
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que no et piquin adduint que no es fa pas amb males intencions. 

Qui escriu és que ha llegit.

Els enemics personalitzen.

Ensenyant aprenem.

Qui calla sorprèn.

Qui no es belluga no s’entrebanca.

Val més fer un propòsit i no realitzar-lo que no pas no fer-ne 
cap.

El futur incert entristeix l’avui.

El deslleial sempre deixa una porta oberta.

La narració del perill s’assaboreix en la seguretat.

Si et decideixes a ser còmplice, ven cara la teva complicitat.

La pitjor tristesa és la que causem als altres.

A partir d’un moment determinat, sembla que en els esborranys 
de les escriptures del notari Vilamitjana deixa d’haver-hi reflexions 
morals i sentències. Aquesta desaparició, curiosament, coincideix, amb 
una notable exactitud, amb el casament del notari amb la vídua Roviro-
sa, a qui la mort del primer marit havia deixat en possessió d’una gran 
fortuna, en virtut d’un testament escripturat precisament per ell mateix 
(el notari Vilamitjana) i, segons es va dir, d’acord amb els seus consells, 
cosa que va contribuir a evitar plets enutjosos promoguts per una paren-
tela nodrida i sempre cobejosa. Ja se sap que els interessos sempre són 
font de discòrdies. Com que, d’altra banda, la vídua Rovirosa encara era 
jove, feia molt de goig (era una mica arrodonideta, però tenia un punt 
de lascívia molt agradable al somriure i a la mirada: més, potser, a la 
mirada que al somriure) i no tenia fills, els pretendents li van anar a fer 
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cua: un regidor municipal, sense càrrec de govern, perquè era de l’opo-
sició, que es deia Horaci Tomba, el delegat de la Caixa, un vidu que ja 
ranejava la seixantena i que es deia Andreu de la Creu de Santandreu 
(el senyor Andreuet de la Caixa, com li deia tothom), un artista pintor 
que es deia Policarp Sucarrat, que es guanyava la vida, força bé, pintant 
marines i paisatges en sèrie, l’advocat Florenci Delclatell, que tenia 
fama de conquistador (especialment entre les vídues, precisament), i, 
encara, un poeta transgressor que es deia Hipòlit Magdalena, que sortia 
en totes les antologies però que era periòdicament silenciat i marginat, 
fins que sorgia un nou cenacle que el redescobria, el recuperava, el res-
catava de l’oblit, com si fos un diplodocus, i el ressituava al lloc que li 
corresponia, amb tot el mereixement. A vegades n’hi havia que deien 
que el revisitaven, però no sabia ningú què volien dir. El cas és que 
costa d’imaginar com hauria anat la cosa, si el poeta Hipòlit Magdalena 
hagués arribat a reeixir en les seves pretensions matrimonials amb la 
riquíssima i seductora (ben mirat, sí que era maca, ja ho crec, que sí) 
vídua Rovirosa. Però el notari Vilamitjana els va passar a tots la mà per 
la cara. Ja havia estat un conseller eficaç i sensat del seu difunt marit 
i ara ho era de la vídua. Li va aconsellar, naturalment, que es tornés a 
casar. I que ho fes amb ell, que encara era fadrí però que ja era un home 
de seny. És ben natural: qui no hauria fet el mateix? I hauria prescindit 
dels inevitables cercagatoses, com en van prescindir el notari i la que es 
va convertir en la seva mullar. Ara: al cap d’un cert període de temps, 
tornen a aparèixer en els esborranys dels documents i les escriptures 
del notari Vilamitjana, el qual no havia cregut convenient de deixar la 
notaria, algunes reflexions i alguns aforismes, l’autoria dels quals, però, 
segons sembla deduir-se, cal atribuir a altri, amb tota probabilitat a al-
gunes de les persones relacionades amb cada peça documental. Potser 
els aforismes que més criden l’atenció són els següents:

Val la pena anar a Montserrat perquè us tractin de vós.
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Per la coca els gats van anar a Roma (atribuït, clarament, a un 
vell llauner que es deia Sobrebalç).

Les dones i els capellans són com les pilotes de frontó, que, com 
amb més força les llances amb més força tornen (atribuït a un hisendat 
de la parròquia de Santa Maria de Vilalba).

Qui té la lletra petita sol tenir idees grans.

Des de Núria a Montserrat, si no vas per la drecera no trobaràs 
cap hostal ni tampoc cap hostalera (atribuït, sembla que erròniament, al 
poeta transgressor Hipòlit Magdalena).

Val més tenir cireres confitades que cireres de pastor.

Qui palpa la molinera s’enfarina les mans.

Val més ser pobre que sord.

Qui escriu de tort i llegeix de gairell sol eludir la llei (no és del tot 
improbable que l’autor fos el mateix notari Vilamitjana).

Qui viatja per mar no passa fronteres.

Qui desafina que no canti.

El que un perd al joc n’hi ha un altre que ho guanya (atribuït a 
mossèn Ignasi Bicornell, un digne eclesiàstic molt apreciat per tothom, 
amant de la bona vida, i gran jugador de la manilla i del canari).

Advocats i procuradors, si no treballen no cobren, i si no cobren 
no treballen.

El diable, a més d’advocat, té notari i procurador, però aquests 
fan que no se’n parli mai.

Qui passa per la carena no ha de morir negat.

Els seus, cadascú se’ls gasta com vol... la dona.
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Els especialistes, on fan filigranes és a la factura.

Les dones, si no són putes ho han de semblar una mica, i si ho són 
no ho han de semblar gens (clarament atribuïble al capità Matamoros, 
de l’escala auxiliar).

No s’hauria de morir ningú sense saber llatí.

Les orenetes tenen la sort que no han d’aprendre la partida doble.

L’aforística és una addicció.

No se sap mai què es trobarà més a faltar.

Val més ser esclau de la rossa que servent de la morena.

Per evitar la cacofonia no s’ha de vulnerar la sintaxi.

Qui ja té el que volia i no està content és que no sap què volia.

S’és on s’és i s’és absent de tots els altres llocs.

L’adulteri no és cap regla de tres (atribuït a un professor de ma-
temàtiques que es deia Trinitat Capdevila i Capdevila: es veu que els 
seus pares eren cosins germans i per a poder-se casar per l’Església van 
necessitar la dispensa del pap de Rom).

Els dimonis es transformen però no es metamorfosen.

Predir no és amenaçar.

La clau d’or obre totes les portes, tret d’una que no sap ningú 
quina és.

Qui arriba tard agraeix que algú arribi més tard que ell.

Qui llença massa, guarda poc (atribuït, prou versemblantment, al 
senyor Andreuet de la Caixa).

No totes les feres del bosc són gats mesquers.
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El sol festeja amb la rosa i la lluna amb el clavell.

Qui es renta es mulla.

Qui tafaneja acaba sabent coses que s’hauria estimat més no sa-
ber.

Finalment, en un dels últims esborranys de notari Vilamitjana hi 
ha una sentència que és clarament d’ell mateix:

Tot el que no consta en una escriptura és com si no existís.
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L’ascens de sots-capità Mataflorida

El sots-capità Tristany Mataflorida no era cap mala persona però 
era una mica rampellut. Depenia. S’havia casat amb una rossa força 
atractiva que es deia Evangelina del Remei, vídua d’un coronel de ca-
valleria que havia mort a conseqüència d’una caiguda de cavall: es veu 
que era un pèssim genet. Si algú li ho mig retreia (retreure-li-ho del tot 
no gosava fer-ho ningú), solia dir que Napoleó el Gran (o el gran Nap, 
tal com diuen alguns cronistes de l’escola paraescriptural, o paraescrip-
turística, tal com la designen alguns, entre ells els escoliastes del Col·le-
gi Pontifici de Sant Pere de les Maleses) també era un genet mediocre, 
i això no l’havia privat de guanyar cent batalles (comptant-hi els com-
bats menors) i d’arribar on havia arribat: casar-se amb tota una empera-
driu, la fascinant i seductora emperadriu Josefina, que tenia més preten-
dents que roses té el roser més ufanós del millor dels roserars. Algú, de 
tant en tant, molt de tant en tant, es permetia de fer-li observar que no 
era igual, perquè el gran Poleó procedia de l’arma de l’artilleria, mentre 
que ell era precisament de l’arma de la cavalleria, però el coronel addu-
ïa que es tractava d’una diferència irrellevant. En tot cas, en l’expedi-
ent, els comunicats oficials i tota la paperassa burocràtica i administra-
tiva (certificats, declaracions, informes tècnics, cartes, factures, 
albarans...), no van fer constar que hagués mort com a conseqüència 
d’una caiguda del cavall sinó en acte de servei. Es tracta, sens dubte, 
d’una idea genial, que tothom (totes i tots, diu l’infeliç d’en Lacandru) 
ha d’aplaudir. Es deia Hipòlit Murat, i era descendent (se suposa que 
directe, encara que no és pas gens clar què volen dir quan diuen descen-
dents directes) dels comtes de Santià. I al cap de poc del seu traspàs la 
seva vídua es va casar amb el sots-capità Mataflorida, que tenia un ex-
pedient brillantíssim, i a qui tothom augurava un gran futur. Com que 
sempre li havien dit la coronela, atès que el seu marit, el seu primer 
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marit, era coronel, l’apel·latiu li havia quedat. Si el seu segon marit, en 
lloc de ser sots-capità (designació que, a causa del guionet, havia origi-
nat molts de conflictes, perquè els oficials d’estat major, els militars de 
mapa i compàs, els de l’escala auxiliar i administrativa, generalment 
contemplats amb un cert desdeny i un aire de superioritat condescen-
dent pels de l‘escala activa, però que tenien molta més influència i po-
der del que semblava, els oficials de les armes d’intendència i farmàcia, 
d’enginyers i del cos jurídic, i àdhuc alguns, no gaires, oficials de l’ar-
ma de l’artilleria, propugnaven l’ús del guionet, que consideraven aca-
dèmic, canònic i tradicional, i tots els oficials de l’escala activa de les 
armes de la cavalleria, la infanteria i la major part dels de la de l’arti-
lleria el rebutjaven decididament, com una mena d’anacronisme renyit 
amb el bel·licisme inherent de la professió, una romanalla burocràtica 
que desconeixia el carisma entranyable de l’olor de la pólvora, i sola-
ment l’acceptaven, a contracor, per les raons inviolables de la discipli-
na: disciplina, disciplina, què faríem sense tu? No quedaria ningú, tots 
rere la Josefina), fos capità, potser molts, o alguns (fa de mal dir si pocs 
o molts) li dirien la capitana, i, de fet, sí que algú, ocasionalment, de 
tant en tant, segons com, li deia la capitana. Això sí: la sots-capitana, 
mai. També, algunes vegades, o en alguns dels diversos ambients que 
freqüentava, força sovint li deien la marquesa, perquè era filla del ves-
comte de Latria, nom que segons els heraldistes doblats d’etimòleg, 
però fent abstracció del parer dels vers etimòlegs, cal relacionar no amb 
la idea d’elecció sinó amb la d’adoració, cosa que originava la sorpresa 
d’alguns racionalistes massa rígids i severs, que deien que no compre-
nien que li diguessin la marquesa si era filla no d’un marquès sinó d’un 
vescomte, ignorant que el terme marquès i el seu femení marquesa, o, 
si es vol, perquè no sigui dit, el terme marquesa i el seu masculí mar-
quès, són sovint usats amb un valor genèric, amb el significat general 
“aristòcrata”. Ara; segons el pare Abelard de les O, no s’ha de dir que 



98

El laberint diacrònic Albert Jané

era força atractiva sinó molt atractiva, perquè era una dona atractiva de 
debò, potser una mica pleneta, res, un xic, un pèl, un punt, un pessic, 
una micona, un pensament, un tantinet (que diuen els de la gavatxeria), 
però que feia un goig que enamorava, capaç de fer pecar (diguem-ne 
pecar) no solament l’arcàngel Gabriel, que aquest ja sap tothom que és 
un palpa-les-totes de primera, un calent de marca, sinó el mateix Uriel, 
tan sever i mesurat, tan auster i circumspecte, fins al punt que sovint 
passa desapercebut, i n’hi ha molts que tenint una idea fidedigna i ben 
definida de l’existència de la il·lustre trilogia d’en Rafa, en Quelus i en 
Biel, ignoren la del seu col·lega Uriel, el qual, tanmateix, si convé, és 
capaç de passar la mà per la cara a tots tres, davant la sorpresa sincera i 
no dissimulada d’en Lacandru, que estava ben convençut que força era 
més que molt. Què li vols anar a dir! El sots-capità Mataflorida, natural-
ment, n’estava molt enamorat i vivia pendent d’ella. D’ella i de l’esca-
lafó. Esperava, amb candeletes, que el fessin capità. Els seus contactes 
amb els de dalt de tot li havien assegurat, més d’un cop, que la cosa 
estava al caure, que l’ascens estava ben bé a punt d’arribar, però passa-
ven els dies i no acabava d’arribar mai: quin neguit, quina frisança, quin 
viure frisós i tens, sempre amb aquella esperança, l’esperança de l’as-
cens. D’altra banda, que la seva muller, l’adorable Evangelina del Re-
mei, fos anomenada la coronela, i fins i tot sovint tractada com a tal 
(cosa que, des d’un punt de vista estrictament reglamentari, era més que 
discutible, però n’hi havia molts que deien que tampoc no calia mirar 
tan prim, especialment tractant-se d’una dona tan seductora com l’Evan-
gelina del Remei), li produïa sentiments contradictoris, cosa perfecta-
ment comprensible. (Com se la miraven, el pare Abelard de les O i en 
Lacandru!) D’una banda se sentia afalagat d’haver-se casat amb una 
coronela, però de l’altra aquest mateix fet li produïa una mena de com-
plex, car ell només era capità o, més exactament, sots-capità. (Escau ací 
d’exposar que ell, per disciplina –disciplina, disciplina, ningú no hi 
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gosa faltar, ni menys el sots-capità, marit de l’Evangelina– defugia 
aquelles discussions que tant apassionaven els seus companys d’armes, 
perquè era una discussió que li recordava que ell mateix encara no havia 
arribat a capità, sinó solament a sots-capità.) Podríem dir que tenia 
complex de pubill, el complex que solen tenir –no sempre– els qui es 
casen amb una pubilla o, simplement, amb una dona molt rica, com és 
ara el cas d’en Gregori Tapdebà, un fadristern destinat en principi a la 
carrera eclesiàstica d’acord amb la inviolable consuetud de la família, 
que, desproveït de vocació, arran de la defunció del pare, que era qui 
volia, tant sí com no, que el seu fill segon fos capellà, incapaç d’imagi-
nar, i d’admetre, que no s’observés la secular tradició familiar, un any 
abans, encara no, d’acabar els estudis, els va deixar i, al cap de poc, es 
va casar amb la Roser Rovirosa, la pubilla del gran mas de la Rovirosa, 
una de les cases més fortes, si no la més forta, de tota la rodalia, la qual, 
si bé li va resoldre la vida sense que li faltés res, el va mantenir sempre 
en segon terme, sense deixar-li prendre mai cap decisió sobre cap as-
pecte de la vida del mas, sense consultar mai el seu parer ni permetre-li 
opinar ni dir-hi la seva sobre res de res, encara que, això també és veri-
tat, era, en la intimitat, segons es deia (es veu que tot se sap) una dona 
de primera, capaç de satisfer, amb escreix, l’home més exigent; o com 
és ara el que es deia d’en Ciril Tocalestó, que no era sinó un mosso de 
Can Sobregrau de la Fageda, que, com que era ben plantat com un déu 
antic, va enamorar la pubilla del mas, que es deia Maria dels Dolors de 
la Mare de Déu (quan la cridaven, havia d’admetre que li diguessin el 
nom curt, però, en tot cas, Maria dels Dolors, i no transigia mai amb la 
forma més abreujada, o telegràfica, com deia ella mateixa, cosa que 
havia après del prof. Filiberticus, Maria Dolors, però en tota altra cir-
cumstància exigia amb fermesa i decisió, amb una vehemència ultra-
muntana, gairebé amb urc i insolència, el nom llarg o complet, és a dir, 
Maria dels Dolors de la Mare de Déu), quan encara no era pubilla, per-
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què hi havia l’hereu, en Miquel dels Àngels, el qual, però, havia mort 
de la picada d’un escurçó, o d’un escorpí, o d’una vespa de galet, o 
potser d’algun altre insecte incidentalment carregat de verí, encara que 
es va dir que això no era sinó una versió maquillada de la realitat, que 
era força més incòmoda i ingrata, car sembla que hi ballaven faldilles o 
algun marit prou més gelós del que prescriuen els cànons i els bons 
costums, i la seva germana es va trobar de cop i volta que era la pubilla 
de Can Sobregrau de la Fageda, i s’hi va casar i es va trobar essent un 
pubill sense ni haver-ho somiat, sotmès a la voluntat tirànica i despòtica 
de la pubilla sobirana –sobirana, sobirana, qui no vulgui passar gana ha 
de fer de bona gana allò que em doni la gana–, que, si convenia, no 
vacil·lava a estirar-li les orelles davant de qui fos, dels masovers, del 
pastor, de les minyones, dels parcers, dels llenyataires, del guardabosc, 
del marxant de faixes i barretines, del cistellaire (i de la seva muller, 
l’atractiva Pepeta dels Vímets, que els tenia així), de les tres trementi-
naires de la vall del Falcó Solitari, l’Eulàlia, l’Amèlia i la Cecília, que 
era la més maca de totes tres, encara que fra Bernat dels Predicots deia 
que la més maca era l’Eulàlia i en Rem del Sabó deia que era l’Amèlia 
(ja se sap que en matèria de gustos poden sorgir discrepàncies impensa-
des i divergències sorprenents), del ferrer de tall, del moliner i de la 
molinera (molinera, molinera, que no faria per tu, un disbarat de prime-
ra, que no diria ningú), de l’hostaler dels Tres Cabirols i la princesa 
Antònia, del nunci, de l’agutzil (abans que la crisi dels pebrots obligués 
a fondre tots dos càrrecs en un del sol: quan el nunci era el nunci, com 
en Perot de la Farigola, en Tià dels Encàrrecs o en Martí del Balanç 
Quadrat, i l’agutzil era l’agutzil, com l’Arseni dels Ànecs, l’Artemi de 
les Forquilles o l’Arcadi de les Tres Esmenes), del secretari, de l’oficial 
de secretaria, del batlle, del vicari i del senyor rector, o de la Marina, 
que era la cosa que més el vexava, però que també, d’altra banda, el 
satisfeia, perquè la Marina li somreia amb un somriure tan lluminós del 
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qual tots hauríem volgut ser el destinatari (si més no, jo, però estic segur 
que jo no era pas l’únic ni de bon tros); o com aquell infeliç (és una 
manera de dir-ho) d’en Policarp dels Alls, un hortolà que, diuen que va 
ser per legitimar un bateig, van casar a corre-cuita amb la Serafina So-
lervicens, la xamosa pubilla del mas de la Serratosa de la Sala (que no 
s’ha de confondre amb el mas de la Serratosa de la Riba ni amb el mas 
de la Serratosa de la Coma), la qual, és veritat, sempre el va tractar amb 
amor, tendresa i deferència, àdhuc davant els altres, però no li va ator-
gar mai l’exclusiva tradicional, consuetudinària i canònica, car, conse-
qüent amb el precedent que l’havia impulsada a aquell matrimoni d’ur-
gència, li va imposar la concurrència, sàviament alternada, del caporal 
dels mossos de l’esquadra, del jutge pedani del Clos de la Salzereda i 
del vicari segon (o sots-vicari) de la parròquia de la Bastida Nova, però 
el sots-capità ho sabia dissimular, perquè era conscient que això no el 
podia afavorir, i més aviat evitava tocar la tecla del grau que a la seva 
Evangelina li havia romàs del seu primer marit, sempre pendent, tant si 
feia fred com si feia calor, tant si feia sol com si plovia, tant si el dia 
s’escurçava i la tarda deia adéu amb una pressa renovada com si ja 
s’allargava a ulls vistents, tant si el vent venia de llevant com si bufava 
de ponent, tant si era el temps de les cireres i les maduixes com si era el 
temps dels rovellons i de les llenegues, que n’hi ha molts que diuen que 
encara són més bones que els rovellons, tant si els marquesos anaven 
darrere les minyones i les peixateres com si les senyores de casa bona 
s’insinuaven, desinhibides i exemptes de prejudicis anacrònics i rove-
llats, al poeta mort de gana, al noi dels encàrrecs o al cosí, o pseudo-co-
sí, de la cuinera que acabava d’arribar del poble, d’aquell ascens que me 
li deien que arribava, que arribava, i que no acabava d’arribar (contràri-
ament, doncs, al cosí, o pseudo-cosí de la cuinera). En canvi –quines 
coses! – es va produir, sobtadament, l’ascens d’un subordinat, o més 
aviat un inferior, que duia el mateix cognom que ell, el sots-caporal de 
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segona de Mataflorida, Arxibald-Tancred de Mataflorida, que, sense 
mèrits especials, i amb un expedient no gens brillant, sinó més aviat poc 
favorable, va ser ascendit a sots-caporal de primera. Al sots-capità Ma-
taflorida, la sola existència, dins el mateix cos, del seu homònim, o 
quasi-homònim, perquè el sots-capità es deia Mataflorida, i el sots-capo-
ral de segona, ara sots-caporal de primera, es deia de Mataflorida, amb 
la presència no davant el cognom, sinó com un element inherent, de la 
partícula nobiliària, que quan qui fos, un sergent, un oficial, un coman-
dant amb el seu ou dur, o àdhuc un general de brigada (amb un general 
de divisió qui sap si potser tal vegada ja s’hi hauria mirat més) la hi 
volia llevar reivindicava amb una energia ferrenya i un urc inflexible 
que deixaven admirat, i, sobretot, amb un suport documental davant el 
qual tothom havia de dir sí senyor, li feia venir urticària. I com que el 
flamant sots-caporal de primera era un ignorant reconsagrat, de cap a 
peus (el sergent Sòcrates, que, malgrat el nom, no era pas cap intel·lec-
tual, pobre home, però era, això sí, una persona excel·lent, sempre deia 
que només sabia l’aeioú i amb prou feines), un beverri impenitent, un 
fatxenda de ca l’ample, un jugador de taleia i un faldiller de marca 
(s’explicava que quan hi va haver la famosa guerra de les Mandarines, 
que, malgrat que va ser una guerra de pa sucat amb oli, de nyigui-nyo-
gui, va causar moltes baixes, se’n va fer un tip, de consolar vídues d’in-
dividus de tota la gamma de la graduació), la urticària que feia venir al 
sots-capità Mataflorida era encara més encesa, més virulenta i més co-
ent. El sots-capità Mataflorida, a més, també era jugador, però, jugant, 
era molt dolent, i gràcies, encara, que era un jugador amb sort, és a dir, 
que tenia sempre un bon joc, un bon joc que amb la seva poca traça no 
sabia aprofitar, però sense el qual hauria deixat la camisa a la timba. Per 
tot plegat, és a dir, pel seu delit de jugar a cartes i per diferenciar-lo del 
seu quasi homònim, n’hi havia molts que li deien el capità Mata l’As, 
cosa que no li desagradava, tant més que aleshores no li deien el sots-ca-
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pità Mata l’As sinó el capità Mata l’As. N’hi havia, però, que ho inter-
pretaven com si fos el capità Matalàs, i això, naturalment, ja no li agra-
da tant. En aquest món, totes les coses, i si no totes, la immensa majoria, 
tenen els seus avantatges i els seus inconvenients. Per exemple, una de 
tan senzilla com la pluja. Quan passa molt de temps sense ploure peri-
llen les collites, i el senyor bisbe ha de sortir amb la creu alçada per 
implorar que l’estadant del pis de dalt ens concedeixi el que, amb molta 
propietat, en diu el benefici de la pluja, però quan plou tothom hi troba 
inconvenients, i incomoditats, i molèsties, i n’hi ha que es queixen, i 
rondinen i grinyolen, i vituperen el temps, i li apliquen tota mena d’in-
sults i de penjaments, i en parlen amb una agror i un ressentiment tal-
ment com si parlessin del govern. Les unes més que les altres, evident-
ment. És a dir, que hi ha coses que ofereixen uns avantatges superiors 
als inconvenients, i n’hi ha d’altres, en canvi, que presenten uns incon-
venients que sobrepassen, de bon tros, els seus avantatges. És molt pro-
bable, però tampoc no hi posaria la mà al foc, que aquesta segona cir-
cumstància fos la que es donava en el cas del sots-capità Mataflorida, 
anomenat molt sovint el capità Mata l’As, que alguns, però, interpreta-
ven com el capità Matalàs. Com que la capitana o coronela, Evangelina 
del Remei, dita també la marquesa, tenia més pretendents (en el bon 
sentit, o sentit afeblit, de la paraula) que l’emperadriu Josefina, la mu-
ller del gran Nap, aquell que havia arribat tan amunt tot i ser un pèssim 
genet, talment com el seu primer marit, el difunt coronel Hipòlit Murat, 
descendent (directe, deien) dels comtes de Santià, l’humor del sots-ca-
pità se’n lògicament ressentia, dit així tot i que els preceptistes del Col-
legi Major de Sant Grau d’Entrepéres (topònim que, tot i contradient, 
amb tot el respecte, el nomenclàtor oficial, no sembla gens desenraonat 
d’escriure, excepcionalment, o puntualment, amb un accent diacrític, a 
fi d’evitar la pronúncia impròpia Entrepères, com si es tractés de les 
peres de Puigcerdà, que certs restaurants et serveixen tallades a llesques 
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molt fines i adobades amb marrasquí, o com les de les pereres de l’hort 
de Mas Valls, que són exquisides de debò, o, encara, com aquells inter-
ruptors d’abans que penjaven d’un cordó a la capçalera dels llits) rebut-
gen amb una vehemència gairebé apoplèctica la col·locació (o la ubica-
ció, tal com diuen els qui tenen una certa por de passar per neandertàlics 
si s’oposen sistemàticament a totes les innovacions) d’una modificació 
adverbial entre els clítics i el verb, els quals (els clítics) aleshores dei-
xarien de ser clítics, després de la feina que hi ha hagut perquè el perso-
nal deixés de dir-ne pronoms febles i en digués precisament clítics, en-
cara que els normativistes platonitzants del Col·legi Pontifici de Sant 
Pere de les Maleses, que discrepen per principi de tot el que diuen els 
preceptistes del Col·legi Major de Sant Grau d’Entreperes (ja s’ha dit 
que la forma gràfica Entrepéres, amb un accent diacrític, era ocasional), 
que titllen d’excessivament aristotèlics, expliquen que si bé aquests, en 
un nivell sintàctic, tenen raó, la cosa també s’ha de considerar des d’un 
punt de vista semàntic, segons el qual si diem que lògicament se’n res-
sentia sembla com si disassociéssim els dos significats, el verbal i l’ad-
verbial, com si aquest no indiqués sinó un marc general en què se situa 
l’acció del verb, i si diem se’n ressentia lògicament, aleshores pot sem-
blar que aquesta acció es veu afectada per una de les diverses modifica-
cions susceptibles de rebre, és a dir, com si es realitzés d’una determi-
nada manera entre moltes altres de possibles. Depenia, en certa manera, 
del pretendent, car el sots-capità, una mica classista, sí que ho era, en-
cara que ell no volia que fos dit. De fet, més que no pas classista, hau-
ríem de dir que era elitista, una mica elitista, però el sots-capità tampoc 
no volia que fos dit, ni classista ni elitista, bé que no es pot pas negar, 
amb la mà al cor, que, si no classista, això potser no, d’elitista n’era un 
bon tros. Així, si el pretendent era el tinent Joan Damascè Mirabitlles, 
que sempre lluïa, cofoi i infatuat com un gall dindi, la Creu de Sant 
Corneli de segona classe amb distintiu verd poma, per un fet suposada-
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ment d’armes poc precís, més aviat una mica obscur, del qual tothom 
s’estimava més no parlar, o bé el sergent Ròmul Padeví, que quan algú 
li deia que era pentavocàlic no sabia a què es referia, perquè es veu que 
era una mica obtús, o el brigada Rafael, que sempre cantava àries de 
sarsuela i d’òpera italiana, perquè sí que és veritat que tenia una veu 
força ben timbrada, però desafinava molt, o el capità de l’escala auxili-
ar Rubèn de l’Almamia, que era un matemàtic de punta, l’home que, de 
matemàtiques, en sabia més que tot el regiment, però que era una mica 
afemellat, o el senyor Jacob de la Solfa, dit el senyor Músic, per raons 
òbvies, que era el concessionari de totes les cantines de la 43 Divisió 
(sic), un home amb molta facilitat de paraula i que tenia entrada en des-
patxos de molt amunt, o amb el senyor Trinitat de la Rosa, un proveïdor 
de fruita i de verdura que aleshores era el regidor del districte (ho va ser 
la cinta de temps), un individu estrambòtic, vulgar i sense distinció, 
però de qui deien que entre les senyores tenia un carisma singular i in-
sospitat, el sots-capità s’enfellonia una cosa de no dir i ho pagàvem 
nosaltres: a aquest li feia afaitar el bigoti, a aquell li feia marcar el pas 
només amb el peu esquerre, a l’altre li feia esmolar amb paper de vidre 
unes quantes dotzenes de baionetes, i al de més enllà no el deixava anar 
a la cantina a fer la cerveseta –i qui diu la cerveseta diu el vermut, el 
cafè, el tallat o el que sigui. Sort que els seus enfelloniments no duraven 
gaire. Ara: si el pretendent –pretendent ocasional i esporàdic, ja ens 
entenem– era, per exemple, posem per exemple, el comandant Epifani 
–es deia Epifani Garcia, però tothom li deia el comandant Epifani, se-
gurament perquè Epifani és més característic que Garcia–, que a més de 
ser comandant sabia molt bé l’anglès, un home realment d’una gran 
distinció, o que el mateix capità Gabriel de la Móra, diplomat d’estat 
major, ajudant de camp del general de la multiplicació (tal com solia dir 
aquell beneit de Gervasi Plom, un cornetí d’ordres que sempre feia jocs 
de paraules una mica o potser més que no pas una mica més aviat més 
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aviat poca-soltes, amb els quals volia passar per graciós i dissimular o 
compensar el fet que la seva dona, la Sinda (es devia dir, amb tota pro-
babilitat, Gumersinda) s’entenia amb un timbaler, que es feia dir, ell 
mateix, el timbaler major, però que no era sinó un timbaler com un al-
tre), o com el doctor Labaria, un metge psiquiatre especialitzat en psi-
quiatria militar (se’l considerava el número dos, el segon de l’especia-
litat, però, curiosament, no es deia mai qui era el número u, el primer), 
o com el reverend Lacasulla, que tenia un prestigi singular com a cano-
nista, orador sagrat, teòleg, sil·logista, biblista (sembla que era un co-
neixedor d’upa no solament de la Vulgata, sinó àdhuc de la Vetus llati-
na, que ja són figues d’un altre paner i roselles d’un altre sembrat) i 
sobretot com a confessor, i, encara, curiosament, com a entès en vins 
(aquest sí que sabia què era un vi de criança, i no com tota aquesta colla 
d’infeliços que sempre ponderen que un vi és de criança i ni saben què 
vol dir o potser, dit més exactament, no saben ni què vol dir), i que, per 
tant, era sempre molt ben rebut en tota mena de reunions, tertúlies, re-
cepcions i tes de la tarda, o com el famós professor Onofre Ram de Lai, 
carregat de màsters i post graus, que alguns, lamentablement, confonien 
a vegades (sembla mentida fins on pot arribar l’estolidesa humana) amb 
el Nofre de la Laieta, un modest venedor de cacauets, molt simpàtic i 
eixerit, això sí, confusió que el professor Ram de Lai rebutjava ple 
d’horror, i que era un erudit impressionant en ciències i matèries d’una 
gran diversitat, tant empíriques i positives com teòriques i especulati-
ves, de qui es deia que havia reeixit en la difícil i estrènua proesa intel-
lectual d’aliar la rigorosa lògica cartesiana amb el pensament ocult dels 
neocabàlics, i que, d’altra banda, tenia una veu abarotinada, vull dir, ja 
s’entén, abaritonada, molt ben timbrada, que sabia modular amb un 
gran encert, i que li valia, potser tant com la seva erudició, un èxit soci-
al i mundà certament envejable i, sens dubte, envejat, aleshores el 
sots-capità Matalàs o Mata l’As o, encara més pròpiament, Mataflorida, 
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ja no s’hi amoïnava gaire i optava per fer els ulls grossos. Deia, bonho-
miosament, que no es pot fer un consell de guerra a tot el que és gras. 
Era el moment que els seus subordinats havíem d’aprofitar per a dema-
nar-li permisos, llicències, dispenses, èxeats, avantatges, premis, ob-
vencions i petites (minúscules, les coses com siguin) prebendes ocasio-
nals, circumstancials, puntuals i esporàdiques. Fins que finalment (dit 
d’una manera més o menys pseudo-redundant, si és no és pleonàstica, 
encara que potser depèn del que s’entén, o s’ha d’entendre, per pleonas-
me i del que s’entén, o s’ha d’entendre, per redundància, car els filòlegs 
del Col·legi Pontifici de Sant Pere de les Maleses asseguren que són ben 
bé el mateix, que pleonasme i redundància són termes perfectament si-
nònims, mentre que els savis erudits de la Pera afirmen que no tenen res 
a veure, que són tan diferents com una espardenya i una sabata, o com 
una llima i un tornavís, o com un ganivet de llescar el pa i un llibre 
d’anar a missa), va semblar que arribava l’ascens tan cobejat, tan llar-
gament anhelat. I sí, es pot dir que sí, que d’una certa manera va arribar, 
però només d’una certa manera. La superioritat, si es vol, l’alt coman-
dament, sempre amb la lloable preocupació de millorar, de perfeccio-
nar, de matisar i primfilar l’organigrama general de la graduació, va 
prendre la decisió –diuen que llargament meditada– de desdoblar el 
grau de sots-capità en dos graus de nou encuny: d’ara endavant hi hau-
ria el grau de sots-capità de segona i, per damunt seu, el de sots-capità 
de primera. No cal dir que el sots-capità Mataflorida va rebre el més 
elevat d’aquests dos graus i passava a ser, doncs, el sots-capità de pri-
mera (de primera especial, deien, malignament burletes, alguns papers 
anònims que van circular profusament) Mataflorida, cosa que no deixa-
va de ser, segons com es miri, un ascens real i positiu, car ara tenia sota 
seu tot l’esbart, força nombrós, de sots-capitans de segona, però que 
decebia totalment les seves esperances d’assolir d’una vegada el grau, 
tan net i clar, meridià, de capità. El fet és que la decepció –l’amarga 
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decepció– el va enfellonir de mala manera. Algú o altre en sortiria em-
mascarat. Que ens ho diguin a nosaltres, els seus infeliços subordinats, 
que vam pagar els plats trencats de la seva decepció: ens va suprimir els 
permisos, ens va escurçar la ració de vi negre (no sé pas si de criança o 
no, qualsevol s’hi fixava), ens va fer tallar al zero els cabells de la mei-
tat dreta de l’hemisferi cranial, ens va fer aprendre de memòria totes les 
ordenances vigents, incloent-hi les notes de peu de pàgina, ens feia for-
mar al pati d’armes a les hores més intempestives i córrer a pas de llop 
cerver amb les armes i la dotació de municions reglamentària i se’ns 
adreçava en termes ofensius del nivell C i amb molts esdrúixols, imper-
tinents i feridors. La veritat és que el vèiem tan trasbalsat que ens feia 
una mica de pena i tot, i temíem que qualsevol dia encara li agafaria un 
treball. La seva muller, la gentilíssima coronela, tement per la salut 
mental del seu estimat marit, no es va quedar quieta. Es va moure, es va 
bellugar una cosa de no dir, va remenar tant com calia en despatxos de 
molt amunt, en els quals tenia molta entrada, fins que va aconseguir per 
al seu marit la concessió d’una distinció que, moralment, l’havia de 
rescabalar de la seva amarga decepció: li van concedir la Gran Creu de 
Sant Pacià de segona classe, amb dos distintius, lila i violeta. Deixant 
de banda que alguns torracollons de consuetud (els ulamites, els capsi-
granyites, els postmariconites de l’any X, els savis doctors de la Casa de 
la Llum i, qui ho hauria dit mai, els membres de l’Aula d’Estudis Cro-
màtics del Col·legi Pontifici de Sant Pere de les Maleses) defensaven, a 
peu i a cavall, que el lila i el violeta són ben bé el mateix color, que és 
qüestió de dos significants que corresponen a un mateix significat, com 
mató i brossat, o com governall i farigola, o com guineu i s’escapa, o 
com safata i argent, o com xampany i esmagenca, o com cóm i abeura-
dor, o com tocar el voraviu i tocar allò que no sona, o com si m’embru-
tes t’emmascaro i si m’esquitxes et remullo, el fet inqüestionable és que 
la Gran Creu (de segona classe, sí) concedida al sots-capità de primera 
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Mataflorida tenia dos distintius, del mateix color o de colors molt sem-
blants però no ben bé iguals, tant és, distinció, potser, sense precedents, 
a tot estirar amb algun altre cas anterior, excepcional i poc conegut. El 
sots-capità de primera, doncs, ja podia estar ben content i satisfet. Pot-
ser, en una primera instància, no ho acabava de veure gaire clar, però 
tothom, començant per la dolça capitana coronela, es va esmerçar a 
convèncer-lo que no es podia pas queixar, que aquella creu amb dos 
distintius li conferia un rang certament envejable. Ja convençut del tot 
(de fet, no volia altra cosa), va recuperar el bon humor i la bona jeia, i 
va regalar a la seva dona un braçalet de plata i de malaquita, molt bonic, 
que va comprar en una botiga de les Galeries Maldà, molt bé de preu, 
perquè estaven a punt de tancar i feien unes rebaixes molt fortes per li-
quidació. (Devia ser a la mateixa botiga on, ja fa uns quants anys, en 
vaig comprar un per a la Marta, que lluïa molt satisfeta, no responent 
sinó amb un somriure enigmàtic a qui li preguntava qui l’hi havia rega-
lat.) Se’l mereixia de debò, la capitana coronela, aquell braçalet de pla-
ta i malaquita adquirit a la botiga de les Galeries Maldà, perquè, sense 
l’eficàcia de les seves gestions, el seu marit, aquella Gran Creu, amb 
dos distintius o amb cap, se l’hauria pintada a l’oli. I nosaltres, els seus 
subordinats, què? Doncs, també ens vam beneficiar d’aquella basca de 
gaubança que es devia a la capacitat persuasiva de la gentilíssima capi-
tana coronela. En primer lloc, ens va normalitzar la ració de vi i ens va 
prometre que rifaria un mes de permís entre tots nosaltres. Passa que 
després no se’n va recordar més. No és pas gens estrany: la capitana 
coronela el tenia completament obnubilat. De fet, tots nosaltres, pobres 
infeliços, quan la vèiem passar, sempre tan elegant i atractiva, tan se-
ductora i somrient, amb aquella mirada felina, dominadora i promete-
dora ensems (és a dir, alhora), no podíem evitar de mirar-nos-la, emba-
dalits fins al punt més alt. Sospiràvem, a cor: qui fos sots-capità de 
primera!
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L’home que sabia massa

