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Aquell estiu, una onada de luxúria es va desfermar entre les dones casades de la 

Caleta. La Rosa, que sempre posava la fidelitat al punt més alt, diu que es va entendre 

amb el fill de la Maria, en Daniel, que era vint anys més jove que ella. La mateixa Rosa 

no s'estava de dir-ho, i la Maria, ben al corrent de les aventures del seu plançonet, també 

m'ho va comentar amb una rara delectança. I es veu que en Daniel no era l'únic. Qui sap 

si el poeta Hildebrand de Rocapena, que és un conquistador de primera, o, o més ben 

dit, i, en Jaume de la Carnissera, que va carregat amb bala i va a la seva... quan la dona 

no mira. I els qui no conec. Els taxis, a més d'anar horitzontals i no verticals com els 

ascensors, no permeten tanta intimitat. Però es fa el que es pot. Però es veu que sí que 

era el poeta qui s'enduia la palma. Amb el seu aspecte mig de gos apallissat, mig 

d'indigent! I amb aquells poemes que escrivia, dels quals, la seva mare mateix, educada 

en la cultura francesa, amb aquells versos tan harmoniosos de Lamartine, deia que eren 

horribles. Però tant l'Antònia com l'Àngels i la Josefina l'havien volgut inscriure en la 

seva nòmina particular. Pel sant no em felicita mai ningú, però per l'aniversari, com que 

en tinc dos, em feliciten dos dies diferents. Sobretot, viatjant. L'Antònia, que era força 

bruixa, sembla que era la col·leccionista número 1. La Rosa, però, qui ho hauria dit mai. 

Tot va començar aquell dia que vaig haver d'anar a Vic, a donar explicacions al bisbe, 

que devia tenir el cap en un altre lloc. Vam anar a sopar a Les Camèlies, i després a fer 

una copa al Jardí. Tot lliga, sí: flors i violes i romaní. L'endemà jo explicava que el dia 

abans, a més d'anar a veure el bisbe, havia fet una cosa que no havia fet mai abans: 

sopar dues vegades. I pensar que, de petit, celebrava el sant amb una pesseta de xufles. 

Era l'època de la pega dolça i la regalèssia. De regalèssia, se'n collia a la muntanya. Una 

vegada, al poble, les nenes ens van voler embruixar amb regalèssia. Se l'havien passat 

per les calces. Però no vam notar res. Va ser com allò del pecat original, que sabem que 

el tenim perquè ens ho han dit, però no ho notem. Els ulamites també havien fet vot de 

castedat, però aquells que, per una circumstància o una altra havien conegut l'amor amb 

una dona ja no en sabien prescindir. Amb el secret més rigorós, buscaven totes les 

ocasions de practicar-lo, vivien obsessionats per aquell desig que no podien confessar. 

Els pintors holandesos ens tenien el cor robat. Eren, doncs, ulamites a contracor. I n'hi 

havia, d'aquests, en els dos corrents en què es dividien: els purs, els ascètics, i els que 

propugnaven la consecució d'influència en els centres del poder polític i econòmic. 

Deien que l'Antònia era bruixa, però el fet és que van ser diverses les qui van assajar 
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l'administració de filtres d'amor, amb resultats tan variats com sorprenents. L'un era de 

Vic, l'altre era de Tona, el tercer de Premià i el darrer de Barcelona, però, aneu a saber 

per què, els deien els quatre barrufets de Cardedeu. No es podien pas imaginar que 

mentre ells conspiraven la meva dama i jo ens besàvem apassionadament. També diuen 

que l'Andrea adormia el marit amb les seves arts i aleshores es lliurava a la justa 

amorosa amb un del seu nodrit esbart d'amants. I si, mentrestant, el marit es despertava? 

No pateixis, nen, que no es desperta, el marit, em deia, la Rosa, rient. Un dia vam 

convidar a sopar el seu amic Albanyà, que em sembla que havia estat un gran jugador, 

ara no recordo si de bàsquet o de golf... No, de golf, no; potser de tennis, o qui sap si del 

quinzet. Era més aviat primari -a mi em semblava idiota-, però atractiu, i a la Rosa li 

feia una certa gràcia, qui sap per què. I havent sopat també em vaig adormir. Devia 

beure massa. I a mi la beguda em provoca somnolència. Ara s'ha posat de moda parlar 

de la prepotència. Tothom qui té una mica de poder és acusat de prepotent. Fins i tot n'hi 

ha que parlen de la cultura de la prepotència, al costat dels qui parlen, pontificant, de la 

cultura del formatge. És un fet ben comprovat que els enemics més declarats dels 

llibres, tots els qui en parlen com d'una romanalla obsoleta, es deleixen per publicar-ne 

un. Els de la ràdio i els de la televisió, hi cauen tots. Mark Twain, a Huckleberry Finn, 

ja ens presenta un heroi que, dels llibres, no en vol ni sentir parlar. I si n’ha arribat a 

tenir, aquest llibre, de lectors apassionats! El fet és avui correntíssim, i una bona colla 

d’autors de novel·les juvenils s’hi apunten reiteradament. El vell proverbi llatí Verba 

volent, scripta manent, sembla que hagi perdut vigència, amb les cintes i els vídeos. 

Però el llibre continua essent el llibre. Les grans possibilitats del Faristol. En Nin i en 

Non van trobar en Jaume Huguet a la font de Llor, a l’ombra del vell Montcau. En 

Jaume Huguet, que va veure que tenien bona pinta, els va dur fins a Terrassa, on tenia 

un taller, i els va retratar de cos sencer. Jo em vaig casar amb la Salvadora, que era 

vídua, i en Ramon amb la Miquela, que era divorciada. Un dia vaig saber que la 

Miquela i el seu primer marit, que es deia Joan Josep Antoni, de tant en tant es veien i 

renovaven la seva antiga relació. Vaig pensar que a mi, això, no em passaria, perquè el 

primer marit de la meva dona ja feia malves. Però el seu esperit rondava per la casa -

vivíem al mateix pis del primer matrimoni de la Salvadora-, però com que es mostrava 

prou discret no em causava cap molèstia. Però el murri va aconseguir de posseir el cos 

del lampista, que es deia Rafel, i que era una mica betzol, i la Salvadora havia accedit a 

les seves sol·licitacions. I a més del lampista hi va haver el repartidor del supermercat, 

el cobrador del gas, el paleta, el guixaire, l’electricista i una tota una colla d’operaris i 
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de gent que passa a domicili. N’hi ha molts que diuen que això de l’espiritisme és una 

falòrnia, i qui sap si tenen tota la raó. El profeta només va escriure tres proverbis, però 

els seus deixebles i els seus seguidors els van anar ampliant fins a arribar a formar-se 

una summa vastíssima. El reialme va quedar reduït a la seva més mínima expressió, 

però això no va fer sinó augmentar les picabaralles i les discussions. Ara sembla que no 

soc tan summament antipàtic com creuen que caldria i em volen culpabilitzar per aquest 

motiu. En David era alhora afectuós i apassionat i això la satisfeia i la calmava: ja no es 

trobava en aquell estat de perpètua excitació, irritable i exigent, i la podia suportar, fins i 

tot em trobava bé al seu costat. Llàstima que no va durar sempre: les seves coses el van 

allunyar. El va substituir mossèn Venanci Bicornell, un home d'una gran sensualitat, 

més aviat primari, afectat per una llarga repressió. Això el feia ser vulgar i ordinari, 

amic de la broma grassa i de les expansions grolleres, fins i tot al meu davant, cosa que 

m'ofenia una cosa de no dir. Però, tot i enyorant la delicadesa d'en David, valia més això 

que no tenir-la sempre sobre meu, imperativa, insatisfeta, nerviosa, irritada, aguantant i 

suportant tota l'estona que era a casa els seus retrets, el seu mal humor, les seves 

exigències de tota mena. N'hi ha que el que volen és posar una etiqueta a les coses, que 

sembla que eximeixi d'explicar-les, de dir exactament tal com són, i fins i tot pretenen 

que aquesta explicació és improcedent i inconvenient. En realitat, la penitenta del 

Montseny es veu que era una espia que s'amagava de la persecució dels agents d'algun 

servei de contraespionatge. Quan no és el dia d'Europa és el dia de la dansa i, si no, és la 

diada del gloriós sant Ponç, patró de la condícia i de les herbes remeieres. L'atzar no ho 

vol reconèixer, però també obeeix a les lleis de l'estadística: com més vegades s'intenta, 

més vegades s'aconsegueix. Es veu que el servei d'investigació ha reeixit a saber que el 

Gran Paparreta i el Gran Barrufeda són una única i mateixa persona, i els cronistes 

haurien desdoblat la seva personalitat perquè amb l'acumulació de les seves atzagaiades, 

atribuïdes a una mateixa persona, resultarien increïbles. Molts diran que fa un dia 

esplèndid però la veritat dels fets és que la calitja enterboleix el perfil de les muntanyes: 

la gran torre de guaita de Collserola -testimoni, un solstici d'estiu, dels nostres amors- 

sembla que emergeixi del no res. Mossèn Bicornell, sens dubte, s'hauria estimat més 

l'Andrea de la mirada de foc i els pits opulents, però l’Andrea sí que es podia permetre 

el luxe de triar i rebutjar ofertes de poca qualitat. El coronel sense regiment i el sacerdot 

del déu carregat de manies solien fer tertúlia cada tarda al Casino dels Senyors. El 

coronel bevia anís i xerès, i el gran sacerdot moscatell i ratafia. El gran sacerdot sempre 

es planyia que el seu déu era maniàtic, llunàtic, estrambòtic, arrauxat i, algunes vegades, 
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depressiu i tot. El coronel li deia que ell rai, que pitjor era el seu propi cas, ser coronel, 

amb dues estrelles de set puntes i una de deu, i no tenir regiment ni res, ni un miserable 

escamot d’infeliços soldats a qui donar ordres i poder-se esbravar així una mica. Se 

sentia un coronel més aviat de nyigui-nyogui. Les cinc dames espiritistes eren la Laia, la 

Clara, la Casta, la Sara i la Gala. La Laia era soltera, la Clara era casada, la Casta era 

vídua, la Sara era divorciada i la Gala era separada del marit. A còpia d’esforços havien 

aconseguit evocar l’esperit del violinista Paganini, del general Savalls, del difunt marit 

de la Casta, que era un falsificador de bitllets de banc i un gran jugador de pòquer i del 

canari, que es deia Climent Santamarina, del pintor Joan Miró i d’un funcionari 

d’hisenda de qui, tot just mort (extenuat per les seves disbauxes) s’havia descobert que 

durant trenta anys havia defraudat amb sumes molt importants la institució per la qual 

treballava. Formaven un cercle molt tancat i s’havien negat a admetre-hi la Barrufeda-

Patates, que, volent ser a tot arreu, havia demanat d’ingressar-hi, perquè la consideraven 

massa xafardera, mare mànigues, envejosa, rampelluda, criticaire i amiga de la zitzània. 

Les orenetes s’han ensenyorit del capvespre. El Montseny, de lluny estant, semblava 

una gran ametista. El gran mariscal Nasdefum va rebre l’ordre d’apoderar-se de la 

Ciutadella i la va assetjar amb el seu exèrcit, format per cinc cossos manats pels tinents 

generals Marcalpàs, Delcabàs, Aiguarràs, Nofalcàs i Massagàs, tots ells amb un gran 

prestigi militar. Cada cos d’exèrcit constava de tres divisions, de deu mil soldats cada 

una, distribuïts en dues brigades, quatre regiments i vint batallons. En total, doncs, eren 

cent cinquanta mil soldats, justos i cabals. La defensa de la Ciutadella va ser 

encarregada al capità Hug de Gui, de la Milícia Provisional. Hug de Gui va fer el 

recompte dels seus soldats, que no sobrepassaven el centenar: qui no estava de permís 

jeia al llit de l’hospital, qui no collia raïms treballava d’hortolà, qui no empaitava una 

rossa d’una bruna era enartat, qui no dormia la mona és que havia desertat. En 

conseqüència, el capità va haver de recórrer a tota mena de reforços ocasionals i 

heteròclits a fi de completar la seva tropa exigua. Els primers que va reeixir a agrupar 

sota la seva bandera van ser els disset mestres del Gremi de Ferrers de Tall, que es van 

presentar amb tota la colla de fadrins i aprenents. Quan la Sara dels embotits va poder 

anunciar, cofoia i satisfeta, que, finalment, esperava naixement, la gitana Agar, fet i fet, 

se’n va alegrar: amb la descendència legítima assegurada, ara sí que, a les nits, l’amo 

només estaria per ella. Els membres de l’Associació de Bibliotecaris Ortofònics i els de 

la Congregació de Bibliotecaris Dislèctics, van oblidar les seves eternes picabaralles i 

van córrer a presentar-se al capità Hug de Gui per lluitar en defensa de la Ciutadella, 
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assetjada per les tropes del gran mariscal Nasdefum, anomenat també, en algunes fonts 

documentals, Fumdenàs. En Pere Pensapó, que reclamava augment de sou perquè deia 

que la seva dona li posava banyes amb un inspector d’hisenda, va desistir, de moment, 

de les seves pretensions laborals i va córrer a allistar-se a la milícia improvisada del 

capità de Gui. A la ciutat de Barcelona hi ha dues vies urbanes amb un nom que 

correspon a la seva orientació geogràfica: la Meridiana i el Paral·lel. Els esquimals 

tenen disset noms diferents per a designar els diversos matisos o tonalitats del color 

blanc. La Comunitat d’Arximandrites del Menjafustès, tot i que aleshores molt ocupada 

en la gran discussió doctrinal sobre la prioritat penitencial entre l’adulteri i l’adulteració, 

es va apressar, tanmateix, a trametre el seu intendent segon, el reverend Noutoquis, 

armat de llança, espasa, escut i ballesta sincrètica, a la defensa de la Ciutadella, sota les 

ordres del brau capità de Gui. Diuen, d’altra banda, que el president de la Comunitat, el 

gran arximandrita Papapamus, cobejava la dona del reverend Noutoquis, la seductora 

Ifigènia dels braços de serp, i devia pensar que aquella era la gran ocasió d’allunyar 

l’inoportú marit. Quan s’ha sabut que l’ex-director general de Llicències i Subvencions 

Interdepartamentals, el senyor Epifani de la Cassola, està a punt de publicar les seves 

memòries, hi ha hagut un moviment de pànic general i el conseller en cap ja volia fer 

tocar a sometent, i sort que al capdavall li han fet veure que encara seria pitjor. Per a 

molts resulta més fàcil i més senzill -i, sobretot, més satisfactori- inventar-se una 

paraula que no pas intentar de saber si ja no existeix. No sé pas què volen, si ja ho tenen 

tot. Ells només saben que volen alguna cosa més de les que tenen, i precisament perquè 

no poden saber què és, la volen amb tanta vehemència i amb un desig tan intens. La 

Patates també voldria compartir el jaç amb el tendre David, que se n’allunya com del 

dimoni dels rabadans, i s’ha d’acontentar refregant-se amb el vulgarot mossèn 

Bicornell. Però el Gran Barrufeda, de qui se sent gelós és precisament del jove David. I 

la Patates es dol, internament, que les coses no siguin a l’inrevés. I el baró Tinyós, que 

juga la carta de propugnar la concòrdia, intenta disculpar-ho tot en nom del senyor 

bisbe, en el fons fascinat per la remenadissa i els afalacs de la Patates. La construcció de 

la torre de Babel, que havia d’arribar fins al cel, on els angelets mengen pa amb mel, tot 

i que, com se sap, va restar inacabada, va durar mil anys -poc més, poc menys, potser 

més que menys. Només cal veure les pintures del vell Breugel per a comprendre que 

aquella gran construcció havia de ser, necessàriament, l’obra d’una colla de 

generacions. Va ser realment de doldre que a causa de la discòrdia lingüística introduïda 

pels perversos Perdulaires Penibètics (PP), aquella magna construcció no s’arribés a 
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acabar del tot. El fet és que durant mil anys van passar moltes coses i que les obres es 

van haver de paralitzar una colla de vegades, ara per manca de recursos econòmics, ara 

perquè diversos corrents d’opinió propugnaven que la torre restés inacabada, adduint, 

sobretot, que a causa de la mort dels arquitectes que l’havien concebuda, que no havien 

deixat cap pla de l’obra, no se seguia el projecte inicial. El cas és que sempre sorgien 

nous grups de gent amb delit de continuar l’obra, i amb prou empenta i braó per a passar 

a l’acció, fins que al capdavall els enemics de la normalització lingüística, potser sense 

proposar-s’ho, van fer que les obres s’abandonessin definitivament. I què he de fer, 

quan tinc una bona idea en els seus braços? Desfer-me’n per agafar el bolígraf i la 

llibreteta i anotar-la encontinent? No sembla pas procedent ni adequat. Però, si no, la 

idea s’oblida, es perd irremissiblement. La princesa del safrà, commoguda per la crida 

del coratjós capità de Gui, va decidir enviar-hi una dotzena dels seus amants, els que 

semblessin més valents i batallívols, però a l’hora de triar-los no es decidia a prescindir-

ne de cap. Finalment va optar per enviar-hi el seu marit, que es deia Grau de la Puça, 

armat i equipat -això sí- a expenses d’ella. Els fanàtics ulamites van condemnar 

enèrgicament l’assetjament de la Ciutadella per l’exèrcit del gran mariscal Nasdefum, 

però no van moure ni un dit per ajudar a la seva defensa. Qui hi va fer cap, i s’hi va 

cobrir de glòria, gràcies a la protecció que gaudia de l’Esbart d’Ectoplasmesses 

Feministes, que tenien una debilitat per ell, va ser el jove Bonifaci de Dalt, fillastre de la 

marquesa d’U. L'ombra dels Tres Pins fa temps que s'ha esvaït: no en queda ni el record 

precís i definit. N'hi ha que creuen, amb una bona fe adorable, que l'aplicació estricta 

dels principis de l'equitat i de la justícia no demana normes pràctiques. Preguntar per 

què ho diuen, irrita. I, de fet, moltes de les coses que es diuen es diuen per dir-les, 

perquè en el dilema entre el silenci i la paraula han optat per la paraula, però no tenen 

pas res a dir. Les cinc dames espiritistes van evocar l'esperit del Gran Barrufeda, cosa 

que les va deixar estupefactes, perquè no tenien pas notícia que el Gran Barrufeda 

s'hagués mort. Es van informar i van saber que el Gran Barrufeda era ben viu, i això les 

va deixar encara més perplexes. Van decidir consultar el cas al mestre Malatoc 

Tancompuc, un prestigiós especialista en la matèria, el qual els va explicar que en certs 

casos d'esperits molt recargolats i tortuosos, no era infreqüent que l'esperit i el cos, 

esporàdicament -el mestre Tancompuc, que, malgrat la seva saviesa, era una mica 

dislèctic, va dir "esparòdicament"-, se separessin en vida, perquè arribava un moment en 

què ja no se suportaven l'un a l'altre. I això era el que, amb tota probabilitat, s'havia 

esdevingut amb el Gran Barrufeda. Les cinc dames espiritistes es van mostrar molt 
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satisfetes de l'explicació del mestre, però quan aquest va proposar que passessin de 

l'especulació sobre l'esperit a l'empirisme corporal, totes elles van dir que era molt tard i 

que si de cas un altre dia. Si qualsevol dia ens morirem i aneu a saber si en quedarà res, 

de tots nosaltres! He trobat l'encenedor que em va comprar la meva dama, un vespre que 

vam entrar en un estanc de la República Daurada, i que em creia que havia perdut. És un 

encenedor d'aquells que no tenen valor, que es llencen un cop se n'ha exhaurit la 

càrrega. I és el que certament faré quan ja no servirà: no em puc pas quedar com a 

record un objecte tan banal. Però em sabia greu haver-lo perdut, quan encara em pot 

durar molts dies i, cada cop que el faci servir, pensaré en ella. Poc o molt, tots devem 

tenir un cert sentit destructiu, el desig interior, en un moment o altre, de destruir alguna 

cosa. Unes coses aptes a satisfer aquest desig podrien ser les màquines de fer soroll. 

Quatre barrufets van de camarada: els guia la vàcua Barrufeda Patates, que remena com 

una condemnada. El Gran Barrufeda, que ja no s'aguanta, s'ho mira, cofoi, i li cau la 

bava. Pensa: "Quina dona, la meva Patates!" Després, però, es va produir un fet 

lamentable: La Patates, que no coneixia la paraula "vàcua", es va pensar que li havien 

dit vaca i li va agafar un atac biliós i va fugir de casa amb el Negre de Banyoles. I el 

pobre Gran Barrufeda la va haver d'anar a buscar i, després d'unes grans escenes de 

llàgrimes i de súpliques, va aconseguir que tornés a casa amb la promesa que li 

compraria un abric de pells. Adeu, adeu abril, adeu fins l’ any que ve; qui sap, dels 

meus amors, si en quedarà pas res. L’esbart dels baladrers anirà al castell de Ponts: si 

m’hi troben a faltar, tot això hi guanyarem tots. El pintor Joan Miró sempre passa per 

l’esquerra: si l’encerta no l’esguerra i li surt tot ben rodó. El baró era el marit i la 

princesa era la muller. Però no se sap prou bé si el títol de baró fou concedit al marit de 

la princesa o bé si el títol de princesa fou concedit a la muller del baró. El baró, educat 

en la severa escola dels ulamites, era molt estricte i exigent en matèria de moral, més 

concretament en matèria de fidelitat conjugal: la dona casada s’havia de quedar a casa i 

no podia sortir sinó acompanyant el marit. La infidelitat conjugal -volia dir, com ja 

s’entén prou bé, el fet que la dona casada tingués una relació amorosa amb un altre 

home- s’havia de rentar amb sang. És fàcil imaginar, doncs, la seva ràbia quan la seva 

muller, la princesa Zenaida, se’n va anar a París amb un il·lusionista que es deia Gentil 

Montserrat. Diuen, a més, que el baró va rebre unes fotografies de la parella feliç  

-Zenaida i Gentil- en unes actituds d’una procacitat extrema. Però no era pas així. Les 

fotografies, en què Zenaida apareixia nua o gairebé, en companyia del seu home -volem 

dir del seu nou home, de l’il·lusionista Gentil- eren una bella mostra d’iconografia 
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eròtica, amb una Zenaida esplèndida, que traspuava una gran sensualitat, i un Gentil 

posseït pel desig amorós, però en cap cas no es podia parlar de procacitat ni de 

pornografia. Passa que n’hi ha que no saben distingir i confonen els termes i coses, les 

paraules i els conceptes, els préssecs amb els albercocs, í l’ortografia amb les 

muntanyes nevades, sou la joia del nostre cor, i el sintagma nominal amb la síndrome de 

l’animal. Sigui com sigui, el baró, que es deia Babab Bab Suc, o Babab baró de Suc 

(molts li diuen el babaró de Suc), fidel als seus principis, no va vacil·lar a emprendre el 

viatge a París amb la daga ben esmolada. Quan hi va arribar, però, Zenaida i Gentil ja 

n’eren fora. El baró va saber que eren a Viena i cap a Viena falta gent. Però a Viena, 

nova decepció: els tendres amants eren a Praga. I la història es va anar repetint 

incessantment: Karlovy Bari, Upsala, Helsinki, Budapest, Sofia, Salzburg, Istanbul, Tel 

Aviv, Katmandú, Tòquio, San Francisco, Los Angeles, Casablanca... Es veu que el 

pobre baró no va poder abastar mai la bella Zenaida i el seu Gentil, que cada dia 

n’estava més enamorat, i es comprèn. Això sí, en va sortir un llibre d’una gran amenitat 

que es deia La volta al món de dos amants encalçats per un marit gelós. Si el cel és 

d’un blau tan pur i tan net, per què enllordar-lo amb l’innoble baladreig? Al bar on 

esmorzo, la noieta renya sovint el seu company, perquè li sembla que no sempre fa la 

feina ben feta. Jo em quedo amb el dubte de si ell és el seu marit o bé si és només un 

assalariat. En tot cas, és ben clar que ella és la mestressa. Hem de reprimir la nostra 

inclinació natural a contradir els qui es complauen en els estirabots i les atzagaiades i les 

deixen anar sense engaltar. A la manifestació d’enguany sembla que els components 

lúdics hagin perdut pes específic. Una llegenda tardana diu que la bella Zenaida i 

l’il·lusionista Gentil Montserrat van acabar el seu periple a la Ciutadella, on haurien 

quedat a cobert de la persecució acarnissada del furiós baró de Suc -que es veu que era 

una mica energumènic. El baladreig em causa un dolor físic. Ara demanen solidaritat 

amb Bòsnia, però cal creure que no aprovarien que hi enviessin els soldats d’aquí. Ja se 

sap, és molt difícil de no incórrer en contradiccions. Això ens passa a tots -o a gairebé 

tots. El noranta-tres. Té: ja han passat, ja ni se’ls sent. Aigua del Carme. I la mandra 

que em priva de treballar. L’abúlia em domina. Tinc tanta feina, que podria treballar un 

mes seguit. I passo hores i hores sense fer res. I d’aquí a tres setmanes serà la segona 

pasqua i bé caldria aprofitar els tres dies. Si tot va bé, d’aquí a dos dies la veuré. Però no 

sempre hi va, de bé. Entre tot un seguit de notes heteròclites, administratives i de gestió, 

n'hi ha una que diu que el dia 12 és reservat a la reina. Continuen en els propòsits 

indefallents, en els seus afanys sense treva de degradar i desfigurar el llenguatge: ara, en 
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lloc de dir oferir diuen ofertar, els poca-penes sense vergonya! La llengua determina i 

conforma el concepte i la idea. Una actitud de defensa de la llengua -que és lògica i 

legítima quan la llengua té necessitat d'aquesta defensa- fa que un doni preferència a la 

llengua sobre la idea. Algú pot protestar, adduint que el que cal és ser fidel a la idea, no 

desfigurar-la per afany de perfecció lingüística. Tant se val! Qui sap si el que es diu no 

és, al capdavall, més interessant -sobretot, més ric i més original que el que es pretenia 

dir! N'hi ha que diuen que en català segons quines coses no es poden dir, i que per això 

les diuen en castellà. Si realment és així, si una cosa, en català, no es pot dir, val més no 

dir-la. En lloc de dir aquella cosa que en diguin una altra. De fet, això els passa perquè 

pensen en castellà. Si pensessin en català, les coses que no s'hi podien dir ja no se'ls 

acudirien. Sento uns passos de dona, a l'altre costat de l'envà. I si fos ella? Si un, de 

sobte, disminueix notablement, en el seu medi habitual, el seu grau de loquacitat 

habitual, els altres, triguen gaire a adonar-se'n? N'hi ha que tenen el vici de parlar 

sempre com si parlessin no solament per ells o el seu grup estricte, sinó que parlen com 

si parlessin per tothom -o per tots els qui els escolten i els qui els llegeixen. Preveure les 

objeccions és un art. Si no tinguéssim tanta mala consciència per les nostres mancances, 

no serien segurament tant de doldre. L'hem vista passar -perquè m'hi jugaria el coll que 

jo no he estat l'únic que l'ha vista- i no hem dit ni piu. I ella també ens deu haver vist, de 

cua d'ull, i també s'ha estimat més de no dir res i de fer veure que no ens veia. Tot 

plegat, naturalment, pot ésser objecte de moltes interpretacions diferents. L'ordre alterna 

amb el caos i, en lloc d'esbatussar-se, se cedeixen mútuament, amb un gran respecte l'un 

per l'altre, àrees d'influència. Cadascú per on 1’enfila: una vegada, a causa d’un contacte 

de fils telefònics, o d’un error de connexió, vaig sorprendre -sense voler, ho juro- mig 

minut d’una conversa telefònica privada d’una senyora que es veu que era una afiliada 

conspícua dels testimonis fidedignes de "Ja ve, ja ve, ja ve pel carrer". Parlava sense 

vocals neutres, i resolia en el so a totes les as i les es en posició àtona. Més o menys, va 

dir: "Ascolta, tu, al tema és molt intarassant, tu, parquè parla da l’asparit sant, tu, i si 

l’asparit sant no és sintarassant, ja m’axplicaràs, tu!" Ves què hi podem fer! D’altra 

banda, no és pas cap mal, això: que cadascú faci i digui el que vulgui, mentre no es fiqui 

amb els altres. Naturalment, vaig penjar de seguida, perquè escoltar les converses dels 

altres és més aviat lleig. I, ara que hi som, em sorprèn molt la Barrufineta Blanca -la 

filla de la Barrufina Blanca- que permetés que el Gran Barrufeda escoltés, per un altre 

telèfon, la conversa que va sostenir amb mi. Ja me’n recordaré, d’aquesta. La 

vehemència fa que se m’entelin les ulleres encara que no suï. És com un corrent 
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d’energia que neix de dins mateix de les entranyes, que pugna per resoldre’s en una 

manifestació externa i que, al capdavall, ho aconsegueix amb el tel de les ulleres. Ja sé 

que l’explicació és molt aventurada però a mi m’és igual que sigui creguda com que no 

ho sigui. No m’aguanto dret. I demà, jo, hauria de veure la meva dama. A veure quin 

obstacle s’hi oposarà. Avui, al Palau, m’hauria adormit sense remei. Si tu vols, 

t’espiaré, va dir un dia el meu cunyat, no m’hauràs de pagar res, tot a càrrec de l’Estat. I 

sort en vaig tenir de les meves ectoplasmesses. Els ulamites, que sospitaven que la 

conducta de mossèn Bicornell no era moralment exemplar, conspiraven contra ell: el 

volien denunciar a la cúria i causar la seva pèrdua. Però mossèn Bicornell va reeixir 

meravellosament a enganyar-los del tot amb unes mostres de zel, pietat i devoció d’una 

hipocresia realment increïbles, que va saber dur als cims més alts de la perfecció. És 

clar que no podia enganyar sinó uns elements com els ulamites, desproveïts totalment 

de perspicàcia i de penetració, de l’agudesa més elemental, a causa del seu fanatisme 

cec i de la seva intransigència obnubiladora. Els suixinites, per exemple, tan 

intransigents com els ulamites, però molt més subtils, aquests sí que aviat li haurien vist 

el llautó. Quins tips de riure que s’hi feia, mossèn Bicornell, els dia que ens ho 

explicava, mentre li acariciava els pits! De fet, si es matisa molt, és com si no es matisés 

gens, perquè tot queda matisat d’una manera igual, grisa i uniforme. Per mi que no 

quedarà i faré tot el que cal: si no queda que no quedi, això sí que tant se val. En 

Gregori Vilardell, que era corredor de vetes i cintes, havia anat a la Ciutadella, amb la 

maleta de les mostres, amb el propòsit de córrer la seva mercaderia i a veure si feia una 

bona comanda. Però quan va saber que s’acostava el poderós exèrcit del gran mariscal 

Nasdefurn, no se’n va voler anar i es va allistar, tot seguit, sota la bandera del capità de 

Gui. Hi devia influir, segurament, la Mercè Solerllorenç, amb aquells escots tan 

generosos, i aquells braços de serp, de qui és inútil dissimular que el pobre Gregori 

estava enamorat com un boig, malgrat que hi tenia més competència que no pas en les 

vetes i les cintes. Si no em paguen que no em paguin! Mentre em deixin tranquil... Els 

tres ulamites enamorats: en Galipau de Metacarpi, enamorat com un foll de l'Antònia 

Mataflorida, el mestre Bahab Babb' Bahd Hoc, que no s'hi veia de cap ull per 

l'Esperança, i el doctor Maluk ab Surd Bismalik, que havia perdut el cap per l'Àngels, 

una de les dames de la Caleta que tenien més requesta. Va aparèixer, per la Caleta, un 

àngel barbut, amb un aspecte de marginat social molt marcat, cosa que va fer dir a 

alguns que probablement no era cap àngel sinó un dimoni. Però la veritat és que sí que 

era un àngel, un àngel de debò i no un dimoni, passa que era una mica idiota, pobre. A 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

13 
 

veure si em telefona, tal com m'ha promès. Potser sí, que hauré de prendre vitamines i 

reforçants. Pendent de la seva trucada, em quedo clavat al meu despatx, sense poder-me 

bellugar. En BP diu que ara m'amago. No m'amago: vaig on tinc ganes d'anar i deixo 

d'anar on no tinc ganes d'anar. El Club dels Blaus era la secció de joves de la Societat 

d'Acció Permanent, que venia a ser com la branca militar del Centre d'Investigació 

Doctrinal, que era l'ala teòrica del Foment Popular, controlat pel sector més radical del 

Front Internacional Nacional. La muller del president de la República va demanar els 

serveis d'un investigador privat que respon a les inicials T. de C., i es veu que li ha 

confiat una missió tan important com reservada. Només ha mig transcendit, encara que, 

naturalment, no és segur, que es tracta de la recuperació d'unes fotografies 

comprometedores. Sí, em truca, encara que diu que tindrà moltes coses a fer. Bé, però 

sempre val la pena de veure'ns encara que només sigui un moment, perquè ja sabem tots 

plegats, i els qui no ho saben ho haurien d'aprendre, que la vida és feta de moments. 