Sembla talment que la senyora Arnolfini esperi naixement, però 
es veu que no. De fet, el matrimoni és nou de trinca, de primeríssima 
mà, i és impensable que haguessin fet pasqua abans de rams. El senyor 
Arnolfini té l’actitud, greu i solemne, de qui es compromet. La senyora 
Arnolfini, que potser amb no tanta roba ja passaria, té tot l’aire d’ad-
metre que la finalitat del matrimoni és la descendència. Al cap de cinc-
cents anys, això la gent s’ho sol mirar d’una manera diferent. D’aquí 
a cinc-cents anys, ja en parlarem. Sobretot, que no ho sàpiga el meu 
marit: em moriria de vergonya. Que maca! El bon senyor Sala Codina 
li deia que no, que no patís, que jo no en sabria res. Potser sí que (jo) 
hauria d’anar a veure el metge. Anar a veure el metge fa mandra. Podem 
considerar que és un proverbi, aquesta frase que deriva de l’observació 
de la realitat? Potser el fet que es tracti d’una cosa tan elemental fa que 
sigui més difícil reconèixer-li la categoria o condició de proverbi o afo-
risme. En canvi, si diem, per exemple, l’adulteri embelleix les dones, 
l’originalitat de l’afirmació i, sens dubte, el seu caràcter discutible, fan 
que ens sentim més inclinats a admetre que sí que es tracta d’un prover-
bi. Que Mart s’adormi al costat de Venus és ben explícit i significatiu. 
L’amor lleva les forces i la resistència física té uns límits. Però un es po-
dria preguntar, on eren, aquests sàtirs infantils, fa una estona? Amagats 
darrere una cortina? Potser a ella no li desagradava, que se la miressin 
en el moment culminant. Però em diuen que duc el carro pel pedregar. 
I el comptador corre. No s’han de confondre els porrons d’Abrera i les 
olles de Breda. Ni el negre de Banyoles amb l’escrivà de Balaguer. Les 
urbanitzacions i els polígons industrials no únicament destrueixen el 
paisatge sinó fins i tot la geografia. On l’he d’anar a buscar, jo, la ca-
rena que separa les aigües de la riera de les Arenes de les de la riera de 
Gaià? Qui no es recicla és perquè no vol o bé no es recicla tothom qui 
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vol? La Trini deia que, al capdavall, la Venus que li agradava més era la 
del mirall, la Nati que avui amb la fotografia havia quedat superada i la 
Loli li deia que no comparés. Es veu que hi va haver una sufragista que 
considerava que l’exhibició pública de la nuesa de la Venus del mirall 
era una ofensa a la condició femenina i li va clavar unes quantes gani-
vetades amb un ganivet de llescar el pa que havia adquirit el dia abans 
a Portobello, on una vegada vaig comprar un monederet escocès per 
a la meva dama. Tant per tant, hauria estat preferible que hagués des-
carregat la fúria contra el seu germà, el rei Felip Tancalaigua, un dels 
estaquirots més solemnes i més indignes, més grotescos i més peno-
sos, més lamentables i més ridículs que mai s’hagin assegut en un tron. 
Però tot passa avall. Venus, però, que els infantaments no deformaven 
i a qui no malmetien l’esplèndida bellesa, devia fer un pacte amb el 
Temps, que sembla que li feia de llevadora. La roda que roda, roda avui 
i rodarà demà, però si la dolça Venus i el vell Temps pacten no sé pas 
qui els resistirà. No hi ha dubte que podem sortir de les situacions més 
compromeses dient que es tracta d’una al·legoria. Les al·legories ho 
justifiquen tot. De fet, tal com ja s’ha assenyalat sovint, hi ha qui creu 
que té un complex d’inferioritat i el que té, en realitat, és inferioritat. I 
un fet anàleg es pot evidenciar pel que fa al complex de persecució. Un 
dia, la Maria Eugènia m’explicava que el complex de persecució es una 
de les característiques dels paranoics. Molt bé. Ara: n’hi havia un que, 
paranoic o no, patia un complex de persecució acusadíssim, i després 
de molts esforços i, segurament, amb l’ajuda eficient d’un psiquiatre de 
nota, un que havia comprat un divan d’importació, va aconseguir d’alli-
berar-se’n, de desempallegar-se’n. I aleshores va ser quan els seus per-
seguidors, que devien esperar aquell moment, el van enxampar. Quan el 
bon senyor Sala Codina es va adonar que jo m’havia adonat que l’havia 
abraçada, es va justificar bonhomiosament dient que era una al·legoria. 
És clar, que sí. És més clar que l’aigua. Qualsevol dia volarem l’edifici 
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del Parlament i direm que era una al·legoria. Una dona pot ser una dona 
plena, de formes generoses, amb un bust opulent i abellidor i uns braços 
turgents i ben tornejats, i uns llavis de magrana, i ser tan al·legòrica com 
la Venus de la mel: les abelles ja no piquen, esclaves de la dolçor de la 
mel compenetrada amb la dolçor de l’amor.

Ara em miro la Lucrècia, amb aquell escot fabulós, i aquella mi-
rada felina, i tot seguit contemplo la Saskia, amb els vestits daurats, i 
la diadema i el collaret floral, i les flors de les mans, i el seu inici de 
somriure tímid, sense ombres ni obagors, aquí em teniu, pobra de mi, a 
la taula i al llit al primer crit, a la taula evidentment a servir i al llit a dor-
mir, segons el que s’entengui per dormir, i torno tot seguit a la Lucrècia, 
que no es digna ni somriure i que em ve a dir, o ens ve a dir, que no està 
per gaires contemplacions, i que amb ella a poc a poc i bona lletra, que 
amb el nom ja paga, i que el primer crit d’anar a la taula i al llit si de cas 
ja el farà ella –la Lucrècia de la mirada mandarina. Qui sap quina, un 
dia es reencarnarà. Potser totes dues. Aneu a saber. I en Quelus, pobret, 
amb aquell posat de valent, de voler-se menjar el món, amb aquella 
espasa esmolada, i tot plegat no havia fet sinó escapçar una miserable 
sargantana, si voleu un llangardaix. Què hauria fet, si s’hagués trobat 
cara a cara amb la serpota de l’Obac, que feia ben bé onze pams de llar-
gada? Però potser sí que hem d’admetre allò que diu la dita: Qui fa el 
que pot no està obligat a més. Això sí que és un proverbi, o un adagi, o 
un aforisme, tant se val. Però si dic, per exemple, “Jo sóc músic”, això 
no és cap proverbi, aquí no hi ha cap ensenyament moral, és una frase, 
de sentit figurat, aplicable a determinades situacions. D’una banda em 
volen coronar i de l’altra em volen afaitar en sec. No es tracta de fer 
bona cara al mal temps sinó de fer sempre la mateixa cara, tant si fa bon 
temps com si fa mal temps. Que agradables que són, perquè són diver-
tits, els sarcasmes feridors quan anem protegits per una bona cuirassa. 
Una bona cuirassa, que resguardi molt i no pesi massa. Senyora Sala, 
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senyora Sala, que la natura, diligent, no ens va pas donar el fetge perquè 
ens hi poséssim pedres. Els contrallums, senyora Sala, demanen alhora 
ombres i llum. Sense llum, naturalment, no hi ha contrallum, però sense 
ombres tampoc. És ben fàcil de comprendre que he preferit la Lucrècia 
a la Saskia, pobreta, i que això té no solament un risc sinó també un 
preu. A mi, per exemple, m’han parlat del jove David. El veiem que 
torna del planell de les Oliveres duent a la mà esquerra el carbassot, 
que deia mossèn Alcover, d’aquella bestiota infecta que havia per nom 
Goliat, Goliat, Goliat, no pots pas dir que no t’ho hagis buscat, talment 
com si dugués la coixinera d’anar a buscar el pa, i fa petar la xerrada 
amb el seu company Jonatan, tots dos la mar de tranquils i relaxats, 
com si vinguessin de l’aplec del Remei. Però després d’una cosa en ve 
una altra. I no seria pas gens estrany, benvolguda senyora Sala, perquè 
la vida ja les té, aquestes coses, que el tendre David, amb una requesta 
fàcilment suposable, faci passar el senyor Sala-Codina pel mateix camí 
que el senyor Sala, o Sala Codina, com vulguin, m’ha fet passar a mi. 
La vida és una cadena. I no es pot dir mai d’aquest vi no en beuré, 
ni d’aquest vi ni d’aquest aiguardent, ni d’aquest marc de Xampanya, 
de Borgonya o d’Alsàcia, ni d’aquesta llet, ni d’aquest moscatell, ni 
d’aquesta mistela, ni d’aquest licor de cireres, de prunes o d’aranyons. 
Quan no he pogut fer migdiada després m’hi noto. Qui occeix amb el 
glavi amb el glavi serà occit. A veure si això no és un proverbi. La son 
mana. Això sí que també ho deu ser. La cosa que em fa més gràcies és 
que en lloc de dir-me que em volen dir una cosa em diguin que me la 
volen comentar. Com és possible que una ampolleta de perfum sigui 
més cara que una bona ampolla de vi, que, sigui com sigui, ha hagut 
de sortir del raïm, del raïm d’una vinya treballada durant tot l’any! A 
bodes em convides. Això no és cap proverbi, això és un modisme, una 
frase feta, com afarta’m i digue’m moro, una frase que es diu, en sentit 
figurat, és clar, en una circumstància determinada. Arriba un moment 
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que un se n’atipa, de certes coses, d’aguantar tantes impertinències, i 
d’haver-se de mossegar la llengua a cada moment, i no diu res, i calla 
per mor de la pressió social, però si són els altres que diuen d’estripar 
les escriptures, aleshores un diu a bodes em convides. I tal dia farà 
l’any, que és també una frase feta. I ara aquest desvergonyit que besa la 
dolça Venus i li acaricia els pits també diu que és una al·legoria. Però els 
esotèrics em volien fer la pell perquè havia descobert el seu secret, que 
era, justament que no en tenien cap. La Gelosia s’ho mirava amb cara 
de pomes agres, amb la mateixa cara que devia fer la senyora Sala quan 
es decidia a fer-me saber les incursions del seu marit en el meu clos. Si 
la senyora Sala podia veure la cara que feia el seu marit quan havia de 
suportar la competència del Gran Paparreta i, sobretot, del jove i tendre 
David, segurament que la seva gelosia s’hauria amorosit sensiblement. 
Ja em podien anar dient que jo tenia mania persecutòria, o complex de 
persecució, però la feina era meva a evitar els esotèrics sense caure en 
les grapes dels vulpinites. Amb el dogma no s’hi juga, no s’hi juga ni 
rient, amb el dogma no s’hi juga, que pots rebre de valent. I aquí tenim 
un altre cop el Temps, libidinós perpetu, disfressant també la seva lu-
xúria amb la capa de l’al·legoria. I en Tià? No li diran pas, també, que 
patia el complex de persecució. A ell el van perseguir de debò, i el van 
condemnar al martiri. El van fer servir de diana d’un esbart d’arquers. 
Aquí no hi havia al·legories que hi valguessin. Aquí la cosa anava de 
debò, de bon de veres. Però, encara que usualment ens ho amaguin, el 
cas és que en Tià va superar el martiri, va sobreviure. Potser és un cas 
únic en la història dels màrtirs. En Tià va ser un màrtir sense ser-ho 
del tot, un màrtir sui generis. Era un home jove, fort, atlètic, amb una 
gran resistència física, i va poder superar aquella prova. No seria gens 
estrany que hi ballessin faldilles, que alguna dama de molta categoria, 
la dona d’un general, o la del governador, la princesa de la mel o la filla 
del baró, intercedís per ell, i untés els arquers, i que després, un cop 
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aquests el deixaven, o feien veure que el deixaven, per mort, anés a cu-
rar-li les ferides cruels amb ungüents i metgies. I qui sap com va acabar: 
de barber, de traginer, de cal·lígraf diplomat, de marxant, de taverner 
o bé de guarda jurat. Tant és. El que importa és l’aspecte moral, la lli-
çó que ens transmet. En Tià va suportar aquella prova tan dura, potser 
a instàncies dels esotèrics i dels vulpinites, amb una impertorbabilitat 
exemplar, sense immutar-se, sense rebaixar-se ni a justificar-se ni a de-
manar pietat, i sense molestar-se a voler saber quins eren els mòbils dels 
seus torturadors (molt diferents del mòbil de la Marta, que em permet 
de comunicar-hi, i dels mòbils de l’Antònia, que m’indiquen quan bufa 
una alenada de vent). Qui sap si també entre aquests mòbils hi havia, no 
solament l’enveja, sinó també la gelosia femenina, com la de la senyora 
Sala. És igual. En Tià ens va donar un exemple inestimable d’impertor-
babilitat que ens hauria de servir de nord i guia.

Sant Hubert, talment com mossèn Lluís, l’oncle d’en Jordi Fra-
ginals, era un caçador de punta. Havia caçat de tot: llebres i perdius, 
senglars, ànecs de riu, galls fers, llops i guilles, cérvols, daines i cabi-
rols, fins i tot óssos. Era de la casta dels merovingis i, doncs, si hem de 
creure el que diuen, o insinuen, els esotèrics, encara que quan ho senten 
els vulpinites treuen foc pels queixals, descendent de la Magdalena i 
de Jesús de Natzaret. No cal dir que, sense prendre’ns-ho tan a pit com 
s’ho prenen els vulpinites, tot plegat ens sembla una història de la vora 
del foc. Per una banda o per una altra, tots els europeus romànics d’oc-
cident podríem molt ben ser descendents de Carlemany. En tot cas, que 
uns quants milions ho són o ho som és segur. El fet és que un dia sant 
Hubert empaitava un cérvol i quan es creia que ja el tenia es va adonar, 
trasbalsat, que tenia una creu entre el banyam. El cas era certament sor-
prenent i insòlit i sant Hubert, d’una manera ben lògica, hi va veure una 
intervenció sobrenatural. I el futur sant, impressionat, va abandonar la 
caça i es va fer frare, frare confessor, confessor de vídues, de donzelles 
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no (perquè en són la causa que sóc a la presó), i diu la crònica secreta 
que tenia les mans molt llargues –com una reminiscència natural de 
la seva època de Nemrod. Es veu que hi va haver queixes i l’home va 
haver d’anar a Roma a explicar-se davant el sant Pare, que devia ser 
sant Gregori (II), un papa intel·lectual, enèrgic i intel·ligent, que es va 
haver d’enfrontar a molts problemes de tota mena, especialment els que 
li causaven els heretges i els iconoclastes, els pomdaskalites, els tapde-
carbassites, els tanoqueus... que no volien deixar res per verd. El bon 
sant Gregori devia escoltar l’ex-caçador amb un somriure de benignitat: 
tots els problemes fossin com aquell! I el va nomenar bisbe de Lieja, tot 
dient-li que procurés fer bondat i bona lletra, i que deixés les senyores 
tranquil·les, si més no, que no tinguessin motius de queixa. I es veu que 
sí, que va ser tan bon bisbe que en acabat el van fer sant i tot. I patró 
dels caçadors, cosa que no deixa de sorprendre. En realitat, ben mirat, 
hauria de ser patró dels no-caçadors, o dels ex-caçadors. Però les coses 
van com van. En Jeroni de la Murtra, en canvi, aquest sí que era un 
intel·lectual de debò, cosa que a vegades queda una mica dissimulada 
per la presència del lleó al qual va treure una punxa de la pota, la cala-
vera, i un llibre únic. Com que va escriure tant (va traduir la Bíblica al 
llatí, l’home, i la seva traducció encara s’aguanta), li atribueixen fins i 
tot moltes coses que no va escriure, per exemple els alexandrins de la 
Mata, entre els quals hi ha aquells tres tan coneguts: La frontera de l’urc 
termeneja el no-res, Navegant a tot drap arribem on volem i El silenci 
d’uns quants és la veu de mig món.

Ara hauria de ploure a bots i barrals. A raig fet. No hi ha res com 
la pluja. La pluja deixondeix, eixoriveix, revifa. Cada unitat de vida 
intel·ligent, en quantes es pot dividir? Jo sóc jo i la meva ànima, el meu 
esperit (que no és sinó modernament que s’han confós), la meva ombra, 
el meu àngel de la guarda, el meu dimoni particular (una mica papissot 
i amb una gran tendència a l’obesitat), el meu alter ego (que és, potser, 
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el que té més personalitat) i el meu fantasma, dit altrament, el meu 
espectre anticipat. A mi Venècia em recorda una florentina que es deia 
Roberta, amb qui vaig viure un idil·li brevíssim. El dia que ens vam dir 
adéu, lluïa un escot realment temptador. Hi penso mirant-me el cama-
rada Loredan, amb el seu barret d’una sola banya. Però no al mig del 
front, com la d’aquell animalot que el sabater valent va reeixir a matar, 
sinó en un costat, una banya, doncs plenament canònica, llevat del seu 
caràcter solitari. Potser en podríem dir una banya exempta. En tot cas, si 
cal veure-hi alguna significació especial, més o menys simbòlica, aquí 
tenim els esotèrics, que rivalitzen amb els vulpinites a voler-ho contro-
lar tot, perquè hi diguin la seva, amb l’assessorament dels pintors, els 
erudits i els poetes, quan hagin deixat de tirar-se els plats pel cap i lle-
var-se la pell a tires. Cadascú fa el seu poema, cadascú fa el seu discurs, 
cadascú fa el seu esbós, cadascú fa el seu dibuix, i, potser, de tot plegat, 
no en sabrà mai res ningú. Però els vulpinites, secrets però decidits 
enemics de la llibertat d’expressió dels altres, estan permanentment a 
l’aguait per capar-nos amb els seus sarcasmes i les seves sistemàtiques 
acusacions de banalitat. Jo em vaig limitar a dir, perquè venia a tomb en 
la conversa, que en Daniel ara guanyava molts diners, no vaig dir pas 
res més, però els vulpinites em van retopar immediatament; la Trini va 
dir que feia un any encara no, anava amb una sabata i una espardenya, 
la Nati va dir que en Joan-Ramon encara en guanyava més, i la Loli va 
dir que no es podia comparar. Va resultar que l’Adelaida, tan espiritual, 
tan mística, tan elegant, tan distingida, en realitat no es deia Adelaida 
sinó Eduarda. Es veu que el nom li semblava una mica vulgar. Però 
quan vaig intentar fer un comentari sobre aquest punt, els vulpinites, 
ràpidament, amb la seva traça proverbial, van desviar la conversa. I un 
cop mort el drac, què? Perquè la princesa, que potser no era cap prin-
cesa, sinó, simplement, la filla del baró, o del president del sanedrí o 
del del gremi de cansaladers, o de l’oficial major de la casa del comú, 
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o del cuiner del bisbe (i qui sap si filla natural d’aquest), o del capità 
dels mossos d’esquadra, o del senescal del palau, no era pas cap bellesa 
temptadora ni de bon tros.

Sempre té raó l’últim que ha fet ús de la paraula. Qui no té memò-
ria ha de tenir secretària. És més ecològic no embrutar-se que rentar-se. 
Val més mirar-se el melic que emmirallar-se en l’enemic. Els esotèrics 
es queixen que els han rebaixat el tipus d’interès però nosaltres ens 
besem tendrament. Hi ha qui no volent fer saltar la llebre fa saltar la 
daina, el senglar, l’isard i el cabirol. A vegades distingeix i honora més 
l’oblit que la menció. No sabem qui és pitjor, qui parla cridant o qui 
parla tan baixet que no se l’entén. Jesucrist va expulsar del temple els fi-
raires, els marxants, els vetes-i-fils, els canvistes, els filatèlics sifilítics i 
els numismàtics asmàtics, i els venedors de literatura de canya i cordill. 
I el pobre Miquelet cisteller, que, de fet, no volia vendre res, i hi havia 
anat únicament a tafanejar. Però s’ho va prendre amb filosofia, sense 
rancor. Avui parlarem de les normes del apòstrof. Encara que molts no 
ho vulguin reconèixer, la gràcia de les doctrines religioses són els cis-
mes i les heretgies. Que es pugui fer l’elogi de la paraula no priva que hi 
hagi massa gent que té una confiança exagerada en l’eficàcia de l’ús de 
la seva. De fet, és més senzill callar que parlar, i molt sovint molt més 
eficaç. Els sants innocents, quina culpa hi tenien, pobrets? És clar que el 
criminal va ser aquell animalot d’Herodes, però que perquè s’acomplís 
el que havien predit els profetes calgués que tota aquella colla de ten-
dres infantons haguessin de ser degollats davant els ulls esgarrifats dels 
seus pares, tanmateix. Sí, potser aquesta és la paraula. El de dalt sap per 
què fa les coses, però tanmateix. Ara: i si es tractés d’una metàfora? El 
cronista que ens reporta el fet no en va ser pas testimoni ocular i ja no 
cal dir els notaris gràfics, que són molt posteriors. I també podria ser 
que es tractés d’un error burocràtic, un d’aquests errors que moderna-
ment s’atribueixen als ordinadors, o una mala interpretació, o qui sap si 
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un mai no impossible excés de zel. El fred és més literari que la calor.

Realment, Teseu es va comportar d’una manera indigna abando-
nant la pobra Ariadna, tan dolça i atractiva, a l’illa de Naxos. Al capda-
vall ho va pagar prou car. Sigui com sigui, la ingratitud de Teseu, que 
sense la dolça Ariadna no hauria sortit mai del Laberint, ens indigna de 
mala manera, però la seva falta de bon gust, de sensibilitat davant la 
bellesa d’Ariadna ens sorprèn i ens meravella. No és pas un cas com-
parable a la increïble degolladissa dels sants innocents, perquè aquí ens 
costa de veure-hi un error burocràtic o una ordre mal interpretada, però 
sí que potser hi va haver una mà negra de què no s’ha tingut esment. 
A qui podria fer nosa, la dolça Ariadna? Als esotèrics? Potser sí que 
havien apostat pel Laberint i els havia tocat el voraviu que Ariadna els 
hagués trencat la girada. O qui sap si podia ser cosa dels vulpinites. 
És difícil de veure-hi la pastora, però són tan recargolats, que es pot 
esperar tot, d’ells. El cas és que Teseu, que això sí que és ben clar, era 
un baliga-balaga, un tocacampanes, un beneit del cabàs, un cap de par-
dals, un taral·lirot, un pocapena, un carallot d’en pampa, un animalàs 
com una cas de pagès dedicada tradicionalment al conreu de la vinya i 
l’olivera, un gamarús entremesclat de mussol, un cua de ruc, un tros de 
no sè què et diria, va abandonar Ariadna a l’illa de Naxos. Qui hi vivia, 
aleshores, a Naxos? Com hi va poder sobreviure? Quant de temps s’hi 
va estar? En què esmerçava els seus lleures? No en sabem res de res, la 
nostra ignorància, sobre aquest punt (i sobre d’altres) és total, absoluta, 
definitiva. Només sabem, tal com reporten les cròniques antigues i els 
notaris gràfics, que un dia s’hi va presentar el déu Bacus, que era, de 
bon tros, el déu més amable i més castís, i més afable i més amè i diver-
tit de tota la cort celestial. Quan partim del no res no sabem on anem. 
Hi ha qui se sent incòmode davant els proverbis de nou encuny. Qui no 
plora estalvia mocador. N’hi ha que diuen que els vulpinites, sempre 
amb la recança del raïm massa verd, tenien interessos a l’illa de Naxos, 
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terra de vinya, dividida aleshores –sense dogma no hi ha heretgia– en 
dues comunitats, la dels vinyaters, regida per un príncep autocràtic, i 
la dels artesans, marxants i mariners, que era democràtica. En realitat, 
l’autòcrata dels vinyaters, el príncep Macabeu, era alegre i bondadós i 
deixava fer, i el règim pretesament democràtic de l’altra comunitat era 
dominat per una oligarquia severíssima.

Admetem l’existència d’éssers vinguts d’altres mons, els famo-
sos extraterrestres, i dels déus i dels dimonis que es van barrejar amb la 
vida dels homes, i van formar matrimonis, amb papers o sense, o unions 
més escadusseres però fructíferes. Qui sap! Ens ho han arribat a dir tant, 
en tots els tons, que val més creure-s’ho que anar-ho a veure. En tot cas, 
és evident que la humanitat els ha absorbit plenament, els ha assimilat. 
El bacallaner de la cantonada podria ser, perfectament, un descendent 
de Mart, el déu de la guerra, la dona de fer feines podria venir, per part 
de mare, d’un extraterrestre, i qui no ens diu que fra Bernat dels Pre-
dicots no té un dimoni entre els seus avantpassats. Què volen, que ens 
barallem per quin diccionari és millor, l’Alcover-Moll o el Coromines? 
Es tractaria que  la cultura oficial es pronunciés clarament per un dels 
dos, qualsevol, és igual, i aleshores ens seria molt còmode apostar per 
l’altre, i proclamar la seva primacia indiscutible. I el cavaller, com que 
el seu avi de tant en tant se n’anava a matar moros, i deixava la dona 
sola, podria ser molt bé el nét d’un rodamón, potser fill d’un bisbe in 
partibus infidelium, que són els més castissos de tots, ell mateix fill 
il·legítim del ferrer de tall, el qual podria ser un més dels nombrosos 
descendents d’Enees, que, com se sap, era nét de la divina Venus Afro-
dita. A vegades –potser cada vegada més– no sabem si transgredim o 
transigim. Quan tots volem ser diferents, que costa, oi?, distingir-se! 
Els etcèteres ens inspirem malfiança. Per què hem de cridar, quan crida 
tothom, si tampoc no ens sentirà ningú? De les profecies que feien els 
savis fa quaranta anys se n’han complert algunes, com és ara les de les 
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comunicacions, però no gaires més. Deien, aquella colla de galifets, 
que treballaríem vint hores la setmana, que el problema del transport 
s’hauria resolt i s’haurien eliminat els accidents i que no hi hauria hos-
pitals perquè amb els ordinadors no caldria que ens moguéssim de casa 
encara que tinguéssim mala peça al teler. Qui recorda avui el gran savi 
Haldane, un home eminent de debò? L’Enciclopèdia li dedica set rat-
lles. El rei Tancred, en els lleures que li deixava el regiment de la cosa 
pública, es dedicava a la lexicografia, amb un equip de col·laboradors 
a sou que li anaven fent llistes de paraules segon les seves indicacions. 
L’Esperança no era pas cap bellesa paradigmàtica, però era una dona 
molt temperamental, amb una gran temperatura amorosa. Això expli-
ca que el pobre Andreu, casat amb una dona tan maca com la Roser, 
caigués en les seves xarxes, així com explica que l’Eudald fes els ulls 
grossos. Quan la Roser ho va saber va trencar amb l’Andreu sense con-
templacions. El va treure de casa. La Balbina, la mare de la Roser, va 
lamentar molt els fets, i va omplir el pobre Eudald d’improperis, perquè 
sense la seva tolerància extrema tot allò no hauria passat. Però també el 
va compadir afectuosament perquè, segons com es mirés, la submissió 
a l’Esperança en feia també una mena de víctima. I al capdavall el va 
consolar.