Sembla que hi ha hagut certes converses entre els ulamites i el GB, que potser tenen 

més coses en comú de les que es pensen ells mateixos. I, d'altra banda, si avui no la 

veig, quan la veuré? Ens trobarem, sense adonar-nos-en, que les orenetes, que tot just 

han arribat, ja comencen a tocar el dos. Per tant, no s'hi val a badar. No seria pas gens 

estrany -i, en canvi, molt divertit- que un dels ulamites que mantenen converses amb el 

GB fos precisament el doctor Maluk ab Surd Bismalik, perquè fan córrer que el GB 

també ha perdut l'oremus per l'Àngels, ha fet moltes bestieses per ella i encara n’hauria 

fet moltes més sense la vigilància severa i el control rigorós de la seva irascible muller, 

aquell sac de patates carregat de vanitat i de pretensions. La ruta pels barris alts: les 

anàlisis del passeig dels joves amb crosses, les paelles del carrer ara vinc que el cotxe 

queda mal aparcat i els específics de l’apotecari del pont dels suïcides. I després la plaça 

de l’ex-poeta anacrònic, amb l’aparcament subterrani i el cafè pastisseria, molt a prop 

d’antics moments. Tot passa. El braçalet de Nuremberg. La meva americana. La platja 

de Castelldefels. Fumar i deixar de fumar. Cal relaxar-se. El coc mal pagat per l’antic 

guitarrista: sort de la meva cosina que no hi ha dubte que és un sol. El saló del còmic. 

Els projectes: demà passat i demà passat en vuit. I aquell que es creu que conspira. Ara 

sí que ho deixem córrer que l’esperen els queviures. Adeu, adeu amor meu. Com xisclen 

les orenetes. Divendres que ve, hauré de dir que hi vaig i no hi aniré. I que pensin el que 

vulguin si tant els plau de pensar. Les entrades per al concert del Palau de la Música: 

perquè els visitants francesos el puguin veure. Però el temps s’ho endurà tot: el que 

encara no s’ha endut. I dissabte, què farem? Dec tenir algun compromís. I una feina de 
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cal Déu. Si de cas, ja en parlarem, de moment no hi pensem més. Quina brusa més 

bonica, una brusa fina i negra, que t’escau d’allò tan bé. Quin valor tenen, avui, els 

records sentimentals d’ara fa vint-i-cinc anys? És igual. En tot cas, pitjor seria que no 

existissin, o que haguessin estat eliminats del tot. I si volen pledejar, que pledegin, que 

pledegin, i si volen pledejar, que pledegin al jutjat. I els tres fadrins digodins, 

camallargs i carafins, van anar a la Ciutadella, tot passant per sota els pins, i no van pas 

parar fins que no van ser tots tres dins. I es van allistar sota la bandera de l’estrenu 

capità Hug de Gui per lluitar contra el poderós exèrcit del gran mariscal Nasdefum. El 

Saló de l'Ensenyament: només hi ha una editorial. La il·lustració: ja ha rebut "Escola 

catalana", però encara no se l'ha pogut mirar. Hi ha un article meu. Hi dic, naturalment, 

que si s'ha d'il·lustrar un text en què és qüestió d'un gat negre s'ha de dibuixar un gat 

negre i no un gos blanc. Els suixinites, encara que simpatitzaven més amb Nasdefum i 

tot el que representava que no pas amb els defensors de la Ciutadella, i tot i que tenien 

habilitat dialèctica més que suficient per a justificar les seves simpaties teòricament 

injustificables, es van estimar més jugar la carta de la prudència -amb vista al que ells 

en deien la galeria- i, així, van condemnar, com si fos d'ofici, l'atac a la Ciutadella i hi 

van enviar uns quants defensors. Van ser, naturalment, els més infeliços i curts de 

gambals dels seus homes, aquells que es pot dir que s'havien arrenglerat en les seves 

filles no s’acabava de saber ben bé per què (perquè a tot arreu hi ha d’haver de tot, deia 

algú). No sembla que consti enlloc la nòmina completa, però es pot assegurar que hi van 

fer cap el professor Horenci Cantalozella, que professava algunes matèries inexistents, 

com és ara psicologia canònica, química social (la famosíssima química social, que surt 

a tot arreu) i psicolingüística interdepartamental, raó per la qual, naturalment, no tenia 

cap alumne, però així, si més no, se li podia trobar un lloc a l'organigrama i després, ell, 

que fes el que li donés la ganigrama. En Met de les Orelles o de les Ulleres (no s'ha 

acabat d'aclarir si era una cosa o l'altra), que sempre deia que hauria volgut ser mariner 

però que l'aigua li feia por, l'Agustí Pambí, que sempre que li preguntaven pels seus 

estudis informava, molt cofoi, que ja passava l'Enciclopèdia, en Mateu del Mató, que 

procedia del món mercantil -a casa seva tenien una parada de mel i mató molt 

acreditada-, però que va abandonar el negoci familiar el dia que uns revolucionaris li 

van cremar la parada i es va dedicar a les activitats purament especulatives, i en Justí de 

Passapena, que era cosí germà del cèlebre Hildebrand de Passapena, tan famós per les 

seves conquistes amoroses. I sembla que tots ells hi van fer un paper molt lluït, molt 

més del que n'esperaven els jerarques suixinites que no haurien donat ni cinc per tots 
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plegats. Li podria retreure que hem passat tot el mes d'abril sense veure'ns, però potser 

és millor que no ho faci. Hi ha uns miserables que profanen la nit -la nit sagrada- i ho 

fan amb tota la impunitat. Considerem el món dels pallassos sense prejudicis, sense 

situar-los en un pla jeràrquic -de valors- inferior. Però perquè el món dels pallassos 

funcioni cal que n'hi hagi uns altres que no siguin pallassos, fins i tot, si convé, que si 

cal sàpiguen evitar la temptació, en un moment determinat, d'esdevenir uns pallassos 

més. Expressat, encara, altrament: si tots fóssim uns pallassos -tal com sembla que hi ha 

qui vol- el festival o aplec o concentració de pallassos no seria possible. I, de fet, hi ha 

qui no en té pas gens de ganes, que el prenguin per un pallasso. I ara, inesperadament, 

vet aquí que aquesta tòtila fa el seu parlament -que havia començat en català- en 

castellà. Quina mosca li ha picat? (La mosca tse-tse no: no s'ha dit mai que la seva 

picada tingués uns efectes tan devastadors i terrorífics.) D'aquesta sí que podem dir que 

és més pallassa que la mare que la va parir. I el senyor PV, quin desastre! Jo encara diria 

més: quin desastre més desastrós. I tots els altres que parlen de reptes amb aquella 

alegria i aquella desimboltura! A defensar la Ciutadella, haurien d'anar tots plegats! 

Tanmateix, les notícies d’última hora són molt encoratjadores, pel que fa a la llista de 

personatges de supòsit que han fet cap a la Ciutadella a posar-se a les ordres del capità 

Hug de Gui. En primer lloc es parla del cavaller Roland, que fins ara era el gran capità 

de la guàrdia cívica del seu oncle Carlemany -acusat, si més no en aquest cas, 

injustament de nepotisme i gairebé de corrupció-, i que acaba de presentar la dimissió. 

L’acompanyen, no caldria sinó, el seu inseparable amic, 1’abat mitrat del santuari de les 

Oliveres, i el gran cardenal Turpí d’Entremesaigües de Dalt, tots dos d’entre els millors 

homes d’armes que al món siguin. Després parla del cavaller Perceval o Parsifal, que 

algú afirma molt formal que d’allò del sant Graal, ve un moment que tant se val, i que 

espera que a la Ciutadella hi haurà una mica d’animació i així podrà renovar la temàtica 

(es veu que ho ha dit així mateix, la temàtica: tot s’encomana) de les seves aventures i 

les seves peripècies, que corrien el risc d’una greu arteriosclerosi monotonitzant i 

momificadora. I hi ha afegit que qui no vulgui pols que no vagi a l’era, cosa que no ha 

entès ningú per què la deia. També, de la mateixa corda, hi han fet cap Sir Galvany, que 

anava acompanyat d’una morenassa com una casa de pagès, i que ningú no sap qui és, 

cosa que encara ha contribuït a fer que cridés més l’atenció, i el seu company Lancelot 

del Llac, acompanyat, aquest, d’una rossa fascinant, que es veu que sí que és la reina 

Ginebra: diuen que ja van junts a tot arreu i no s’amaguen de res ni de ningú. En canvi, 

uns altres pobres desgraciats, quines maniobres estranyes que hem de fer, per evitar els 
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compromisos! I, encara, parlen de Gargantua, del vell Ulisses, d’en Perot Rocaguinarda, 

de Sant Joan Porta’m la Tinta (que a aquest sí que no sé pas què se li hi ha perdut, a la 

Ciutadella), de Macbeth, que recita grans tirades de versos i de prosa, tant si ve a tomb 

com si no, i, encara, del doctor Faust, que es veu molt rejovenit, tot i que sempre li van 

darrere un grupet de tres o quatre dimoniets importunant-lo amb la cantarella que 

1’esperen a 1’infern, que s’hi ha compromès a anar, bé que ell, sense amoïnar-s’hi ni 

gens ni mica per la insistència d’aquells importuns, com si això encara el divertís, els 

diu que sí, que més endavant, que la cosa no corre pressa i que qualsevol dia ja en 

tornaran a parlar. Primavera, primavera, no te’n vagis tan de pressa! I demà potser ella 

em dirà alguna cosa. I que dimiteixi, qui vulgui dimitir. Només eliminant obvietats es 

guanya molt d’espai. I la guineu, el llop, el pop i l’escurçó es donen cita al lloc més 

impensat, mentre l’esbart dels barrufets intriga, trama, maquina, conspira, es confabula i 

munta campanyes de desprestigi, sense pensar en els verms, temibles i inevitables, que 

avancen sense parar, i que si bé no sabem quan, tard o d’hora arribaran, qui sap si en 

alguns dels casos més aviat d’hora que tard. Però, mentrestant, l’anyellet se sent blanc i 

centre d’atenció de totes les mirades i no sap cap on mirar. No n’hi ha prou, amb 

autorització per a ser incoherent del tot: es necessita alguna cosa més. De qui diuen que 

també va fer cap a la Ciutadella, per apuntar-se a la llista dels seus defensors, va ser en 

Ramon de Can Sucarrats, però no perquè la dona li fes el salt i, encara, li fes rentar els 

plats (cornut i rentar els plats, com diu la dita), sinó perquè la seva dona, la Vicenta, era 

un corcó que no li callava mai. I sembla que aquest cas tan sorprenent no va pas ser 

1’únic, ni de bon tros. A la taula d'en Bernat qui no hi és no hi és comptat, àdhuc per a 

les coses negatives. Dit altrament: Sort que jo no hi era! No m'hauria pas agradat de 

trobar-m'hi, el dia que la presència d'en BP va ser rebutjada per les seves vel·leïtats en el 

terreny de la impertinència. I sento que passa, qui podria ser ella i que segurament no 

l’és pas. Però que la podria ser. Comença a fer calor. El Barrufí Tinetol ha deixat el 

faristol. En tres dies -els tres primers de la setmana- no he fet sinó una pipada. Una 

pipada lleu, d'un cigarret que no era el meu, mentre les orenetes descrivien les seves 

joioses evolucions pel cel de la Bona Nova. Molts se senten agreujats no pels fets en si 

sinó pels detalls, no pel fons sinó per la forma. N'estan sincerament convençuts, que és 

així, però normalment no és veritat. Si els han dit que no, per exemple, el que els 

molesta és precisament que els hagin dit que no. Però no ho volen confessar. I per 

justificar el seu enuig, el seu disgust, es queixen de la manera com els ho han dit, de les 

formes, dels detalls... En lloc d'anar a la Lluna m'estimo més anar al Putget: hi ha, si 
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més no, més probabilitats que m'hi acompanyi la meva estimada. I qui vulgui anar a la 

Lluna que hi vagi, encara que a parer meu no hi tornarà mai més ningú. Si es pot dir 

això rai, rai! Sí, la divagació lliure i anàrquica està molt bé, però si no s’apunten les 

dades i les dates exactes, es perd la memòria de tot i no queda res de res. Això: els 

pallassos, quan es lleven, un cop s’han rentat la cara i han pres un cafè amb llet amb una 

pasta, què fan? Però el capvespre de maig és d’una gran bellesa, les orenetes xisclen i jo 

em trobo irresistiblement sol. Es veu que la fantasma s’apareixia tota vestida de blanc i 

amb un paquet a la mà. Només s’apareixia, però, a les dones que anaven totes soles o, a 

tot estirar, si anaven dues. Si eren més colla, la fantasma ja no hi volia saber res. Una 

vegada, per passar-li els comptes ben justos, a la fantasma, es van aplegar una colla de 

noranta homes, armats amb destrals, garrots, volants i escopetes i tot. Quina bona fe! I 

encara esperaven que els sortís, la fantasma! Però el detall que crida més l’atenció és el 

del paquet que duia a la mà. Tots els testimoniatges que es conserven de les aparicions 

de la fantasma, no solament coincideixen que duia un paquet a la mà, sinó que 

emfasitzen el detall i remarquen que no es va saber mai què era. I, fet encara més curiós, 

no donen cap detall sobre la forma, ni el color, ni la grandària del paquet. Potser el duia 

embolicat amb un mocador de fer farcells, o amb un paper de diari i lligat amb cordills? 

O potser dins d’una capsa de sabates? Res, no hi ha hagut cap manera de saber-ne el 

més mínim detall. Qui sap si, al capdavall, no hi duia sinó l’esmorzar. La nit de Sant 

Joan passen coses molt estranyes. I a aquell banau ara li agafa per dir que m’amago. No 

m’amago, no m’amago, però potser m’amagaré; no m’amago ni m’apago, ho faré dijous 

que ve. Hi ha qui balla sense so, hi ha qui amb molt de so no balla; hi ha qui calla i té 

raó, hi ha qui a tort ralla que ralla. Vaig enviar, per correu urgent, especial i certificat, la 

meva ànima mateix -perquè no em fio de ningú més- al més enllà invisible, a l’altra 

banda de la carena més alta, la que tanca l’horitzó, perquè em donés clarícies, amb lletra 

perspícua i distinta, de l’altra vida, o d’una altra vida. I vet aquí que a poc a poc, 

lentament, sense pressa, aturant-se a cada hostal i a cada guingueta a fer una copeta 

d’anís o de ratafia, va tornar cap a mi i, com si ho fes per compromís, sense gota 

d’èmfasi ni ombra de vehemència, en un to neutre i asèptic d’allò més, talment com 

aquell qui recita una fórmula química obtinguda en una anàlisi del laboratori, em va 

deixar anar: "Jo soc el meu propi infern i el meu propi paradís". Un bon glop de vi dolç 

val més que el reialme immens del pare i els tres fills, i una copa d’anís -anís, anís, licor 

del paradís; anís, anís, perfum del teu somrís; anís, anís; regust del meu país; anís, anís, 

qui en beu sí que és feliç-, és millor que el tron imperial del Gran Baluga i dels Set 
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Sàtrapes de Ponent; i un petó tendre i apassionat, càlid i allargassat, és cinquanta cops 

preferible a 1’imperi dels Cinc Dracs Blaus, amb reflexos d’or i plata, amb banderes que 

flamegen quan bufa la tramuntana, amb trompetes que proclamen el poder del gran 

senyor; i, encara, i no us escandalitzeu, el crit de l’enamorat, que els braços d’ella 

captiven, és cent vegades millor que tot l’encens que empudega els altars de la capella. 

Malgrat aquesta declaració de principis, el bon déu Sarpanitu o Sermanitu havia vist 

minvar d’una manera escandalosa la devoció que des dels temps ancestrals li tenien a 

totes les terres de la Conca del Riu de l’Ona, i l’adoració que li tributaven els seus 

habitants. Amb prou feines si hi havia qui es recordava de com es deia. És veritat que a 

les pagesies de la Calma i del serrat de la Beguda -en unes quantes, no a totes- encara li 

encenien ciris i espelmes i li oferien mates de farigola i poms de ginesta, però, de fet, 

aquelles expressions de devoció, aquells actes d’adoració anaven adreçats a sant Sadurní 

o sant Serni, el de Tolosa de Llenguadoc, que d’ençà que havia mort de la picada d’una 

mosca, segons els uns, o del cop de banya d’un brau, segons els altres, s’havia fet famós 

fins i tot més enllà del seu rodal, i en alguns indrets, com a la Calma i al serrat de la 

Beguda, la bona gent, que, és clar, en tenia una notícia més aviat vaga i imprecisa, 

1’havia anat confonent o identificant amb la divinitat local, el bon déu Sarpanitu o 

Sermanitu, confusió que s’havia resolt en un procés de substitució. Tanmateix, malgrat 

la confusió i ulterior substitució nominal, qui exercia el patronatge espiritual a tota la 

Conca del Riu de l’Ona, continuava essent el bon déu Sarpanitu (ves què li explicaves, a 

sant Sadurní), i era ell, sens dubte, qui rebia les ofrenes rituals. D’altra banda, pels alts 

de la Calma, i a les obagues més fosques de la Quera i del Serradell, es conservaven 

encara alguns indrets -autèntics santuaris- on es tributava adoració, amb actes rituals, al 

déu Sarpanitu. Així, els cabrers de la Calma, el dia del solstici d’estiu, s’aplegaven a la 

Pedra Dreta, cremaven espígol i farigola, bescanviaven formatge, estrenaven samarra i 

ballaven el contrapàs dels rabadans, una dansa de clara inspiració iniciàtica i simbòlica 

(una nit l’any, el rabadà compartiria el llit de la dona del majoral o del propietari del 

ramat). I el 29 de novembre, a la cova dels Emprius, que era una balma considerada 

tàcitament màgica o sagrada, i a la qual no s’acostava ningú llevat d’aquell dia de l’any, 

els vinyaters oferien a l’Ombra -en deien així- tres mesures de vi blanc bullit a la brisa 

novell de l’última collita, i es ballava la contradansa de les fadrines, no menys iniciàtica 

que el contrapàs dels rabadans, en què les fadrines podien escollir parella -per a tot el 

que elles volguessin. I es podien comptar encara ben bé una mitja dotzena de pedrons, 

fites o pedres dretes, que rebien permanentment unes senzilles, humils i modestes 
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ofrenes florals, segons la temporada. El déu Sarpanitu, doncs, si bé no es podia estar de 

pensar qui l’havia vist i qui el veia, també es deia per a ell mateix que encara podia ser 

pitjor. A més, cinc cops cada quatre anys -el 25 de març i el 29 de febrer- es 

materialitzava i podia folgar amb dona, cosa que li causava molt de goig. De fet, ja se 

l’havia ben triada abans. I així anava rodant la roda del temps i del destí, amb la seva 

mania estranya i estrambòtica, irracional i apoplèctica, de destrucció a ultrança des del 

començament del món. La tirania és el seu estat natural i el despotisme la seva missió 

insubornable. És colossal veure com passen del general al particular i del particular al 

general: si es discuteix un concepte general, els falta temps per a explicar el que passa a 

la feina, o el cas del sogre de la seva neboda o del cunyat de la seva secretària, i si és 

qüestió un cas concret, particular, específic, ràpidament cuiten a diluir-lo en 

consideracions generals i universals. I n’hi ha que no saben dir res si no és en forma de 

pregunta, com si l’interlocutor fos la consciència responsable del món i hagués de 

respondre de totes les antítesis de les tesis formulades per l’interpel·lador. Els partidaris 

devots del sentit de la contradicció, comencen negant les coses a ultrança, i si es dona el 

cas que no poden continuar sostenint la seva negació, aleshores reivindiquen o 

justifiquen. A la cambra que dona al celobert, han substituït la capella per l’ordinador, 

però seria aventurat de dir en quin cas els oficis que s’hi celebren tenen un caràcter 

cultual més elevat. Un bon dia, el virtuós mossèn Ignasi Valaceba, rector de la parròquia 

de les Casetes de la Coma de Foix, es va morir, sembla que d’un refredat mal curat, 

quan es trobava encara en plena forma física i podia donar molt de si. I la seva mort va 

ser molt sentida per tots els seus feligresos i, especialment, per les seves feligreses, car 

mossèn Ignasi era un gran comunicador, que ja en el seu temps era la qualitat més 

apreciada en un home públic com havia de ser el rector d’una parròquia. Però 

precisament -cal creure- a causa d’aquesta gran capacitat de comunicació, que havia 

exercit d’una manera intensa i persistent, sembla que l’ànima de mossèn Ignasi, malgrat 

les seves virtuts rellevants, va tenir alguns problemes burocràtics a les oficines de 

recepció. Les coses, com a tot arreu, ja no eren com en els vells temps: havien canviat 

molt i el tracte personal havia estat substituït per uns tràmits que havien de resoldre uns 

funcionaris instal·lats darrere unes finestretes, que s’atenien a un reglament al peu de la 

lletra. En els vells temps, una explicació personal amb el mateix sant Pere -és a dir, 

entre gent de l’ofici- hauria resolt aviat la qüestió, a tot estirar amb una estirada 

d’orelles -i passeu-me el joc de paraules. Però ara aquell sant baró -alguns cops tan 

criticat per la seva suposada severitat i ara tan enyorat- era de difícil accés, sempre 
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tancat al seu gran despatx d’oficial major -amb rang de conseller- i era, com hem dit, 

amb uns buròcrates del departament, despersonalitzats i asèptics, primmirats i 

maniàtics, amb qui un se les havia d’haver, i és així com la pobra ànima del bon mossèn 

Ignasi, víctima del rigor ordenancista, es va veure negada l’entrada, si més no de 

moment, en espera que s’emetés un dictamen definitiu sobre el seu expedient. Tot el 

temps que he perdut miserablement amb els savis i els doctors de les set lleis el retrobo 

ara a la taverna, on la dolça tavernera m’ofereix la copa de vi de quinze graus 

aromatitzat amb canyella, i, encara, amb la calidesa i el perfum dels seus llavis, que 

n’han libat el primer glop. Tots, aquí, celebrant (em venen ganes d’escriure-ho amb ela 

geminada) la victòria del Barcelona amb crits i soroll, com si celebressin la 

independència de la pàtria, i després, a l’hora de parlar i de dir qualsevol frase banal, se 

subordinen i supediten dòcilment i servilment a l’espanyol, i diuen "ingert" en lloc de 

"empelt", "xiringuito" per "guingueta" i "ens veiem" per "a reveure". No hi ha res a fer. 

No sabré mai -podríem fer vida quotidiana-ficció- les coses desagradables que m’he 

estalviat defugint algunes companyies. Quan els pallassos no fan riure un no sap si fan 

riure o fan plorar. Vull dir que fa riure que els pallassos no facin riure. D’altra banda, no 

cal que els pallassos siguin ridículs. El guionista es va inventar un misteriós brain trust 

que decideix esmerçar una gran quantitat de diners en una operació audaç i temerària, 

sense, naturalment, escrúpols de cap mena. Els components d’aquest, brain trust són 

quatre homes i una dona. És una dona encara jove, d’aspecte atractiu però fred i 

intel·ligent, amb ulleres, que no adopta aires de vampiressa ni de dona fatal, que sap el 

que vol, talment com qualsevol altre dels seus companys de colla. Però no costa gaire 

d’imaginar-se que les coses han de seguir el seu curs, i que el paper que s’assigna a 

aquella dona no s’ha de limitar a dir-hi la seva en les reunions celebrades en un despatx 

sumptuós de l’últim pis d’un gratacel. I que, tard o d’hora, la veurem en una cambra, 

amb els seus atractius al descobert, molt probablement fent-los servir amb eficàcia -si 

més no, intentant-ho- al servei d’una solució del problema favorable als seus interessos. 

Però no és així. No passa res de tot això. Els guionistes no saben què han de fer amb els 

seus personatges i els liquiden amb una simple dosis d’estricnina -incloent-hi la femella, 

malaguanyada. A partir d’ara sí que ja no n’esperem gran cosa, han perdut tota la nostra 

confiança. El que hem de dir, en un moment o altre, val la pena d’haver-ho escrit abans. 

Si és així, quan ho direm, tot i que semblarà que improvisem, ens sortirà més just i 

afinat, més exacte i més precís. L’ànima del bon mossèn Ignasi, rebutjada pels de dalt, 

es va quedar vagant per la Conca del Riu d’Ona, on va conèixer el déu Sarpanitu. De 
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moment, es miraven amb malfiança, amb un sentiment de gelosia i de rivalitat, però van 

acabar fent-se molt amics. Quan ja em creia que la Beatriu era meva em va rebutjar amb 

mots cruels i feridors, amb un menyspreu profund que em va deixar sumit en un estat 

d’humiliació del qual em semblava que ja no sortiria mai més. Però em van passar un 

encàrrec: la Vicenta havia demanat per mi, la trobaria a l’estand dels macrobiòtics. Ah?! 

Me n’hi vaig anar i, efectivament, hi havia la Vicenta, que anava tota vestida de negre. 

Em va saludar amb molt afecte, vam iniciar una conversa, esperant, jo, que em digués 

què em volia, però sense preguntar-ho, per no semblar mal educat, i, al capdavall, no hi 

va fer cap referència. Com que es va fer tard, vam dir d’anar a sopar. Em va demanar si 

la convidava i, naturalment, vaig dir que sí. Havent sopat, em va dir que pugés a casa 

seva, a prendre una copa: el marit no hi era, se n’havia anat, per qüestió de feina, no sé 

si a Alemanya o a Madremanya. Després d’un parell o tres de copes, vam anar al llit. 

Em va dir que jo m’assemblava molt al seu marit, m’hi assemblava tant que, fent l’amor 

amb mi, no li feia pas l’efecte que li fes el salt. Ai, caram! I a mi que el seu marit 

sempre m’havia semblat una mica idiota, més pesat que el plom i més presumit que el 

déu que el va matricular! I ara la seva dona trobava que jo m’hi assemblava tant! En fi, 

gràcies a aquesta semblança, imaginària o real, això sí que tant se val, vaig oblidar 

totalment el menyspreu de què m’havia fet objecte la meva idolatrada Beatriu, que 

m’hauria pogut causar una depressió d’aquestes que ara fan tants d’estralls. Aquell 

diable -diuen que era un diable dissident- es gloriejava d’haver estat a l’Arca de Babel, 

per què no se sabia si volia dir l’Arca de Noè o bé la Torre de Babel. I tot fa suposar que 

ni una cosa ni l’altra, que s’ho inventa per fer mèrits davant la Miquela, la majordona, 

de qui està enamorat. Però la Miquela el fa ballar com una baldufa. El cas és que la 

Miquela té molta més requesta de la que molts es pensen. Amb individus més aviat 

jussans, s'ha de dir tot, com el sagristà o el Gran Barrufeda -que es deleixen i frisen per 

palpar la Miquela. Diu que un bon dia els en va fer una de bona, a tots tres. Els va citar a 

casa seva, el diable, que es deia Santarreda, el sagristà, que es deia Samarruga, i el Gran 

Barrufeda, tots tres a la mateixa hora -havent sopat, per prendre una copeta. I tots tres, 

sense saber cap d'ells, naturalment, que els altres dos també havien estat citats, hi van 

fer cap la mar de contents, fregant-se les mans de satisfacció, assaborint anticipadament 

el goig del que suposaven una trobada íntima i picant, que, molt probablement es podia 

resoldre en una justa amorosa. En Santarreda, que era solter -de fet, era el que anava 

més de bona fe, perquè ell s'hi hauria casat de bon grat, amb la Miquela- i vivia a 

dispesa, no va haver de donar explicacions a ningú, però tant en Samarruga com el Gran 
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Barrufeda van haver d'inventar- se una excusa per justificar aquella sortida davant les 

respectives parentes. En Samarruga se'n va sortir dient que havia d'anar a portar amb 

tota urgència un llibre de salms psicodèlics a l'inrevés a mossèn Pancraç Nicalpàs, 

perquè l'endemà al matí se n'havia d'anar a primera hora, car havia estat nomenat 

consiliari de la companyia del capità Hug de Gui, que defensava la Ciutadella contra 

l'exèrcit del temible mariscal Fumdenàs, i la sagristana, que es deia Quelònia i que era 

una mica lenta de reflexos, s'ho va creure fàcilment. Però el Gran Barrufeda va haver de 

filar més prim, perquè la seva dona, la Patates, no era pas gens beneita -això sí que no!- 

i era més desconfiada que un usurer. I en nom de la Barrufina Blanca va convocar un 

sopar d'una comissió reduïda del consell executiu de la junta directiva de la Societat de 

Malcontents, comissió formada pel Barrufí Tinetol, el Barrufet Mesell i el Barrufet 

Tinyós, i a mig sopar els va deixar amb un pretext qualsevol i va córrer cap a casa la 

majordona, amb la gran fal·lera incontenible de palpar-la a pleret. I vet aquí com, a la 

mateixa hora, el dimoni Santarreda (els amics li dien el Santa), el sagristà Samarruga i 

el Gran Barrufeda es van trobar, a la mateixa hora, a casa la Miquela, la qual, si bé tenia 

el propòsit de fer una mica de comèdia i fer veure que hi havia hagut dos errors en les 

convocatòries, vista la confusió dels tres pretendents, va optar per no donar cap 

explicació i divertir-se amb la confusió i la incomoditat dels tres galants, que de mica en 

mica, però, es va anar amorosint amb libacions d'aiguardent, per part d'en Santarreda, de 

ratafia, que engolia a raig en Samarruga, i de ginebra, que era l'últim descobriment que, 

en matèria de licors espirituosos -ara, com que es comportava com un ric de poc, feia 

veure que hi entenia i se'n gloriejava, l'home!-, havia fet el Gran Barrufeda. Malgrat 

l'esperit de vi, però, tots tres van sortir de casa la Miquela amb la cua entre cames i 

empassant-se el despit que no gosaven exterioritzar. La Patates, d'altra banda, havia 

sabut que el marit havia abandonat precipitadament el sopar dels barrufets i li va fer una 

escena de gelosia increïble, que no es va resoldre sinó amb la promesa del Gran 

Barrufeda de comprar-li un collaret de perles pel seu aniversari. Diu que la Patates, per 

les perles era capaç de perdonar-ho tot. Els tresors han d’estar amagats, i si arribem a 

descobrir-ne un, de tresor amagat, un cop descobert la primera cosa que hem de fer és 

tornar-lo a amagar. Els pirates, en el sentit més ampli del terme -els invasors, els 

conqueridors- ho han fet sempre, això, de passar el temps descobrint tresors amagats i 

amagant tresors descoberts. Convé eliminar a ultrança els signes d’identitat falsos, els 

punts de referència imposats per la pressió estranya i forastera. Si jo podia -que més 

voldria!- conspirar amb tu, dolç amor meu, conspirar amb tu i conspirar amb ell, per 
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transformar de cap a peus 1’esquema gris, sense relleu, d’aquest món trist, buit i 

bromós, i si després pogués unir, la pols tan fina, tan impalpable, i pastar un món, un 

món amb tu -tots sols, tu i jo-, un món tal com el meu cor vol. Si jo podia, dolç amor 

meu, bastir de nou un món només per a tots dos. Quan l’ànima de mossèn Ignasi va 

explicar al déu Sarpanitu que no l’havien volgut deixar entrar al pis de dalt, el déu no 

se’n sabia avenir. I l’ànima de mossèn Ignasi va haver de confessar que, segons com 

s’ho miressin -des de la seva perspectiva, va dir, exactament- no deixaven de tenir raó. 