L’home que sabia massa va desaparèixer, es va esvair, com si 
hagués passat a una altra dimensió. I era el que afirmaven els esoterites 
renovats. Les hienes ferotges del Servei de Seguretat Nacional i els 
tigres sense pietat del Grup Especial de Defensa, que solien mantenir 
una rivalitat sistemàtica i permanent, aquest cop havien acoblat homes 
i esforços per a eliminar d’aquest món el pobre home que sabia mas-
sa, exempt de càrrecs i culpes, però amb aquesta terrible circumstància 
imperdonable: que sabia massa. I ja semblava que el tenien localitzat i 
encerclat, sense fugida possible, i de sobte va desaparèixer sense deixar 
cap rastre ni cap pista. I els esoterites renovats van cuitar a proclamar 
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que havia passat a una altra dimensió, o a un món paral·lel, que, en 
realitat, no sabien ben bé si totes dues coses eren el mateix o eren co-
ses diferents, davant l’escepticisme declarat dels esoterites ortodoxos, 
sempre contrapuntats amb els renovats. Els vulpinites, com és natural, 
anaven més enllà, i titllaven els esoterites renovats d’obscurantistes, 
ignorants, supersticiosos, llanuts i apagallums, però com que en els 
seus atacs i les seves diatribes no van saber evitar una generalització 
molt marcada, van aconseguir que, en una certa mesura, molt matisada, 
això sí, els ortodoxos es solidaritzessin amb els renovats. Així, el doctor 
Babamel Melabab (és així, Melabab, que no és, doncs, cap palíndrom 
de Babamel com s’ha dit tan sovint per part de gent indocumentada), 
va declarar que era gratuït i sense cap fonament afirmar que l’home que 
sabia massa hagués anat a parar a un món paral·lel o una altra dimensió, 
però que estava demostrada científicament l’existència inqüestionable 
de mons paral·lels. Els vulpinistes deien que la cosa més probable era 
que els perseguidors de l’home que sabia massa, els agents del SSN 
o del GED, tant se val, haguessin caigut en una trampa que els havia 
parat un habilíssim especialista en informàtica, que, d’una manera o 
d’una altra, els havia conduït cap a una pista falsa. Aleshores els agents 
del SSN i els del GED es van retreure mútuament aquell fracàs, que els 
posava en evidència davant els ulls de les altes instàncies. Com que no 
acceptaven que hi pogués haver cap món paral·lel ni cap altra dimen-
sió, tal com deien els esoterites renovats, es van acollir a les tesis dels 
vulpinites: algú havia aconseguit de penetrar en els seus sistemes infor-
màtics i els havia guiat cap als trens de gran velocitat mentre l’home 
que sabia massa se n’anava amb cotxe de línia o amb taxi en direcció 
contrària. Van intentar seguir el fil a la inversa d’aquella informació 
enganyosa, però la pista es diversificava horriblement en un nombre de 
possibilitats al·lucinant: un museu d’art (amb una relació de 219 insti-
tucions possibles), una acadèmia de bones lletres (amb una llista de 54), 
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una institució numismàtica (19 possibilitats), una societat de ciències 
naturals (24 institucions possibles), un partit polític (una sola possibi-
litat!) i una acadèmia o un cercle de caràcter filosòfic, en el sentit més 
ampli del terme, que incloïa, per tant, la filosofia especulativa, el pensa-
ment global, l’il·luminisme, l’orientalisme, l’accidentalisme, l’adopci-
onisme, l’animisme, l’al·legorisme, l’escolasticisme, el determinisme, 
l’espiritisme, el gnosticisme, l’hinduisme, la càbala, el nativisme, el 
lul·lisme, el mecanicisme, l’universalisme, el relativisme, el pragma-
tisme i fins i tot l’esoterisme. En total, van comptabilitzar 919 centres o 
institucions un dels quals podria ser l’autor de la pista falsa. Només de 
cabàliques, cabalistes i neocabalistes n’hi havia més de cinquanta. Els 
investigadors es van quedar al·lucinats. Era impossible seguir tots els 
fils. Calia començar de zero. Però aleshores la informació d’Internet es 
va disparar. Cada dia sorgien diverses pistes noves. L’home que sabia 
massa havia estat vist a l’hostal vell de la vall del Flum, a la festa major 
de Castellvell, a la biblioteca municipal dels Alzinells, als exercicis es-
pirituals dels suixinites de Llancià, festejant amb la dona del president 
de la Gran Fundació sota els porxos del carrer Major, tocant la flauta 
dolça a la placeta de l’Oli, a la fira de productes artesanals, a les festes 
de la Vinya i el Vi, en una fira del dibuix, viatjant amb un carrilet de via 
estreta, entre els assistents a una representació dels Mestres Cantaires 
de Nuremberg, actuant de comparsa en una cercavila, contemplant amb 
molt d’interès i una atenció excepcional les pintures de The National 
Gallery... Els investigadors van seguir aquesta última pista, que era la 
més versemblant, però es veu que no va donar cap resultat.

Però al capdavall, què sabia, l’home que sabia massa? N’hi ha 
que diuen que no ho sabia ni ell mateix. Era, evidentment, un home 
que sabia moltes coses, però no podia saber per quina raó els agents 
del DSN (l’antic SSN, que havien decidit canviar Servei per Depar-
tament, perquè trobaven que SS, encara que anés seguit d’una N, feia 
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molt de mal efecte) i del GED el perseguien tan acarnissadament. És 
clar que quan es diu que sabia moltes coses també cal explicar què es 
vol dir. Era, sembla clar, un home d’una gran cultura, capaç de llegir 
en dotze o quinze llengües diferents, i amb uns grans coneixements de 
filologia, d’antropologia, d’història, de geografia, de matemàtiques, de 
paleografia, de filosofia, de religió, d’història de l’art, d’escripturística, 
d’astronomia i d’astrologia, i de moltes coses més. Ara: el docte senyor 
Pi Rovira opinava que calia distingir entre cultura i informació, que 
avui el que es valorava més era la informació, a la qual només podien 
accedir uns quants privilegiats o afortunats, contràriament a la cultura, 
continguda en els llibres i, doncs, accessible a tothom. Potser sí que 
el senyor Pi Rovira tenia raó, però som on érem. Què sabia, l’home 
que sabia massa, perquè fos objecte d’aquella persecució? Segons els 
esoterites, era que tenia la prova de la unió matrimonial de Maria de 
Magdala i Jesús de Natzaret i de l’existència dels seus descendents i 
del seu paper en la història. Ja és una cosa admesa per tothom: la conei-
xença d’aquests fets produiria una convulsió mundial, i un trasbals de 
conseqüències esparveradores. Els vulpinites rebutjaven aquesta teoria, 
que els semblava novel·lesca i fantàstica. Segons ell, l’home que sabia 
massa sabia qui van ser els autors autèntics de l’atemptat del dia onze 
de setembre contra les torres de Nova York. A mitja veu, en cercles 
molt tancats, corrien veus que afirmaven que el moros no hi tenien res 
a veure, que ho havien fet ells mateixos, probablement la CIA, amb 
consentiment tàcit del president, amb la idea que els servís de pretext 
per a instaurar a Amèrica un sistema de repressió, de control i de falta 
de llibertat. I hi afegien detalls que esgarrifaven. També es deia que els 
de la CIA havien comptat amb la col·laboració dels haixnharites, que 
volien llevar protagonisme a la diada d’homenatge nacional al conseller 
Casanova i fer que quan es parlés de l’onze de setembre tothom pensés 
en les dues torres americanes en lloc de rememorar l’èpica defensa dels 
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catalans l’any 1714. Fos com fos, a l’home que sabia massa se l’havia 
empassat la manigua i els pobres esmolets del DSN i del GED anaven 
temptejant esmaperduts per les sales de The National Gallery, la vall del 
Flum, l’observatori Fabra, els garrigars de Provença, els grans expres-
sos internacionals i l’aplec del Remei.
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El mèdium

Jo sempre he estat un partidari decidit i convençut de les con-
verses ordenades, del diàleg correcte i civilitzat, de respectar l’ús de la 
paraula a tothom, amb un respecte sever i inflexible, encara que no sigui 
en un debat més o menys formal sinó que es tracti d’una simple tertú-
lia amistosa, d’una conversa de sobretaula. I m’irriten profundament 
aquells qui no se saben estar d’interrompre els altres a cada moment. 
N’hi ha que ho troben tan natural que ho fan sense adonar-se’n. En el 
moment en què se’ls ocorre una cosa la diuen tot seguit, l’etziben sense 
contemplacions, sense pensar-s’hi ni un moment, sense encomanar-se 
ni als esperits dels avantpassats ni als ectoplasmes de l’avior. Del magí 
a la boca per la via més directa, pel camí més curt, sense formulismes 
de cap mena, sense prèvies, ni permisos, ni burots morals ni duanes de 
la cortesia. Pensat i dit, tot és u, sense cap consideració per qui parla, 
perquè sovint és precisament una cosa que aquest ha dit, a vegades un 
simple nom propi, que els desencadena el procés del pensament sobtat 
convertit en paraula a l’acte, encontinent, ipso facto. Donen una nova 
dimensió a aquella idea dels filòsofs del llenguatge segons la qual no hi 
ha pensament sense paraules. Per a aquests, no hi ha pensament sense 
formulació oral immediata. Així, quan el digne senyor Deulofeu, que 
acaba d’arribar de París, es disposa a donar-nos algunes explicacions, 
amb tota probabilitat d’un interès positiu, de les coses que hi ha vist, car 
el senyor Deulofeu és un home culte i sensible, amb un gran sentit de 
l’observació, com que se li ha ocorregut de comentar que hi feia molta 
calor, a París, la Trini, ràpida, li talla la paraula per a explicar que ella, 
el dia que ha passat més calor en la seva vida va ser una vegada que en 
ple estiu va haver d’anar a les Borges Blanques, la Nati hi afegeix tot 
seguit que l’oli de les Borges és el millor de tots els que hi ha al mercat, 
i la Loli rebla el clau dient que no compari l’oli d’oliva amb l’oli de 
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soja o el de gira-sol. Sovint he protestat contra aquestes interrupcions 
que constitueixen no solament una falta molt greu de consideració per-
sonal, sinó que, a més, comporten una desviació de la conversa, però 
la meva actitud sobre aquest punt és generalment molt mal acollida. 
M’adono que, en la nostra societat, és molt més mal vist no permetre 
una interrupció de la conversa que no pas aquesta interrupció mateix, 
la qual molts tenen per la cosa més normal del món. I la meva dèria 
de no voler tolerar aquesta mena d’interrupcions, especialment, com 
és natural, quan parlo jo, m’ha creat una certa mala fama i ha motivat 
que molts em mirin com un personatge asocial, extravagant, maniàtic, 
repatani i descortès. És així, tal com ho dic. Per tot plegat, de mica en 
mica he anat desistint de la meva actitud, i m’he anat avesant a deixar 
que en Pere expliqui que el general Prim era de Reus i que el van matar 
els de Valladolid o de Madrid, perquè en Joan  comentava que seguint 
el règim que li havia prescrit el metge s’havia aprimat deu quilos, o que 
la Trini ens informi que al cunyat del seu cunyat l’han operat de la pròs-
tata perquè el nostre bon amic Jesús Degollada ens acaba de fer saber 
que ha patit un infart, o que aquest banau ens il·lustri, perquè se suposa 
que som tan ignorants que ens ha de venir de nou, amb la notícia que al 
poble de la seva mare d’una escombra en diuen una granera aprofitant 
l’ocasió que intentàvem d’establir un esquema dels casos en què el pro-
nom adverbial hi té la capacitat per a representar els complements del 
verb introduïts per la preposició per. Efectivament, ens preguntem com 
és que diem “Vós dieu, que treballeu per la pàtria, oi? També hi treballo 
jo”, i en canvi diem “Què heu fet, vós, per la pàtria? No Ø heu fet res”, 
i el nostre contertulià ens diu que no en fem cas, que al poble de la seva 
mare d’una escombra en diuen una granera. Què hem de fer? Dir-li que 
és veritat, que no hi havíem caigut, que això resol el nostre problema 
sintàctic? Omnia vincit amor. L’amor ho venç tot, ja ho havíem entès, 
ja. És més clar que l’aigua. Ara: si som dos (és a dir, tres), què? Perquè 
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el cas és que ella se n’ha anat amb aquell: a Berlín, a Baviera, al llac 
dels Quatre Cantons, al Tirol, a la Bretanya, a París, al Perigord. Aquell 
sí que ho pot dir, que omnia vincit amor. Però jo, que m’he quedat aquí 
fent de torsimany, per dir-ho d’alguna manera, jo, què? Jo sempre dic 
que quan ve el temps de la calor, la gent se’n comença a queixar amb 
uns grans escarafalls, d’una manera invariable, uniforme, i ja no para 
fins que arriba el canvi de temps, i que es nega a admetre la possibilitat 
que dins aquest període calorós, tal o tal dia faci una fresqueta prou 
acceptable. Rebutgen aquest comentari d’una manera categòrica. Fa 
molta calor i s’ha acabat. Però avui, talment com des de fa uns quants 
dies, sí que és ben veritat que fa realment una calor que, si se’ns permet 
de ser un punt hiperbòlics, podem dir que és insuportable. Nunc est 
bibendum. Ara t’escolto. Però n’hi ha molts que quan ja no poden negar 
els fets, perquè són més que evidents, aleshores neguen la seva impor-
tància (o en neguen la importància, com ens voldrien fer dir tant sí com 
no alguns estrenus campions de l’ús dels pronoms dits adverbials). En 
fi, tal com deia monsenyor Griera, quan ens explicava l’origen llatí de 
la llengua basca, qui més en sàpiga que més hi digui. Amicus Plato, sed 
magis amica veritas. Molt ben dit. Ara: què és, la veritat? Plató, ja sa-
bem qui és, però la veritat, qui ho pot dir, què és? Com ho podem saber, 
si això o allò és la veritat o no? Però malgrat tot, vull dir malgrat el que 
he dit respecte a la meva tolerància progressiva envers les interrupcions 
i els canvis de conversa, que a vegades se m’encomanen a mi mateix i 
tot, encara trobo, no hi puc fer més, ho porto a la sang, que se’n fa un 
gra massa, que se n’abusa terriblement. Però manen els altres. Quod 
principi placuit legis habet vigorem. 

En canvi, n’hi ha que diuen que els correctors són escriptors 
frustrats. A mi m’ho han dit unes quantes vegades. Alguns, per cor-
tesia, hi han afegit tot seguit que no parlaven pas per mi. No, i ara! 
Uns altres, però, no hi han afegit res, és a dir que era prou clar a qui es 
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referien. Doncs, ara que ho diuen, potser sí que la meva dedicació a la 
correcció (correcció d’estil, en diem, amb aquest amable eufemisme 
tan sovint comentat) prové de la meva frustració com a escriptor. Si 
es vol, del meu fracàs. Ara: aquest fet no és pas tan excepcional com 
això. Vull dir, a veure si ens entenem, que no és pas un fet exclusiu del 
món de les lletres. Així, hi ha molts practicants que no són sinó metges 
frustrats. I moltes mecanògrafes que són pianistes frustrades. I molts 
contribuents que són uns inspectors fiscals frustrats com una casa de 
pagès. I de solters, de concos, que, en realitat, són casats frustrats, en 
podríem dir una bella colla. Vivim en un món de frustracions, ve-t’ho 
aquí. Quan jo feia el soldat al Regiment Excursionista número 11, de 
Figueres, vaig observar que tots els sots-oficials (sergents i brigades, 
el nervi vivent de la companyia i del regiment) eren, sense excepcions, 
oficials frustrats –encara que oficials, en un cert sentit de la paraula, 
també ho eren tots ells. Jo vaig començar escrivint una novel·la que 
es deia El trinxeraire, amb la qual estava ben convençut que esdevin-
dria ric i famós, però no hi va haver cap editorial que me la volgués 
publicar. A tot arreu em deien que, com és usual en totes les novel·les 
dels qui comencen, es veia massa autobiogràfica. També vaig escriure 
diversos reculls de poemes: La barca fidel, La llum del passat, La nit 
sense son, La clau del teu pany, Un plec de versots, Les vores del llac, 
El pou del desig, El goig de tot l’any, Qui vetlla no dorm, De l’ase i 
de l’as, La fi del meu món, Les hores plurals, El cor sense cor, Amics 
i companys, Tu i jo, sols al món, Malgrat el desgrat, Perdut pels teus 
pits, Els dies llunyans, Les boires del Nord, Grisalles finals, Els núvols 
de dol, Les roses del mal, Volent i dolent, Raons del meu plany, Et veig 
sols de lluny i El seny del mirall, que vaig anar presentant successiva-
ment a tots els premis de poesia que convocaven, però no vaig acon-
seguir arribar mai ni a finalista. Però un dia vaig conèixer la influent 
Anna Balari-Sisquella, que formava part del jurat de tres o quatre dels 
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premis de poesia a què jo m’havia presentat infructuosament. Sense 
pena ni glòria, com posava en relleu el meu amic Jesús Degollada. 
Sense glòria, òbviament; però amb una mica de pena, si és que se’n 
pot dir pena de la desil·lusió de no haver guanyat. I li vaig preguntar, a 
l’Anna Balari-Sisquella, què li havien semblat, els meus poemes, i em 
va contestar que no estaven pas malament del tot, que hi havia molta 
inspiració però que encara eren una mica verds. Vaig comprendre fàcil-
ment que no se’n recordava gens, suposant que els hagués llegit, i que 
el que em deia m’ho deia per compromís. Però parlant, parlant, d’una 
cosa vam anar a parar a l’altra, i va resultar que era la directora literària 
d’una editorial molt important, Edicions Fòrum, i em va dir que més 
que no pas autors, que ja en tenia un sarró ple, buscava correctors, que 
costava de trobar-ne de bons. Jo m’hi vaig oferir i tot va venir rodat: 
vet aquí de quina manera tan senzilla vaig passar d’aspirant a escriptor 
a ser corrector, és a dir, escriptor frustrat. Ara: hi ha qui afirma que els 
correctors, en realitat, els correctors som co-autors. Els qui ho diuen 
són escriptors dolguts amb les nostres intervencions, volent posar en 
relleu que són excessives. Com en tantes coses, també en aquest cas es 
generalitza més que no caldria, car hi ha correctors que són molt res-
pectuosos amb els textos que han de revisar, però, pel que fa a mi, Déu 
n’hi do, de la mesura en què se’m pot considerar co-autor de moltes 
de les obres que he hagut de corregir. Vull dir que he actuat amb molta 
llibertat, que sovint he esmenat tant el fons com la forma, que si una 
afirmació m’ha semblat que era un disbarat l’he canviada sense gaires 
contemplacions. I els carlins que els mati Déu, i, si no, perquè els hi 
posava.

Quan els carlins digodins feien insegurs els camins Paganini en-
lluernava el públic musical de les principals ciutats d’Europa. Es veu 
que el seu virtuosisme violinístic era excepcional –amb el violí, fa el 
que vol, aquest home, deia el senyor Santanac, que l’havia sentit a Pa-
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rís– i, a més, tot i que era molt lleig, tenia un èxit extraordinari amb 
les dones. Diu que li feien cua. No sé qui va fer córrer la brama que tot 
plegat li venia d’haver fet un pacte amb el meu avi, però no recordo pas 
que aquest me n’hagués dit mai res. És clar que no m’ho explicava pas 
tot. Aneu a saber. Però tot passa. Paganini va morir més aviat jove, i els 
carlins digodins hi va haver un moment que se’n va atipar, de fer l’ani-
mal pels camins, i al capdavall també ho van deixar córrer. I un podia 
anar pel món sense por de trobar-ne cap. Sic transit gloria mundi. Però 
després dels carlins vet aquí que van aparèixer els trabucaires. 

El senyor Ladislau Aixalabarder, que tocava el violí molt bé 
–com a amateur, això sí– era funcionari del Departament de Governa-
ció. Alguns dels seus companys li deien Lau, cosa que es veu que in-
duïa a creure que es deia Estanislau. I algú, ben convençut que era així 
que es deia, havia optat per un altre hipocorístic d’aquest nom: li deia 
Tanis. També havia passat que alguns que no el coneixien però que 
l’havien sentit anomenar pel cognom precedit, com és molt habitual, 
per l’article personal, és a dir, l’Aixalabarder, ho interpretaven com si 
fos la Xalabarder i es creien que era una dona. Això em recorda que 
jo, de petit, em creia que el president de la República era una dona, 
perquè sentia que en parlaven dient l’Azaña, amb la z pronunciada 
com una s sorda, i jo ho interpretava com la Sanya. Nomen atque 
omen. Jo no anava tan enllà. A fructibus eorum cognescetis eos. Ni 
fruita ni verdura. El Xalabarder, era el senyor Aixalabarder, i amb to-
tes aquelles designacions paral·leles podeu feu una comunicació a la 
Societat d’Onomàstica, que segur que la rebran amb molt de goig. El 
senyor Aixalabarder era un home senzill, discret, gris, que procurava 
passar sempre desapercebut i que no s’alterava ni s’immutava per res. 
Solia dir, sembla, que si tots fóssim elitistes ja no ho seria ningú. I 
que quan l’enveja s’afegeix al menyspreu s’origina l’odi. També deia 
que no hi ha rius afluents. El senyor Aixalabarder s’havia casat amb la 
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baronessa Anna Serracoma, la qual el va abandonar al cap de dos anys 
de casats per llançar-se als braços d’un campió cubà, o colombià, o 
bolivià, de curses automobilístiques. El devia trobar un home vulgar 
i corrent, malgrat el violí, sense cap de les qualitats apreciades en el 
seu món d’aristòcrates i d’esnobs. Acta est fabula.

El príncep Estanislau de Pambolònia, aquest sí que es deia Esta-
nislau de debò, però no li deien ni Lau ni Tanis. No es pot dir que fos 
mala persona del tot i potser alguns dels elogis que solia rebre eren sin-
cers. Pocs, però. La majoria –dels elogis– provenien, com ja és fàcil de 
suposar, dels aduladors d’ofici, dels llagoters numeraris, dels encensers 
i els turiferaris. Dels llepes, que jo hauria dit en el meu llenguatge de 
noi de carrer, calçat amb espardenyes i amb els pantalons i el gec ape-
daçats. I un bon dia, el príncep Estanislau va envair el territori de la Re-
pública de la Conca de Galvany, no amb el propòsit decidit de fer mal 
sinó amb uns simplicíssims objectius annexionistes. L’annexionime era 
una pràctica política antiquíssima, ancestral, usualment beneïda, si no 
anava contra els seus interessos, pels paps de Rom, i el bon príncep 
Estanislau no volia pas anar més enllà. Ara: se’n podria dir, del príncep 
Estanislau, allò que s’ha dit de tants prínceps i governants: que ell no 
era dolent però els qui el voltaven, ui, els qui el voltaven: aquests sí que 
podien anar sols, els qui el voltaven. I això es deia no d’aquesta manera 
genèrica sinó particularitzant nominalment. Es deia, sobretot, de tres: 
en primer lloc, el duc d’Haixnharkhan, un tàrtar, o descendent de tàr-
tars, cruel d’entranya, amb un esperit decidit de fer mal, una autèntica 
bèstia carnissera; després el bisbe Hilari Delacassola, que era un home 
dominat per les frustracions, com els correctors d’estil, que tots plegats 
no són sinó una colla d’escriptors frustrats, i per un cúmul de ressenti-
ments (entre altres coses, es veu que estava ressentit perquè la Rosa de 
Cal Taverner li havia dit que no. Què es pensava, doncs?), i, last but no 
least, el general Massaplana, petit, mesquí, egoista, dur de cor i sòrdid, 
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un ver llambric pollós, una rata de claveguera proterviosa i, a més, una 
mica efeminat. I aquests tres eren els qui menaven i manaven els exèr-
cits d’ocupació del príncep. Se’n reien, dels qui es manifestaven tocant 
la gralla i el timbal i cridant “Fora, fora, les forces d’ocupació!”. El duc 
d’Haixnharkhan, el bisbe Delacassola i el general Massaplana havien 
promès solemnement que, als territoris que ocupessin, no hi deixarien 
pedra sobre pedra. Ab uno disce omnes. No cal, senyor llatinista. Tots 
tres eren ben coneguts, cadascun per ell mateix, per la pròpia maldat. 
Tothom fugia esparverat, esfereït, davant els esbarts sanguinaris dels 
tres fadrins digodins (per dir-ho d’alguna manera), procurant, si més no, 
de salvar la pell. El Ros de l’Anís també hauria volgut fugir, però era 
coix, no podia caminar. I el pobre Cec de Vilalba, com que ja feia tants 
anys que no hi veia, era com si visqués en un altre món. Però el Ros de 
l’Anís li va fer saber el que passava: s’acostava l’Anticrist i no deixava 
res per verd, ni l’agram, ni la canyota, ni les canyes del canyar, ni el ro-
maní, ni la menta, ni l’herba del mal donat. Si es quedaven, era gairebé 
segur que els tallarien el coll sense gaires contemplacions. I van decidir 
unir-se, fer societat, a fi d’evitar aquell malastre que amenaçava la seva 
vida. Van trobar un carretó vell, el Ros de l’Anís hi va pujar i el Cec de 
Vilalba, guiat per les seves indicacions, el va anar empenyent camí ral 
enllà, lluny de les urpes, els ullals i els coltells d’aquelles bèsties ferot-
ges, d’aquelles salvatgines sense pietat, que s’acostaven, ho destrossa-
ven tot i no respectaven res. I així, amb els esforços mancomunats (ah, 
la mancomunitat!) es van poder salvar tots dos, el Ros de l’Anís i el Cec 
de Vilalba, com els músics de Brema, cosa que no va poder dir tothom. 
Erant duo in carne una. Tant, potser no, però la cosa, en aquella ocasió, 
va anar més o menys així. I les orenetes? Les orenetes ja fa una colla de 
dies que van tocar el dos: ja no en veuràs pas ni una.

Si l’estiu passa de pressa, la tardor serà un llampec. Ben mirat, 
en aquest món en què ens ha tocat de viure, de feliços només en poden 
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ser els infeliços. Que un s’esbravi no vol pas dir que demani consell. El 
marit rai, que no ha de fer cua, deien, resignats, els dos amants rivals 
i engelosits. La coneixença de la causa del dolor no priva del dret del 
plany. La Marina em feia el salt amb un gramàtic diatònic i la Cèlia 
amb un músic (un compositor) diacrònic. I totes dues em preguntaven, 
cada una per la seva banda, si em sabia greu. Deu ser allò que en di-
uen una pregunta retòrica. Amicitia semper prodest, amor aliquando et 
nocet. No em planyo, només constato, explico. Sovint, especialment 
quan viatgem, ens agradaria ser on no som. Bastim l’alter ego a partir 
del propi jo, desdoblant-lo, separant-ne alguna part susceptible d’inde-
penditzar-se, o aprofitant elements d’algun altre alter ego. En canvi, a 
qui es veu que sí que sabia greu era a la Salomé, que era la dona (dona 
o companya sentimental, tot és u) del gramàtic diatònic, i a la Diana, 
que era la muller del músic diacrònic. Tant l’una com l’altra, però se-
paradament, és clar, em van prodigar a dojo, o a betzef, tal com deia 
el poeta críptic, els seus sarcasmes punyents i feridors: em van deixar 
com un drap brut, impulsades alhora pel despit i el menyspreu. Ara; 
quan van saber, la Salomé i la Diana, que es trobaven en el mateix cas, 
que es repetien, que tenien una actuació clònica, es van sentir com 
dolgudes o ofeses en el seu sentiment de la pròpia personalitat, com si 
se’n ressentís la consciència de la seva individualitat, i ho van deixar 
córrer. I les raons que poguessin tenir, cadascuna amb el seu, és a dir, 
la Salomé amb el gramàtic i la Diana amb el músic, ells se les deuen 
saber. En tot cas, a mi em van deixar tranquil, cosa que ja em convenia 
perquè la son em mata, sempre vaig curt de son. Com que tot el dia faig 
capcinades he arribat a constatar que hi ha somnis brevíssims, que no 
duren ni un segon. Les exigències de la rima, diuen, fan que un, prou 
sovint, digui una cosa millor que no aquella que hauria dit lliurement, 
sense cap mena de subjecció. Això també passa quan un vol evitar les 
cacofonies, que són tan desagradables. El goig més gran és esperar 
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plàcidament el que desitgem que arribi i que sabem segur que no dei-
xarà d’arribar –l’estimada o el tren, quan ens trobem en una estació 
llunyana, desavinent. A la gent no els agrada que t’apuntis les coses: 
els produeix malfiança, neguit, desassossec. Però hi ha vegades, quan 
veuen que et treus la llibreteta i t’hi apuntes no saben què, et tracten 
millor, amb més consideració. Verba volant, scripta manent. No sé pas 
com va anar, potser perquè tots plegats sabem les coses d’una manera 
incompleta, parcial, i sovint les confonem i les barregem, com aquells 
que diuen una de verda i una de calenta, o això és la mare del Tano, 
volent dir la mare dels ous, però el fet és que va passar que el gramàtic 
diatònic i el músic diacrònic, cada un per la seva banda, naturalment, 
es van pensar que la Marina i la Cèlia eren la mateixa persona, és a dir, 
el gramàtic diatònic es va pensar que la seva (diguem-ho així) Marina 
també mantenia relacions amb el músic diacrònic, i aquest es va imagi-
nar que la seva (ara no farem pas diferències) Cèlia també havia arribat 
a un punt de la màxima intimitat amb el gramàtic diatònic. I induïts, 
impulsats i esperonats, sens dubte, per un estúpid sentiment d’exclusi-
visme, pel fibló de l’orgull i de la vanitat masculina, van trencar, tots 
dos, cada un per la seva banda, aquella relació de què fins aleshores 
havien hagut tant de goig. A partir d’aquell dia, naturalment, van estar 
més per mi. Ja ho diuen, que la vida és una cadena. I quan el gramàtic 
i el músic van saber, perquè al capdavall tot s’acaba sabent, que la 
Marina i la Cèlia no eren pas la mateixa dona, que, tret del fet que em 
tenien a mi com a comú denominador, no tenien res a veure, van voler 
reprendre aquella amable relació que ells havien interromput, ja era 
massa tard, ja no hi havia res a fer. Tal com diu la dita, i aquí no cal 
saber gaire llatí, Déu nos en guard d’un ja està fet.

Doncs es veu que sant Pau, el de les epístoles sense farcir, en 
qüestions de moral era severíssim. Que ho diguin, si no, els efesis, que 
tants disgustos me li van donar, a aquell sant baró. El cas és que no sé 
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qui, alguna xafardera de mala mena, o qui sap si algun envejós, apro-
fitant que l’apòstol feia la carrera de Tarragona (talment com el patró 
Saura feia la carrera d’Alacant), a predicar-hi l’Evangeli –sempre amb 
la seva taleia, l’home–, va córrer a trobar-lo per explicar-li els meus 
amors amb la Marta, que, segons com, des d’un cert punt de vista, pot-
ser sí que es podria considerar que tal vegada no són canònics del tot. 
Només em faltava això, a mi. Com si ja no tingués prou maldecaps, jo! 
Però, ves quina sort, vet aquí que un deixeble del pare Batllori (el pare 
Batllori distingia entre alumnes i deixebles) em va dir que no patís, que 
no hi havia cap prova documental de l’anada de sant Pau a Tarragona, 
que aquell viatge amb el qual s’ha fet tanta escudella no era sinó una 
mera suposició alimentada per la conjunció d’un ingenu amor propi 
local i el zel ultrancer dels catòlics integristes, i que la cosa més pro-
bable és que no hi hagués anat mai. Uf, quin descans! Ben mirat, prou 
feina tenia, l’home, a mantenir la correspondència al dia. Non omnia 
possumus omnes. Exactament. No es pot anar a tocar el voraviu als de 
Tessalònica i, alhora, anar a tocar allò que no sona als de Tarragona. 
D’altra banda, i els de Girona, què? Sí, els de Girona. Els de Girona 
diuen que és molt bonic que a ells els esmolets de la historiografia els 
neguin categòricament que un bon dia havien rebut la visita oficial del 
senyor emperador Carlemany, el de la barba florida, i que assegurin 
que és un relat llegendari sense cap fonament, i que, en canvi, aquests 
mateixos, si no tots, molts, quan es tracta de l’anada de l’apòstol a Tar-
ragona facin l’orni i el desentès i procurin canviar de conversa. Això 
és el que diuen, els de Girona, i tenen tota la raó. O tots moros o tots 
cristians. O tots magribins o tots europeus. O tots integristes o tots lliu-
repensadors. O tots tridentins o tots progressistes. O tots presbiterians 
o tots episcopalistes.