Tot venia a causa dels pecats de l’amor. Sí, és veritat que avui són molts a sostenir que 

els pecats de 1’amor no existeixen, o que no són tals pecats, però al pis de dalt s’ho 

miren d’una altra manera, i encara dicten sentències aplicant l’antiga llei amb tot el seu 

rigor. Sarpanitu, però, no en va tenir prou amb aquests conceptes generals i va 

manifestar el seu interès a conèixer els detalls, i l'ànima de mossèn Ignasi no es va fer 

pregar gaire. D'una banda hi havia hagut la seva relació amorosa -els seus pecats de la 

carn, si se'n vol dir així- amb algunes senyores de la parròquia, normalment vídues i 

casades insatisfetes, com és ara la dispesera Isabel, una matrona vídua, enyorívola d'un 

marit apassionat, o com la Carmeta, que era una peixatera d'aquelles tan desimboltes, a 

qui havia fet gràcia d'afegir un digne tonsurat a la col·lecció, i casat amb un cobrador 

del gas que es deia Bertran Fesolí, que era un bon home i a qui ja no venia res d'aquí; i 

amb la senyora de Can Sala de Dalt, que no hauria accedit a fer el salt al seu marit -per 

raons temperamentals, gairebé biològiques, naturalment- sinó amb un digne sacerdot, 

sincerament convençuda que l'adulteri amb un capellà no era adulteri del tot; i amb 

l'opulenta Sacarina, tan xamosa i tan simpàtica, de tracte tan obert i tan franc, amb qui 

hom podia fer l'amor d'una manera tan natural com si hi berenés o contemplés una posta 

de sol; o com amb la severa i rigorosa -però amb un atractiu ocult i secret que només 

aflorava en els moments adequats- Trinitat Mitjanguila, que tractava el seu marit, 

l'infeliç i tímid Càndid Rourell, d'una manera despòtica i tirànica, tracte que només 

s'assuaujava -fins a esdevenir, a cops, francament dolç i manyac- com a conseqüència 

de relacions com la que mantenia amb el virtuós mossèn Ignasi, o com amb la 

piadosíssima i devota senyora Prudència Mas Dabazà, digníssima muller del senyor Bru 

Pla, president del Consorci de la Pell, la qual creia que obrava malament, que feia mal 

fet, però no se'n sabia estar... En fi, tampoc no calia fer una llista -un llistat, com diuen 

ara aquesta colla de tanoques i llanuts, més mimètics que una colobra escurçonera- 

exhaustiva. Llàstima que el barrufet pediatre, en lloc de ser pediatre no sigui psiquiatre, 

perquè sí que aleshores li podríem encarregar que trobés la solució. Però, tal com deia el 
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pastisser de Sarrià, entre ginesta i clavells planto la meva certesa: si la sang no em bull 

encesa, em ric, cofoi, de tots ells. El déu Sarpanitu afirmava que una vegada, al santuari 

de la Closa, havia trobat una porta molt gran, una porta immensa, que no tenia clau, i 

que un vel atapeït i opac amagava en el seu si l’impermès, el defès i vedat; i que havia 

sentit dos mots màgics, potser en el sentit més subtil de la paraula -devien ser els mots 

Tu [amor méu] i Jo [el teu servent] en un xiuxiueig suau i dolcíssim, d’una gran 

fugacitat... i tot seguit es va fer el silenci... i ja no es va sentir que diguessin res més. 

L’ànima del virtuós mossèn Ignasi, després d’haver-lo escoltat deferentment, però una 

mica estranyat perquè no hi sabia veure la il·lació, entre les paraules de Sarpanitu i el 

que ell explicava, va continuar dient que en tota aquella colla de relacions que, en vida, 

havia tingut amb diverses senyores, de les quals li havia ofert una petita antologia o 

florilegi, de fet, no hi havia hagut res de mal, car deixant de banda consideracions de 

moral purament teòrica, totes les parts implicades se n’havien vist més aviat 

beneficiades que perjudicades, i que segurament els del pis de dalt, només per aquests 

mancaments no s’haurien mostrat segurament tan severs. Però és veritat que hi havia un 

afer més greu, que es comprenia que hagués motivat aquella severitat extrema: era l’afer 

d’en Jeroni Clavell i la seva muller, la bellíssima i fascinant Antònia Mataflorida. En 

Jeroni Clavell era el secretari general de la Fundació Calma Primer. Es tractava d’un 

xicot senzill i treballador, creient i devot, potser, de fet, poc practicant, però que sentia 

un gran respecte i una gran admiració, gairebé com una mena de devoció filial, per 

mossèn Ignasi, que considerava un paradigma de totes les virtuts. I mossèn Ignasi, 

commogut per aquests sentiments, hi corresponia de bon cor i no tenia en compte que el 

jove secretari de la Fundació no fos del tot estricte en les seves pràctiques litúrgiques i 

espirituals. Però alguns elements sense escrúpols s’havien introduït al patronat de la 

Fundació, amb propòsits diversos que no corresponien, certament, als propòsits 

fundacionals, entre ells en Tià del Saüc o del Saüquer, que va intentar blanquejar a 

través del patrimoni de la Fundació deu mil milions de diner negre procedents de la 

venda d’una col·lecció de litografies falsificades de Salvador Dalí. Però l’afer es va 

descobrir i, com passa tan sovint, qui se la va carregar va ser el pobre Jeroni Clavell, 

que no havia fet altra cosa que seguir les instruccions que li dictava en Tià del Saüc. El 

jutge Baltasar Bacallà, dit "el Noi de les Primes", va fer empresonar en Jeroni Clavell, el 

qual, abandonat de tothom, en una visita a la presó que va rebre de la seva dona, la 

bellíssima Antònia, li va dir que anés a veure mossèn Ignasi Valaceba i demanés que 

intercedís per ell, car era molt amic del jutge Bacallà, "el Noi de les Primes", i, sobretot, 
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de la seva dona, que era una rossa més aviat pleneta (li deien la pleneta Venus), amb un 

cabell preciós, del color de l’or vell, amb uns reflexos com d’aram, i molt agradable i 

complaent, i calia esperar que el jutge li faria cas, tant més que era innocent dels càrrecs 

que li imputaven (que, de fet, eren d’allò tan imprecisos i indeterminats, però hi havia el 

xarampió de la lluita contra la corrupció i el frau fiscal i algú o altre, de tant, bé havia de 

pagar per tots). La bella Antònia se’n va anar a trobar mossèn Ignasi i li va demanar, 

d’una manera dolça i persuasiva, que intercedís a favor del seu marit prop del jutge 

Bacallà. El digne eclesiàstic tenia tota la bona predisposició d’aquest món per a fer 

aquella obra de misericòrdia que li demanaven, però 1’Antònia, amb la seva pell fosca i 

espurnejant, i el seu cabell negre, i els seus ulls blavosos i profunds, i els seus llavis 

incitants, i els seus braços de serp, i el seu escot diabòlic, i les seves mans de seda i 

vellut, exhalava una sensualitat i una seducció tan irresistibles que el pobre, després 

d’una lluita horrible entre els sentits i els sentiments, entre el desig i els principis, que es 

va resoldre en una victòria aclaparadora dels primers, va dir a la bella Antònia que si 

accedia a passar una nit amb ell li prometia que l’endemà mateix trauria el seu marit de 

la presó. I l’Antònia Mataflorida li va respondre que no s’esperava pas una cosa així 

d’ell, però que estimava tant el seu marit que hi accedia, tot i la vergonya que li feia 

haver de compartir el llit amb una persona de tant de respecte. I mossèn Ignasi i la bella 

Antònia van passar una nit d’amor delirant, car ella era una mestressa consumada en 

l’art amatòria i ell era un home de temperament vigorós. I no es van separar -ja de 

matinada- sense haver convingut que 1’experiència els havia donat tant de goig, a tots 

dos, que bé valia la pena repetir-la, encara que només fos una vegada. A en Jeroni 

Clavell no li vindria pas d’un dia. I, és clar, d’aquestes coses mai no se’n té prou. 

Després de cada nit d’amor, convenien solemnement que al cap de tres dies, o d’una 

setmana, sense diferir més la gestió, mossèn Ignasi aniria a veure el jutge Bacallà per 

intercedir a favor del marit, però quan arribava el moment acordaven una nova pròrroga 

sense discutir gaire. I així va passar un mes, sense que el bo de mossèn Ignasi fes cap 

gestió que s’hagués de resoldre en la interrupció del goig que li donava diàriament la 

companyia de la bellíssima i seductora Antònia, que semblava que cada nit se 

sobrepassava en les seves facultats. Sempre, però, amb el propòsit ferm i decidit de no 

deixar més d’una setmaneta sense anar a veure el jutge Bacallà. El cas és que ja no va 

caldre, perquè un bon dia, el bon Jeroni Clavell es va presentar a casa seva, una mica 

més magre i descolorit, això sí, però radiant d’alegria. El jutge s’havia convençut de la 

seva innocència i l’havia deixat anar. Però en Jeroni Clavell era encara més innocent del 
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que pensava el jutge, perquè el pobre xicot es creia, ben convençut del tot, que el seu 

alliberament es devia a la intercessió de mossèn Ignasi, per qui manifestava un 

sentiment de gratitud tan sincer com il·limitat. Seria injust afirmar que tant l’Antònia 

com mossèn Ignasi van experimentar un sentiment de contrarietat per l’alliberament del 

pobre Clavellet. De fet, se’n van alegrar, perquè així els mateixos fets els eximien de fer 

un pas que la consciència els exigia però que tant els costava de fer. D’altra banda, 

Jeroni Clavell, ara que la gratitud venia a afegir-se a la devoció i el respecte, convidava 

cada dos per tres mossèn Ignasi a honorar la seva taula i, amb la confiança que li tenia, 

ja es comprèn que no li costava gens de trobar ocasions freqüents d’honorar també el 

seu llit. De fet, era l’Antònia qui trobava sempre pretextos per a anar a visitar mossèn 

Ignasi a casa seva. I així van viure una colla d’anys, contents i feliços, cal dir que, 

malgrat tot, mossèn Ignasi havia de guardar poc o molt les formes, i això feia que 

algunes vegades l’ocasió de passar una estona en companyia de la seva Antònia li fallés 

per una causa o per una altra, cosa que li causava un gran desassossec. I quan el 

bondadós eclesiàstic va finar, es va trobar -qui s’ho hauria pogut imaginar!- que va ser a 

causa d’aquest afer que els de dalt no li van voler resoldre l’expedient i li van negar la 

cèdula d’admissibilitat, raó per la qual se’n va haver d’anar a fer companyia al déu 

Sarpanitu. Prou que l’ànima del bo de mossèn Ignasi deia que sentia una veu que 

semblava com si vingués del més enllà, d’una altra dimensió dels abismes insondables o 

de les altures infinites, que li deia que no li fessin por els pecats d’amor, de passió, de 

desig i del goig de la sang i de la carn, que era una mena de pecat que portava en ell 

mateix no la penitència, com diuen alguns per error, o amb mala intenció, o fent beure, 

vull dir fent veure que s’equivoquen per adelitar-se en aquest reprovable joc verbal, sinó 

la clemència, i que qui no ha estat mai reu no és capaç de comprendre la dolcesa 

immensa i incomparable del perdó, però els de dalt, amb la seva mentalitat de 

funcionari, que s’ajusten a les lleis i als reglaments al peu de la lletra, no hi volien saber 

res. Es prepara el gran homenatge -merescudíssim- a T. Ja me’ls veig a venir: una colla 

d’animals, seguint cànons informals, voldran ser tots genials. Si tinc l’oportunitat de 

passar la vetllada al costat de la meva dama, l’elecció no serà pas dubtosa. Ell ho 

comprendria la mar de bé. Diuen que és més important treballar que fer l’amor. Això té 

una explicació: quan un té ganes de treballar, treballa de debò, i queda la feina feta, però 

si opta per l’amor, en lloc de la feina, la majoria de les vegades no fa ni una cosa ni 

l’altra, i el resultat és nul: ni feina feta ni amor. No m’aguanto de son i xisclen les 

orenetes: adeu, oh gloriós sant Ponç de les herbes remeieres! Qui vulgui indicis ja en 
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trobarà: qui busca troba -si sap buscar. I el poeta de la boca grossa no diu ni ase ni 

bèstia. I això que té la boca grossa! No sé pas de què li serveix: si tingués la boca xica! 

L’ànima de mossèn Ignasi i el déu Sarpanitu contemplaven, extasiats, una posta de sol 

encesa. Els qui et neguen un favor et proposen alternatives dialèctiques, que permetin 

un debat ben animat, parlar de la qüestió i brodar-la, que no sembli que se’n desentenen, 

que no en volen ni sentir parlar. La companyia ens fa enyorar la solitud i viceversa: és 

així, això! I dels obsequis, què n’hem de fer, dels obsequis? És veritat que avui tenim de 

tot. Quan jo era petit, que no tenia res, una vegada em van regalar un llapis estilogràfic 

molt bonic, de color verd -semblava de malaquita- però tenia la molla trencada i, per 

tant, no funcionava. Per això me’l van regalar. Si no, no me l’haurien regalat pas. Però 

jo sempre el duia al damunt, i l’exhibia, la mar de cofoi i satisfet, perquè no tenia res 

més. Presumia de l’única cosa de què podia presumir. N’hi ha que demanen informació 

i quan els la donen la discuteixen. Així com hi ha el metallenguatge hi ha els llibres 

metaliteraris. En qualsevol moment es pot fer el balanç de les últimes vint-i-quatre 

hores. No és igual deixar la medicina que deixar la medecina. La sobrietat sempre ret. 

Hi ha grans especialistes -gent molt perillosa- a fer-te fer allò que no tens ganes de fer. 