Nomina sunt odiosa. Depèn. Segons com. És molt elàstic. Al 
gloriós Regiment Excursionista número 11, en l’etapa inicial de la nos-
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tra vida militar, abans de dur a terme les excursions projectades per 
l’estat major de la divisió, vam passar unes setmanes fent la instrucció 
teòrica i pràctica. I un bon dia ens van donar –a tornar– un fusell, un 
fusell per cap. Però no volien que en diguéssim el fusell. N’havíem de 
dir el mosquetó (cosa que a mi em recordava D’Artagnan i els seus tres 
alegres companys). I si a cap de nosaltres se li escapava de dir el fusell 
s’enfadaven. Ui, com es posaven. Es veu que n’havien fet una qüestió 
de principis. Ara: alguns de nosaltres, amb les ganes de barrila pròpies 
de la joventut, o potser ja amb un incipient esperit transgressor (això 
de la transgressió ja ve de lluny), no dèiem ni el mosquetó ni el fusell: 
dèiem l’escopeta. Això sí: d’amagat. I tant, d’amagat! D’amagat del 
capità, del brigada, del tinent, del sergent, del comandant i del senyor 
coronel.

I els trabucaires, què? Què, els trabucaires? Els trabucaires, com 
el seu nom indica, no anaven ni amb mosquetó, ni amb fusell, ni amb 
escopeta. Anaven amb trabuc. Sembla clar que els deien trabucaires 
perquè anaven amb trabuc i no pas a l’inrevés, que anaven amb trabuc 
a fi de no desdir d’aquella gloriosa denominació. El fet és que, tradici-
onalment, per una associació d’idees plenament assumida, sempre hem 
identificat la pràctica del bandolerisme amb la utilització del trabuc. 
No sembla pas que fos gaire pràctic, el trabuc, però en la predilecció 
pel seu ús que manifestaven els bandolers i lladres de camí ral hi havia, 
segurament, raons psicològiques. Que la visió del trabuc, el feréstec 
trabuc, tal com diu Marià Vayreda quan explica l’arribada de l’Avi i el 
Roig a la timba del molí, omplia de terror les víctimes dels bandolers 
i els llevava vel·leïtats de resistència es pot admetre com a cosa certa. 
I, com en tot, la tradició té molt de pes. Va ser un bandoler de molt de 
supòsit del sector del Berguedà, el Solsonès i el Lluçanès, conegut amb 
el malnom del Cabrer, perquè de petit havia guardat cabres, que va 
trencar amb la tradició i va optar per l’escopeta de dos canons, que li 



138

El laberint diacrònic Albert Jané

devia semblar més pràctica. El poeta Verdaguer en va deixar constàn-
cia en una de les seves rondalles (un magnífic relat, que haurien pogut 
escriure també Bertran i Bros, que era de Collbató, o el mateix Josep 
Pla): “No veus relluir la seva escopeta de dos canons que té espantat 
lo Lluçanès?” diu, al seu company, un dels dos sastres de Sant Boi que 
anaven a dormir a Sora. Curiosament, a Andalusia el procés va ser 
idèntic. Els bandolers andalusos clàssics, els de l’època d’or, anaven 
amb trabuc, com els seus col·legues catalans, fins que en va arribar un, 
l’últim, cronològicament, dels grans bandolers andalusos, dit el Perna-
les, que va trencar amb la tradició, i com el nostre Cabrer es va decidir 
per l’escopeta. Nihil novum sub sole. Potser sí. Vull dir que potser sí 
que no. Ara: de qui ho hauríem de dir, del Pernales o del Cabrer?

En fi, cada cosa al seu calaixet i tu omnipresent. L’Anna Bala-
ri-Sisquella, a Edicions Fòrum, em va encarregar la revisió d’una sèrie 
de novel·letes sentimentals, originals de la senyora Beatriu de Formen-
tor, la reina de la novel·la rosa, que aleshores escalava vertiginosament 
els cims de la fama. Aquestes novel·letes –en total, en va publicar vui-
tanta-set– van tenir un èxit extraordinari, van conèixer una gran difusió. 
Eren, com ja es pot suposar, uns relats molt elementals, amb un patró 
argumental invariable, el d’uns amors contrariats que al capdavall es 
resolien feliçment, però amb una inventiva molt notable, amb tota una 
galeria de personatges secundaris molt diversos i ben trobats, i amb tot 
un joc de referències mútues, en les diverses novel·les, només insinua-
des o lleument exposades, i que no tenien pròpiament cap significació 
argumental, però que captivaven el lector, que s’adonava, gairebé in-
conscientment, que li parlaven de coses que li eren familiars i que el 
situaven en el nivell superior de les persones que saben coses que no 
saben els altres. Però des del punt de vista del llenguatge, de la redac-
ció i de l’estil, aquelles obretes tenien molt a desitjar. Tal com és fàcil 
d’endevinar, aquest nom tan eufònic, Beatriu de Formentor, no era sinó 
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un pseudònim, un nom literari. L’autora, en realitat, es deia Roser Prats. 
Després, però, vaig descobrir que aquesta senyora no era l’autora sinó 
d’un nombre relativament curt del total dels vuitanta-set títols signats 
per Beatriu de Formentor, i que venia a ser com la coordinadora o direc-
tora d’una petita oficina, de caràcter familiar, en el sentit més ampli del 
terme, dedicada a la producció literària d’obres de consum. Però encara 
que no importava que tothom suposés o endevinés, o intuís, que Beatriu 
de Formentor no era sinó un nom literari (ja es veia), importava que no 
transcendís el fet que no totes les obres eren de la mateixa mà. Per tot 
plegat, i seguint les instruccions de l’Anna Balari-Sisquella, la meva 
missió era de rentar la cara ben rentada a aquell textos formalment tan 
descurats i rudimentaris. A més, la senyora Roser Prats es preocupava 
principalment dels drets d’autor (que no va pas pretendre mai que en di-
guéssim, en el seu cas, drets d’autora, com ens va passar amb la poetes-
sa Carolina Menjacrú, la coneguda autora del poemari Sóc de ta raça), i 
no demostrava gaires pretensions literàries. I va ser així que vaig rema-
tar el procés autor frustrat /corrector /co-autor. Perquè revisant els tex-
tos de la Beatriu de Formentor vaig fer el que vaig voler, sense que mai 
m’arribés a dir res ningú. L’Anna m’encarregava sovint que alleugerís 
alguna descripció (sobretot, jardins florits i postes de sol), que deia que 
afeixugava el relat, però aleshores el text curtejava i el compaginador 
exigia més lletra. Més lletra? Qu’à cela ne tienne! que diuen els de la 
gavatxeria. Va ser així, principalment, que vaig anar col·locant els meus 
pensaments i els meus aforismes en els relats de la senyora Beatriu de 
Formentor. A Les tres roses, la frase que diu el marquès de la Sala, quan 
renuncia a la mà de la princesa, “La fascinació del laberint sempre s’ex-
perimenta de fora estant” és meva i ben meva. No hi acaba de lligar del 
tot, amb el context, però potser això encara la fa més suggestiva. En fi, 
no és pas el cas de reproduir ara totes les aportacions originals meves 
al corpus textual del cicle novel·lístic de Beatriu de Formentor, però 
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permeteu-me que deixi constància, si més no, de les següents: A En alta 
mar vaig col·locar al capità Campbell, que representava un home d’un 
cert tarannà filosòfic (modestament filosòfic) dues autèntiques perles, 
“La carota i la careta es posen d’acord a fer bona cara al mal temps” 
i “Ens causa més goig el perill evitat que el desig acomplert”, que em 
sembla que no diria mai ningú que es tracta d’interpolacions alienes. 
A La casa del desmai, que tenia un final una mica desfibrat, vaig posar 
en boca del baró de Rocafort la meva frase “Els set pecats capitals han 
reduït el tipus d’interès”, que crec que l’arrodonia superbament, i no 
sé qui, fins i tot, me’n va parlar amb elogis, sense sospitar que la frase 
era meva. La següent és tributària alhora del nostre Ruyra i del gran 
Omar Kayyam (que si l’has d’anar a buscar a l’Enciclopèdia la feina 
és teva, perquè aquella colla de barrufets me l’hi van entrar per Umar 
Hayyam, amb un aparat científic de diacrítics que hauria fet les delícies 
del canonge Collell), però passada pel meu gresol personal: “Quan el 
Sol beu més del compte la Lluna es mareja”. Vaig fer filigranes, amb 
aquesta frase. A Amor tardoral la faig dir al professor Serratosa i a Els 
dos punyals a un fabricant de xocolata, un home molt ric, el senyor Co-
dina-Codinac, però la Núria Masdevall li pregunta, perspicaç i incisiva, 
si aquella frase és realment seva, i el senyor Codina-Codinac ha de con-
fessar que, de fet, no, que un dia l’havia sentida al professor Serratosa. 
Estic ben segur que els lectors d’Els dos punyals, la gran majoria dels 
quals, amb tota probabilitat, també havien llegit Amor tardoral (encara 
que no tots, és clar), potser recordarien la frase dita pel professor i això 
els havia de donar una sensació plaent de complicitat, de persones ben 
informades, situades dins de l’olla. I, encara, no em sé estar de recordar 
que a Sor Teodora de Viladós, al final del capítol en què el príncep Nor-
rius anuncia que es casa amb la vídua Roviralta, li faig acabar la seva 
comunicació dient “Qui parla entre cometes i escriu entre parèntesis 
acaba entre claudàtors”, cosa que deixa amb la boca oberta la mare 



141

El laberint diacrònic Albert Jané

abadessa, l’administrador general i el coronel, que es pregunten, a cor, 
“Què deu haver volgut dir?”.

Saps què passa? Que tothom fa el que li dona la gana. Per això, 
en el darrer moment, el Consell Executiu ha acordat, per cinc vots con-
tra dos, acceptar la reintroducció de l’accent circumflex (^) i rebutjar 
l’admissió de la pleca o barra inclinada (/) en el sistema gràfic vigent, 
per sis vots contra un, concedir la condició de denominació d’origen 
a les olives arbequines i als bunyols de l’Emportà, i, per unanimitat, 
ajornar sine die la fi del món, que havia estat precipitadament fixada 
per al darrer cap de setmana del mes entrant. Mentre no es faci mal a 
ningú tant és col·leccionar capicues com escriure versos dolents (tant 
si s’entenen com no, això és igual), però els elitistes, que no es fiquen 
mai amb els primers, són severament crítics amb els altres. Els quatre 
inquisidors van revisar detingudament, meticulosament, les ordenances 
del gremi de venedors d’olis i sabons i van creure trobar-hi, entre les 
disposicions d’un articulat molt espès, uns versos críptics que podrien 
contenir afirmacions heterodoxes i perilloses per a la puresa del dogma, 
però la dona del president del gremi els va tocar una balada escocesa 
amb una arpa cèltica i això va esvair les seves sospites. Com que creien 
que sant Gregori era el patró de la tauromàquia, a causa d’una mala 
lectura del SN Sant Gregori taumaturg, quan li van dedicar una esglé-
sia la van fer rodona, com les places de braus. Un investigador privat, 
H. de J., s’ha especialitzat en la creació de pistes falses. Gràcies a ell, 
l’entranyable princesa Daniela ha pogut viure un idil·li feliç i tranquil, 
de llarga durada, no se sap ben bé amb qui, per les amables i rialleres 
valls del Tirol, el país del goig més pur, mentre un núvol espès i infecte 
d’infames paparazzi la cercaven, desesperadament i infructuosa, per les 
Illes Balears (incloent-hi les Pitiüses, les quals, pròpiament, no formen 
part de les Balears, passa que sovint, per costum, per rutina o bé, també, 
per raons de brevetat i concisió, que sempre cal tenir en compte, quan 
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diem les Balears volem dir també les Pitiüses, cosa que, al capdavall, 
no és tampoc un disbarat tan gros com això). En Feliu Estruc tenia tanta 
mala sort que, una vegada que, per una d’aquelles circumstàncies tan 
casuals, va ser elegit rei (S. M. Feliu I), l’endemà mateix es proclamava 
la República.

Ara que parlem de la República, em van dir que la reina d’Es-
pases, quan va quedar vídua per segon cop (per segon cop consecutiu, 
com diuen habitualment els periodistes), tipa de l’estolidesa de molts 
homes, com els seus dos primers marits, que eren més rucs que una 
maça d’estellar, o que un cove, com sol dir el poeta de Peramola, es va 
voler tornar a casar, però ara amb un home que fos intel·ligent de debò. 
I va fer saber que aquesta vegada (a la tercera va la vençuda) no s’uniria 
en matrimoni sinó amb un home que fos capaç de resoldre el problema 
següent: vedells a cinc duros, xais a duro i ànecs a ral, cent caps cents 
duros (un clàssic autèntic, de gran tradició). Van ser molts, que el van 
intentar resoldre, com el doctor Nemesi Perpetuïna, que havia estudiat, 
si més no en teoria, a Yale, el famós savi Sever Socotrí, que es creia que 
ho sabia tot, i el professor Tiburci de les Orelles, un contertulià d’ex-
cepció i de gran anomenada, parò cap no se’n va sortir. L’únic que va 
saber resoldre el problema va ser un modest mestre d’escola, el mestre 
Maçana, un ensenyant molt digne, senzill i abnegat, savi sense preten-
sions, que els alumnes (els alumnes i les alumnes, i tant que sí, ja ho 
podeu ben dir) duien pel carrer de l’amargura. I la reina d’Espases s’hi 
va casar, sense fer cas dels comentaris viperins de la reina de Copes, el 
mestre Maçana va abandonar l’ensenyament (el conseller no se’n sabia 
avenir) i van ser la mar de feliços. Voleu un exemple de matrimoni fe-
liç i avingut? El de la reina d’Espases i el mestre Maçana. Per la seva 
banda, els inquisidors de la Sagrada Oficina van saber que hi havia una 
colla de desvergonyits i de poca-penes, sempre, sembla, amb la idea 
de la transgressió (l’arriben a tenir al cervell, molts, la idea de la trans-
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gressió!) que celebraven periòdicament misses negres (sorprenentment, 
amb música de Vivaldi, de Corelli i de Fauré, de Tartini, Boccherini i 
Marc-Antoine Charpentier). Escandalitzats fins al punt més alt o, dit 
altrament, bavejant de satisfacció mal dissimulada, els inquisidors van 
emprendre sense torbar-se una investigació a fons a fi de descobrir tots 
els implicats en la celebració d’aquelles misses estrictament prohibides 
pel rigor de les ordenances. Ja es podien anar preparant. Però com que 
s’hi van posar de debò, sense plànyer-hi mitjans, esforços i temps, van 
arribar al coneixement que no solament es feien misses negres sinó que 
també se’n feien de blaves, de grises, de vermelles, de verdes (que eren 
segurament les més concorregudes), de grogues, de carbasses i de color 
taronja. A més, també van saber que els de la Rosa Creu, que d’ençà 
que rebien una subvenció municipal anaven la mar de llançats, en fe-
ien de color de rosa, i que els neotemplers, probablement empeltats, 
o entremesclats de càtars, encara que ells ho negaven fermament, en 
deien de bicolors, verdes i vermelles, segons els uns, i blaves i grises, 
segons els altres. I, encara, es van poder assabentar que la poderosa 
Societat de Dones sense Brida, infiltrada, amb molta força, en diverses 
associacions internacionals de versaires, de cal·lígrafs i d’ortògrafs, de 
practicants de la meditació empírica i d’adeptes del pensament global, 
celebraven regularment misses liles. Davant aquest panorama tan bigar-
rat, d’una complexitat que no haurien imaginat, i farcit de les connota-
cions més impensades, els inquisidors de la Sagrada Oficina, actuant, 
excepcionalment, amb bon sentit, van decidir que era millor fer els ulls 
grossos, i se’n van anar a fer una bona menjada de musclos a un restau-
rant típic de la Barceloneta –on es veu que ja els coneixien i els feien un 
tracte de favor. Non erat his locus. I som al pic de l’estiu i als carrers de 
la ciutat hi ha una gran estesa de fulles dels arbres. La Brígida de Bàs-
cara, la Còssima de Cànoves, l’Àngela d’Olèrdola i la Mònica d’Òdena, 
que tenien alguna cosa en comú i no sabien què era, van decidir, també, 
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formar una societat secreta, i van demanar a mossèn Ignasi Bicornell 
si acceptava de ser-ne el consiliari. Com que totes quatre eren plenetes 
però sense exagerar (tenien el bon point, que deia mussiu Souler), mos-
sèn Bicornell els va dir que no es podia matar tot el que és gras, però 
que es posessin en les seves mans i que no patissin per res, que ell s’en-
carregava de tot. Primum vivere, deinde philosophari, els va dir, encara, 
mossèn Bicornell, festiu i rioler. El que no s’apunta s’oblida. Ens diuen, 
ben convençuts, que les pluges són imminents.

Jo dic (com diuen els anglesos) que els llibres amb els plecs 
sense tallar són una invitació a no ser llegits. Em sembla que sí, que 
ja la tenim aquí, la pluja. No he sabut mai si va ser gràcies a la Ma-
rina o per influència de la Cèlia que, inesperadament, vaig obtenir la 
cobejadíssima plaça de secretari de la Fundació. Potser també hi van 
influir el meu poliglotisme, l’habitual correcció ortogràfica de la meva 
redacció (un se’n faria creus, de la importància que hom sol donar a 
l’ortografia: als ulls de molts, desmereix més una falta d’ortografia 
que tres anacoluts) i les meves citacions llatines, de què uso sense 
abusar, amb una freqüència moderada i molt ben calculada. Però el 
meu excel·lent i ben informat amic Jesús Degollada, que ha sabut 
adonar-se que avui es dona més importància a la informació que a la 
cultura, em diu que em desenganyi, que no hi ha res del que he dit. El 
que va passar, segons ell, era molt senzill: el lobby dels immobiliaris, 
capitanejat pel senyor Trinitat Bellmunt, un autèntic tanc entremesclat 
de rinoceront, tenia un candidat, i la màfia dels inversors, amb el lide-
ratge bicèfal del senyor Joan Puig i el senyor Casimir Colldelapau, en 
tenia un altre, i el contenciós era de solució difícil. Es va resoldre, al 
capdavall, d’una manera clàssica i no gens original: ni l’un ni l’altre. 
Ni el candidat dels immobiliaris ni el dels inversors. Un elegit innocu, 
gris, sense relleu, que no satisfeia ni el uns ni els altres, motiu pel qual 
era acceptat pels uns i pels altres. Ara: per aquesta raó, precisament, 
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els uns i els altres, és a dir, tots plegats, em feien la vida impossible, 
s’atipaven de posar-me bastons a les rodes. Què hi farem. Agunt opus 
suum fata. Qui no té un all té una ceba i, qui no, un enciam, una es-
carola, un api, una pastanaga o una carxofa, especialment en el camp 
de les manies, les dèries, les idees fixes. Així, al gloriós Regiment 
Excursionista número 11, més que no pas dir-ne fusell, escopeta o 
mosquetó, de l’arma llarga que ens van donar –a tornar– un cop ja 
ens van considerar prou instruïts, el que importava sobretot era que 
no es rovellés. En aquest punt sí que eren reconsagrats de debò, tant 
més que aquelles eines tenien una tendència pertinaç, que semblava 
gairebé genètica, a rovellar-se tot seguit que un es distreia una mica. 
Contra les manies no hi ha res a fer. El senyor Trinitat Bellmunt, per 
exemple, no podia suportar que d’una missa (fent abstracció del co-
lor) se’n digués una eucaristia. Argumentava que d’una missa sempre 
se n’havia dit una missa, i que no hi havia cap raó per a canviar aquest 
nom. El senyor Joan Puig i el senyor Casimir Colldelapau, relacio-
nats, més o menys, amb comunitats cristianes de base, li objectaven 
que el llenguatge és un organisme viu i, doncs, canviant i que per a la 
sensibilitat del creient actual, que procura defugir certs dogmatismes 
i aspectes encarcarats de la religió i de les celebracions litúrgiques, la 
paraula missa podria tenir certes connotacions que potser es podrien 
considerar poc positives. Ara: el senyor Joan Puig i el senyor Casimir 
Colldelapau discrepaven entre ells per la qüestió de la sala d’actes, 
que era tal com defensava el primer que se n’havia de dir, oposant-se 
a l’adopció del mot auditori, innovació propugnada molt tenaçment 
pel senyor Casimir Colldelapau. I el senyor Trinitat Bellmunt, que 
defensava la missa, vull dir el mot missa, a peu i a cavall, no se sabia 
avenir, sorprès i meravellat, de les discrepàncies del senyor Joan Puig 
i del senyor Casimir Colldelapau a propòsit de sala d’actes i auditori. 
I jo, pobre de mi, secretari sense veu ni vot, havia d’esperar pacient-
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ment que es decidissin a posar-se d’acord d’una vegada. Però per la 
finestra del meu despatxet podia veure un bé de Déu de teulades, amb 
xemeneies i antenes de televisió, i de patis i terradets amb plantes i 
flors, i, encara, els campanars de la Seu. Els capvespres eren dolcís-
sims i, ara i adés, les postes de sol glorioses. De fet, la ideologia és la 
gran enemiga de la terminologia, perquè sempre hi ha qui està dispo-
sat, per motius ideològics, del color que sigui, a rebutjar tossudament 
l’admissió o l’ús de tal o tal mot del llenguatge terminològic. Hi ha 
qui té codi i no té secrets. Els núvols es riuen del laberint, passen per 
sobre. Els terroristes intel·lectuals ens volen fer creure que tot el que 
diem si no és una bestiesa és una obvietat. A vegades els versos s’in-
dependitzen del poema. Tamen poetis mentiri licet.

El cas és que no sempre podem saber si una història és verídica 
o és inventada. Expliquen, per exemple, que una vegada el masover 
del Puigdoure venia de Rellinars amb un bon bossot. No es diu quins 
tractes hi havia tancat però l’home tornava cap a casa molt content, amb 
la bossa plena. Però molt abans d’arribar-hi es va posar a ploure. Com 
plovia! A bots i a barrals. I com que pel camí no hi havia cap aixopluc, 
el masover no tenia més remei que aguantar el xàfec, i tot fent via, tan 
de pressa com li era possible, l’home anava maleint la pluja i qui l’ha-
via inventada. De sobte, en un revolt del camí Ral li va sortir un lladre, 
armat amb un trabuc que feia feredat. Es veu que n’havia tingut esment, 
que el masover del Puigdoure tornava de Rellinars amb la bossa inflada, 
i no deixaria escapar l’ocasió. Li va encarar el trabuc i li anava a dema-
nar la bossa, però com que el masover, instintivament, va fer un gest 
més aviat decidit, com si se li volgués abraonar, el bandoler va disparar 
el trabuc sense gaires contemplacions. Es va sentir XUF i no va passar 
res més. L’aigua de la pluja havia mullat la pólvora i el tret va fallar. 
Sense l’avantatge de l‘arma, i veient que el masover del Puigdoure era 
un home alt i cepat, el lladre es va acovardir i va fugir corrent. I el bon 
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masover va pensar que havia anat massa de pressa a maleir la pluja, car 
era gràcies a la pluja que havia salvat no únicament la bossa sinó també 
la vida. Si no arriba a ser per la pluja, ara ja fora mort. Vet aquí, doncs, 
una història molt bonica, però potser poc creïble. No perquè sigui in-
versemblant sinó perquè conté una lliçó moral que la situa en el pla de 
les faules i els apòlegs.

Doncs quan jo explico que durant molts anys, en una bota polso-
sa, d’una taverna tronada i anacrònica del barri vell hi havia escrit, amb 
un tros de guix, la lletra del Gaudeamus igitur, l’himne universitari, 
tothom es pensa que m’ho invento. Però parlo de fa molt de temps, 
és clar: ara ja no hi deu ser. Al capdavall, el joc de l’oca ve a ser com 
l’Odissea –guardant les proporcions, naturalment, ja s’entén. Encara 
que costi de creure, també, n’hi ha que només fan comèdia quan no els 
mira ningú. I n’hi va haver un que es va escapar de la presó gràcies a un 
error de l’ordinador: això va sorprendre encara més els informàtics que 
els carcellers. I, encara, l’altre dia, en vaig sentir un dels de la televisió 
que deia “Ens volen donar ase per bèstia”. És increïble, que l’hi deixin 
sortir. Però es veu que sí, que no miren prim. Això encara no es res, 
em diuen els assidus. No hi ha res a fer. Les orenetes volen i no dolen, 
i nosaltres, en canvi, volem i dolem: acompanyats, ens impacientem; 
sols, ens enyorem.

Com que la Fundació havia subvencionat generosament els tre-
balls del gran mestre Nicolau de les Os, quan es va morir em va to-
car d’intervenir en els problemes relatius a la seva herència. De fet, es 
tractava de la seva herència espiritual, però hi havia tres dones que la 
reclamaven: la seva filla, que havia tingut d’un primer llit, segurament 
un llit barroc, de fusta de noguera, d’aquells de sala i alcova, i que es 
deia Hortènsia de les Os, la seva vídua, que es deia Angelina Papace-
beta, dels Papacebeta de Mu, que era la branca més aristocràtica, però 
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que es feia dir Angelina de les Os, perquè havia adoptat, decididament, 
el nom del marit, cosa que les feministes de la segona observança li 
havien retret amb una fúria apoplèctica i dionisíaca, i la seva secretària 
o col·laboradora íntima, que es deia Serafina-Andrea de Matajueus, ca-
sada amb un capità de miquelets que tenia un ull de vidre. La qüestió, 
que corria el perill d’esdevenir molt enverinada, va ser duta al gran 
sanedrí, i el comitè executiu va encarregar de resoldre-la a una comis-
sió de tres fariseus omnipresents (però no pas omniscients, ni de bon 
tros). Aquests fariseus es deien Matalàs, que era rabínic, Notanàs, que 
era sefiròtic, i Caidiràs, que era pre-cabàlic, els quals, inspirant-se en el 
cèlebre programa ideològic del Trica de Llançà (quan encara no tenia 
la vinya que li va pervenir d’una herència), van decidir que s’havien de 
fer parts iguals. S’han de fer parts iguals, parts iguals. Es tractava que 
les tres parts fossin realment iguals, iguals de debò, cosa especialment 
delicada tractant-se com es tractava d’una herència espiritual, i aquí és 
on jo havia d’intervenir. De moment, els tres dimonis de les Veremes 
de Maig, quan van saber que la qüestió havia estat encarregada als tres 
fariseus omnipresents, van tenir un gran disgust. Com es van posar! 
S’enfilaven pels pilars, per les columnes i els contraforts –sobretot pels 
contraforts, que no eren tan drets. L’enveja, ja se sap. És terrible, l’en-
veja, sembla mentida. No perdona ningú, l’enveja. Ni el mateix sant 
Jaume, que era un tros de pa, no se’n va escapar, de l’enveja. Per fer-se 
passar el disgust, els tres dimonis van convidar la Trini, la Nati i la Loli 
a prendre una copa, una copa o el que sigui, van precisar, però també 
van fer tard. Aquells tres dimonis sempre arribaven a misses dites. Per-
què la Trini ja ballava una polca amb en Maluk, la Nati un galop amb en 
Xaruk, i la Loli un minuet delicadíssim, probablement aquell tan bonic 
de Boccherini, amb en Miralacinta, que, de fet, encara que no volen que 
sigui dit, era el qui tenia més karma de tots tres. I el vell Paganini s’ho 
mirava amb un somriure sardònic, gairebé diabòlic, no exempt, però, 
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d’una certa tendresa. El fet és que jo, com a secretari de la Fundació, 
vaig ser l’encarregat de controlar el repartiment del patrimoni espiritual 
del gran mestre Nicolau de les Os, d’acord amb la decisió arbitral dels 
tres fariseus: a parts iguals entre la seva filla, la seva vídua i la seva 
secretària: tres senyores, tres senyores, que es feien dir sí senyor, tres 
senyores de bandera, bandera dels set colors. Sí, les coses com siguin: 
totes tres podien anar soles. Però com que no hi vaig plànyer hores ni 
esforços (de fet, no tenia gran cosa més a fer), em sembla que vaig re-
eixir a fer el repartiment amb la plena satisfacció de les tres parts impli-
cades. Les coses van com van. No tothom és un Paganini (no comparis, 
em diria, amb raó, la Loli) però es fa el que es pot. A més, la Marina i la 
Cèlia, desempallegades definitivament l’una del seu gramàtic diatònic 
i l’altra del seu músic (compositor) diacrònic no em deixaven tocar de 
peus a terra. Les coses van com van. Varium et mutabile semper femina. 
Sí, sí, d’acord, tot el que vulgueu: carpe diem.

A mi se’m va espatllar una aixeta, al pic de l’estiu, en ple mes 
d’agost, i no hi havia manera de trobar cap lampista. Va ser terrible, 
tot em queia al damunt, em semblava que s’acostava la fi del món, tal 
com prediquen aquella colla de beneitons empolistrats i encorbatats del 
portal de l’Àngel. Però una veïna em va donar el telèfon de l’Adreuet 
del carrer que no passa, li vaig telefonar, va venir el mateix dia i em va 
resoldre el gran problema. De fet, tècnicament, era més aviat senzill. I 
ja posats a telefonar, vaig trucar a la Mercè i la vaig convidar a sopar 
a Can Culleretes, i després vam anar a fer una copa al Paraigua. Va ser 
molt agradable. Ben mirat, no semblava pas que s’acostés, la fi del món.

Potser sí que la història de la pólvora del trabuc inutilitzada per 
l’aigua de la pluja fa un cert tuf d’apòleg moralitzant, cosa que no li 
lleva pas gens de valor, però no em negarà ningú que la història que 
ara explicaré és perfectament versemblant i creïble. La’m contà (que 
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diria el canonge Alcover) el meu pare, que Déu l’hagi perdonat, cosa 
que m’estranyaria molt, no com una rondalla del temps de l’avior sinó 
com un fet rigorosament verídic. Curiosament, l’escenari geogràfic és 
el mateix que el de l’altre relat, la serra de l’Obac, per on passa l’antic 
camí Ral, que el meu pare sempre m’havia ponderat com un tros de país 
molt desert i solitari, sense cap testimoni o presència de vida humana, 
talment que feia basarda i tot. Una vegada, un caçador que passava per 
un d’aquells caminots tan feréstecs, empaitant els conills o qui sap si les 
llebres o les perdius, de sobte, al bell mig del camí, va veure una serpota 
descomunal, monstruosa, que se li va alzinar tota ella, agressiva i ame-
naçadora. Era una serp que feia feredat de debò. Què pot arribar a fer, 
a tot estirar, la serp més grossa del nostre país? Tirant llarg, potser uns 
onze pams. Però no pas més. Devia ser una cosa així. El cas és el que el 
caçador va rebre una impressió tan forta que el va deixar tot trasbalsat. 
Encara va tenir esma, o presència d’esperit, per a engaltar l’escopeta 
–aquí sí que era una escopeta–, apuntar i disparar. Devia disparar els 
dos canons, sens dubte. I va matar la serp. Ara: l’impacte que li va fer la 
visió inesperada d’aquell monstre va ser tan terrible, com si dintre seu 
se li hagués rebentat alguna cosa, que aquell pobre home no va fer mai 
més res de bo. Va poder arribar a casa seva, encara, devia explicar més 
o menys el que li havia passat, però a partir d’aquell moment va restar 
totalment idiotitzat. I va passar la resta de la seva vida sense moure’s de 
casa, assegut en una cadira, com un vegetal, sense badar boca i amb la 
mirada extraviada. 

Es reien de mi i em deien ignorant perquè es veu que vaig con-
fondre la mitologia amb l’etimologia. Però ara em diuen, concretament 
el meu amic Jesús Degollada, que és un home amb molta informació, 
que no són pas coses tan diferents com això –a més de la semblança 
fonètica. N’hi ha que confonen coses prou més diferents i no se’n riu 
ningú. Per exemple, el sentit de l’humor i l’estupidesa, que no tenen 
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res a veure. O bé el bon temps i la calor aclaparadora. O l’elegància i la 
moda. O la qualitat i l’excés. O la sensibilitat i les manies. O la música 
i el soroll. O el silenci i el mutisme. O la companyia i el ramat. O la 
solitud i l’angoixa opressiva, asfixiant, còsmica i insuportable.

No és igual, tampoc, fer moros i fer morros. Són coses diferents. 
Ara: si la senyora Candelera sempre feia morros és perquè tenia sospi-
tes fonamentades que el seu marit, en Serafí Sistaner, dit en Mitjorella, 
que era oriünd de la conca de Meià, li feia moros. Tot això, naturalment, 
es va acabar amb el pagament de la nòmina per mitjà de transferència 
bancària.

I els fantasmes i els no morts, què? Els fantasmes i els no morts 
s’odien cordialment perquè reivindiquen el mateix espai.