Avui, entre els joves, és usual la por que els caigui el cap i per això procuren sempre 

estintolar-lo amb les mans. Quan no sabem què escriure, ens hem d’imaginar que ens 

miren sospitosament i que hem d’escriure tant sí com no, per dissimular, i és molt 

probable que alguna cosa o altra en surti. Què vol dir, "descendent directe"? És que no 

ho són tots, els descendents, de directes? Les puntualitzacions són com els articles 

gramaticals: tenen molts enemics. Per què pot dir-se pot dir-se (al costat de es pot dir) i 

no pot dir-se pot entrar-se (al costat de es pot entrar)? La música és com el teatre i com 

el cinema. La pintura és com la poesia. Es pot llegir un llibre de poemes com aquell qui 

visita una exposició de pintura. Sobre el control de la pròpia obra es poden adoptar 

actituds oposades: deixar fer, que cadascú faci el que li doni la gana, reproduir, traduir, 

adaptar, escurçar, mutilar, manipular, ésser objecte de plagi, etc., i controlar-la 

rigorosament, d’acord amb uns cànons rígids i estrictes. Hi ha peces musicals molt ben 

trobades, però mal resoltes, que l’autor no ha sabut com acabar: el cor de Nabuco, els 

temes principals de Tanhausser i Goyescas... Els ulamites eren tan animals que eren 

capaços de moure brega a 1’estrella de la tarda i tot. El gran Omar i el gran Joaquim 

coincideixen a dir: "Jo bec i tu et mareges". Decididament, el que no s’apunta s’oblida: 

s’obliden, fins i tot, els recordatoris, les referències que ens havien de servir, 

teòricament, per a recordar allò que no hem apuntat. N’hi ha que diuen que sí, que ja ho 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

28 
 

crec, que sí, que segur, i, tot seguit, hi afegeixen que ho suposen. Els ulamites, 

naturalment, eren d’una sobrietat espartana, i totalment impermeables a qualsevol intent 

de corrupció. Però algú, un bon dia, va descobrir que havent tastat el formatge van 

trobar que era molt bo, que els agradava molt, i que per un tall de formatge eren capaços 

de fer qualsevol cosa. I avui què farem? Farem el que podrem, com sempre. El dia, si 

més no, és esplèndid, i a dos quarts de vuit hi haurà un gran concert de xiscles 

d'orenetes. I els col·legues s'hauran aplegat al magne casal de les pedres blanques, però 

segurament no m'hi trobaran a faltar. Sento veus, a través de la paret. Les escales que 

pugen i les escales que baixen són les mateixes. I el testament, potser el llegiran a 

l'inrevés, talment com hi llegeixen els salms i l'Eclesiastès. El Palau de Mar, quina 

meravella. L’últim raig de sol, però no el podem rebre de cara. La psicologia de les 

dones: la nena, tan frisosa d’independència, no volia una amiga sinó qui li fes de mare. I 

sembla que més d’una s’hi va avenir. Els restaurants: ens havia de convidar al B pel seu 

sant, però sembla que al capdavall és un restaurant que no li acaba de fer el pes. El 

vaixell del capvespre: el lloguen per a la celebració de festes particulars, com el del Rin, 

a Colònia. Hi ha ciutats, com París o Colònia, amb una gran presència del riu. En 

d’altres, com Londres, Roma o Viena, aquesta presència és molt escassa. En BP no ha 

fet fira amb la perla. Nova insistència. Però ella ho té molt clar. La vinguda dels 

parisencs. L’abonament de l’any vinent. Tot serà diferent. El llibre de les endevinalles 

visuals. No cal que m’hi afanyi, perquè no és segur que es faci. Té, el diputat, l’home de 

la cara de fusta. Què fa, per aquests verals? Som-hi. El tiquet de les pedres blanques. 

M’hi acompanya i m’hi deixa. I ara! Ni parlar-ne! El restaurant del picaporta de les 

quatre barres i la cuca centralista. Un sopar exquisit. Petita volta nocturna pel barri del 

cotó. I la gran volta nocturna, fins al cim de la muntanya, i el casal de les pedres 

blanques. El silenci, la quietud i la foscor dels jardins. Finalment, el gran saló, que és un 

saló no molt gran: hi ha tot de taules rodones on seuen els convidats. Ara és 1’hora de 

les postres, de les postres i el xampany. Ara fan alguns discursos potser no gaire 

encertats. Ara la gent se saluda i n’hi ha molts que se’n van. Jo ja he fet el meu paper, jo 

també me’n puc anar. No podrà pas dir ningú que no m’hi he presentat. I ja em torno a 

trobar sol per la gran diagonal. Potser encara trobaré un indret on fer un conyac. Dalt del 

cel hi ha una estrella que brilla, més pròpiament un planeta: no és pas l’estel de la tarda, 

que ja som de matinada. Això, ara que ho dius, beurem gran copes a vessar de vi 

vermell, i el meu amor em somriurà, beurem a pler i encara regarem tot el prat i s’hi 

faran tot de flors d’un vermell esclatant. Els de BN no aniran al pdG. I el beneit de la 
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cua que no és de palla, que continua tenint la pretensió absurda d’obtenir la complicitat 

de la dama. Si no tanquem la finestra, les idees s’escapen cel enllà i ja no les atrapem 

mai més. Però ahir ens vam perdre l’eclipsi de sol. El diputat de la cara de fusta no va 

veure res i jo no diré, per més que em burxin, qui em va regalar l’agulla de la corbata. 

Em diuen que no ho dic mai tot. De fet, no es diu mai tot, però sempre es poden dir més 

coses sense acabar-ho de dir mai tot. Avui estreno sabates, comprades a cals veïns. De 

moment, que ragi la font, que ragi sense parar i després, del que ha rajat, ja veurem, 

mirant-ho bé, què en podem aprofitar. Jo, modestament, reconec les meves febleses i les 

meves limitacions. I si el dilluns que ve totes dues dames se’m disputen? Val més això 

que res, i qui vulgui fer una frase que la faci. Si té notícies de la barca, és senyal que ha 

vist la dama. Diu que la pluja relaxa. Sí: relaxa i fa saó. I de sobte van aparèixer els tres 

budes que fan morros -cosa que als ulamites no els va fer gens de gràcia. Passa que 

tenien remordiments per la qüestió del formatge i no van gosar dir res. El bon déu 

Sarpanitu feia participar l’ànima del digne mossèn Ignasi de les ofrenes rituals que 

encara rebia ara i adés. Els tres budes es deien Maluk, Xaruk i Miralacinta. I arriba un 

moment en què la ficció i la realitat es confonen, sobretot si dissimulem o desfigurem la 

realitat i presentem com si fos una realitat el que no és més que la ficció. Ja veurem què 

passarà si no puc pas combinar amb la meva habilitat les grans possibilitats que ofereix 

demà passat: l’ajuda caldrà esperar una mica de l’atzar. Les descripcions que l’ànima de 

mossèn Ignasi va fer de la bella Antònia van enllaminar el déu Sarpanitu, que va pensar 

que no deixaria de fer-li una visita a la primera ocasió de materialitzar-se que tingués. 

Els tres budes que fan morros solien viure retirats al santuari de la Gran Roca 

Magnètica. I de tant en tant sortien a córrer món: eren, alhora, viatges d’aprenentatge i 

viatges de mestratge. De fet, però, les trucades de BP importunen la dama. A vegades, 

en Miralacinta no tenia ganes d’anar pel món i aleshores el substituïa la seva dona, que 

es deia Claror de l’Alba, contra la voluntat aparent d’en Maluk i en Xaruk, que deien 

que això els comprometia, però amb la seva secreta complaença. Si ho sabien els 

ulamites, que eren uns antifeministes a ultrança! El fet és que quan la Claror de l’Alba 

substituïa el seu marit, el dropo d’en Miralacinta, es constituïa tot seguit en la 

capdavantera del grup, perquè tenia una personalitat molt forta i una gran capacitat de 

concentració mental, i els altres dos no feien sinó pel que ella deia. Ja estic tip de passar 

fred: me’n vaig a prendre un cafè i a veure si la veig. El meu secret queda englobat en el 

seu. Mig en somnis em recordo que no sé què li he de dir i quan em desvetllo ja m’ha 

fugit de la ment. Les cinc dames espiritistes van reeixir a evocar l’ànima de mossèn 
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Ignasi, i hi van mantenir una llarga i sucosa conversa, que les va deixar plenes de goig. 

Per la seva banda, l’ànima de mossèn Ignasi, que havia passat també una estona 

inoblidable, un cop acabat el col·loqui va sentir que se n’apoderava una enyorança 

infinita. Acosta sense por els llavis a la tassa, i beu del dolç licor, perquè la vida passa. 

Mai no et penediràs d’haver-ne begut massa, que el vi és com l’amor, que mai dels mais 

no lassa. Tenim consciència de no aprofitar prou 1’atractiu dels grans espais de la nostra 

ciutat. Anem massa enfeinats. Quan jo era petit es parlava molt de guàrdies de sal i de 

carros de sal, cosa que a mi em feia molta gràcia. Si dubtant entre ser i estar optem per 

una tercera solució, tant pot ser que "limitem" o "encotillem" la llengua com que, al 

capdavall, i potser sense adonar-nos-en, anem a la solució més autèntica i més genuïna. 

Ara potser diem salsa en casos en què abans dèiem suc. No recordava si les muses eren 

quatre o cinc i l’erudit li va aclarir que eren nou, com els jugadors d’un equip de futbol. 

Però l’erudit va fer el ridícul, perquè es veu que els jugadors d’un equip de futbol no 

són nou sinó onze. Aquests erudits! Tanta erudició i ignoren les coses més elementals. 

Els més críptics són els qui menys por haurien de tenir de revelar els seus sentiments i 

les seves intimitats, però sol ser a l'inrevés. A l'aplec de Can Xim-Xam un cop es van 

aplegar uns delegats sindicals de les ombres del passat i les veus dels malcontens. Potser 

ara, en lloc d'una juguesca en diuen una porra. Com que tot canvia i es degrada! Se 

sospitava, i molts ho donaven com una cosa certa, que d'ulamites a contracor n'hi havia 

més d'un. Però era ben segur que no n'hi havia cap de manifest ni entre ells mateixos, és 

a dir, que cap d'ells no ho havia explicat mai ni tan sols als qui compartien la seva 

manera de pensar. Les pressions familiars i, molt especialment, socials i ambientals, 

havien determinat en tots els casos l'ingrés a la col·lectivitat ulamita sense compartir-ne 

ni les idees, ni el tarannà, ni l’ideal de la vida. El baró de Bar va fer construir una torre 

sobre un pou: de fet, no sabia on acabava l’un i començava l’altra. Si plores perquè 

plores, si rius perquè rius. Quina tristesa, voler i doldre! Bé, potser dues dames 

m’hauran trobat a faltar. El viatge iniciàtic era, tot plegat, fins a Sant Cugat, amb els 

ferrocarrils de la Generalitat, i, encara, amb bitllet d’anar i tornar. Els minimòrum de la 

tercera observança ho expressaven així: Amb bitllet d’anar i tornar, s’inicia, s’inicia, 

amb bitllet d’anar i tornar s’inicia el Noi del Pa. Hi ha una variant, atribuïda pels uns als 

de la segona observança i per uns altres als reformats de la tercera, que fa així: Amb 

bitllet d'anar i tornar, s'inicia, s'inicia, amb bitllet a Cornellà s'inicia a viatjar. Però 

l'autèntic viatge iniciàtic es va fer a la Toscana: Florència, Siena... Els qui s'iniciaven 

eren els alumnes de primer de l'Institut Sardà i Salvany, una vint-i-cinquena de 
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galifardeus que, a finals de curs, ja estaven tips d'aritmètica, de geometria, d'ortografia, 

de prosòdia, de fonètica i de sintaxi, i que només pensaven a esbravar-se de valent, cosa 

que amb prou feines dissimulaven. I mestres, pares i tutors van convenir que un viatge a 

la pàtria de l'art els aniria de primera per a afinar la seva sensibilitat, incrementar amb 

informació i percepcions de primera mà el seu bagatge cultural, adquirir sentit de la 

responsabilitat i practicar la convivència, la companyonia i la solidaritat... Però en 

Daniel deia que ell no ho veia gens clar, tot allò, que el viatge seria una olla de cols i 

que el seu mal no volia soroll. I es va negar decididament a prendre part en el viatge. 

Prou que li van fer algun discurset: la senyora Pi-Santasantòrum, per exemple, la mare 

d'en Lito (sic) Pi, li va ponderar les belleses de Florència, tan celebrades, amb el pont de 

Rialto, i la torre inclinada de Pisa, i les pintures de la volta de la capella Sixtina, d'en 

Miquel Àngel Colom, i tantes i tantes coses més, però en Daniel deia que tota aquella 

colla no veurien res, de tot això, de tan esverats que anaven, i que ell ja tindria temps, el 

dia de demà, que ho podria visitar tot sol, amb calma, sense que el fes córrer ningú, que 

és tal com s'han de visitar aquestes coses. I la senyora Pi-Santasantòrum tocava 

aleshores la tecla de la companyonia, encara que ella, evidentment, no en deia així... 

Però en Daniel deia que si de cas més endavant ja en tornarien a parlar. I es va quedar 

tranquil·lament a casa seva, dedicant a la lectura les seves estones de lleure. I els seus 

companys, sota el guiatge d'un parell de professors plens de bona voluntat, que havien 

de fer alhora d'institutriu i de guia turístic, cap a la Toscana falta gent. Tot just havien 

perdut de vista els familiars vinguts a dir-los adeu al peu de l'autocar, ja van sortir les 

llaunes i les ampolles... La son em venç, mentre espero la visita d'una de les ombres del 

passat i si em truca la meva dama per preguntar-me per què no vaig fer acte de 

presència tal com s'havia previst. Es va poder arribar a Florència amb aquell ardat de 

marrecs que encara s'aguantaven més o menys drets, però un cop allí les coses ja van 

començar a sortir de mare: ni Uffizis, ni duomos, ni campaniles, ni capelles sixtines  

-que deia aquella tòtila-, ni res de res. Beure, fumar i fer el bèstia i l'animal, fer-ne de 

grosses, de crespes i de coronades, allò era xauxa i la disbauxa, can Garlanda i can 

Seixanta, sense normes ni ordenances ni reglaments, i no serien pas aquell parell 

d'infeliços, un professor de llatí, ves qui ho havia de dir, i un professor de dibuix -de 

dibuix, ai quin garbuix, de dibuix, diuen, ai uix- els qui posarien a ratlla aquell escamot 

de feres desfermades. Com més intentaven posar ordre, més eren objecte de befa i 

escarni: els seus intents eren encara un atractiu més de la gaubança general. Fins que els 

dos professorets en van tenir alguna cosa plena -no consta, a cap de les cròniques que 
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reporten aquests fets, què és el que en van tenir ple, però una cosa o altra devia ser- i 

van dir prou. Es van dir que passés el que passés, encara que l'Arno arribés fins al cim 

del campanile, encara que els apliquessin la llei antiterrorista, encara que els expulsessin 

a perpetuïtat del gloriosíssim cos armat -no, no és cap cos armat: ho hauria de ser- de la 

docència, el magisteri o l'ensenyament -que pel nom no ens barallarem- encara que 

passés qualsevol d'aquestes coses o de molt més grosses, ells, aquella partida de 

salvatgines -pudents a ceba i mesquer, com deia el poeta de Sinera- no els aguantaven ni 

un minut més. No ni un dia més, no ni una hora més, sinó ni un minut més. I els dos 

professorets es van posar d'acord, van comunicar la seva decisió al conductor de 

l'autocar i van abandonar la residència on posaven els bàrbars, sense ni voler escoltar les 

raons del conductor que els volia retenir fos com fos. Els dos professorets es van buscar 

un hotelet i van dedicar els dies que els quedaven a visitar la ciutat amb la calma i la 

tranquil·litat que això exigeix, sense preocupar-se més de l'expedició que havien 

abandonat. El pobre conductor, quan es va veure sol i abandonat, va telefonar al director 

de la seva companyia, el qual es va posar en contacte amb el director de l'Institut. 