Diu que una vegada, Ramon Llull i el Noi de Tona va coincidir a 
la festa major d’hivern (la festa petita, que en deien) de Puigllobent. En 
primer lloc, el gran beat va fer una prèdica tan encesa com raonada, tan 
vehement com ben travada, que era una petita obra mestra de la il·lació 
i del raonament deductiu. No hi va pas escatimar, certament, les raons 
necessàries. Però va desvetllar un interès molt escàs. Després, al mig 
de la plaça, el Noi de Tona va aplegar una rotllana al seu voltant i els 
va engegar un discurs (discurs, parlament o predicot, digueu-ne com 
vulgueu), incoherent i desballestat, però amenitzat a cor què vols amb 
facècies, rodolins, plagasitats, estirabots i acudits. Com rivia, la gent! 
(segons ens reporta un cronista local). Llull no se’n sabia avenir i treia 
foc pels queixals. Després, però, els dos oradors van compartir la taula a 
l’hostal dels Bigordans, on posaven, i la van fer petar llargament. El Noi 
de Tona va saber, en tot moment, tractar el beat amb la deferència que li 
era deguda, però sense desistir mai de la seva jovialitat i la seva desim-
boltura. Al capdavall, era un home de món, el Noi de Tona. I l’enuig 
de Ramon Llull es va fondre com la neu de la muntanya quan arriba la 
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primavera. L’endemà al matí, quan, a primera hora, Llull abandonava 
Puigllobent, ho feia amb el somriure als llavis i pensant que, en aquest 
món, no es pot occir tot el que és gras.

Doncs, de Puigllobent també s’explica que una vegada algú va 
anar a xerrar al batlle que el capellà li empaitava la dona i que, si podia, 
l’arrambava i tot. El batlle s’ho va prendre molt malament. Va dir que 
semblava mentida, el capellà, que predicava una cosa i en practicava 
una altra, i que ves quin exemple donava, i hi va afegir, encara, que el 
dia que vingués a tomb potser, fins i tot, li’n diria quatre de fresques, 
al senyor rector, per més rector que fos. Però quan li van puntualitzar 
que no es tractava pas del senyor rector sinó del vicari, l’home es va 
calmar encontinent. “Ah, el vicari... El vicari és diferent” va comentar, 
comprensiu, el senyor batlle. “El jovent, ja se sap, el jovent... Jo mateix, 
quan era jove, jo mateix... Ui, quan era jove, jo mateix, quan era jove!”

A mi no me n’havia dit mai res, el meu pare, de Ramon Llull, 
però del Noi de Tona sí que me n’havia parlat moltes vegades. Em deia 
que quan ell era jove no es concebia una festa major sense la presència 
del Noi de Tona. Una vegada va tenir l’ocasió de constatar que aquest 
cèlebre personatge era un home d’una memòria prodigiosa. Sembla que 
el va trobar en un cafè del carrer de Sant Pau, de Barcelona. El pare, 
naturalment, el coneixia molt bé, el Noi de Tona, de veure’l actuar, però 
no hi havia cap raó perquè el Noi de Tona conegués el meu pare. Tan-
mateix, se’l va mirar i li va dir: “Vós sou de Sant Vicenç de Castellet”, 
cosa que era veritat. No havien pas parlat mai, però es veu que una 
vegada l’hi havia vist, a Sant Vicenç, i se’n recordava la mar de bé. El 
meu pare, naturalment, es va quedar veient visions.

Aquesta història s’explica, no sense fruïció, en una d’aquestes 
ciutats que en diuen levítiques. El masover de la Costa era molt jugador. 
Més d’un cop se li havia fet de dia, fent la manilla o el canari. Una ve-
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gada, el dia de Divendres Sant, se’n va anar a passar la tarda a l’hostal 
d’en Vador, a veure si matava l’estona. Hi va coincidir amb uns altres 
jugadors i aviat hi van ser. De moment només jugaven per passar la 
tarda, però de mica en mica es van anar engrescant i van anar carregant 
la mà. Però aquell cop les cartes li venien d’esquena, al masover de la 
Costa. Semblava com si els trumfos no volguessin saber res amb ell. 
No n’encertava ni una. Total, que quan a primera hora de la nit sortia de 
l’hostal camí de casa, ho feia amb les butxaques ben escurades. L’en-
demà, el masover se’n planyia, de la mala sort que havia tingut el dia 
abans en el joc. I mossèn Josep, que el va sentir, li va dir: “És clar, que 
vas perdre, desgraciat! Quines idees, també, tu, d’anar a jugar a cartes el 
dia de Divendres Sant!” La resposta del masover va arribar sense fer-se 
esperar: “Oh, mossèn Josep, també era Divendres Sant per als qui van 
guanyar.”

A vegades, les rimes no se saben estar de pensar, sorpreses i de-
cebudes alhora, en tots aquells versos que podrien formar i que a ningú 
no se li ocorre d’escriure. Per la banda de llevant, s’han congriat unes 
nuvolades opulentes i turgents. Els ulls de la nit espien el dia, però en-
lluernats per una claror a la qual no estan avesats, no hi saben veure res.

Tots els somnis són onírics, però els uns més que els altres.

Existeix l’art de fer parlar la gent sense preguntar. Hi ha qui no 
pregunta mai res i s’ho fa explicar tot. Ara: no s’ha d’apuntar res davant 
els informadors. Si un apunta alguna cosa, els altres esdevenen muts de 
cop. Abyssus abyssum invocat. No sé pas si hi lliga, però tant és: tot fa 
feix.

El dimoni Baf de Sofre era dur d’orella i curt de vista, no hi 
guipava, però no volia dur ulleres perquè deia que desdeien d’ell, el 
seu company Malallet tenia taquicàrdia i palpitacions, a l’il·lustre Sac-
depús, que es creia més llest i, sobretot, més mala pinta que tots els 
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altres, la maleïda pròstata el duia pel carrer de l’amargura, i àdhuc el 
gran Asmodeu, un dels prínceps més conspicus de la congregació, havia 
arreplegat, aneu a saber on, unes purgacions que no reeixia a eliminar 
ni amb penicil·lina ni amb microbina, ni amb superviperina ni amb to-
talsulfurina. Ah, nois! I doncs: què us pensàveu? Que tot eren glòries?

Els mots exclosos del diccionari fan veure que es donen de 
menys de figurar-hi. Els dies de pluja se senten solidaris els uns dels 
altres. Qui té son somia que dorm. Qui no es deixa ensarronar es gua-
nya un enemic. El silenci, per definició, no pregona els seus mèrits. Als 
transgressors els sap molt de greu que els transgredeixin: de fet, aspiren 
a ser canònics. Els poetes que passen gana són més poetes que els altres. 
Quan la rima mana els mots obeeixen. Qui ho aprofita tot corre el risc 
d’una infecció. Els mots només revelen el seu secret a qui els estima. 
Les àrpies se senten superiors a les harpies perquè tenen els arpiots. El 
bon aforisme evita el risc de la paronímia i de la cacofonia. El silenci 
tempta el músic, però l’espai en blanc tempta alhora l’artista i el poeta. 
Quina cara que faria, el cuc, si li deien que és un palíndrom!

Sento el crit de la nit i la rialla fosca i tenebrosa dels diables 
siamesos, ambigus i cretins. Sento el crit agut del duc que té el niu al 
greny més dret i el xiscle esfereïdor de l’òliba dels cent noms. Parers 
inconfessables i dictàmens interessats em voldrien fer creure que tinc 
pa a l’ull i son a les orelles, i, dissimuladament, sense voler que sigui 
dit, intenten fer-me segellar per escrivans indoctes que ignoren la pro-
sòdia i vulneren l’ortografia. Jo cloc el bec i no dic res, però amb l’ull 
ben viu, no pas gens cluc, espio el pas del meu amor, del meu estel per 
l’horitzó. Trigaré més, trigarà menys, trigarà molt, trigarà poc. Jo sé 
segur –no pot fallar– que passarà. Passarà i em dedicarà el més llumi-
nós dels seus somriures i l’enveja tenyirà amb un groc lletgíssim les 
galtes de pa de ral dels fariseus i dels escribes, dels saduceus i de tot 
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l’esbart espès dels inspectors fiscals.

El senyor Pau Francolí, en canvi, aquest sí que es veu que no el 
sentia, el fred de la nit. El senyor Pau Francolí era astrònom i tenia molt 
d’interès a desmarcar-se dels astròlegs, als quals negava tota conside-
ració científica. El senyor Pau Francolí explicava que hi ha qui confon 
sovint els astròlegs amb els alquimistes, perquè són gent de la mateixa 
corda, i van amb freqüència dins el mateix sac, i que, en canvi, no hi ha 
pas ningú que confongui els astrònoms amb els químics. Però una vega-
da estava convençut que havia descobert un asteroide i va resultar que es 
tractava d’una taqueta que hi havia al vidre del telescopi. Qui tip de riure 
que s’hi van fer, els astròlegs! Injustament, les coses com siguin. Felix 
qui potuit rerum cognoscere causas.

Es fa difícil de dir si amb aquesta coneixença no hi hauria tants 
odis i tantes desavinences. No se sap mai.

El negre de Banyoles i el Met de Ribes no es podien veure ni en 
pintura. Per una qüestió de faldilles. Qui diu que tots dos glatien per la 
fada del gorg Negre, qui que tots dos empaitaven l’hostalera del famós 
hostal de la Corda, aureolat amb el record del general Savalls, el de la 
borla. El fet és que la seva tírria mútua els va transcendir, i va origi-
nar picabaralles (picabaralles, sí, picabaralles, no batalletes com diuen 
aquesta colla de mesells de la Confraria dels Mimètics), desavinences, 
disgustos i enemistats entre altres personatges que s’hi van veure im-
plicats sense adonar-se’n, com el famós Baldaquí de Ribes, compatrici 
del Met, un sant baró de pasta d’àngel, el Noi de Tona, habitualment 
tan de la broma, l’home del Cogul, de qui feia tant de temps que no es 
tenia notícia, el mestre de Taüll, usualment, també, tan seràfic i allunyat 
de les misèries d’aquest món... Tots van prendre partit, per l’un o per 
l’altre, i estaven a mata-degolla. La sang, és veritat, no va arribar al riu. 
Potser no se’n va faltar gaire. Qui sap. Però ara ja tant és. Han passat els 
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anys i els anys s’ho enduen tot avall. I arriba un moment en què de tots 
aquells odis, aquella enemistat, aquella rancúnia, no en queda gairebé 
ni el record. I avui, quan, ocasionalment, en sentim parlar, d’aquell odi 
ferotge, d’aquell ressentiment que semblava etern, no ens sabem estar 
de somriure, comprensius i indulgents i, alhora, estranyament entristits.

I quan es passava gana, què? No en vol dir res ningú, de quan es 
passava gana?

Quan es passava gana es passava gana. Fames optimum condi-
mentum. Sí, aleshores ens ho havies de venir a explicar, aleshores.

Una vegada, fa una colla d’anys, a l’època, evidentment, de l’ex-
tinta pesseta, després de la guerra, quan els duros i les pessetes encara 
eren de paper, un empleat d’un banc va comentar, a la feina, que tenia un 
duro fals que no aconseguia de fer passar. Era un temps en què els sous 
dels empleats de banca eren misèrrims. Un dels companys li va demanar 
que l’hi deixés veure, aquell bitllet que no podia fer passar. El va agafar i 
després de mirar-se’l ben mirat va dir al company que l’hi comprava per 
tres pessetes, cosa a què el posseïdor del bitllet va accedir ràpidament 
amb un “ja és teu”. El comprador li va donar les tres pessetes i es va 
embutxacar el bitllet fals tot dient: “La meva dona, a la plaça, segur que 
el farà passar. Avui m’he guanyat dues pessetes.” Aquell xicot havia vist 
l’oportunitat d’un guany inesperat i l’havia caçada al vol. Hi havia molta 
misèria i tothom vivia a l’aguait d’un petit guany ocasional.

Una història brevíssima i coetània és la d’una bona senyora que 
anava pel carrer menjant unes avellanes torrades que duia en una pa-
perina. Li’n va caure una a terra. La bona senyora va cuitar a ajupir-se a 
collir l’avellana protagonista d’aquell intent de fuga, mentre deia “No et 
deixaré, no, reina”.

En canvi, el vell Sobrebalç, que va començar fent de llauner i 
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després es va dedicar a altres negocis, aquest no passava gana. Potser 
no sempre menjava per la que tenia, però era perquè ell volia, per es-
talviar. Va arribar a fer molts diners, sempre estalviant, sempre darrere 
la pesseta (la pela, que deien aleshores), i no es permetia cap despesa 
supèrflua. Estalviar, estalviar. Tenia una llibreta oberta a la Caixa d’Es-
talvis i el seu gran goig era de comprovar com el saldo augmentava 
incessantment. Quan ja era molt vell, un dia va rebre la liquidació de 
la Caixa: per primer cop, el saldo dels seus dipòsits superava els mil 
milions de pessetes. Mil milions, una xifra màgica, gairebé irreal. El 
vell Sobrebalç va somriure, joiós, com qui, finalment, pot haver la sa-
tisfacció d’un somni daurat, d’un desig anhelat tota la vida. “Ara ja em 
puc morir” va dir, amb el to d’aquell a qui la vida ja no pot donar cap 
goig superior.

No tothom té un avi que ha anat a Amèrica a fer fortuna. Els 
meus no es van moure de la terra. No sé si l’estimaven gaire però no 
se’n van moure. Segurament se l’estimaven a la seva manera. Un dels 
meus avis, una vegada va deixar diners al rei. No sé pas si els hi va 
tornar, suposo que no. Ho sé perquè ho vaig llegir no fa gaire en una 
monografia local. El rei era una mal bèstia, era el rei Ferran VII, però 
al meu avantpassat li devia semblar que defensava els seus interessos, 
i potser no anava desencertat del tot, perquè al cap de poc va passar el 
general Mina i li va cremar la casa, la casa i tot el poble. Era un avant-
passat de la branca materna. En canvi, un altre avantpassat meu, de la 
branca paterna, era de la partida del Xic de les Barraquetes, el famós 
i valent guerriller de Martorell. Defensaven la República, Déu meu! 
Quan, l’any 74, els militars espanyols la van enderrocar, la República, 
els únics que la van defensar amb les armes a la mà van ser el Xic de les 
Barraquetes i el Palet de Rubí. La topada entre els guerrillers del Xic 
i del Palet i les tropes regulars del general Martínez Campos va tenir 
lloc a Sarrià, a les minves de gener. En aquell combat, que va durar 
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quaranta-vuit hores, i conegut amb el nom del Foc de Sarrià, el meu 
besavi va resultar ferit. La lluita, era, certament, desigual, i després de 
batallar com uns braus, els guerrillers catalans es van haver de retirar. 
Diu que ho van fer ordenadament, sempre donant la cara a l’enemic, 
per la carena de Santa Creu d’Olorde, fins que es van dispersar per 
les terres del Vallès. Hi va haver la repressió consegüent, naturalment. 
Però el meu besavi no es va deixar pinçar mai. L’home anava sempre 
amb el nou llarg a la faixa i no se li acostava ningú així com així. Em 
sembla, encara, que hi ha memòria d’un altre avi, o besavi, que era un 
hortolà de primera, i aconseguia uns enciams que eren la meravella de 
tots el qui els veien, els millors de tots els horts de la conca mitjana del 
Llobregat. Però, que jo sàpiga, no hi ha cap referència marinera dels 
meus avantpassats. El mar devia ser per a ells una cosa llunyana, de què 
havien sentit parlar, però que no tots, segurament, havien vist. El meu 
rebesavi que va deixar diners al rei, l’havia vist mai, el mar? No ho sé, 
és clar. Però potser no. I si l’havia arribat a veure mai, ocasionalment, 
és igual. El seu món eren els sembrats, les oliveres, els ametllers, algun 
tros de vinya i l’hortet, a les vores del Llobregós, arrabassat als marges 
a cops de magall, durant centúries, i treballat amorosament. El temps ja 
s’havia endut el record dels qui havien viscut amb l’esquena dreta dalt 
el castell, que encara s’alçava al cim del turó, però que anava caient 
a trossos, gradualment, incessantment, davant la indiferència general, 
sense ni la gloriola d’algun fantasma discret, d’un ectoplasma ocasio-
nal, d’alguna aparició escadussera. Hi devia haver un moment en què 
els devia semblar, a aquella bona gent, que les coses eren immutables, 
que ja no havien de canviar mai més, que els canvis es reduïen al cicle 
permanent de les estacions de l’any i al de la vida i la mort. Però no 
hi ha res que duri sempre. Qui és, avui, que no ha vist mai el mar, per 
molt que sigui de secà, arrelat encara a les feixes i als sembrats de terra 
endins? Qui sí, però, que el devia haver arribat a veure, el mar, era el 
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meu besavi republicà, perquè consta que una vegada va venir a Barce-
lona. Quan va anunciar el viatge als seus, aquests el van prevenir, el van 
avisar que no es deixés ensarronar, sobretot que no es deixés entabanar, 
que a Barcelona hi havia molts murris, i que si el clissaven que era de 
fora intentarien, fos com fos, d’aixecar-li la camisa. L’home deixava 
dir, sense immutar-se, amb una rialleta de conill. “No tingueu por, no 
tingueu por, que a mi no m’engaliparan” els anava tranquil·litzant. Ja 
a Barcelona, es passejava, probablement per la Rambla, i se me li va 
acostar un desconegut que li va demanar si tenia foc. L’avi, tan tranquil, 
li va dir que sí, es va treure el revòlver, va encanonar el sol·licitant i me 
li va dir: “Apunta el morro aquí” L’altre, que al capdavall potser anava 
de bona fe, això sí que no ho podem saber, va fugir esperitat, mentre el 
meu digne avantpassat esclatava en una gran riallada. Ho devia explicar 
segurament una bona colla de vegades, sempre, naturalment, amb el 
colofó de la gran riallada, la d’aquell que no s’ha deixat entabanar. Avui 
tot ha canviat, les coses són molt diferents.

A qui té una d’aquestes cases tan esplèndides, amb la gran sala 
d’estar, acollidora i confortable, presidida per una bona llar de foc, un 
jardí ombrívol i una terrassa des d’on, en dies clars, es veuen dotze ca-
renes, quan es mor li deu saber més greu que als altres.

La història següent probablement no és verídica, jo no me la crec, 
però jo l’he sentida a explicar com si ho fos. Qui la va explicar ho va 
fer ben convençut de la veracitat del seu relat i cap dels oients no va 
expressar el més petit sentiment d’incredulitat. Va ser, exactament, en 
una barberia de Martorell, on, un dia que anava a Montserrat a peu, 
se’m va ocórrer d’entrar a fer-me afaitar o tallar els cabells. Devia ser 
un dissabte a la tarda, i la barberia era plena. Un dels clients, doncs, va 
explicar que no feia gaire, a Terrassa, al barri de Sant Pere, havia des-
aparegut un nen petit, de vuit o deu anys. Havia sortit de casa seva per 
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anar a estudi i ja no l’havia vist més ningú. I per més que el van buscar 
no el van poder trobar enlloc. No el van trobar sinó al cap de quatre o 
cinc setmanes, no gaire lluny de casa seva, tot sol al mig del carrer. Duia 
una bena als ulls. I quan la hi van treure, els qui ho van fer van compro-
var, horroritzats, que el nen ja no tenia ulls: els hi havien tret i li havien 
deixat les conques buides. L’explicació d’aquest fet tan horripilant era 
molt fàcil de suposar: hi havia una família molt rica que tenia un fill cec, 
i un cirurgià, a canvi d’una bona picossada, havia accedit a trasplantar-li 
els ulls d’un altre nen. I jo recordo molt bé que cap dels concurrents 
a la barberia de Martorell no va manifestar que dubtés de la veracitat 
d’aquest relat. El que van fer va ser lliurar-se a una mena de competició 
proposant càstigs duríssims i exemplars per als responsables d’aquell 
acte tan bàrbar i tan cruel, si és que mai els enxampaven. En devien dir 
una bona colla, els uns encara més refinats que els altres. Només recor-
do que n’hi va haver un que proposava de cremar-los de viu en viu però 
amb llumins: totes les capses que calgués, fins que fossin morts. Bé, em 
sembla que aquesta història és un bon model de relat difícil de creure 
però explicat amb tota la convicció. No com algunes de les històries 
que he pogut escoltar, que no crec que hi hagi hagut mai ningú que se 
les hagi cregut.

De tota manera, qui no hagi explicat mai res sense sentit que tiri 
la primera pedra. Jo, de petit, havia sentit explicar, com una cosa certa, 
que a Ustrell (aleshores tothom en deia Ustrell) hi havia una casa on, 
a la nit, potser només en unes determinades nits de l’any, els plats i les 
olles de la cuina saltaven i ballaven, com si fos festa major. Em sembla 
recordar, vagament, que aquest fet tan insòlit anava lligat amb la lectura 
d’un llibre. Però és poc probable que es tracti d’un fet real. El fet se-
güent, que també es localitza a Ustrell, aquest sí que és ben real, encara 
que no té res d’extraordinari, vull dir de sobrenatural. Va tenir lloc du-
rant la festa major, que celebren, o celebraven, si la memòria m’és prou 
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fidel, per la Mare de Déu d’Agost. Feien el gran ball a l’envelat i, a la 
mitja part, els músics se’n van anar a beure. Ja es comprèn la set que 
devien tenir, els pobres músics. Aprofitant que eren fora, uns bromistes, 
aquests famosos bromistes de poble d’abans, els van untar ben untades 
les embocadures dels instruments amb bitxo coent. Era l’època dels ins-
truments de vent. Quan van tornar els músics per reprendre el sarau, als 
primers bufets se’ls van inflar els llavis de mala manera, que semblaven 
tomàquets madurs. I allí es va acabar, aquell dia, el ball de festa major. 
Ja se sap: qui trenca l’olla no fa bullir les sopes. I qui es miop i curt de 
vista fa veure que fa els ulls grossos. Doncs qui presumeix de forquilla 
de plata sovint té cullera de fusta. A veure: el serrell del cervell fa més 
nosa que servei. Omnia nos ipsi facere non possumus. Això mateix. 

El senyor Ladislau Aixalabarder ocupava un càrrec important al 
Servei d’Informació i Documentació del Departament, que venia a ser, 
més o menys, com una mena d’Intelligence Service. La seva feina era 
tan discreta i eficaç com desproveïda d’espectacularitat i de caràcter no-
vel·lesc. Sembla que s’havia especialitzat a obtenir informació secreta, 
reservada i confidencial amb uns procediments de la màxima senzillesa, 
en què comptaven, d’una manera molt principal, la perspicàcia, la in-
tuïció, la capacitat de saber captar l’essència amagada de les notícies, 
els reports i les comunicacions. Com que, a més, tenia una memòria 
prodigiosa, més que un elefant africà (que són els que tenen una bona 
memòria de debò, més que no pas els asiàtics, que són més desmemo-
riats) s’hauria pogut gloriejar de saber més coses de caràcter reservat 
que ningú. Devia ser el número u indiscutible. No li hauria passat mai 
pel magí, evidentment, de fer-ne cap mena d’ús inadequat, en cap sentit, 
però posseir tota aquella informació que, de fet, no podia esmerçar en 
res es veu que no deixava de pesar-li. I escriure un llibre de memòries 
perquè fos editat pòstumament no li deia res, no li produïa cap goig. Va 
resoldre el seu neguit escrivint un llibre de poemes críptics, hermètics, 
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gairebé esotèrics, pràcticament inintel·ligibles, però que, d’una mane-
ra subjacent, tenien com a matèria primera o font d’inspiració la seva 
prodigiosa informació classificada. Es deia El pou tardoral i l’Anna 
Balari-Sisquella es va decidir a publicar-l’hi. L’Anna no editava sinó 
llibres de venda segura, i, en aquest cas, devia pensar que, considerant 
la personalitat de l’autor, el llibre tindria molts compradors que espera-
ven trobar-hi el que no hi havia. Jo, naturalment, vaig ser l’encarregat 
de corregir-lo. Si bé és veritat que no s’hi entenia res, era perceptible, 
potser perquè se sabia, que no eren versos gratuïts sinó, d’alguna mane-
ra, tal com deia sempre la senyoreta Llimona, el reflex d’unes vivències 
autèntiques, d’uns fets realment esdevinguts. La correcció d’aquest lli-
bre de poemes del senyor Aixalabarder em va agafar en un moment en 
què jo havia fet un altre intent, també frustrat, de donar-me a conèixer 
com a autor. Una mica despitat, no em vaig saber estar d’interpolar 
alguns versos meus en els poemes tan inconnexos, si més no, en aparen-
ça, del senyor Aixalabarder, tant més que el seu original s’havia hagut 
de tocar a fons. Vet-los-aquí. Vull dir aquí els teniu:

La finestra no vol ser suplent del balcó,
No sabem què roman quan el temps ha fugit.
El revolt del camí no presum d’atzucac,
El secret del secret té set panys sense clau.
El silenci dels ulls no té por del mirall.
Ho diré cada cop que em voldran fer callar.
El meu foc no obeeix la fornal de l’infern,
No sé qui sap el mot de sentit més secret,
Passarem de bon grat pel camí més obac.
Callarem cada cop que caldrà que callem.
De l’agenda només quedaran uns quants noms. 
El xiprer, lentament, desisteix del seu tremp.
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No em dirà ningú que no es tracta d’una esplèndida dotzeneta 
d’alexandrins ben cisellats, de què qualsevol poeta, o poetessa, es po-
dria ben enorgullir, amb capacitat per a suggerir un bon florilegi de sig-
nificats ocults i impensats. No va dir res, no, el senyor Aixalabarder. Si 
es va rellegir, un cop el llibre imprès, ni se’n devia adonar, que aquests 
versos eren apòcrifs. Encara n’hi hauria pogut adjudicar un altre de 
molt bonic, però aquest me’l vaig reservar per a mi:

L’últim vers de la nit i me’n vaig a dormir.
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La cercavila

–Per celebrar el gran esdeveniment –va dir el metge Guix– hau-
ríem de fer un bon cercavila.

–Quin, esdeveniment? –va preguntar el comptable Sala, que, pot-
ser perquè seia al costat de la seductora senyora Masgrau, no estava al 
cas de la conversa.

Però l’apotecari Mitjavila, amb una de les seves ràpides interven-
cions, va privar que la curiositat del comptable Sala quedés satisfeta.

–Una bona cercavila –va dir, emfasitzant l’expressió–. No, un 
bon cercavila. “Cercavila” és una paraula del femení.

Al metge Guix no li va agradar gaire, que l’apotecari el rectifi-
qués.

–Una cercavila o  un cercavila, tant és, es pot dir de totes dues 
maneres –va establir, una mica picat.

–No, i ara, de cap de les maneres... vull dir que d’una sola manera 
–el va contradir,  molt convençut, l’apotecari Mitjavila–. Miri, aquí tinc 
el diccionari: ara veurà com tinc raó.

El metge Guix, com tanta i tanta gent, tenia al·lèrgia als dicci-
onaris, i amb un gest va rebutjar la  proposta didàctica de l’apotecari 
Mitjavila.

–A vegades és més difícil ser incoherent que coherent –hi va in-
tervenir, aleshores, el professor Masgrau–,  perquè, de fet, naturalment, 
l’home (i la dona també) tendeix a la coherència.

–Tot el que vostè vulgui, però hauríem de mirar de no fer el ridí-
cul. Tot el que vostès diguin, però, sobretot,  mirem de no fer el ridícul 
–va manifestar, amb autoritat, el metge Guix.
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–I per què li diuen metge Guix i no doctor Guix? –va demanar 
la Trini. 

–Perquè si dius doctor no saps si és doctor en medicina o doctor 
en filosofia i lletres –va aclarir la Nati–. No ho sabies, que també hi ha 
doctors en filosofia i lletres? El doctor Moles, per exemple, que és tan 
simpàtic, és doctor en filosofia i lletres.

–Dona, no comparis –va dir la Loli. I va reblar el clau–: No com-
paris, dona!

–Així, doncs, deixem-nos de diccionaris i  mirem amb què podrí-
em comptar –va proposar el metge Guix.

–De moment –va explicar l’apotecari Mitjavila–, segur que  po-
dríem comptar amb els bastoners, els grallers, els timbalers del Bruc... 
bé, no, vull dir, del Bruc no, és que m’ha sortit així, pel costum... els 
timbalers, doncs, els diablers i els geganters.

–Al déu Neptú no li agradava el vi. Ni el vi ni les begudes alco-
hòliques –va explicar el professor Masgrau, que seguia el fil dels propis 
pensaments–. Només, de tant en tant, una copeta d’aiguardent, potser 
més pel nom que per una altra cosa. Però s’enrabiava com un dimoni 
quan sabia que n’hi havia que anaven dient que, d’amagat, bevia com 
un cosac. Perquè deia que si li agradés el vi en beuria tant com volgués 
davant de tothom, que ell no s’havia d’amagar de res, que ell podia fer 
tot el que li donés la gana.

–Suposo que quan diuen grallers volen dir grallers i gralleres –va 
demanar el metge Guix.

–Naturalment, que sí –va aclarir l’apotecari Mitjavila–. Aquests 
plurals són genèrics. 

–Jo en conec una, de grallera, que sembla la grallera del Pedra-
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forca –va explicar el comptable Sala.

–Senyor Sala, quines coses de dir! –el va reptar la senyora Mas-
grau, com si s’escandalitzés. I abaixant la veu, que només el sentís el 
comptable, hi va afegir–: Sap on m’agradaria anar, senyor Sala? A Ve-
nècia. Però el meu marit no m’hi ha volgut portar mai.

–Doncs, qualsevol dia ja la hi portaré jo, senyora Masgrau –li va 
prometre, sense saber què deia, el comptable Sala.

Aleshores es va sentir la sirena potentíssima d’un cotxe que pas-
sava pel carrer. 

–Aquesta  policia, quin escàndol! –va exclamar el metge Guix.

–La  policia o potser els bombers –va aventurar l’apotecari Mit-
javila.

–Jo més aviat diria una ambulància –va proposar el professor 
Masgrau.

–No. Doncs no. Doncs sí que és la policia –va comprovar l’apo-
tecari Mitjavila–. Qui sap què deu haver passat.

–Passen tantes coses, avui! –va dir la Trini.

–Algú, que en deu haver fet alguna –va fer la Nati, precisant una 
mica més però admetent un ampli ventall de possibilitats–. Avui, qui no 
en fa una de dolenta en la fa una de pitjor.

–No comparis, dona! –la va mig corregir la Loli.

–I ara, amb això de la guerra, ja veuran si en passaran, de coses 
–va fer el doctor Guix.

–De guerres, n’hi ha hagut, n’hi ha i n’hi haurà –va afirmar el 
professor Masgrau.

–A cada guerra es perd un llençol –va dir la Trini.
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–I que no torni el racionament, amb això de la guerra –es va mig 
alarmar la Nati–. Això sí que m’empiparia. És pitjor el racionament que 
la rifa.

–No comparis, dona –va dir la Loli.

–Li agafo la paraula, eh, senyor Sala –va xiuxiuejar la senyora 
Masgrau al comptable.

–La paraula? –va preguntar, desconcertat, el comptable Sala, que 
en aquell moment feia, mentalment, una conversió d’euros a dòlars. 

–Ja no se’n recorda? Fa un moment m’ha promès que un dia em 
duria a Venècia. A Venècia o a un altre lloc on també hi hagi gòndoles. 
Vull dir, un lloc romàntic –va dir la senyora Masgrau, somrient amb una 
punta, gairebé imperceptible, de lascívia.

–Ah sí, té raó, senyora Masgrau, ja hi  pot comptar, ja ho crec, 
que sí –va confirmar, amatent i enartat, el comptable Sala.

El professor Masgrau es mirava el xiuxiueig de la seva muller i 
el comptable Sala. Però, de fet, no els veia. Tenia el cap en un altre lloc. 
Reflexionava, segons el seu costum.

–No sé de què serveix, anotar-se tantes coses, anotar-s’ho tot, si 
un després no recorda on ha deixat les anotacions –va dir, al capdavall, 
com a resum o quinta essència de les seves reflexions.

–I això, a què ve a tomb? –li va preguntar l’apotecari Mitjavila.

–Ah, no, a res –va admetre el professor–. Se m’ha ocorregut per 
una associació d’idees, no en faci cas.

L’altre dia, en el transcurs d’un debat molt encès sobre la nova 
llei educativa, la senyoreta Solans va dir que la verdura s’havia apujat 
tant.



168

El laberint diacrònic Albert Jané

Ara, els llibres, com que els fan tan de pressa, amb màquines que 
tot ho fan automàtic, en surten molts de defectuosos.

–Parlant dels geganters, o més ben dit, dels gegants, em sembla 
que darrerament hi ha hagut canvis –va anunciar l’apotecari Mitjavila.

–Ja la ballem –va dir, disgustat, el metge Guix–. I quins canvis 
són?

–En primer lloc, es veu que al Moro Mussa li va caure la cara –va 
explicar l’apotecari Mitjavila.

–De vergonya? –va demanar, enriolat i sarcàstic, el comptable 
Sala.