Aquest, naturalment, després d'haver-se esbravat a cor què vols -jo, el que vull, és la 

companyia de la meva dama: ara acabo de sortir, sota una pluja molt fina, és una pluja 

de maig, tan fina i tan persistent com la pluja de novembre. Ahir em va trobar a faltar, 

és el que jo m'esperava. M'ha trucat per preguntar-me si m'havia passat res, ja que no hi 

vaig comparèixer, però no sé pas què ha passat que no he rebut la trucada-, contra els 

dos professors, que va fulminar amb els seus anatemes, va decidir que no es podia fer 

altre que dir al conductor que amuntegués el feram al vehicle i que tornés d'una sola 

tirada. I un cop decidit això, va venir, per al director, la part més ingrata: comunicar-ho, 

una per una, a totes les famílies. Quins marrameus que hi va haver, valga’m sant Nin i 

sant Non i la Verge del Roser! La narració prolixa i detallada de tots aquests marrameus 

tindria, sens dubte, un gran interès i formaria un corpus d'un gran pes específic, però 

dissortadament només en posseïm transcripcions fragmentàries. Qui sabem que no hi va 

plànyer els seus, de marrameus, va ser la digna senyora Pi-Santasantòrum, que la 

primera cosa que va fer va ser telefonar a la mare del pros Daniel per esbravar-se de 

valent. I la senyora Serratusell, la mare d’en Joan-Llucià Serratusell, i la senyora Cori-

Mori, la mare d’en Pipi Cori, i la senyora Bunyós-Sangtraït, la mare d’en Beneit (sic: 

rebutjava la dièresi explícitament) Bunyós, totes tres, com unes bajoques, es van aplegar 

a casa el pros Daniel, per lamentar-se i doldre’s no sabien gaire bé si de la mala 

conducta dels plançons respectius o de la inconcebible irresponsabilitat dels dos 
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professorets, que havien fet una cosa que no podien fer. Aquesta desconnexió o falta de 

correspondència entre la impossibilitat teòrica i la possibilitat real i concreta, és a dir, 

els fets acomplerts -els dos mestres havien fet una cosa que no es podia fer- era el que 

més exasperava aquelles dames i el motiu que brodaven més magistralment. I en les 

seves vacil·lacions en la distribució dels blasmes entre els magisters -que havien fet una 

cosa que no es podia fer- i els fills que havien fet tan poca bondat, com que, de moment, 

no tenien ni els uns ni els altres al seu abast per fer-los blanc de la seva ira, miraven de 

culpabilitzar -d’alguna manera- el bon Daniel, objecte, en primer lloc, de la seva 

quimera, perquè d’una manera tan senzilla, com si hagués obeït a un sisè sentit de la 

clarividència, s’havia escapat del remolí, i que, fent filigranes dialèctiques, podien 

convertir en còmplice dels seus condeixebles, pel fet de ser un condeixeble més, o en 

còmplice dels ensenyadors, pel fet d’haver-se distanciat dels seus condeixebles i, per 

tant, haver, en certa manera, passat a 1’oposició. I d’una manera o d’una altra gairebé li 

demanaven justificacions d’aquell fet tan singular, tan insòlit i específic, tan i tan 

extravagant. El cas és que la iniciàtica no sempre és el que es pensa molta gent, que ho 

veuen tot molt clar ensarronats pels teòrics. Un dia, sense trigar, passarem per la 

drecera, i quedarà ben enrere el qui ens vulgui iniciar. La pluja, la pluja, també hi vol 

jugar: inici d’espera d’allò que vindrà. La història de l’expedició iniciàtica a la Toscana 

abandonada pels educadors irresponsables va conèixer una gran difusió amb una reacció 

d’una rara unanimitat per part dels oients: els preceptors no podien fer el que 

precisament havien fet i tots els arguments amb què es reeixia a abonar generosament 

aquesta tesi eren inútils perquè ja no podien pas canviar la dinàmica dels fets: els 

professorets havien pres una decisió i havien actuat en conseqüència d’una manera 

expeditiva sense tenir en compte tota la dialèctica que originaria en sales i salons, 

menjadors, terrasses i jardins. I en Daniel, escèptic i filòsof, es limitava a dir que qui 

sembra vents recull tempestats i altres màximes de caràcter general, com "són coses que 

passen a les millors famílies", "qui no vulgui pols que no vagi a l’era", "les coses van 

com van, no val a pena amoïnar-s’hi”, que encara treien més de polleguera la senyora 

Pi-Santasantòrum, la senyora Serratusell, la senyora Cori Mori (que s’entenia amb un 

psiquiatre que feia de psicòleg) i la senyora Bunyós-Sangtraït (que s’entenia amb un 

bacallaner que feia de bacallaner i amb un electricista que feia d’electricista: cadascú el 

seu ofici). Però totes tres acabaven fent-li una carícia a la galta, és a dir, totes tret de la 

senyora Pi-Santasantòrum, que no perdonava al príncep del casal de Judà que rebutgés 

de ser company del seu fill. El poeta es complau a dir, amb paraules ben triades, això sí, 
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que som ninots joguines del destí, el qual, com un nen que es vol lluir, juga amb ràbia i 

frenesí, i amb afalacs sense fi, i mou els homes com si fossin peons que no saben 

decidir, d’un joc d’escacs gegantí. I això està muntat així, que deia sempre el meu padrí. 

Però vindrà un moment en què jo i la meva dama ens fondrem en una tendra abraçada. 

En Pere Sense Por només tenia por del malvat ordinador. Si avui -que és, a més, un dia 

gloriós de maig- tenia l'ocasió poc o molt probable de veure-la, per què no ho hauria 

d'intentar? Sento que diuen: "Saps quin és el problema?" És, sens dubte, a causa de la 

influència de les novel·les i, sobretot, de les pel·lícules angleses i americanes -potser 

especialment americanes. Si no, segurament haurien dit "Saps quin problema hi ha?" El 

motiu de la meva absència no el sabrà mai ningú. El genearca del poble dels Bangu-

Bunga va ser el gran patriarca Guigna Signa, conegut usualment per en Nasi dels Polls. 

En Nasi dels Polls va tenir dotze fills, sis de la seva muller, la princesa Mebalònia, dita 

usualment Meba, i sis d'una esclava que es deia Sita. La princesa Meba era filla d'un 

gran llinatge de la muntanya: el seu pare, el senyor de les Us, era d'una família de 

propietaris rurals de la vall de la Clusa, i la seva mare, la princesa Melabònia, era d'una 

antiga estirp de senyors de la guerra. La procedència de l'esclava Sita era incerta, car 

havia estat adquirida quan era molt petita al gran mercat d'esclaus del Port de les 

Roques, però es deia que la seva mare havia estat una gran dama de la cort del rei de 

Barliquibarlòquia. Però era una dona de pell fosca, molt atractiva, més aviat bruixa, i 

tenia, amb tota certesa, la mirada mandarina, per què ningú, ni tan sols la seva 

mestressa, la princesa Meba, no va gosar formular cap reserva a la seva relació amb el 

seu senyor, el gran patriarca Nasi dels Polls. Els sis fills de la princesa Meba es deien 

Marrasquí, Malanyeu, Matalàs, Bacallà, Bicornell i Bufalull. I els sis fills de l'esclava 

Sita es deien Sarrugat, Salinet, Samaló, Tatocat, Tocafluix i Tiragall. I els descendents 

d'aquests dotze fills d'en Nasi dels Polls van formar les dotze tribus del poble Bangu-

Bunga, que van ser per sempre més conegudes amb aquells dotze noms. De fet, es va dir 

que no tots dotze eren fills carnals del mateix Nasi dels Polls. És gairebé segur que el 

pare autèntic d'en Matalàs era un rodamon molt conegut que es deia Jan de la Ronya. En 

Nasi dels Polls i en Jan de la Ronya eren molt amics, aquest havia posat moltes vegades 

a casa del primer i havia tingut ocasió de freqüentar la princesa i de simpatitzar-hi, i ja 

se sap que la simpatia entre un home i una dona és usual que es converteixi en una 

intimitat total. Diuen que en Nasi dels Polls no ignorava aquesta circumstància, però 

mai no va tenir la pensada sinistra de fer cap retret a ningú i es va estimar més de fer els 

ulls grossos. La paternitat d’en Bufalull també ha estat molt discutida: qui l’atribueix al 
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mateix Jan de la Ronya, qui a un manescal anomenat en Tell dels Renecs, però el cas és 

que no es pot assegurar res amb la mateixa certesa. Així mateix, es dona per segur que 

el pare d’en Samaló era un expert hortolà anomenat en Jepet de les Cireres, proveïdor de 

fruita i verdura de la dona de la mirada mandarina, però en Nasi dels Polls va adoptar la 

mateixa actitud assenyada i civilitzada que en el cas d’en Matalàs. I va donar per bons i 

per legítims tots els dotze fills, sense fer cap distinció entre els de la muller i els de 

1’esclava, ni entre els de la paternitat pròpia i els de l’aliena, cosa que va ser lloada 

gairebé unànimement (ja se sap que sempre hi ha qui troba pèls als ous). Una cosa és 

tenir enemics, i una altra és tenir-los a casa. Què em sap més greu, les seves 

manifestacions de joia o no haver-la pogut veure? Sembla que els tres budes que fan 

morros, en Maluk, en Xaruk i en Miralacinta, un cop que predicaven a la plaça del 

Vinagre, van tenir la mala idea de criticar amb aspror l’actitud del patriarca Nasi dels 

Polls pel que fa a la reconeixença dels fills espuris i la bona gent del poble, enfurismada 

fins al punt més alt, els volia fer pagar cara la gosadia. Van haver de fugir cames 

ajudeu-me, no sense havent rebut una bona mà de cops i garrotades. Qui en va sortir 

més malparat va ser el pobre Miralacinta, que va quedar ben senyalat, tot i que, de fet, 

era, dels tres, qui s’havia expressat amb més moderació. I, encara, quan va ser a casa de 

tornada, va haver d’aguantar el xàfec de la seva muller, la dolça i tanmateix enèrgica 

Claror de l’Alba, que li va retreure la seva imprudència i li va dir que si ella hagués estat 

de la partida, com en altres ocasions, allò no hauria passat, cosa que era més que 

probable. També es diu que els ulamites van fer mala cara, però no van gosar dir res 

perquè l’esclava Sita, amb la seva mirada mandarina, els feia molt de respecte. No em 

sabria pas gens de greu, de compartir amb el meu poble il·lusions i decepcions, alegries 

i desenganys. On és, però, el meu poble? No tinc pas la certesa de trobar-lo. Demà en 

tornarem a parlar. Però ve un moment en què l’escàndol, el brogit, legítim o bord, 

s’acaben, i la nit, la sagrada nit, recupera el seu privilegi etern, el silenci i la placidesa. 

A en Pere, ja de menut, menut, li havien explicat moltes històries de por: rondalles, 

contalles, apòlegs i faules. Li n’havia explicat el capellà, mossèn Ignasi, que tenia por 

que algú anés a explicar al senyor bisbe els seus contactes mundans amb algunes 

casadetes de la parròquia, el sagristà, que tenia tanta por de la sagristana que no s’hi 

veia de cap ull, el recaptador de contribucions, que no feia declaració de renda i tenia 

por d’una inspecció fiscal, el secretari de l’ajuntament, que sempre temia que es 

descobrís que cobrava comissions il·legals per permisos d’obres que no s’ajustaven del 

tot a les ordenances municipals, el Gran Barrufeda i el Barrufí Tinetol, que tenien por, 
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respectivament, de la Barrufeda Patates i de la Barrufina Blanca, i de la Barrufina 

Tinetola, el masover del Mariner de Sant Pau, que de jove havia fet de mariner i tenia 

por de l’aigua, l’estadant de Can Sala de Dalt, que tenia molta por de les bruixes, de les 

dones d'aigua, dels fantasmes, dels follets, dels mals esperits i dels dimonis que 

poblaven les obagues, les clotades i els rasos alts del seu veïnat, el vell Segimon 

Montsegí, tothora patint per les escomeses imprevisibles dels escamots de bandolers, 

trabucaires i lladres de camí ral, la vella Ordinària (una senyora d'edat provecta, pulcra, 

neta i endreçada, incapaç de cap solecisme ni de cap mot groller, anomenada així perquè 

el seu difunt marit havia fet durant trenta-cinc anys consecutius el servei ordinari entre 

Vallfosca i Vallclara), que tothora patia per la seva mixeta, que era la seva única 

companyia, la senyora Purificació Deulofeu, atemorida permanentment per la presència 

invisible d'ectoplasmes, esperits damnats i ànimes en pena, el beneit del poble, en Ciset 

de la Cisalla, a qui se solia fer la facècia de dir-li que qualsevol dia el farien alcalde i 

diputat provincial, i tenia molta por que això es confirmés perquè no es veia amb cor 

d'exercir aquests càrrecs amb l'aptitud necessària, el riquíssim rendista Ricard Rendé, 

que vivia angoixat amb la por que qualsevol dia devaluarien la moneda, el senyor Lleó 

Roure, que sempre tenia por de caure, sor Reverberació de Santapau, que de tant en tant 

no podia evitar de tenir algun mal pensament -no se sap de quina exacta natura- i tenia, 

per tant, molta por d'anar a l'infern, en Bubú Panxatip, que era l'home més gros del 

poble i sempre anava vestit d'una manera estrafolària, perquè tenia por de passar 

desapercebut, en Jeroni Mitjavila, que era alhora soci del Casino de Dalt i del Casino de 

Baix, perquè tenia por de quedar-se sol, en Xavier Xirinacs, que havia treballat molts 

anys a la Secció Segona del Servei Secret (la famosa SSSS) i, per tant, posseïa una gran 

quantitat d'informació reservadíssima i comprometedora sobre temes d'una gran 

diversitat, com és ara les relacions íntimes entre el gran arquebisbe i la muller del 

president del Consell, la destinació donada als fons reservats del Ministeri de la 

Defensa, la xarxa d'espionatge telefònic que controlava totes les converses de 

l'Associació Internacional d'Iniciàtica, les connexions entre el Servei de Documentació 

del Ministeri de l'Interior i la Societat Funcional d'Espiritisme, l'organigrama secret de 

la Triple B, el funcionament del Servei de Missatges Subliminars, el sistema de 

percepció de comissions dels membres de la Comissió de Comissions del Parlament, les 

subvencions il·lícites atorgades als tres governs a 1’exili perquè tinguessin una activitat 

política purament formal, l’estricte control eròtic de tots els components del Servei 

d’Informació de la Presidència a fi d’eliminar possibilitats d’evasió d’informació 
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confidencial entre els llençols, la composició nominal del gran consell de la misteriosa 

Secta Ocultista Dos, del de l’enigmàtica Congregació Esotèrica i del l’obscura Confraria 

de Nigromàntics Heterodoxos de la Pedra Gentil del Montnegre, la relació detallada i 

prolixa de tots els amants de la senyora Pietat Vallhonrat, consellera delegada de la 

Societat General de Serveis, l’ús d’informació privilegiada per part del senyor Marià 

Ros, president del Consell Superior de Finances, i, encara -entre moltes coses més- 

sobre les debilitats que els tinents generals Marcalpàs, Delcabàs, Aiguarràs, Nofalcàs i 

Massagàs havien tingut per les bellíssimes espies Antònia Mataflorida, de qui es deia 

que era una bruixa irresistible, Liliana Laví, que era una rossa d’una lascívia inoïda, 

Adelaida Lapera, que era una valquíria de formes contundents i mirada de foc, Tamama 