Quina rialla dringadissa, la Marta...no, vull dir la senyora Mas-
grau.

–Ai, senyor Sala, quina gràcia que m’ha fet –va dir la senyora 
Masgrau al comptable, donant-li un copet al braç.

Al braç, diu? No, al braç: a la cuixa.

Un copet al braç, dic.

Al braç, no: a la cuixa.

És igual. Deixem-ho córrer.

–El material era molt dolent, és un fet comprovat –va aclarir 
l’apotecari Mitjavila–, i ara diuen que adobar-lo és tan car, o més, com 
fer-ne un de nou.

–Sí, ja ho veig, pobre Moro Mussa. Igual, igualet que si fos una 
nevera, o un televisor –va glossar el professor Masgrau, amb una certa 
agror sorneguera, potser, ben mirat, encara que és difícil de precisar, 
amb més sorna que agror–. Es veu que són coses que s’encomanen.

–I tant, ja ho pot ben dir –va confirmar el comptable Sala–. 
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Aquest dia em deien que un metge, que no diré qui és, a qui una senyora 
molt atractiva va dur el fill, un nen que estava molt malalt, va dir que el 
trobava tan malament que li proposava, a la mare, de fer-ne un de nou. 

Tothom va fer cara llarga. Tothom, no. La senyora Masgrau no va  
poder contenir una rialla joiosa.

–Oh, senyor Sala, que descarat! Quines coses d’explicar –va dir, 
donant un copet a la cuixa del comptable.

Un copet al braç.

És igual.

–El cas és que els geganters, si l’han de fer nou, el Moro Mussa, 
tant per tant, s’estimen més fer un altre personatge, un de diferent, en 
Saddam Marratxim o el Borni de les Casetes –va prosseguir l’apotecari 
Mitjavila–. O potser el Trencanous de Düsseldorf, o...

–De Düsseldorf, no: de Nuremberg –va rectificar el professor 
Masgrau.

–De Nuremberg o de Düsseldorf, és igual, o el rei Vamba, que 
es veu que era tan amic del Moro Mussa, o el papa Borja –l’apotecari 
Mitjavila, potser estimulat per la rectificació del professor Masgrau, 
s’anava embalant–, o el general Prim, o en Panxo Villa, o el Gran Bar-
rufet, o el Xic de les Barraquetes, o el Fort Farell, que per esmorzar es 
cruspia un vedell...

–Ja en parlarem –va dir el secretari Garriga, que fins aleshores 
encara no havia obert la boca–. De moment, sigui qui sigui el substitut 
del Moro Mussa, ja hi ha tres parelles noves: Joan de Serrallonga i Cle-
opatra (o Cleòpatra, com volen ara, els savis, que en diguem), Robinson 
Crusoe i Brunilda, la superba valquíria de braços de serp, de cabellera 
d’or, de mirada mandarina i formes contundents i agressives com els 
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articles de la legislació fiscal, i sant Julià de la Pròstata i la Mireia Qua-
trecases.

–La Mireia Quatrecases? –va fer, sorprès, el metge Guix–. I què 
hi pinta, aquí, la Mireia Quatrecases?

–Potser no hi pinta res –va dir el taquígraf Garriga–,  però la 
Mireia Quatrecases s’ha fet justament famosa pels seus escots atrevi-
díssims.

El taquígraf Garriga, no: el secretari Garriga.

És igual, tant és: tots els taquígrafs són secretaris.

–Hi hauria d’haver els trabucaires, també –va proposar, alesho-
res, el professor Masgrau–. Fan molt efecte, també, els trabucaires.

–Molt soroll, fan –va fer el metge Guix.

–Digui-ho com vulgui, és igual –va concedir el professor Mas-
grau.

–Una vegada, vaig haver d’assistir la vídua Sobrebalç, que va 
resultar afectada per les detonacions dels trabucaires –va recordar el 
metge Guix–. Que per cert, feia molt de goig, la vídua Sobrebalç.

–Que no ha fet el jurament hipocràtic, vostè, doctor Guix? –li va 
demanar, aleshores, la senyora Masgrau.

–Ja ho crec, que sí, senyora –va cuitar a respondre el metge Guix, 
envermellint una mica–. I tant, que sí. Naturalment, que sí.

–I vostè, senyor Sala, també l’ha fet, vostè, el jurament hipocrà-
tic? –va tornar a demanar la senyora Masgrau.

–Jo no, senyora Masgrau –va respondre el comptable Sala–. Jo 
sóc comptable, no metge. Encara que a vegades, els comptables, no es 
pensi, a vegades, els comptables...
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–Ai, doncs el dia que estigui malalta, em visitarà vostè, eh que sí, 
senyor Sala? –va dir la senyora Masgrau, rient com una boja.

–Estic sempre a la seva disposició, senyora Masgrau –va dir el 
comptable, embarbussant-se una mica.

–Ei, si només es tracta d’això, jo tampoc no l’he fet, el jurament  
hipocràtic! –va dir el secretari Garriga.

–Per cert, senyor Garriga –va dir, aleshores, el professor Mas-
grau–, ¿no era pas un avantpassat seu, el taquígraf Garriga? Diu que, 
escrivint, era l’home més ràpid de Catalunya.

–Alguna cosa més, que avantpassat –va fer, una mica misteriosa-
ment, el secretari.

–Què vol dir? –va demanar l’apotecari Mitjavila.

–Vull dir que em sembla que sóc la seva reencarnació –va decla-
rar el secretari Garriga–. Vostès han sentit parlar de la metempsicosi, 
oi? De la transmigració de les ànimes.

–Això dels trabucaires –va dir el comptable Sala–, em recorda 
una noia que es deia Claustre, de nom, i que de cognom es deia com 
jo, Sala: la Claustre Sala. Era molt maca, la Claustre Sala. No érem pas 
parents, però sempre fèiem broma dient que érem cosins. Al seu marit 
(no sé si era ben bé el seu marit), que es deia Nepomucé, Nepomucé Vi-
lallobent, i que era practicant (ara en diuen DNI), no li feia gaire gràcia.

–Oh, senyor Sala! Ja veig que vostè és una persona poc recoma-
nable. Hauria d’haver fet el jurament hipocràtic, també, vostè –li va dir 
la senyora Masgrau, posant-li la mà al braç.

Sí, aquest cop va ser al braç,  però la hi va tenir molta estona. I 
se’l mirava! Com se’l mirava.

–Jo no hi crec, en la transmigració de les ànimes –va declarar el 
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metge Guix–, però n’he sentit parlar sovint, naturalment. I sé de perso-
nes que hi creien. Per exemple, el senyor Estanislau Delacreu, que era 
el delegat de la Caixa i havia llegit molt. Es passava la vida llegint, el 
senyor Estanislau Delacreu, que era el delegat de la Caixa. I una vega-
da va anar a Rússia i tot. Ara: que l’ànima d’un que s’ha mort hagi de 
passar precisament a una persona que es digui igual, això encara no ho 
havia sentit dir mai. Em sembla que són fantasies, francament.

–Que dues persones es diguin igual, no vol pas dir que siguin de 
família –va dir la Trini.

–Només cal veure la guia telefònica. Si n’hi ha, allí, que es diuen 
igual i no es coneixen de res –va confirmar la Nati.

–No comparis, dona –va fer la Loli.

En aquell moment va passar el director comercial, i apoderat amb 
firma única, el senyor Sebastià Seva, amb tot de papers a les mans, sen-
se mirar, amb el pas viu, com si tingués pressa –com de costum.

–Mî-te’l! –va dir, baixet, l’apotecari Mitjavila, assenyalant-lo 
amb un lleu moviment de cap–. Allò que diuen: cornut i pagar el beure.

–Era el seu sant! –va precisar, en un to de justificació, el compta-
ble Sala. La senyora Masgrau es va posar a riure.

–Ai, senyor Sala, quines sortides que té –va dir, tota enriolada, 
posant-li la mà al braç.

Al braç, no: a la cuixa.

Bé, potser sí, però al genoll, en tot cas.

–Es comença per poc i s’acaba per molt –va dir la Trini.

–Sí, és com quan es posa sal al menjar –va comentar la Nati.

–No comparis, dona, no comparis –va dir la Loli.
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–Si tant volen fer gegants nous, que em sembla que no caldria, 
però en fi... –va proposar el metge Guix–, si ho volen així, podrien fer 
el pintor Dalí, amb aquells bigotis que duia, i, per exemple, doncs... 
potser la Maria del Mar Bonet. Trobo que farien molt bona parella, tots 
dos tan mediterranis.

–Amb el pintor Dalí, qui sí que hi faria parella, seria la mamellu-
da –va contraposar el comptable Sala.

Tots els circumstants (en general) van acollir la proposta amb un 
cert aire de reprovació.

–La mamelluda? Qui vol dir, la mamelluda? –va demanar, com si 
estigués un mica picat, el professor Masgrau.

–Sí, home, vull dir la... la d’això –hi va haver una certa vacil·la-
ció en les paraules del comptable– la... la reina Victòria d’Anglaterra.

–Ai, senyor Sala, quines coses que diu, avui! –va fer la senyora 
Masgrau, rient, divertidíssima, i posant-li la mà al genoll.

Sí, al genoll, una mica més amunt, potser.

No tant, no tant: va ser un acte reflex, un gest espontani.

–Miri, tant per tant –va suggerir l’apotecari Mitjavila–, jo diria la 
Claudia Cardinale, que també era molt mediterrània.

–Trobo que ara –va explicar el metge Guix–, els bastoners van 
molt amb compte a donar-se cap cop (que ha de fer mal, és clar), se’ls 
veu molt indecisos i vacil·lants, i la seva actuació perd vistositat.

Feia un dia de sol, un dia alegre, de primavera.

Sí, sol, sí, però hi havia molta calitja, que ho empastava tot, i no 
es veien les carenes de les muntanyes.

–En principi, si dues persones es diuen igual, vol dir que, poc o 



174

El laberint diacrònic Albert Jané

molt, ja hi ha una certa afinitat –va aclarir el secretari Garriga–. Jo no 
dic pas que les ànimes, quan transmigren, hagin d’anar a parar sempre 
a altres persones amb el mateix cognom que les anteriors, però per una 
cosa o  altra es comença. I jo, sense saber taquigrafia, escric molt de 
pressa. I a casa meva en deien a Cal Campaner. Són moltes casualitats, 
no els sembla?

–La casualitat és mitja vida –va dir la Trini.

–I la comoditat, què? –va preguntar la Natii.

–No comparis, dona! –va respondre la Loli.

–Jo en sé més d’un –va explicar el comptable Sala–, que no ha 
anat mai a missa, mai, i en canvi el veuràs a totes les processons.

–Ara que ho diu –va recordar el metge Guix–, m’han dit que l’al-
tre dia, mossèn Concòrdia va fer un sermó d’allò més fort, no em van 
acabar de saber dir si contra l’adulteri o contra els aliments adulterats.

–Tinc entès que era un sermó pactat –va explicar l’apotecari Mit-
javila.

–Pactat, no: consensuat –va puntualitzar el professor Masgrau.

–Al meu marit, no hi ha mai res que li sembli ben dit del tot –va 
comentar la senyora Masgrau al comptable Sala, gairebé a cau d’orella.

–Em sembla que l’haurà de canviar  per un altre, aquest marit –li 
va contestar, també xiuxiuejant, i amb posat de murri, el comptable.

La senyora Sala el va reptar amb una mirada passablement seve-
ra, amorosida, però, amb un somriure dolcíssim de complaença.

–Quan les coses no rutllen –va declarar el professor Masgrau–, el 
que s’ha de fer és convocar eleccions. Ja sé que les eleccions anticipa-
des no agraden a ningú, però a vegades no hi ha més remei.
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–Sí, mira: qui no vulgui pols que no vagi a l’era –va dir, com si 
validés l’opinió del professor Masgrau, el taquígraf Garriga.

El taquígraf, no: el secretari.

De fet, no ho sabia ningú, de què era secretari: d’una corpora-
ció municipal, d’un consell d’administració, o de redacció, d’una junta 
directiva, d’una comissió executiva, d’un comitè consultiu? Per això, 
potser sí que val més dir-li taquígraf que secretari, perquè ho ha dit ell 
mateix, que escrivia tan de pressa, i taquígraf no planteja cap interro-
gant. Es pot ser taquígraf i punt.

Ah, és clar!

És clar, què?

Que el taquígraf Garriga, el de debò, era d’Esparreguera. Per 
això ha dit allò de Cal Campaner.

Ah, és clar, no hi havia caigut. Però no ha dit res ningú.

I no crec pas que ho hagin entès.

–De fet, abans hem dit diablers, com grallers i bastoners, i ge-
ganters, ara no sé qui ho ha dit, potser jo mateix, però ha de ser diables 
–va aclarir l’apotecari Mitjavila–. Per quina raó, diablers? Ha de ser 
diables. Quina mania que tenim, tots plegats, amb els derivats. 

–Els diables són aquells que fan tot aquell foc, oi? –va preguntar 
la senyora Masgrau al comptable Sala.

–Sí, senyora, aquells –li va aclarir el comptable.

–Oh, quina por que em fan –va dir la senyora Masgrau. I es va 
arrapar al braç del comptable Sala, com buscant la seva protecció.

–No es pot cremar tot el que és gras –va dir el professor Mas-
grau, qui sap si una mica divertit de l‘esverament de la seva muller.
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Era un esverament fingit, i el professor Masgrau ni se’n va ado-
nar.

–Quan un té una cosa al foc ha d’estar pel que fa –va afirmar 
l’apotecari Mitjavila. 

–És un dels mals del país, que la gent no està per la feina –va fer 
observar el taquígraf Garriga.

–Per cert, ara que ho diuen: què se n’ha fet, del forner Sabater? 
–va preguntar el metge Guix–. Fa temps que no en sé res.

–Com quedem? Forner o sabater? –va demanar, estranyat, el ta-
quígraf Garriga.

–Forner d’ofici, i Sabater de nom –va aclarir el metge Guix–. És 
una cosa ben normal, això, no?

–I tant! Miri, a Gràcia hi havia un sabater, precisament, que es 
deia Moliner –va explicar el professor Masgrau.

–I a Sants hi havia un vaquer que es deia Cabrer –va recordar el 
comptable Sala.

–És veritat, tenen raó, ara que ho diuen –va assentir el taquígraf 
Garriga–. A Sant Andreu, hi havia un barber que es deia Ferrer. I tant, 
ja ho crec, el barber Ferrer.

–Amb grallers, bastoners, timbalers, sabaters... no, sabaters, 
no... geganters, diables i trabucaires,  podríem muntar una cercavila de 
primera –va dir l’apotecari Mitjavila.

–Però encara no m’han dit amb motiu de quin esdeveniment –va 
tornar a demanar el comptable Sala.

–Quan jo era petit, a estudi, cada divendres passàvem el rosari 
–va explicar el taquígraf Garriga–. Encara me’n recordo: Virgo vene-
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randa, nena no ploris, Regina mater, nena no ploris, Stella matutina, 
nena no ploris...

–Nena no  ploris, deien? –va demanar, estranyada, la senyora 
Masgrau.

–S’havia de dir ora pro nobis –li va explicar el comptable Sala–, 
però la quitxalla ja se sap,  ho aprofiten tot per a fer barrila. Nosaltres, 
també, ara no me’n recordo gaire bé, no sé què dèiem dels carquinyolis.

–No sé quins mestres tenien, que els deixaven dir una cosa per 
una altra –va comentar, amb una certa aspror, la Trini.

–Sí, ves: al poble de la meva mare, d’una escombra en diuen una 
granera –va fer observar la Nati.

–No comparis, dona, no comparis –va fer la Loli.

–Doncs, com dèiem, el forner Sabater, segons em van explicar, 
va traspassar el forn i es va fer monja –va informar el comptable Sala.

–Monja? Com vol dir, monja? Deu ser frare, o monjo –va dir, 
sorprès i fins i tot escandalitzat, el professor Masgrau.

–No, no: monja! Ursulina, exactament. O ursulí, si ho volen 
d’aquesta manera. No ho sabien, que les ursulines també admeten  ho-
mes? La branca masculina, com si diguéssim –va explicar el compta-
ble Sala.

–Que ho diu de debò, senyor Sala? –va demanar el metge Guix.

–De debò, de debò, ho dic, doctor Guix –va confirmar el compta-
ble Sala–. Fan vida a part, naturalment, i es dediquen a la vida contem-
plativa, a l’oració i als treballs manuals,  però sotmesos a l’obediència 
de la mare superiora. Es veu que aquest orde té una espiritualitat molt 
intensa, i molt peculiar, capaç de captar certs esperits, si em permeten 
la redundància.
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–Sí, això ha de ser una qüestió de química –va comentar el pro-
fessor Masgrau.

–Ai, senyor Sala, no se’m faci mai ursulina –li va dir la senyora 
Masgrau, prement-li el braç amb força.

–Doncs, miri: mig hi pensava, però si vostè em demana que no, 
li prometo que no hi pensaré més –li va contestar, el comptable Sala, 
cofoi que no s’hi veia de cap ull.

–Les ursulines tenen fama de missaires –va fer observar la Trini.

–I les teresines de presumides –va completar la Nati.

–Dona, no comparis –va objectar la Loli.

–Es veu que la meva sogra, de joveneta, també es va fer mon-
ja, però se’n va cansar i va penjar els hàbits –va explicar l’apotecari 
Mitjavila–. Ara: segons deia el meu sogre, es veu que van ser les altres 
monges que la van treure del convent perquè no la podien aguantar. Sí, 
la van expulsar.

–Cosa que el pobre home devia lamentar tota la vida –va insinu-
ar el professor Masgrau.

–No, no s’ho cregui –va precisar l’apotecari Mitjavila–. Sap què 
passa? Que el meu sogre va ser el seu segon marit, i qui se la va car-
regar va ser el primer. Aquest sí que ho va lamentar, pobre: es veu que 
el seu matrimoni va ser un purgatori. Ara: amb ell es va acabar el mal 
caràcter de la senyora. Potser va pensar que era pel caràcter que el ma-
rit li havia durat tan poc. I quan es va tornar a casar, amb el meu sogre, 
ja tot van ser flors i violes, per dir-ho d’alguna manera.

–La vida ja les té, aquestes coses –va sentenciar el metge Guix–. 
N’hi ha que cullen garrofes dels presseguers i n’hi ha que cullen prés-
secs de vinya dels xiprers i dels eucaliptus.
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Es veu que la sogra del metge Guix era una mala bruixa amb 
carnet de  primera.

No, la sogra, no. I ara! La dona, era una  harpia i una gorgona! La 
sogra era una gran dona, una dona excel·lent. 

Doncs, com és que va tenir una filla tan mala bèstia?

Ah, ves, per això deia el que deia, el metge Guix.

–La meva sogra també era molt bona dona, ja ho crec –va comen-
tar el taquígraf Garriga, somrient gairebé melangiosament–. M’estima-
va molt. Em sembla que estava enamorada de mi i tot. Fins al punt que 
la meva dona se’n sentia una mica gelosa, ja  ho crec. Però un bon dia 
se’n va anar amb un guitarrista. Molt més jove que ella. Òbviament. I 
no l’hem vista mai més.

–Això –va explicar el comptable Sala–, em recorda aquell que 
deia, pobre, que deia... deia...

Ja fa temps que no l’he vista 
i no sé quan la veuré; 
se’n va anar amb un guitarrista, 
amb un músic de carrer.

–Vostè, senyor Sala, sempre en té una per dir –va fer la senyora 
Masgrau.

–De tota manera, en una cercavila, no hi podem pas encabir gui-
tarres –va comentar l’apotecari Mitjavila–. Jo crec que amb gralles i 
timbals ja n’hi ha  prou.

–Senyor Mitjavila, que no en parla ningú, d’incorporar les guitar-
res a la cercavila –va puntualitzar el metge Guix.

–És un parlar! –es va justificar l’apotecari Mitjavila.
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–Per cert –va fer notar el professor Masgrau–, he observat que 
els timbalers, ara que solen anar a totes les manifestacions, ja no 
desafinen tant...

Ara tenen la mania que han de ser lúdiques, les manifestacions.

Si tenen raó, no hi fa res que es diverteixin tant com vulguin.

–I això que toquen sense partitura, que té més mèrit –va comen-
tar el taquígraf Garriga.

–El timbaler del Bruc també devia tocar sense solfa –va dir el 
comptable Sala.

–Quines coses que té, senyor Sala! –li va dir, somrient seductora-
ment, la  senyora Masgrau.

–Això que diu del timbaler del Bruc, em fa recordar un cal·lígraf 
amic meu, que es deia Aristòtil Puig –que, per cert, tenia molt mala lle-
tra (és allò que diuen: el sabater és el qui va més mal calçat)–, que quan 
deia noms com aquests sempre els canviava. En lloc de dir el timbaler 
del Bruc i el noi de Tona, deia el timbaler de Tona i el noi del Bruc. O 
el fadrí de Taüll i el mestre de Sau.

–Potser també deia el negre de Balaguer i l’escrivà de Banyoles 
–hi va afegir el comptable Sala.

El metge Guix, l’apotecari Mitjavila i el professor Masgrau van 
acollir les paraules del comptable Sala amb un silenci glacial i una cara 
molt llarga. En canvi, la senyora Masgrau va esclatar en una de les se-
ves rialles joioses i sonores.

–Ai, senyor Sala, que em vol fer morir de riure, vostè –va fer la 
bona senyora, sacsejant el braç del comptable Sala.

–Qui té boca s’equivoca –va comentar la Trini.
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–I qui  té nas es moca –va retopar la Nati.

–No comparis, dona, no comparis –va objectar la Loli.

A les manifestacions sempre s’hi barregen colletes de vàndals 
que el que volen és esbravar-se destrossant-ho tot.

Són provocadors pagats per desacreditar la manifestació.

A vegades sí, però no sempre.

–Bé, amb o sense solfa, vull dir amb solfa o sense, espero que els 
timbalers faran un bon paper –va aventurar el professor Masgrau.

–Sí, com deia al principi, tractant-se d’un esdeveniment com ara 
aquest no podem fer un paper d’estrassa –va insistir el metge Guix.

–Però, perdoni, doctor Guix, que encara no m’han dit, i això que 
ho he preguntat, de quin esdeveniment es tracta –va reclamar el comp-
table Sala.

–Senyor Sala, en quin món viu, vostè? –li va contestar el metge 
Guix–. Que no ho sap, que donen la medalla d’or de la ciutat a l’alcal-
de? Ep! Segons es diu!

–Ai, doctor! No segons es diu: segons es deia, doctor, segons es 
deia –va precisar, rioler, el comptable Sala–. Que no ho sap, que han 
desmentit la notícia? Primer van dir que sí, però després van començar 
a dir que faria mal efecte, que ves la gent què diria, que semblaria que 
la medalla se la donava ell mateix, que tot quedava a casa...Total: que 
de la medalla d’or a l’alcalde, res, de res, de res.

–Miri, no sé per què, mig m’ho temia –va confessar el metge 
Guix.

–No m’estranya, no, ben mirat –el va seguir el taquígraf Garriga.

–Sí, potser sí, que sí que val més que no –va admetre l’apotecari 
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Mitjavila.

–Sic transit gloria alcaldi –va sentenciar el professor Masgrau.

–Aquests senyors, ja  poden anar dient, senyor Sala, però vostè 
és el més ben informat de tots –li va dir la senyora Masgrau, amb un 
somriure dolcíssim.

Al capdavall potser tots parlaven per parlar.

No parlaven per parlar, no:  ho tenien coll avall.

Amb això de les medalles i les condecoracions, tothom vol i dol. 
L’únic condecorat, aquí, serà el comptable Sala.

I això que el tenen pel més infeliç de la colla. Sovint, l’infeliç és 
qui talla el pastís.

–L’alcalde ha de començar ell per donar un bon exemple –va dir 
la Trini.

–Qui paga i no mana, paga dues vegades –hi va afegir la Nati.

–No comparis, doncs, no comparis –va proposar la Loli.

Ben sovint els errors són la clau del secret. El rellotge s’absté de 
fer cap averany. La trompeta no vol ser la veu del mirall. No seguiu mai 
el joc del qui vol discutir. El demà de l’ahir és l’ahir del demà. Si la sang 
diu que sí, qui  podrà dir que no? Foll per foll, tant se val: jo mateix faré 
el fet. El xiprer no vol dir a qui dóna aixopluc. El recer sent el goig del 
perill evitat. El secret de la clau no depèn mai del pany.

Ara em toca a mi: Qui  només veu el fi perd de vista la fi. L’al-
manac dels records prescindeix dels roïns. Té raó la raó que no vol cops 
de puny. L’aliret vol l’ajut de la nota més greu. Qui no vol compartir no 
té dret a exigir. La nineta de l’ull es deleix per lluir. El perill de l’escull 
aguditza el cervell. M’he perdut en la llum de l’estel més llunyà. El 
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mirall del mirall és l’amant de l’amant. Se m’acluquen els ulls, dic adéu 
a l’avui.

Sí, que s’ha fet tard.

–Bé, senyors, la companyia és molt grata però hi ha més dies que 
llonganisses... no, vull dir que, que hi ha més... no, si ja ho deia bé –va 
dir el metge Guix, aixecant-se del sofà.

–Al capdavall –va fer l’apotecari Mitjavila, imitant-lo–, l’esque-
let és sempre qui riu l’últim.

–Els timoners incompetents, si no arriben a port que no es quei-
xin –va sentenciar el taquígraf Garriga.

–Els cuiners i els terrissaires, els hidròlegs i els espiritistes, no 
tenen els mateixos problemes i, per tant, no es poden posar al mateix 
sac –va reflexionar el professor Masgrau.

La tarda començava a dir adéu.

–Aviat ens faran canviar l’hora –va dir la Trini.

–Els rellotges digitals ja han passat de moda –va fer la Nati.

–No comparis, dona, no comparis –va concloure la Loli.

El capvespre era serè i dolcíssim.

–Què, senyor Sala? Quan em convida a prendre una copa? –va 
dir la senyora Masgrau, fent un apart amb el comptable.

Sí, el capvespre era dolcíssim i la senyora Masgrau tenia una 
lluïssor especial a la mirada.
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Una presència a la Lluna

Quan el professor Tratosferus, que era alhora –cosa insòlita– as-
trònom i astròleg, va donar a conèixer que havia detectat una presència 
humana a la Lluna, que no tenia res a veure amb els astronautes, no en 
va fer cas ningú. Tret dels elements dels cercles esotèrics més reconsa-
grats, va ser més aviat la riota de la gent.

Els de la NASA, però, si bé van afectar una indiferència olím-
pica per la informació del professor Tratosferus, no se’n va riure gens, 
ans al contrari, van sentir una gran preocupació. Perquè la informació 
del professor coincidia totalment amb un informe que havia fet un dels 
astronautes que ells hi havien enviat i que havien decidit de mantenir 
secret. Aquell astronauta havia exposat, en el seu informe, que havi-
en vist clarament un xicot jove que es passejava tranquil·lament per 
la superfície lunar, amb les mans a la butxaca, com si fos a casa seva. 
Suposaven, per l’aspecte i la manera d’anar vestit,  amb uns pantalons 
de vellut i un d’aquests anoracs avui tan usuals, que no era pas cap sele-
nita, sinó un terrícola, un terrestre, que hi havia anat a parar no se sabia 
com. Els de la NASA no gosaven dir a l’astronauta que havien patit 
una al·lucinació, però  van convenir que valia més no divulgar aquell 
fet, sobre el qual van decretar el silenci oficial més hermètic i tancat. I 
ara venia el professor Tratosferus a confirmar que era ben probable que 
el que s’exposava en l’informe de l’astronauta no fos el resultat de cap 
al·lucinació.

El personatge la presència del qual s’havia detectat a la Lluna 
era un noi que es deia Agustí –l’Agustinet. Era un noi  més aviat tímid i 
reservat i,  per això, un solitari. De fet, li hauria agradat anar més aviat 
acompanyat que no pas sol, però la seva timidesa i alguns fracassos una 
mica coents l’havien encaminat cap a la solitud. Un dia, passejant pel 
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bosc de Mas Valls, que era un paratge certament molt poc concorregut, 
va descobrir, sota la font i ran de cingle, en un indret abrupte i molt 
embardissat, una cova que era un pas que menava als mons paral·lels. 
Pel cap baix, a dos d’ells. L’un no era altra cosa que la superfície lunar, 
i l’Agustinet, que a causa de la seva solitud un poc forçada sentia un pèl 
d’amargor, havia tingut el goig de passejar per aquell lloc insòlit, des 
d’on es veia el planeta Terra, i on un dia el van descobrir els astronautes 
de la NASA. No havia dit res a ningú i se sentia satisfet i cofoi del seu 
secret. El seu protagonisme insòlit i desconegut el feia feliç.

Però arran de les afirmacions del professor Tratosferus (que 
alguns, curiosament, van confondre amb Nostradamus) va transcen-
dir –potser podríem dir va traspuar– que els de la NASA, sense vo-
ler-ho confessar, s’havien  pres  seriosament les declaracions de l‘as-
trònom-astròleg, i que feien una investigació secreta. L’Agustí es va 
alarmar una mica i va decidir que, pel que pogués ser, deixaria d’anar 
a fer un volt de sorra per la superfície lunar –on, d’altra banda, no se 
li havia perdut res. Aleshores es va dedicar a explorar el segon món 
paral·lel on anava a parar el pas que hi havia sota la font del bosc de 
Mas Valls. Aquest segon món paral·lel era com un microcosmos que 
corresponia a la piga que tenia sobre el pit dret una princesa gitana que 
es deia Filomena, casada amb un recaptador de contribucions –de fet, 
el director d’una agència tributària–, que es deia Trinitat Campdelavall. 
Era un món delitós, amb pous gelius i fontanes, i vinyes de xarel·lo i  
de moscatell, i noies rosses molt atractives i simpàtiques que li van fer 
passar unes estones inoblidables. Li deien que ara que la mestressa no 
hi era que s‘aprofités. L’Agustinet no sabia de quina mestressa li parla-
ven, però aprofitar-se’n, ja ho crec, que ho feia. Quina diferència, de la 
superfície lunar, tan aspra i desproveïda d’amenitat, i tota la història del 
professor Nostradamus, vull dir Tratosferus, i els de la NASA enderiats 
amb la confirmació de la seva presència.
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Fins que un bon dia l’Agustinet va rebre la visita de la Filomena 
–la princesa gitana de la piga. I li va dir que havia arribat el moment 
de posar les coses al seu lloc. S’havien acabat, les visites al món pa-
ral·lel. Ella s’acabava de divorciar del senyor Trinitat Campdelavall, 
que, enderiat en la localització i persecució de contribuents fraudulents 
no estava per ella com calia, i va dir a l’Agustinet que li tocava a ell. 
A l’Agustí, que no tocava vores, no li se li va ocórrer altra cosa que dir 
que sí.

I així es va casar amb la Filomena. Tenia les seves coses (li agra-
dava molt manar, per exemple),  però era una dona de companyia agra-
dable. I, a més, aquella piga el tenia fascinat. Ara comprenia allò que 
li deien les rosses, de la mestressa que no hi era. En fi, tot plegat havia 
acabat prou bé. Ja no se sentia sol, amb la Filomena. I quan en revistes 
especialitzades (com ara Science & Vie) llegia que els de la NASA con-
tinuaven amoïnats amb la coincidència de l’informe de l’astronauta i el 
del professor Tratosferus, es feia un tip de riure. A la Filomena, però, 
no li’n va dir mai res.
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La fi del meu amor (i altres fets paral·lels)

No havia sabut mai si en Joan Manuel era un marit complaent 
o bé dormia a la palla. El cas és que sense deixar mai de guardar les 
formes, la relació de l’Amadeu amb la Maria Rosa, la dona d’en Joan 
Manuel, hi havia alguns moments en què semblava tan evident que cau-
sava estranyesa que en Joan Manuel no digués res. D’altra banda, en 
Joan Manuel era una mica rampellut, però els seus rampells no tenien 
mai per motiu la gelosia marital. Hi havia moments en què l’Amadeu 
pensava qui si no fos per la Maria Rosa ja hauria engegat en Joan Ma-
nuel al botavant, tip de suportar les seves rauxes, els seus estirabots i 
les seves atzagaiades. Fins que va arribar un moment en què no se sap 
per què, la Maria Rosa, fins aleshores tan enamorada, es va començar a 
refredar, a mostrar-se indiferent. I no trobava mai el moment de veure’s, 
d’anar a passar una estona junts, ni que fos a prendre una copa. El cas 
era transparent. Per tant, si la Maria Rosa havia decidit d’interrompre 
la seva relació, tant per tant, ell, l’Amadeu podia també interrompre la 
que mantenia amb el seu marit. Posats a fer! Però  ho va fer també d’una 
manera progressiva i gradual. I, també, va deixar de parlar-ne. Abans 
es complaïa a fer-ho. Per prudència, per discreció, parlava més d’en 
Joan Manuel que no de la Maria Rosa, però, és clar, mentalment parla-
va sempre d’ella. Bé, per una mena de pudor estrany, he iniciat aquest 
relat en tercera persona, però el cas és que això em produeix una gran 
sensació d’incomoditat. L’hipotètic lector ja deu haver endevinat que 
l’Amadeu sóc jo i, per tant, val més deixar de fer comèdia i prosseguir 
el relat en primera persona. Però ara venen les sorpreses. Això de l’hi-
potètic lector és una manera de dir, un tribut a la modèstia obligada. El 
cas és que l’inici del relat n’ha tingut dos, de lectors. Dos, pel cap baix: 
el doctor Batllori, psiquiatre, i la Josefina. El doctor Batllori, que és un 
psiquiatre de  tant de prestigi, sempre es veia, obligat per les circums-
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tàncies, forçat a fer de simple  psicòleg, cosa que més aviat el vexava. 
Però el que més el vexava era que la Josefina tenia més perspicàcia 
–més vista, que diu la gent– que no ell. Així, la Josefina, observant que 
no esmentava en Joan Manuel en una conversa en què hauria estat lògic 
que sortís el seu nom, em va preguntar, somrient dolçament:

–Que no et fa cas, ja, la Maria Rosa? T’atreu molt, oi que sí?

I jo em vaig quedar tan parat que no vaig saber què dir. En canvi, 
com que a propòsit de no sé què, vaig dir que em molestava molt, als 
concerts, que la gent s’hagués avesat a aplaudir rítmicament, amb un 
ritme de dos temps, el doctor Batllori va fer una dissertació molt brillant 
en què va venir a dir que no era gens inusual que la misogínia, que sovint 
té les arrels en una frustració amorosa, per pudor es disfressi de misan-
tropia, per a la qual, aleshores, es busquen motivacions més o menys 
inversemblants, com és ara certs comportaments col·lectius de signe més 
aviat  negatiu. Però ara sembla que hi ha el perill que la història del dos 
per cent torni a sortir a la llum. Vaig tenir un mal moment. La culpa va 
ser d’en Josep Maria, que reclamava un dos per cent de l’import de les 
obres que havia valorat. Sense saber gaire bé el que em deia, vaig dema-
nar també un dos per cent sobre la facturació de l’enciclopèdia, conven-
çut que ho resoldrien amb un parell de caixes de xampany, però,  sorpre-
nentment, em van dir que sí, i em vaig embutxacar una bona picossada. 
I ara, com que es veu que està de moda de posar al descobert tots els 
casos que es coneixen susceptibles de dur l’etiqueta de corrupció admi-
nistrativa, em temo que qualsevol dia el meu dos per cent no surti per un 
cantó o altre. Què  diria, en Joan Manuel,  que està al corrent de l’afer? 
Jo no tinc gaires ganes de veure’l, però és tan susceptible que, si nota que 
li faig el buit, és ben capaç d’esbombar la història del dos per cent. Tant 
més que en Josep Maria continua reclamant un dos per cent de les coses 
més inversemblants i heteròclites: es veu que per a ell la percepció d’un 
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dos per cent –del que sigui– ha esdevingut com una mena de fixació. No 
sé qui, fins i tot, hi volia fer intervenir també el doctor Batllori, sempre 
obeint a la tendència irreprimible d’encarregar a tot un psiquiatre la feina 
d’un simple psicòleg. No deixava d’haver-hi qui, com el senyor Josep 
Llorenç, director general de Propaganda Directa, el baró Pollós de So-
fregit i la senyora Candelera Deixeus, la bibliotecària de la Facultat 
d’Urologia, diu que això és altament vexatori i ofensiu per a aquelles 
persones per a les quals es reclamen aquelles atencions d’un especialista, 
perquè és tractar-los de dements. En canvi, el mateix  poeta Hildebrand 
de Rocapena i la senyora Angèlica Salmó, tan coneguda  per la seva 
defensa de l’homeopatia, diuen que són els psiquiatres els qui s’han de 
sentir vexats que els encarreguin feines de psicòleg, perquè això els re-
baixa professionalment. Ara, que les opinions que han suscitat més des-
aprovació, fins i tot irritació, són les que han formulat els alegres habitu-
als de la Taverna del Moscatell, que han declarat que no ve d’un pam, 
que tant és una cosa com l’altra, que quan s’entra en aquest joc ja s’ha de 
saber el pa que s’hi dona, i que tot el que comença en  psico- no són sinó 
maneres més o menys dissimulades d’afaitar els calés a la gent. Qui no 
s’ha sentit gens indignada amb aquesta mena d’opinions –que molts, 
probablement, comparteixen sense que gosin manifestar-ho– ha estat 
precisament la Josefina, que les  ha celebrades amb la més dringadissa 
de les seves rialles. Aleshores, l’Artur Moles ha explicat que, de fet, això 
dels psiquiatres i els  psicòlegs és una cosa semblant a la dels metges i 
els veterinaris. Si un, de sobte, es troba malament i necessita ser atès 
urgentment i no hi ha cap metge disponible, val més que ho sigui per un 
manescal –un veterinari– que no pas per un mecànic, un corrector d’im-
premta o un venedor de literatura de canya i cordill. És el que va passar 
al senyor Rigordosa Serradell, que era el secretari perpetu de l’Associa-
ció d’Aquarel·listes Figuratius, càrrec en què s’havia distingit amb la 
lectura d’unes memòries anuals d’una gran prolixitat i d’un estil florit, 
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potser amb un punt excessiu de retòrica. Es veu que una vegada, en el 
transcurs d’una tertúlia informal que sostenia amb un grup de companys, 
tots ells més o menys aquarel·listes, va ser víctima d’una congestió tan 
forta com inopinada, la qual es pot donar com a cosa certa que no hauria 
contat sense la intervenció rapidíssima i eficaç del senyor Aristòtil Puig, 
conegut veterinari, el qual,  no havent-hi cap metge present, es va decidir 
a actuar i ho va fer amb una gran competència segons el que exigien les 
circumstàncies. El senyor Rigordosa Serradell va restar molt agraït al 
senyor Puig que li hagués salvat la vida, però el cas és que li reca de 
confessar que la deu a un veterinari. En canvi, la senyora Àngels de Grau 
no perd ocasió de proclamar el seu agraïment envers el doctor Batllori, 
perquè, segons ella, el seu tendre plançó, en Daniel, patia una gran de-
pressió –tot el dia abatut, emmurriat, silenciós, capficat– i el doctor Bat-
llori, en funcions de psiquiatre o de psicòleg, tant se val una cosa com 
l’altra, havia aconseguit de remuntar-lo. El doctor Batllori deixava dir, 
perquè ja no sabia si era una cosa que l’exalçava o el desprestigiava, 
però sí que sabia molt bé que, en realitat, qui havia eixorivit en Daniel i 
l’havia alliberat del seu complex no era ell sinó la Josefina, amb unes 
quantes carícies ben administrades, que sembla que és el remei més efi-
caç contra totes les depressions. És així, doncs, com el tendre Daniel va 
anar a arrodonir la nòmina de la Josefina, encapçalada pel mateix doctor 
Batllori, que deia, com si fos una broma molt divertida, però sabent que 
era una veritat com un temple, que la Josefina li creava un complex del 
qual ella mateixa era l’única que el podia guarir, i el poeta Hildebrand de 
Rocapena, doblats per mossèn Eudald Canuda, que era un gran predica-
dor, i en Jaume de la Carnissera, que era més aviat primari, però que se 
sabia mostrar un amant molt fogós i apassionat, tot i que la seva dona li 
inspirava una por gairebé malaltissa –cosa que, segons havia confessat la 
Josefina, acreixia el seu atractiu eròtic. Després d’aquesta guàrdia d’ho-
nor, d’aquest repòquer d’asos –incloent-hi en Daniel–, venien el senyor 
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Josep Codina, un sant baró, paradigma de la respectabilitat, casat amb 
una bona senyora que patia freqüents atacs d’histèria, motiu pel qual 
l’havia duta al doctor Batllori, que, aquest cop sí, havia hagut d’actuar en 
funcions de psiquiatre, cosa que li havia donat l’ocasió (al senyor Codi-
na) de conèixer la Josefina, que li havia fet veure que en aquesta vida no 
s’acabava tot en els desequilibris psíquics de la seva muller, amb què el 
senyor Codina s’havia sentit posseït per una mena d’exaltació de la qual 
no hauria sospitat mai l’existència; en Silveri Dax, un amic de tota la 
vida, inquiet, viatger, esportiu, que vivia separat de la dona, una mica 
neurastènica, sembla, però que quan ell havia suggerit, també, la conve-
niència d’anar a fer una visita al psiquiatre, la dona, que es deia Agnès, 
li havia assenyalat la porta i li havia donat el passaport. Es veu que en 
Silveri Dax era una mica reprimit: solia ridiculitzar tot allò que hauria 
volgut fer, sense que es notés les ganes que en tenia, i que no havia fet 
perquè no s’havia atrevit o perquè no se li havia presentat l‘ocasió. Des-
prés, cal esmentar en Xavier Mas-Ferrer, un autèntic play-boy, més aviat 
ignorant (tenia la dèria d’escriure Mas amb accent!), frívol i presumit, 
però que generalment agradava a les dames (encara que generalment 
se’n cansaven aviat, cosa que a ell li  produïa una sincera estupefacció: 
no se’n sabia avenir). Els dos següents eren un pescador, que no es deia 
Garet sinó Ramon, però que semblava tret d’un conte de Joaquim Ruyra, 
i una mena de versaire alguerès, en Toni Tutis, que tenia una lleu tendèn-
cia a l‘obesitat, i una altra tendència, aquesta no tan lleu, a l’enamora-
ment i a la declaració vehement de la seva passió torrencial. I ja tenim 
una nòmina esplèndida a la qual només cal afegir un parell de  noms més 
per a formar una esplèndida dotzeneta. El Gran Barrufeda seria, certa-
ment, un nom brillant i fastuós, que brillaria amb llum pròpia –prepo-
tent, fatu, llord,  primari, reprimit, groller, amb ganes de recuperar el que 
creia temps perdut a causa d’un puritanisme ultrancer i inoportú–, però 
el fet inqüestionable és que el seu nom no és digne d’inscriure’s en 
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aquesta nòmina gloriosa. En canvi, hi podem posar amb tot el dret el de 
l’insignificant Jeroni Clavell, que era l’esclau de la seva dona, la grotes-
ca i boterudeta Barrufeda-Patates. Aquest esclavatge del bon Jeroni Cla-
vell ha originat algunes interpretacions absolutament errònies. No es 
tracta pas, ni de bon tros, que en Clavell fos el cavaller servent, l’enamo-
rat platònic o el presoner dels hipotètics atractius físics de la Patates. No 
hi ha res de tot això. En Jeroni era un assalariat de la Fundació de la 
Barrufina Blanca, en què el Gran Barrufeda tenia vara alta, i en la qual 
havia permès que fes el manefla la seva dona, a qui no havia costat gaire 
esforç de col·locar en Jeroni Clavell sota les seves ordres directes, cosa 
que el noi havia hagut d’assumir,  per allò del pro pane lucrando i el 
primum vivere. Ui! No n’estava poc, de cofoia, la Patates, de poder fer 
anar com una baldufa en Jeroni Clavell! Això l’alleujava d’un bon tant 
per cent –difícil, tanmateix, de quantificar– de les seves frustracions. La 
seva inclusió en la nòmina de la divina Josefina devia omplir, com és 
natural, en Jeroni Clavell de goig, i el devia compensar de l’amargor de 
l’esclavatge de la Patates, la qual, d’altra banda, si ho va saber o sospitar, 
devia passar una bona estona de coragre. I, finalment, caldria esmentar 
l’Òscar Nin, el guarda jurat de les Casetes, parlant de qui, algun cop, 
algú havia fet referència al suposat erotisme de la pistola. De l’Òscar Nin 
es deia que havia tingut alguna relació amb el misteriós afer de les joies 
de la marquesa de Quermany. La col·lecció de joies de la marquesa seria 
una col·lecció valorada en milers de milions de pessetes, que en un mo-
ment determinat, havia estat sostreta, o qui sap si cedida o traspassada, i  
havia anat a parar –es deia– en una casa de la urbanització de les Casetes 
o de la Caleta –però, és clar, no se sabia exactament quina. Sembla que 
hi havia una banda més o menys internacional, o multinacional, com ara 
s’estimaven més de dir-ne, imitant les empreses de begudes, de menjar  
ràpid i de detergents, que havia tingut alguna part en aquella desaparició 
de la col·lecció de joies, passa que hi havia hagut un moment en què 
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havien  perdut el control de la situació i, és clar, dedicaven tots els esfor-
ços a localitzar les joies –sense gaires contemplacions, naturalment: no 
solien aturar-se per res.  Però aleshores un detectiu privat que es deia Tap 
de  Carbassa, i que era amic de l’Òscar Nin, li havia dit, confidencial-
ment –en Tap de Carbassa tenia aspecte d’infeliç, però la seva capacitat 
per a l’obtenció d’informació confidencial era única, insuperable– que 
aquelles joies eren falsificades, d’imitació. Molt ben imitades, això sí, 
tan ben imitades que enganyarien més de quatre experts, però, al capda-
vall, imitades i, per tant, no tenien cap valor. I l’Òscar Nin va cuitar a 
passar la informació als de la multinacional, els quals es van quedar de-
solats. Però van discutir la situació i al capdavall van decidir de continu-
ar les recerques per a la localització de les joies alhora que van fer dir a 
en Tap de Carbassa, per mitjà de l´Òscar Nin, que pobre d’ell que divul-
gués aquella informació, que hauria privat les joies del seu valor si les 
arribaven a localitzar, tal com confiaven que farien. Quines coses! Tot 
això ens  ho va explicar la Josefina, un dia que preníem cafè amb en Jo-
sep (el seu marit), en Joan Manuel, en Josep Maria i jo (els quatre jos, 
tots, poc o molt, enamorats de la Josefina). En Joan Manuel es va lluir de 
valent dient una rastellera inacabable d’impertinències, inconveniències 
i despropòsits. Potser trigarem dies a tornar-nos a veure. Si la Maria 
Rosa ha decidit que ja no vol saber res amb mi...! És clar que hi puc 
trencar d’una manera oberta i declarada, això no... Si de cas, el que faré, 
és convertir el nostre tracte i la nostra conversa en matèria experimental, 
en material per a l’observació: lingüística, psicològica, sociològica...
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Elogi del pecat

El dimoni Banyagraf va escriure un llibre que es deia Elogi del 
pecat, cosa que va originar reaccions molt diverses, esp. reaccions a 
propòsit de les reaccions. La sogra de Déu, per exemple, s’hi va fer un 
tip de riure. Els pampalluguins reformats, pobrets, eren tan infeliços 
que es feien estimar i tot. Segons l’arxipaperina dels alberginites blaus, 
el reverend Teòcrit Matalarà, confonien una fornícula amb una trona. I 
quan en veien una de buida, de fornícula, creient que era una trona mi-
raven on hi havia l’escala per enfilar-s’hi a predicar. Sor Recuperació 
de la Cendra Votiva, com que havia reeixit a fer-se seus personatges de 
tant supòsit com l’il·lustre Heràclit dels Governalls, primer vice-presi-
dent segon del Sanedrí de la Tercera Administració, que ara torrejava 
(la Tercera Administració) amb noves competències inusuals i extraor-
dinàries, el capità Margarit, de la marina del rei, que molts confonien 
amb el cèlebre i sinistre capità Ras Malik, cosa que a ell (el capità 
Margarit) l’afalagava una cosa de no dir, encara que no ho donava mai 
a entendre, i àdhuc (fins i tot, sí) l’arxipaperina Teòcrit Matalarà, no 
acceptava que algú del seu entorn li hagués preferit la Núria, i això que 
no sabia que m’acabava de trucar la Marta per dir-me que estava malal-
ta, que a qui anaven destinades les arracades que havia comprat a Can 
Capdevila, i que així que estigués bona em tornaria a trucar i aniríem a 
prendre el te. En Barbafel, en Banyafel i en Malamel van criticar aspra-
ment el llibre del seu company Banyagraf. Així, en Barbafel va dir que 
era un llibre oportunista, tendenciós, partidista, recargolat, subjectiu, 
malintencionat, parcial, desproveït d’equanimitat i que palesava un 
egocentrisme declarat, una egolatria vituperable i, al capdavall, un de-
sig immoderat de fer mèrits i distingir-se, en Banyafel va dir que el 
trobava de lectura difícil, confús, inextricable, eutrapèlic, logomàquic i 
galimatiàtic, i en Malamel, que era el més infeliç de tots tres, va retreu-
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re que la lletra era massa petita i que contenia una rastellera de solecis-
mes i d’anacoluts. Any nou, si no vida nova, pel cap baix agenda nova. 
A veure si en trobem cap que hagi resistit més o menys incòlume les 
nefastes innovacions dels sinistres dissenyadors gràfics, delerosos de 
justificar l’exagerat total de la factura. El digne, per tants conceptes, 
reverend Sucamulla, en canvi, oblidant per un moment el seu indubta-
ble ring-rang (la carn és dèbil, què s’hi pot fer, ja ho deia sant Paudiu 
en la majoria de les seves epístoles, fins i tot, encara que d’una manera 
velada, entre línies, com si en aquella saó se sentís controlat per no sa-
bem quina misteriosa censura, en la que va escriure als de Montbrió de 
la Marca, una de les més críptiques del gran apòstol, que tanta feina ha 
donat als hermeneutes, començant per la determinació dels seus desti-
nataris, car si bé avui està establert d’una manera incontestable que són 
els de Montbrió de la Marca, durant molt de temps s’havia cregut, errò-
niament, que eren els de Montbrió del Camp, a causa, esp., de les pre-
tensions més aviat puerils d’un nombrós esbart d’aiguaders), no com-
prenia com no era ell mateix en qui la Núria s’havia fixat per a fer-lo 
objecte de la seva subjecció imperativa, cosa que, no ens hem pas d’en-
ganyar –les paraules han de servir per a entendre’ns–, vol dir, o pot 
voler dir, o ha de voler dir, o és lògic que vulgui dir, o és plausible que 
vulgui dir, la seva predilecció. L’Anticrist i el Leviatan, per la seva 
banda, en principi no sabien a quina carta quedar-se.  En una primera 
instància havien decidit manifestar una actitud crítica envers el llibre 
d’en Banyagraf, pel qual sentien una antipatia declarada, a causa, sem-
bla, d’una auca que els havia dedicat feia un cert temps, la circumstan-
cialment famosa “Auca en què s’expliquen tant els tràfecs de l’Anti-
crist com els del Leviatan –circuleu que ja us hem vist”, però les 
crítiques tan incisives i mordaces del tercet de l’Aixarop, és a dir, d’en 
Barbafel, en Banyafel i en Malamel, els van fer contenir, perquè no s’hi 
volien arrenglerar. I ja estaven apunt a punt de manifestar una opinió 
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decididament favorable de l’Elogi del pecat, i havien triat curosament, 
cosa que els havia exigit un notable esforç intel·lectual, els tres tercets 
d’adjectius amb què el volien qualificar –recurrent, entranyable i arque-
típic, impagable, transgressor i transversal, rupturista, innovador i im-
prescindible–, quan va sortir a dir-hi la seva la castissa Banyaclara, la 
més seductora i atractiva de totes les dimònies del Tercer Infern. La 
gentilíssima Banyaclara no tenia gaires manies ni enviava mai res a dir. 
Quina una! Per això, sense mirar-s’hi gens ni mica, va afaitar en sec, 
lligats en una mateixa garba, en Banyafel en Barbafel i en Malamel, els 
va deixar com un drap brut, els va tractar d’ignorants, de llanuts i de 
curts de gambals, d’analfabets, de sapastres i d’aixafaterrossos, de pe-
tits, de mesquins i d’envejosos. Sobretot d’això: d’envejosos. Cadascú 
és com és i, doncs, jo també, com qualsevol altre. Hi tinc tot el dret, 
mentre no pretengui ser paradigmàtic i digne d’imitació. En Banyafel 
va fer veure que acollia amb una displicència desdenyosa, o amb un 
desdeny displicent, com si s’ho mirés tot des d’un nivell superior, les 
furioses invectives de la seductora Banyaclara, i se’n va anar a fer una 
estona de companyia al seu amic coral ferm, el cardenal Gripau Cala-
vera, a qui no va voler explicar res de l’afer de l’Elogi del pecat, perquè 
no sabia com enfocar-ho, però, això sí, hi va tractar àmpliament, per 
peces menudes, de noves, singulars i originals maneres de fer mal i de 
tocar el voraviu –voraviu, viu, viu, a la una; voraviu, viu, viu, a les 
dues; voraviu, viu, viu, a les tres: ai que no ens quedarà res!– i allò que 
no sona ni amb plectre ni amb arquet a la bona gent que no es fica mai 
amb ningú i que no pretén sinó anar passant i anar seguint la lenta però 
inexorable processó dels dies, amb el gaudi excepcional i esporàdic 
d’alguns petits i honestos plaers ocasionals. De fet, es veu que no van 
arribar a cap acord concret i específic, però van convenir que la conver-
sa havia estat molt profitosa. Sovint ens hem de retreure a nosaltres 
mateixos que hem estat poc discrets, però arriba un moment en què ens 
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hem de plànyer que hem pecat per massa críptics. En Barbafel tenia un 
tarannà prou diferent que el seu col·lega Banyafel: el cas és que es cre-
ia més llest del que era en realitat. I, en un primer moment, va intentar 
de justificar la seva actitud adduint algunes citacions desafortunades, 
perquè no venien al cas, dels pitagòrics i de l’epístola de sant Paudiu als 
de la Secuita, però es va fer un embolic de Cal Satanàs i l’única cosa 
que va aconseguir va ser fer el ridícul més llastimós. Ara els dies ja es 
comencen a allargar, fins i tot al matí: és un goig cada any renovat, del 
qual res ni ningú no són capaços de privar-nos. Però qui va fer un paper 
més trist va ser l’infeliç Malamel. Si els altres divaguen també tinc dret 
a fer-ho jo. I qui és el valent que ha de fixar els límits de la divagació? 
Al pobre Malamel les formes rotundes i el somriure lluminós i prome-
tedor de la Banyaclara li havien xuclat el cervell, li encenien la sang i li 
feien perdre l’oremus i la carta de navegar. I quan va haver de sentir 
que la seva idolatrada dimònia li dedicava aquell florilegi de penja-
ments tan florits, i si és el cas que hi acaba d’haver algun indici o cap 
resquill de redundància poc recomanable es demanen les excuses per-
tinents en paper timbrat, es va tornar vermell, vermell, després groc, 
després lila, després una altra vegada groc, tot seguit blau i aquell dina-
misme cromàtic es va resoldre al capdavall en un verd intens entre la 
poma i la persiana, o entre la maragda i l’enciam, o entre l’acudit obscè 
i el prat de dalla, però tenyit d’una fosforescència magmàtica que feia 
molt de mal efecte. Però la cosa no va acabar aquí: quan el desgraciat 
Malamel va veure com la Banyaclara, després d’haver-se esbravat de 
valent amb els seus dicteris i els seus mots punyents i feridors, s’acos-
tava a en Banyagraf i, amb una desimboltura inèdita i no classificada i 
una desinhibició sorprenent i absoluta, l’abraçava i el cobria de petons 
apassionats i de sàvies i destres carícies per tot el cos, se li va entelar la 
mirada, el cervell se li va desfibrar sense remei i les potències, ja molt 
disminuïdes i minvades, el van abandonar definitivament i se’n van 
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anar a fer un volt de sorra, mentre en Banyagraf, meravellat com no es 
pot dir, exultava fins al punt més alt per aquell premi inesperat, d’una 
banda tan plenament satisfactori, i que venia a confirmar, a més, la 
bondat del seu treball. El poeta es preguntava, com fan tants i tants 
ciutadans grisos i anònims, on havia deixat les claus, però no ens deia 
si quan, finalment, les havia trobat en un lloc inesperat, es preguntava 
encara que com era que hi havien anat a parar, car això és el que fan 
molts d’aquests altres ciutadans, que no en tenen prou, d’haver trobat 
les claus, sinó que a més volen saber, tant sí com no, que com és que no 
eren al seu lloc, al lloc on havien de ser, al lloc on les deixaven sempre. 
L’actuació tan categòrica i tan decidida de la deliciosa Banyaclara, que 
va obligar a recórrer a totes les provisions conegudes d’aiguanaf per a 
mirar de retornar l’infeliç Malamel, va modificar els propòsits inicials 
d’aquell parell de bergantells de l’Anticrist i del Leviatan (el qual, 
aquest darrer, va saber per una informació que li va passar l’ortògraf de 
l’Antònia, de tornada de llur viatge iniciàtic, que el seu nom tenia una 
síl·laba més que el del seu ara còmplice, ara rival d’aventures, de mal-
vestats, de peripècies i de barrabassades de tota llei, amb una satisfac-
ció ingènua i pueril, amb una relació inversament proporcional a la 
seva capacitat cerebral), que en una primera instància, solament per dur 
la contrària al Trio (trio o tercet, tant és) del Xarop (Xarop o Aixarop, 
és igual) havien decidit manifestar-se a favor de l’Elogi del pecat, però 
com que estaven ressentits contra la gentil Banyaclara, que més d’una 
vegada els havia parat el peus, a tots dos, amb el gest ferreny i la mira-
da mandarina, a causa de llurs barroeres i indignes iniciatives, ara van 
optar per fer costat a l’actitud d’en Banyafel, Barbafel i Malamel i van 
dir que l’obra d’en Banyagraf (que, evidentment, no havien ni fullejat) 
era abominable, inassequible, incontrolable, incompatible, adulterable 
i indiscernible. Com ja es pot apreciar, no sabien pas el que es deien i 
van fer un  ridícul antològic. A més, amb una gran sorpresa per part 
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seva, en Trampan Tampaitu, que sempre venia a ser el seu escolà 
d’amén, i s’arrenglerava al seu costat o, més exactament, es constituïa 
en la seva cua, aquest cop no els va voler seguir, i per fer-se simpàtic a 
la Banyaclara, que tenia, certament, no es pot pas negar, una requesta 
molt poc usual, –Banyaclara, Banyaclara, el teu nom també convida a 
l’assaig impenitent, amorós, de l’heptasíl·lab– va dir que La lògica del 
pecat (sic) estava molt bé. Que no l’havia vist ni per fora és més que 
evident. I, adonant-se poc o molt que al capdavall no deia res de parti-
cular, va voler reblar el clau manifestant que ell, de moment, la crisi, no 
la notava. Però també n’hi ha –en aquest món, es pot dir que hi ha de 
tot–, encara, que troben les claus al seu lloc, al lloc on les deixen sem-
pre, però se n’estranyen, perquè no recordaven haver-les-hi deixat, i es 
trenquen el cap per resoldre aquesta contradicció: com és que les claus 
són al seu lloc si no recorden pas haver-les-hi deixat? Vet aquí, però, 
que aleshores va fer la seva aparició el Big Bang, tan castís com de 
costum, disposat bonament a dir-hi la seva, i sense saber encara cap a 
quina banda es decantaria. La seva presència va causar una certa expec-
tació, i qui sap quina una n’hauria dit, amb què s’hauria despenjat, però 
la sogra de Déu, que estava a la que salta, el va privar de cometre cap 
atzagaiada: el va convidar a prendre el te, amb els additaments obligats 
de pastes i pastissets i sandvitxets de cogombre, de caviar i de confitura 
de taronges amargues, el va convèncer fàcilment que al capdavall el 
contingut del famós llibre d’aquell bufanúvols d’en Banyagraf no eren 
sinó paraules, rastelleres de paraules i paraules, més o menys ben dis-
posades i combinades, això sí, però res més, i que justament aleshores 
estava a punt de produir-se la inusual conjunció de Júpiter i la Lluna, 
ocasió única, excepcional, que feia bo d’aprofitar dignament. El Big 
Bang, naturalment, que no era pas tan banau com semblava, va ser to-
talment sensible a aquella tendra sol·licitació i es va desentendre 
d’aquell curiós contenciós del llibre d’en Banyagraf (al capdavall, se-
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gons els escoliastes de l’Escola Psicofilològica dels Aladerns, no altra 
cosa sinó un magre opuscle), un plet totalment aliè als seus interessos i 
les seves inquietuds. No va ser, com és normal en aquests casos, sense 
comentaris crítics, dels qui, si més no en teoria, haurien vist amb goig 
com la intervenció del Big Bang contribuïa poderosament a embolicar 
la troca, encara que possiblement, i àdhuc probablement, en realitat 
motivats per l’enveja causada per aquella invitació tan llaminera. Ca-
dascú és com és: la pluralitat. Qui dissimula que té pressa, qui no vol 
que es vegi que no en té, els uns fan veure que els esperen, els altres fan 
veure que ja ho tenen tot fet. Quan l’Anticrist i el Leviatan (aquest dar-
rer ara tan cofoi amb les seves quatre síl·labes) van veure com anaven 
les coses, esp. com la seductora Banyaclara prodigava les seves efusi-
ons a aquell llepat d’en Banyagraf, no sense una minúscula però ines-
perada, i per aquesta raó sobrevalorada, torna per a l’infeliç d’en Tram-
pan Tampaitu, i, sobretot, com la sogra de Déu acollia tan sol·lícitament 
aquell homenarro del Big Bang, s’ho van tenir per dit i se’n van anar a 
fer mal cap a uns altres tocoms, amb la confiança no desproveïda de 
fonament que no deixarien de presentar-se ocasions de torrejar, pinxe-
jar, tocar el voraviu als uns, sembrar la zitzània i la discòrdia entre els 
altres i inocular el verí sintètic i les metzines pragmàtiques als de més 
enllà. Copiant, n’hi ha que depuren, n’hi ha que enriqueixen. Alesho-
res, els escoliastes de l’Escola Psicofilològica dels Aladerns, van tenir 
la idea, que els devia semblar genial, de demanar l’opinió del bisbe U, 
no perquè la valoressin particularment, res de tot això, sinó, al contrari, 
amb ganes de posar-lo en un compromís. Ja se sap que la malícia huma-
na no coneix límits de cap mena, ni diatòpics ni diastràtics, ni ideolò-
gics ni doctrinals. Els escoliastes dels Aladerns, dits també els savis 
dels Alls tendres, es gloriejaven de ser els inventors –a vegades deien 
els inventors i a vegades deien els descobridors, però en realitat hauria 
de ser els creadors o els fundadors– de la psicofilologia, que diferenci-
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aven clarament de la psicolingüística, que sí que ja existia des de molt 
abans, i, no cal dir, de la psicoonomàstica, també preexistent, però que 
era una disciplina encara molt més diferent. D’altra banda, l’erudit 
Erasme de les Masies, afirmava que, en realitat, de psicofilologia ja 
n’havia parlat, bé que molt ocasionalment, el professor Filiberticus, del 
Col·legi Pontifici de Sant Pere de les Maleses, però els escoliastes dels 
Aladerns no en volien saber res, havien fet el propòsit decidit d’ignorar 
aquesta informació, que anul·lava les seves pretensions sobre la seva 
suposada originalitat en aquella branca de l’estudi i del saber. Deien 
que sempre s’hi és a temps, a aprendre coses, encara que un no tingui 
l’obligació de saber-les, i que, de fet, tothom sap coses que no té l’obli-
gació de saber, però que això no el priva d’utilitzar-les i de treure’n 
profit. En una altra ocasió, el bisbe U segurament hauria estat més dràs-
tic i positiu, més categòric, però ara justament es trobava en una posició 
molt delicada, a causa del que en deia (és a dir, del que deia d’ell) 
l’ambaixadora Sibil·la Maria de Granvil o, dit més exactament, la mu-
ller de l’ambaixador Arístides de Granvil, que acabava de publicar les 
seves memòries, que havien provocat una gran sorpresa que vorejava 
l’escàndol, cosa, si hem de ser sincers, molt relativa, i deixant ara de 
banda que hi havia una colla de llanuts que deien que el fregava, l’es-
càndol, com si es tractés d’una peça de la vaixella o d’un pom de la 
barana de l’escala, per la seva franquesa, la seva sinceritat i la seva 
desinhibició: la h ha d’anar, precisament, entre la n i la segona i, val la 
pena de fer-ho observar perquè sempre s’equivoquen i me la posen on 
els sembla, detall que s’afegeix al fet que no tothom dona a la paraula 
el mateix significat i n’hi ha molts que la diuen, o la fan servir, per pur 
mimetisme,  perquè està de moda. L’ambaixadora de Granvil, una dona 
de bellesa excepcional i, alhora d’una gran elegància i una gran distin-
ció, una dama realment paradigmàtica, havia estat raptada per l’infame 
capità Ras Malik, la vera i autèntica encarnació de l’esperit del mal, 
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que la va retenir i hi va conviure una colla de setmanes en un indret 
secret i amagat, de molt difícil, per no dir impossible, localització, qui 
sap si en un amagatall d’un dels set dimonis de Venècia, o en un mones-
tir dels bogomils de les Set Creus, o en una de les innombrables mansi-
ons de l’ampla comarcada de l’Aigua de les Set Virtuts. Tothom m’atri-
bueix moltes qualitats, qualitats que molt probablement no tinc, algunes 
segur que no, o que tinc en un grau molt baix. Potser la tenia a l’antiga 
rodalia de les Quatre Llunes i els Tres Sols, qui sap. Me les atribueixen, 
les qualitats que probablement no tinc, per afalagar-me, perquè, al cap-
davall, tal com deia sant Paudiu en la seva quarta epístola als de les 
Cases d’Alcanar (ha causat sempre una certa estranyesa que tractant-se 
com es tracta, aquesta localitat, d’una població d’una escassa importàn-
cia demogràfica, el gloriós apòstol dels curials els enviés ni més i menys 
que cinc epístoles, però cal recordar que, llevat de la quarta, que, sense 
que sigui tampoc gran cosa, té una certa entitat, les altres quatre, encara 
que en diguem habitualment epístoles, no són sinó simples notes de 
servei), de bones persones encara n’hi ha a tot arreu. També podríem 
pensar en un convent ignorat de les muntanyes encara no cartografiades 
de les Set Tribus del Gran Poder. Però que jo pugui tenir una mica de 
química, això sí que no m’ho reconeix ningú. Una altra possibilitat és 
que l’innoble Ras Malik i la bellíssima ambaixadora Granvil se la pas-
sessin de primera a l’ignot i inaccessible casal, suposadament carismà-
tic, del Gran Heptàgon de les Bromoses Fragàncies de Llevant. I no és 
pas que jo demani gran cosa, pobre de mi, tot plegat llegir i caminar, en 
condicions acceptables, això sí, i, ocasionalment, trempar i riure, però 
es veu que sense química no hi ha res a fer. I per què no Setcases? Això 
mateix: per què no Setcases? Qui sap. El cas és que per més que hi van 
intervenir el Servei d’Intel·ligència, el Servei d’Investigació, el Servei 
Secret i una bona rastellera de detectius privats assistits per ordinador i 
de confidents de l’antiga usança, no van reeixir a localitzar l’indret on 
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Ras Malik retenia l’ambaixadora, amb una gran desesperació de l’am-
baixador, que, com ja és fàcil d’imaginar, estava bojament enamorat de 
la seva dona i li costava de prescindir de la seva amorosa companyia. 
No és gens estrany, doncs, que sense química, la Carme, al capdavall, 
decidís prescindir de mi i no en volgués saber res. No se sap exacta-
ment si a través de sor Purificació dels Bons Averanys, mare abadessa 
de les barbarines reformades del convent dels Aladerns, que no tenen 
res a veure amb els escoliastes de l’Escola Psicofilològica, o de sor 
Escenificació del Medi Ambient, priora del convent dels Alzinells, o de 
sor Estupefacció de la Roda Dentada, gran arxipaparinessa de les sifi-
lines ortodoxes, o de sor Premeditació de la Taula Finlandesa, gran di-
aconessa primera de les neoultrancerines (o ultrancerines noves), el cas 
és que es va tenir notícia que hi havia una connexió entre el bisbe U i el 
capità Ras Malik, a través de la xamosa Mary del somriure de bleda i la 
mirada lasciva, conjunció que es veu que la feia irresistible, la qual 
deien que havia fet les delícies de tots dos, a més de les del seu marit, 
òbviament, de qui, malgrat que era més aviat força energumen, i diem 
força, no molt, la Mary sempre afirmava clarament que tenia la prefer-
ta, com els qui havien pagat el seient del cotxe d’Arbúcies a l’adminis-
tració. Això mateix a mi també m’ho ha dit la Carme moltes vegades, 
cosa que  jo sempre he respectat, pobre de mi, però que he trobat que 
era una afirmació fora de lloc, perquè a mi no m’ha passat mai pel cap 
de reivindicar cap mena de preferència o de prioritat, però sembla que 
sí, que tot prové de la meva manca evident de química. Amb molta 
discreció, perquè no n’hagués esment el cardenal Gripau Calavera, fe-
ristela salvatgina, cor de pedra i de morter, sac de pus, ullals de llop, 
romanalla de femer, que no hauria dubtat a ficar-hi cullerada –cullera-
da, cullerada, tot ho duus pel pedregar, surt d’aquí, mala negada, allu-
nya’t enllà d’enllà–, i ho hauria volgut controlar tot, i s’hauria atipat de 
posar bastons a les rodes a l’operació, i al capdavall l’hauria fet fracas-
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sar, van encarregar al bisbe U que procurés, per mitjà de la Mary,  de 
posar-se en contacte amb l’execrable capità Ras Malik i hi iniciés uns 
tractes i unes gestions que es resolguessin en l’alliberament de la dolça, 
distingida i atractiva ambaixadora Sibil·la Maria de Granvil. La conei-
xença dels fets indueix a l’escepticisme, la informació invita a la incre-
dulitat. Això ha passat sempre. Sota el sol, de nou, en un moment donat 
només hi va haver el do, que va suplir l’ut, però ja es pot dir que és tan 
vell com els altres sis. La idea de demanar la intercessió del bisbe U i 
la seva Mary del somriure de bleda i la mirada lasciva es va revelar 
plenament encertada, car aquesta intercessió es va resoldre, feliçment, 
no sense unes certes maniobres, i unes certes gestions i uns certs trà-
mits, per dir-ho d’alguna manera, tal com sempre sol dir la professora 
de socials, que ara ens diuen que ha lligat en una mateixa garba en 
Daniel de les Casetes, en Florenci i en David, el senyor Sala-Codina i 
el poeta maleït, en l’alliberament de l’ambaixadora, la qual, havent su-
perat aquella singular captivitat, va poder tornar, amb la joia obligada i 
preceptiva per part de tothom, esp. dels dos interessats, en els braços 
anhelants i amorosos, frisosos i apassionats, de l’ambaixador. La Car-
me em va dir que ja ho veia, com anaven aquestes coses, que sabia de 
tocar de peus a terra, vull dir que s’havia de tocar a peus de terra (als 
qui sempre diuen “es tenia que tocar de peus a terra” aquestes coses no 
els passen) i no fer-se una determinada mena d’il·lusions. Un curiós 
epíleg d’aquest episodi amb final feliç –n’hi ha que diuen que la felici-
tat no és d’aquest món, però han de voler dir, òbviament, la felicitat 
duradora, permanent, eterna, perquè la felicitat circumstancial, mo-
mentània, d’una brevetat més o menys relativa, o relativament relativa, 
com diu en Lacandru, que a vegades no es pot pas negar que en té de 
bones, ja ho crec, que és d’aquest món, passa que no tothom ha tingut 
l’ocasió de tastar-la: com diu molt bé sant Paudiu en la seva epístola als 
de Constantí, hi ha moments que valen per tota una eternitat– va ser 
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l’èmfasi deuterocanònic i arxilimfàtic amb què tant sor Estupefacció de 
la Roda Dentada com sor Premeditació de la Taula Finlandesa reivindi-
caven la maternitat de la idea de demanar la intervenció del bisbe U i la 
Mary. La veritat és que no sé pas per què m’ho va dir, la Carme, tot allò 
de les il·lusions. Per coses que hàgim vist, encara n’hem de veure mol-
tes més, si l’ahir ens va fer ser testimonis de moltes curiositats, el demà 
ens guarda moltes sorpreses. En el relat de la seva peripècia singular, 
l’ambaixadora Granvil va explicar amb un detallisme extrem la seva 
relació, que qualificava de matrimonial o pseudo-matrimonial, amb el 
capità Ras Malik, el qual l’havia tractada i honorada com si fos real-
ment la seva muller, però, presidida per la idea de la provisionalitat, 
cosa que eliminava tota ombra de mala consciència per part de tots dos. 
La intervenció del bisbe U i la Mary va capgirar la relació del capità i 
l’ambaixadora, perquè ja se sap que en aquest món, i en qualsevol altre 
d’existència presumible, tothom vol el que no té, i tant la suprema dis-
tinció de l’ambaixadora com la vulgaritat plebea de la Mary tenien una 
capacitat, si no idèntica, anàloga, de produir certes vibracions, i com 
que la carn és feble i tots plegats som de la pasta, o de la sang, o de la 
casta, o de la raça, o de l’ètnia del vell Adam (sí, el de la Lilith i l’Eva), 
el digne bisbe U no es va saber estar d’imitar el capità i de demanar la 
percepció del dos per cent, que li va ser generosament concedit, car 
malgrat que les dues dames van convenir a reconèixer que els marits 
(ens hem decidit per la forma del plural, que no deixa de ser discutible, 
perquè pot fer que sembli que cada senyora en tenia més d’un, de marit, 
però si recorrem al singular pot semblar, aleshores, que tenien un marit 
comú) tenen la preferta, en aquells moments, o en aquells dies, no hi 
eren presents, i, en realitat, tota aquella gestió singular anava decidida-
ment encaminada a la satisfacció dels anhels d’un marit. L’altre, pobret, 
no hi entrava ni sortia. Naturalment, com que la gent el que vol és mur-
murar i retallar amb les tisores ben esmolades –les tisores que no paren, 
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que no paren de tallar, fins i tot n’hi ha que diuen que tallen el bacallà–, 
el bisbe U  va ser objecte d’una crítica grupal d’una certa ferocitat, esp. 
per part d’alguns col·lectius que es veu que li tenien el dit ficat a l’ull, 
a més de ser posat en evidència, en una certa evidència, sí, perquè l’am-
baixadora no s’estava d’establir una comparació entre el capità i el bis-
be, netament favorable al primer, en les seves funcions de marit –de 
marit provisional o de pseudo-marit, com es vulgui dir, per això no ens 
barallarem. Ara la Carme em diu que l’ambaixadora sí que deia les 
coses pel seu nom. En canvi, el que no deia l’ambaixadora en el seu 
relat –que va conèixer un èxit esclatant, com l’esclat de les roses d’abril 
quan el maig somriu–, era l’indret on l’havia tingut retinguda l’abomi-
nable capità Ras Malik. Naturalment, els rumors es van desfermar, i 
van emprendre una cursa sense brides ni regnes: qui parlava de les 
Casetes, qui de Mas En Ribes, qui de Cal Quiseró, qui del vell santuari 
de les Oliveres, qui de la Casa Nova de Mas Ponç, qui de Can Rovirosa 
de Dalt, qui del carrer de Can Torres... Suposicions, tantes com en vul-
gueu, però d’aquí no es passava. L’ambaixadora, fidel a unes normes 
estrictes de discreció, apreses, assumides i assimilades en el transcurs 
de la seva vida en el món diplomàtic del seu marit, no va voler indicar, 
sobre aquest punt, cap indici revelador. És així, per tant, que el bisbe U 
se sentia més aviat incòmode, com a conseqüència inevitable i indefu-
gible dels comentaris crítics, mordaços, irònics, sarcàstics i sardònics 
dels pampalluguins de la Riba Dreta, dels cansaladins ortodoxos de la 
Creu Vermella, de la mare Ràfols, pobreta, cada cop més encaterinada, 
pobreta, bé que secretament, pobreta, amb aquell bala perduda de 
l’Anticrist, dels Tres Budes que fan Morros, dels neocarbassonites de la 
carena de llevant, on solíem pujar cada matí per veure i admirar el 
panorama de terres i terres que s’estenen ponent enllà, de l’ala esquerra 
(fins a cert punt) dels bogomils, dels rosacrucians moderats, de la junta 
directiva de la Societat de Micòlegs, cada vegada més interessats a dis-
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tanciar-se dels simples boletaires, ara tan preocupats, aquests darrers, 
per l’increment gradual de les importacions del rovelló balcànic, dels 
neocabalistes precabàlics i postconciliars, més carregats de sefirots que 
mai, dels venerables germans de la benemèrita Associació de la Vida 
Clara (que els desvergonyits impertinents habituals anomenen de la 
Vida Cara), de la gentilíssima sor Remuneració del Lliri Blau (sor 
Remu), abadessa semimitrada de les sacarines calçades, com més va 
més influents i amb les butxaques de l’hàbit més plenes de poder, i àd-
huc, bé que veladament, amb mònita i senderi, com el pastor del mas de 
Sant Ponç, per mossèn Concòrdia i el reverend Sucamulla i, encara, 
però amb una magna dosi de benevolència no gens fàcil de quantificar, 
per la senyora Candelera i la senyora Landelina dels Alls, revingudes i 
plantoses, galtaenceses i vistents, lluminoses i manyagues, no val tant 
la flor del rei. Què en pensava, o què hi deia, el marit de la Mary, això 
sí que no ho sabem. I ara la Carme em diu que la preferència no vol pas 
dir l’exclusiva, i quan jo ja em començava a fer certes il·lusions, pobre 
de mi, que sempre vaig amb el lliri a la mà, m’hi afegeix que se’n va a 
passar una setmana a Cadaqués amb en BP. Aquesta tan comprensible 
incomoditat (comprensible però relativa, les coses com siguin), va fer 
que el bisbe U fos esp. caut o elusiu quan es va decidir a donar a conèi-
xer el seu parer sobre l’obra Elogi del pecat, del dimoni Banyagraf, que 
li havien sol·licitat, amb una mala fe amb prou feines dissimulada, els 
escoliastes de l’Escola Psicofilològica dels Aladerns. Va dir, en primer 
lloc, que calia distingir netament entre la forma i el fons, el modus i el 
dictum, la intenció i el producte resultant, que l’obra admetia, si no di-
verses interpretacions, això potser no, diverses lectures, això era ben 
evident, que no era igual considerada des d’un punt de vista sincrònic 
que des d’un punt de vista diacrític (sic: hauria de ser, evidentment, 
diacrònic), que d’acord amb la doctrina que s’afina en morir carena 
enllà de l’Escola de Viena, avui quasi universalment acceptada (sempre 
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n’hi ha que en tot troben un sis o un as, una aresta o una espina, una 
brossa o un gra de pols, un cigró neulit o una guixa corcada, una macu-
latura o una taca de tinta), allò que d’acord amb els paràmetres de la 
semiòtica era plenament acceptable podia ser perfectament discutible i 
fins i tot rebutjable segons les coordenades de la semasiologia, i que si 
bé no es podia pas dir, això sí que no, que l’Elogi del pecat, del dimoni 
Banyagraf (que dit, és a dir, escrit sigui entre parèntesis, aliè als comen-
taris motivats pel seu llibre, exultava amb el goig dels déus més castis-
sos de l’Olimp, en braços de la seductora Banyaclara), fos una enciclo-
pèdia, car s’hi podien assenyalar moltes mancances i llacunes, tampoc 
no es podia afirmar que no fos sinó un magre opuscle, tal com havien 
fet els escoliastes de l’Escola Pseudofilològica (sic) dels Aladerns. És 
totalment presumible que el bisbe U, que la sabia més llarga que ningú, 
i, si no, que ho digui la Mary, cometés aquell error deliberadament. El 
cas és que els escoliastes, pobrets, hi van caure de quatre grapes. I a 
partir d’aquell moment tots els seus esforços es van concentrar a de-
mostrar que ells no eren pseudofilòlegs sinó psicofilòlegs, que són dues 
coses que no tenen res a veure, com la fulla d’avellaner i el tabac holan-
dès, o com el vi gasat i el xampany de Sant Sadurní, on hi ha xampanys 
de primera que molts voldrien tenir, o com la malta i el cafè del Brasil, 
o com el sègol banyut i el blat de xeixa, o com l’òliba de campanar i el 
falcó de la reina, o com la ranura de la guardiola i el somriure de la 
Montserrat –comparació certament inadmissible. I ja no van pensar 
més a treure partit de la curiosa controvèrsia motivada per l’aparició de 
l’Elogi del pecat. Ja s’acosta l’avantguarda de les ombres de la nit: no 
tothom a qui embolcallin podrà veure el nou matí. Ja llançat per la traça 
dels camins divergents, el bisbe U va declarar que el viatge de l’Antò-
nia i el seu cal·lígraf no tenia res d’iniciàtic, que els qui deien això te-
nien de la iniciàtica la mateixa idea que en podia tenir un gat mesquer 
(Genetta genetta, no Felis silvestris), un mànec d’escombra, un cargol 
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d’estrènyer (que no s’ha de confondre amb un serjant), una agulla d’es-
tendre la roba, una maquineta de fer punta al llapis, un ganivet de lles-
car el pa (funció nobilíssima, això sí, cantada pels poetes, cosa que 
molts sembla que ignorin, car et serveixen el pa a taula sense llescar i 
sense el ganivet adient, amb què t’obliguen a partir-lo barroerament 
amb els dits),  una navalla d’afaitar (ni que sigui de Solingen), un coco 
de l’Havana, un gelat de vainilla o de soroll, un raspall de pèl de teixó 
o una ampolla de cervesa sense alcohol. És cert que el record tendeix a 
magnificar els fets del passat, sobretot una certa mena de fets, però 
aquesta certesa no ens ha de fer oblidar que en aquells fets hi ha un 
nucli de veritat –que és el que importa. El bisbe U, molt pagat d’ell 
mateix per com havia fet anar la conversa, ara acariciava amb goig, un 
goig, certament, comprensible, els braços eburnis de la seva Mary, però 
el senyor Erasme de les Masies li va fer observar, amb tot el respecte, 
que el viatge de l’Antònia, iniciàtic o no, que això era molt discutible, 
perquè depenia de molts paràmetres i de moltes coordenades, i els pa-
ràmetres i les coordenades tant ens poden dur pel carrer de l’Amargura, 
on qui no s’impacienta es sulfura, com pel camí dels Malcontents, en 
què diu que si no escoltes no hi sents, no l’havia pas fet en companyia 
d’un cal·lígraf, com havia dit el bisbe, sinó d’un ortògraf, que, contra el 
que asseveren amb una severitat apoplèctica i numerària els canonges 
del capítol del Roure i les Tres Alzines (ja només en queden cinc, po-
brets, però aquests aguanten amb una virior envejable i un braó para-
digmàtic), no són pas el mateix ni de bon tros: un cal·lígraf és un cal·lí-
graf i un ortògraf és un ortògraf. A més, consta positivament, no se sap 
prou bé on, que l’ortògraf de l’Antònia, esporàdicament, és a dir, de 
tant en tant, escrivia versos i tot. Versos que no s’entenien, naturalment, 
d’acord amb els cànons vigents, però que rimaven, que ja és molt. El 
bisbe, aquest cop, qui sap, molt probablement, si aconsellat per la Mary, 
va deixar dir: es va limitar a dir que hi ha dues maneres de néixer no 
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usuals, excepcionals: cansat i ensenyat. Però ara va ser sor Preponde-
rància del Salpasser de Províncies, parapriora (o paraprioressa, com es 
vulgui) de les beguines del Segon Quadrant (que són les beguines de 
debò: les dels altres tres quadrants, son de la llarga), qui no va deixar de 
formular les seves objeccions a l’afirmació del bisbe U: segons sor Pre-
po, aquest hauria hagut de dir, o hauria d’haver dit, que les dues mane-
res de néixer no usuals són cansada/t i/o ensenyada/t. Si ja tens el teu 
vers no demanis res més. I ja que hi som, el viatget de la Carme i en BP 
a Cadaqués, també s’ha de considerar un viatge iniciàtic? M’estimo 
més no pensar-hi. S’ha sabut, d’altra banda, que sor Preponderància 
havia dit, en la intimitat, que era una cosa que no es podia dir, però que 
el llibre d’en Banyagraf, el famós Elogi del pecat, era un llibre excel-
lent, i que els mateixos qui el criticava amb aspror eren els qui, secre-
tament, el llegien amb delectança. Qui es glorieja de ser abstemi es 
deleix pel vi de quinze graus, qui predica la vida austera enyora el goig 
de la voluptat. És veritat, que tot té un preu, però en uns casos molt més 
elevat que en d’altres. El camarada Lacandru també hi va voler dir la 
seva,  sobre el llibre d’en Banyagraf. Va dir, exactament, que aquell 
llibre era un plagi. Però després va resultar que l’home ignorava el sig-
nificat d’aquesta paraula. Sant Nin, en canvi, va dir que sí, que era un 
llibre distret, de lectura amena i divertida, però al capdavall una mica 
pueril, i sant Non, per la seva banda, hi va afegir que li recordava, per 
la seva ingenuïtat, el famós manual de l’ensotanat de les tres esses. La 
claror de la nit il·lumina el teu nom. Però com que el bisbe U hi feia 
mala cara, hi va afegir, sant Non, que ho deia des d’un punt de vista 
epistemològic, que és un punt de vista que justifica moltes afirmacions, 
moltes idees i moltes teories. Però, en realitat, no és pas veritat, que el 
bisbe U hi fes mala cara. El pronom adverbial hi sobra. Si es vol, per-
què sigui clar del tot i no hi hagi cap dubte ni cap mala interpretació, 
amb epistemologia o sense, el pronom adverbial hi hi sobra: s’hauria 
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d’haver dit que el bisbe U va fer mala cara. És a dir, que la va fer no pel 
que havia dit sant Non, que no li importava ni una pastanaga ni una 
remolatxa, ni un nap ni una xirivia, ni una albergínia ni un carbassó, ni 
un all tendre ni un ceballot, ni un lletsó ni una cosconilla, sinó perquè 
la Mary se n’havia anat a fer companyia al seu marit, el qual la recla-
mava, amb una insistència sorprenent, segons en Lacandru, o compren-
sible, segons sor Recapitulació de les Balances, dient que ell havia pa-
gat el bitllet a l’administració, i adduint, a més, la tan airejada prioritat 
dels marits. O som o no som, efectivament. Ja sabem que algun torra-
collons, que sempre n’hi ha, baix a l’hort o dalt les feixes, a la vinya i 
al sembrat, vora l’era o dins el bosc, sota el porxo i al canyar, dirà, a qui 
el vulgui escoltar, que, epistemològicament, hi ha marits i marits. Se 
l’ha de deixar dir. El marit de la dolça Mary dels braços eburnis, la 
mirada de bleda i el somriure lasciu, potser era una mica Athene noc-
tua, això sembla indiscutible, però diguin el que diguin i el que vulguin 
els epistemològics, els semasiològics i els generativistes (que no s’han 
de confondre amb els generativites, coneguts popularment com els fra-
res del llençol), era un marit de debò. No és igual Qui fa un cove fa un 
cistell que Qui fa un cove, qui fa un cistell. Quan semblava que la calma 
havia tornat de nou i que el tumult de les aigües havia cessat de cop, vet 
aquí que el Gran U i el Gran Tot, que fins aleshores no havien dit res, 
perquè qui sap on eren, això sí que no ho sap pas ningú, encara que a 
mi no m’estranyaria pas gens que fossin a Cadaqués, a tocar el voraviu 
a en BP, que hi feia estada en companyia de la meva Carme (és una 
manera de dir-ho, ja s’entén), perquè en BP, aquest sí que no pot pas 
adduir cap prioritat, es van despenjar amb grans escarafalls, esperpèn-
tics, sorollosos, irreals, psicodèlics, ortopèdics, cacofònics, salpebrats, 
protestant perquè en l’obreta del pobre Banyagraf (i diem pobre perquè 
ara la temperamental Banyaclara, després d’aquelles demostracions tan 
expressives i apassionades del seu temperament de què aquell, cir-
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cumstancialment –no s’hi pensa mai prou que, tal com deia sant Paudiu 
en la seva epístola, tan breu i tan rica de doctrina i de pensament, als 
alcoverins, que les circumstàncies són molt femenines i molt fetes a la 
seva, com si tinguessin un rei al cos, i avui ens llesquen el pa i demà 
passen pel nostre costat com si no ens coneguessin–, s’havia beneficiat 
amb tant de goig i de joia exultant, com qui abandona una llimona de 
què ja ha tret tot el suc l’havia deixat de banda, i se n’havia anat a fer 
un volt de sorra, o un viatge, potser també iniciàtic, no direm pas que 
no, com el de l’Antònia i el seu cal·lígraf, o el seu ortògraf, tant és, 
potser hi va anar amb tots dos, qui sap, amb l’àngel de la guarda de 
l’alter ego del tenebrós capità Ras Malik), s’afirmava que els Llimbs no 
eren, en realitat, sinó una casa de cites encoberta, que solia acollir, molt 
esp., parelles mixtes, que per aquesta mateixa circumstància, i moltes 
més, tenien un gran interès que la discreció presidís, amb el seu rigor 
consuetudinari, les seves relacions. Em va dir que ella no seria mai 
meva però que jo, si volia, podia ser seu. I tant que sí, que volia! Potser 
sí, doncs, que, suposant que fos veritat el que deia el bonifaci d’en Ba-
nyagraf sobre els Llimbs, la seductora Banyaclara i el seu nou xitxarel-
lo, l’àngel de la guarda de l’alter ego del tenebrós capità Ras Malik, el 
terror dels mars del Sud i de les casades (o potser caldria dir més aviat 
dels marits, epistemològicament parlant, naturalment), hi havien fet 
cap diligentment, buscant un marc condigne per al seu tendre i apassi-
onat idil·li. Sempre i a tot arreu l’amor desitja haver un indret acollidor, 
que sigui alhora niu i recer, sempre i a tot arreu els enamorats han glatit 
per un bon tàlem de conca profunda, que tots els cavalls del rei hi pu-
guin beure plegats, lluny de mirades indiscretes i de possibilitats de 
bugada: la bugada, la bugada, que fa perdre tants llençols, t’esbomba la 
intimitat tant si vols com si no vols. Sembla que havia estat el delitós 
succedani del paradís, per dir-ho d’alguna manera (emmanllevant la 
frase predilecta de la senyoreta Maria Lluïsa, la professora de socials, 
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de qui ara ens reporten que ha anat a passar uns dies a Venècia, acom-
panyada del més net de clatell dels seus tendres alumnes, un simple 
viatge d’estudis o de fi de curs, és clar, que no hi hagi ningú que pensi 
malament), de la fascinant i divina Lilith amb el seu Esmanglof, quan 
va deixar plantat el nostre suposat genearca a causa del seu masclisme 
ultrancer, anticipat i gratuït. Més cap ençà, haurien estat esp. els sots-ar-
càngels de l’escala auxiliar, que es veu que són tots plegats una colla de 
calents, els concurrents assidus dels Llimbs, lloc ideal per acollir els 
seus amors o, simplement, relacions amoroses o sentimentals més o 
menys furtives, o potser caldria dir necessàriament furtives, amb les 
dimònies més castisses del segon Infern, que, segons ens diuen, també 
poden anar soles. Preguntant, n’hi ha que demostren la seva ignorància, 
però n’hi ha que demostren la seva saviesa. En realitat, en el llibre d’en 
Banyagraf, que ara tornava a estar d’actualitat gràcies a l’envestida 
abrivada del Gran U i el Gran Tot (què més voldríem, tots els qui hem 
reeixit a publicar quelcomot, que una ganga com aquesta), solament es 
deia com de passada que els Llimbs fossin una casa de cites encoberta, 
i la majoria dels qui havien llegit el llibre ni s’hi havia fixat, perquè, 
lamentablement, és un fet que cada dia es llegeix d’una manera més 
superficial, però ara que el Gran U i el Gran Tot havien fet saltar la 
llebre, tothom lligava caps, relacionava informació de fets i notícies 
diverses, feia memòria de coses que havia sentit explicar, i arribava a 
conclusions que, en definitiva, abonaven la veracitat de l’afirmació del 
dimoni Banyagraf –el qual, d’altra banda, pobret, no tenia pas la pre-
tensió, tal com algú li havia retret injustament, de ser un narrador om-
niscient. El que ahir era fosc avui és diàfan i transparent, el que avui és 
clar demà no sabem pas com serà. Va ser de nou sor Preponderància del 
Salpasser de Províncies qui hi va dir la seva: segons sor Prepo, li balla-
va pel cap que sant Paudiu ja insinuava alguna cosa a propòsit de la 
natura exacta de la Casa dels Llimbs, en ara no recordava quina de les 
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seves epístoles, potser en la dels reusencs, o en la dels montblanquins, 
o en la dels vallencs, o en la dels vendrellencs, o en la dels espluguins 
fora vila (diem epístola als reusencs amb la preposició a introduint el 
terme determinatiu o complement de nom, perquè subsisteix la idea del 
complement verbal, però si sobreentem el determinat, és a dir, epístola, 
aleshores cal recórrer necessàriament a la preposició de genitiu usual, 
és a dir, de: una epístola de sant Paudiu, la dels reusencs), no se’n re-
cordava amb precisió, però, en tot cas, no era pas el primer cop que se’n 
parlava, i era una notícia que sortia ara i adés, sempre com si fos de 
passada, això sí, en les manifestacions del coneixement ocult. Suposo 
que la meva Carme (ho dic així) i en BP van anar realment a Cadaqués, 
a la plena llum del nostre cel mediterrani. La mare Ràfols, pobreta, de 
qui ara els uns diuen que està tan enamorada, secretament enamorada, 
això sí, del poca-pena de l’Anticrist, ara els altres afirmen que no, que 
de qui ho està és del bala perduda del Leviatan, també secretament, 
això sempre, comenta que li consta positivament, segons una informa-
ció marginal d’una revelació que va tenir sobre una altra qüestió que 
ara no fa al cas, que sí que s’havia comentat que la Casa dels Llimbs era 
allò que comentava el senyor Banyagraf en el seu diabòlic, herètic i 
escandalós Elogi del pecat, però que era el resultat d’una mala lectura 
d’un palimsest en mal estat de conservació per part d’uns paleògrafs 
poc experts, que s’havia anat transmetent acríticament, però que no 
tenia cap fonament en la realitat, i que, d’acord amb la doctrina tradici-
onal, de la qual no sabia pas que el gloriós apòstol dels curials en co-
mentés res en cap de les seves epístoles, era el sojorn etern dels albats, 
dels innocents, dels ingenus, dels càndids, dels bona fe, dels bonifacis, 
dels crèduls, dels incauts, dels qui no comenten mai res per no ofendre, 
i potser excepcionalment, molt excepcionalment, d’algun querubí es-
poràdic o d’algun serafí no classificat. Això és el que va comentar la 
mare Ràfols, que aquest cop no va comentar res de la cèlebre bassa 
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d’oli. En canvi, la sogra de Déu, quan la van interpel·lar sobre aquest 
punt, es va limitar a somriure benèvolament i a brandar el cap d’una 
manera difícil de descodificar. Va dir, això sí, que no tot el que és inútil 
es pot llençar per la finestra. També va comentar, com de passada, que 
com era que l’havia llegit, la mare Ràfols, el llibre d’en Banyagraf, si 
considerava que era diabòlic, herètic i escandalós? Tot s’encomana, 
esp. les maneres de parlar. Els mestres i professors, els catedràtics, 
capaços de parlar una hora seguida davant l’auditori dels seus alumnes, 
sense que cap d’ells obri la boca ni bellugui els llavis, com deia el poe-
ta, quan s’expressen, potser dient més o menys el mateix, en una tertú-
lia de cafè o de sobretaula, no triguen a ser objecte d’interrupcions, 
objeccions, impugnacions, observacions i contradiccions de tota mena. 
Qui no passa la maroma no arriba a l’altre costat, qui no empaita la 
masovera no l’abraçarà pas mai. 

No podem deixar d’assenyalar, finalment, com a detall curiós que 
els Quatre Gats Mesquers de la Sicalipsi van saber que en l’Elogi del 
pecat es parlava d’ells i, contents i agraïts, van decidir enviar una am-
polla de vi ranci, primer van dir de moscatell o de ratafia, però després 
van pensar que seria millor de vi ranci, al dimoni Banyagraf, passa que 
no sé qui els va dir que, de fet, en Banyagraf els feia quedar molt ma-
lament, per què van desistir d’enviar-li l’ampolla i, com que ja l’havien 
comprada se la van beure ells. Però en aquest món tot és molt relatiu. 
Devia ser, potser, el savi Erasme de les Masies, qui els va assegurar que 
no era pas veritat, que quedessin malament, en el llibre d’en Banyagraf, 
que això  no ho podia dir sinó qui n’havia fet una mala lectura, una lec-
tura esbiaixada, sense idea de la relació entre els signes lingüístics de 
significació plena i autònoma i els conceptes expressats per ells, i que 
ell els assegurava que ja podien anar a tot arreu amb el cap ben alt sense 
por de ser acusats de noucentistes i benpensants. Els Quatre Gats Mes-
quers de la Sicalipsi van estar molt contents del que els va dir el senyor 
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Erasme de les Masies, i li van dir gràcies i tot, però com que ja s’havien 
begut l’ampolla de vi ranci que havien comprat, en un supermercat on 
la van trobar d’oferta, destinada a Banyagraf, no van pas tenir la idea de 
comprar-ne una altra. En aquest món, és cert, tot té un límit. 

–Això del pecat –va dir la Trini– qualsevol dia passarà de moda i 
ja no en parlarà mai més ningú.

–És com el vi ranci i la ratafia –hi va afegir la Nati–, que abans 
eren unes begudes tan apreciades i avui la majoria de les botigues ja ni 
en tenen.

–No comparis, dona, no comparis –va fer la Loli, més escanda-
litzada que mai