Mumbata, que era una mulata delirant, i Diana de Dia, que era una princesa mora, 

balcànica o caucasiana, i que els havien fet revelar secrets militars de la més alta 

importància, i per això, naturalment, vivia amb la por que algú dia no el volguessin 

liquidar perquè sabia massa, l’eruditíssim senyor Nicolau Tothosaus, que vivia ple de 

pors ancestrals, a còpia de dedicar-se a l’estudi i la investigació sobre aquesta matèria, 

en Josepet de les Magranes, que era considerat, a desgrat seu, el pinxo del poble, i tenia 

por que algun dia no tingués altre remei que barallar-se, en Jan de la Llosa, que sense 

ser curt de gambals era un gran poca-traça, esguerrava tot el que tocava i sempre tenia 

por que un dia, la seva dona, que era molt enèrgica i decidida, acabaria traient-lo de 

casa, i, encara, i segurament ens en deixem, en Xesc de les Olives, que es feia passar pel 

segon Déu, es creia que la gent s’ho creia -en realitat, li seguien la veta-, i temia que un 

dia li descobririen la superxeria i l’estovarien de valent. Però, malgrat tot, en Pere no 

havia aconseguit de saber què era la por i cada dia tenia un desig més gran i més intens 

de saber-ho. Són les sis i faig el tercer intent: aquest cop no falla i la puc acompanyar a 

comprar pa i a desaparcar. Però després totes les cantúries angelicals no compensaran la 

seva absència. No són pas escassos els qui, quan els pregunten una cosa que ignoren, 

donen informació sobre una altra cosa, que sí que saben però que no té cap relació amb 

la cosa preguntada. No saben on és Vilagran, que és el que els han preguntat, i informen 

de la situació de Vila-xica, perquè això sí que ho saben. Talment com si volguessin dir 

que val més aquesta informació que no pas el buit informatiu total. O com si volguessin 

fer constar que no són pas ignorants del tot. Es veu que al capdavall va venir i tot seguit 

se’n va tornar, car no es trobava gaire bé. Ara el que venen són tres dies de festa i 

haurem de mirar si treballem amb una mica de profit. De fet, sembla que la seva relació 

amb el Gran Barrufeda no era del tot desconeguda de la irascible Barrufeda Patates. Al 
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vespre, ja negra nit, hi ha un grill que canta al carrer de la Fontanella frescal. La 

dialèctica experimental. Consisteix a plantejar un tema de discussió o debat, però no per 

l’interès d’aquest tema sinó per observar les maneres de discutir que té la gent. I ara el 

nas em raja, em raja sense parar, sembla la deu de la Mina o la font de Can Desvalls. A 

vegades, em complac a dir frases com "Quan em van donar la llecència del servei 

melitar...", i molts em miren irònicament, com volent dir: "Mira, ja tenim aquí el 

masover de Ca l’Estadant" o "Ja arribat en Jep de Ca la Tuies", cosa que més aviat em 

diverteix, perquè no em sap pas gens de greu de passar per pagès, però si dic, "Tu, 

Esidret, vegila, eh, vegila que no et facis mal", les neutralitzacions passen totalment 

desapercebudes. I la dama se n’ha anat i sol, solet, m’ha deixat: ves qui ho havia de dir 

que ho podria resistir. No confiïs el teu secret a ningú ni busquis qui t’acompanyi en 

l’infortuni: tot passa, en aquest món i, així, el dia de demà et sentiràs més fort i valent. 

El dia que me n’atipi, tot i que no sé de què, una de grossa en faré, que tots els 

companys del gremi deixarà bocabadats. És ben probable que un dia ens vinguin al 

darrere, passa que potser no ho faran amb un flabiol sonant sinó amb una serp de 

cascavells. Qui té por de la por, té la por pitjor. Només pensem en la clau quan ens 

tanquen la porta. Un dia es presentava mudada i guarnida com la marquesa de 

Pompadour, i 1’endemà anava vestida que semblava un sac de patates. Com que ja 

tothom té feina i, doncs, s’ha acabat 1’atur, ha decretat una vaga el sindicat de ganduls. 

Els tres budes que fan morros, en Xaruk, en Maluk i en Miralacinta, que periòdicament 

anaven a córrer món, un dia van pujar a 1’estany de Sant Maurici, al peu dels Encantats. 

En Miralacinta no es va saber estar de comentar, amb tota la seva bona fe, que els 

Encantats encara feien més patxoca que no pas ells mateixos. Això va fer que els altres 

dos es piquessin una mica. "Se’ls veu una mica encantats", va afirmar, més aviat 

despectivament, en Xaruk. "I, d’altra banda, només són dos", va concloure en Maluk. 

Però tot seguit, mirant l’estany, es va recordar, de sobte, que en una de les seves 

existències anteriors havia estat pescador de canya. I un gran sentiment de melangia 

se’n va apoderar i ja no va dir res més. I els altres dos van respectar el seu silenci. El 

secretari de la corporació municipal, el digne senyor Deodat de Franc, en un intent 

desesperat d’erotitzar la seva dona, la senyora Severa Secanell, que és seca com un clau, 

s’imagina que li posa banyes amb tots els ordenances de la Casa de la Vila. El passant 

del notari, el jove Eleuteri Bigordà, cansat de la vida grisa i monòtona que duia, va 

decidir anar a la Ciutadella, a lluitar en la seva defensa contra les escomeses de l’exèrcit 

del gran mariscal Nasdefum. Però la Roser, la dona del notari, que tenia les formes més 
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dolçament arrodonides que al món fossin, el va fer desistir del seu propòsit bel·licós 

dient-li que a la Ciutadella no se li havia perdut res, i que si tenia ganes de justar li 

oferia el seu llit com a camp de batalla molt més idoni. I el notari deia que tot el que no 

consta en unes escriptures és com si no existís. Llençar un llibreta de notes plena -amb 

la seva qualitat plàstica- és un crim. Mossèn Venanci Bicornell rondava la vídua 

Sisquelles, que es deia Filomena. El seu marit, el senyor Silví Sisquelles, havia mort 

sobtadament d’una malaltia encara no classificada, i la seva vídua, que estava en la flor 

de l’edat -potser ja li passava una mica, però molt poc- era un terreny assaonat per als 

palpa-les-totes com mossèn Bicornell. Però les cinc dames espiritistes, que van saber les 

maniobres d’aproximació de mossèn Bicornell, van explicar, per divertir-se, que havien 

aconseguit evocar l’esperit del difunt senyor Sisquelles, el qual, molt dolgut, els havia 

dit que algú molt fosc li rondava la vídua amb males intencions, i que en una propera 

sessió que farien al cap d’onze dies els donaria detalls més complets. Mossèn Bicornell 

va picar l’ham i, per por de veure’s compromès, va abandonar -si més no, de moment- 

la persecució de la seductora vídua Sisquelles i es va dedicar amb més assiduïtat a la 

meva Esperança, que no és pas tan atractiva com la vídua Sisquelles, però que no li 

porta problemes ni complicacions. Un bon dia, en Pere Sense Por, veient que no hi 

havia hagut cap manera d’aprendre què era la por, va decidir anar a córrer món, a veure 

si se’n sortia. Es va enfaixar ben enfaixat, es va posar l’armilla de vellut -una armilla 

que li venia de l’avi matern, l’avi Endalet, que se l’estimava molt-, va engrapar un bon 

garrot de nusos, i cap a córrer món s’ha dit, a veure si trobava la manera de saber què 

era la por. La ignorància lingüística: volen fer servir frases fetes però o bé n’ignoren la 

significació o bé la forma o construcció exacta. Ara llegeixo, en un spot, si us ho voleu 

passar de valent, cosa que no s’havia dit mai. De valent és una expressió adverbial de 

significació intensiva que modifica verbs amb un significat més ple: divertir-se, menjar, 

beure, suar... Caldria dir, passar-ho (o passar-se-la) de primera. El pol·len dels arbres: 

sembla que nevi. Diuen que és la causa de moltes al·lèrgies. El meu nas raja sense parar. 

Abans dèiem més aviat una tiple que no pas una soprano. Ara no sento mai que ho 

digui ningú, una tiple. Fins i tot n’hi hauria que es posarien a riure, si ho sentien dir. 

Segons reporta Apel·les Mestres, en un poble del Montseny -és de doldre que no digui 

quin- una dona que feia molt de goig, casada amb un traginer, a qui feia el salt amb el 

rector de la parròquia, quan el marit va tornar no va dubtar a enviar-lo a la rectoria, 

perquè convidés el senyor rector a un àpat suculent. Si voleu explicar una història -per 

escrit-, deixeu el lector tranquil, no el vulgueu implicar en el vostre relat. Si ho creieu 
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convenient, matiseu la narració amb les vostres reflexions personals, pondereu, si us 

sembla, la credibilitat o la fiabilitat d’allò que expliqueu, mostreu la vostra confiança o 

el vostre escepticisme pel que fa a les fonts del relat, però el lector, en tot cas, deixeu-lo 

tranquil que ja és prou gran. Les dotze tribus del poble dels Bangu-Bunga van créixer i 

es van multiplicar i es van establir per tota la conca del riu d’Ona. Adoraven el bon déu 

Sarpanitu, que era molt complert i servidor, sobretot amb qui s’estava de trencar-li la 

girada. Sembla que les primeres persones que en Pere Sense Por va trobar en el seu 

camí, quan va sortir de casa seva i se’n va anar a córrer món per si podia conèixer què 

era la por, van ser els tres budes que fan morros, en Maluk, en Xaruk i en Miralacinta, 

sinó que aquella vegada, en lloc d’en Miralacinta, hi anava la seva dona, la dolça Claror 

de l’Alba: en Miralacinta s’havia quedat al santuari de la Roca Magnètica, no sabem 

ben bé si perquè no tenia ganes de caminar o bé, al contrari, perquè la dolça Claror de 

l’Alba l’havia fet quedar, a netejar i endreçar la casa, mentre ella s’esbargia una mica 

pels camins de l’ample món, cosa que sempre li venia de gust. Els tres budes i en Pere 

Sense Por es van trobar a l’hostal del Gresolet, al peu de les grans muntanyes, i la 

jovenesa i l’aspecte franc, senzill i obert d’en Pere Sense Por va captivar tot seguit els 

tres budes. De fet, es van confondre, van interpretar malament el propòsit d’aquell 

minyonàs que, visiblement, anava a córrer món: es devien pensar o bé que anava a 

buscar fortuna o potser que feia un viatge iniciàtic, qui sap si a buscar el Sant Graal i tot. 

I, fos com fos, el van procurar animar i encoratjar dient-li que no tingués por, que segur 

que se’n sortiria, que en aquests viatges ja se sap que s’han de superar proves molt 

diverses però que no havia de tenir por de res, que no temés que ja es veia, veient-lo, 

que se’n sortiria. I es van quedar molt parats quan en Pere els va dir que res de res 

d’anar a buscar la fortuna, ni a fer viatges iniciàtics ni sants graals ni puntes d’espàrrec a 

la vinagreta, que ell justament anava a buscar la por, perquè la volia conèixer i saber 

exactament què era i que, per tant, no calia que perdessin el temps recomanant-li que no 

tingués por. Aleshores, els tres budes van canviar de discurs: en Maluk va fer una breu 

dissertació sobre la natura intangible de la por, sobre les seves motivacions i les 

reaccions que provocava, en Xaruk es va recordar d’una cosa que havia llegit no feia 

gaire en un full de calendari i va parlar extensament de l’Adelina, cosa que no va 

entendre ningú, perquè no es veia la relació entre aquesta senyora o senyoreta i el tema 

de la conversa, i tot fa creure que hi va haver una petita confusió lingüística per part del 

bon Xaruk, que era una mica dislèctic però no ho volia confessar, i la Claror de l’Alba, 

que es va reservar per al final, li va dir que si no tenia por podien tenir una entrevista 
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tots dos sols, sense la presència dels altres, i que anar a buscar la por no li havia de 

privar que el viatge tingués un cert caràcter iniciàtic, que ara la iniciàtica estava de 

moda i duia el camí de superar, de bon tros, la informàtica, la robòtica, la carismàtica, la 

paradigmàtica i fins i tot, potser, l’emblemàtica, i "ja veus de quina carta me n’arribo a 

anar", hi va afegir la Claror de l’Alba, parafrasejant el poeta de Sinera. I en Pere Sense 

Por, amb un goig tan natural com evident, tot i que no era pas gens probable que aquella 

avinentesa li servís per a conèixer la por, es devia dir que una cosa no treu 1’altra i va 

accedir a l’entrevista bilateral suggerida per la suggestiva Claror de l’Alba. Si la causa 

principal és una causa perduda, ¿quina importància té lluitar també a favor d’altres 

causes perdudes, petites i secundàries? No és pas desencertat de buidar la copa de vi -i 

qui diu de vi diu de mistela, d’anís o de ratafia- i no deixar-ne ni una sola gota, abans 

que el destí implacable no hagi buidat del tot la copa de la nostra ànima. Les ungles fan 

malbé els llibres: sense adonar-nos-en, els les clavem als costats quan els traiem de la 

biblioteca. N’hi ha que n’estan ben convençuts, que la tarda comença a les dotze en punt 

del migdia. Diuen bon dia, miren el rellotge, veuen que passen sis minuts de les dotze i 

s’excusen i rectifiquen dient bona tarda. I a primera hora de la tarda, no gaire més tard 

de les tres, quan encara dinem, ens diuen -aquests tanoques de la televisió- que acabem 

de passar una bona tarda. Que l’acabem de passar? Però si tot just l’hem començada! 

Què n’hem de fer, dels llibres llegits, que segur que ja no tornarem a llegir mai, i que no 

haurem de consultar per res? Les màquines automàtiques de tabac que tornen canvi, 

obliguen gairebé a recollir-lo peça per peça: si no, quan et disposes a recollir la segona 

moneda et cau la primera. Ja les rondalles hindús pre-búdiques parlen d’aquelles mones 

que duien un grapat de llegums o d’avellanes, i si els en queia una, amb l’afany de 

collir-la i no deixar-la perdre, es deixaven perdre totes les altres. Aquesta intel·ligència 

escassa dels simis, que es deixaven caçar perquè amb 1’afany de no perdre el cacauet no 

volien obrir el puny clos, i no el podien, així, treure del forat de la trampa, servia als 

integristes de la meva joventut per a demostrar que no podia ser veritat, tal com sembla 

que pretenia un tal Darwin, que l’home, tan net de clatell, fos el descendent d’un ésser 

tan curt de gambals. Mossèn Claudi feia uns sermons tan ben fets, tan arrodonits, amb 

una veu tan ben timbrada, que embadalia tota la parròquia, especialment les senyores, 

naturalment. O, si ho preferiu, lògicament. O, si us ho estimeu més, òbviament. Tocava 

temes diversos, sobretot el dels bons costums, el dels pecats de la carn, el de la fidelitat 

conjugal -que, de fet, venen a ser el mateix. Com que, a més, era relativament jove i de 

bona presència, i tenia molt bones maneres, mossèn Claudi havia fet moltes conquistes, 
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especialment entre les casades i les vídues (caldria dir també, és clar, les separades) de 

la parròquia. Això havia motivat algunes crítiques: n’hi havia que deien que els sermons 

de mossèn Claudi no acabaven de correspondre amb la seva manera de fer. Però les 

senyores el defensaven sense defallences. Deien que totes aquelles crítiques no eren 

sinó filles de l’enveja. Qui era capaç, d’entre tots els qui el criticaven, de fer uns 

sermons tan ben fets i, alhora, de comportar-se entre els llençols com un amant tan 

apassionat i complidor? Vist el que dormo, tinc més son de la que hauria de tenir. A 

mesura que avança l’escriptura disminueix la desinhibició. Les metamorfosis volen 

recuperar el seu antic prestigi. Diuen: si tothom recupera, per què no ho podem fer 

nosaltres? Diu que cal no confondre el cansament i l’experiència. També diuen (ho 

trobo en una anotació molt vella) que la resignació perfecta és aquella que no necessita 

ni manifestar-se. De fet, això potser es podria dir de moltes coses, com és ara la 

desconfiança. La gent ho vol justificar tot amb una explicació que s’inicia gairebé 

invariablement amb la frase "Saps què passa?" A vegades no és qüestió de justificar res, 

sinó que hem fet una pregunta, que s’hauria de contestar afirmativament o 

negativament, i en lloc d’això també ens donen una explicació amb aquesta mateixa 

frase introductòria. Si més no -agafem-ho pel costat de la gramàtica- és un exemple 

indiscutible de la llengua real d’una subordinada interrogativa indirecta que depèn de 

verb saber. En una frase interrogativa, és veritat. Els busca-busca-raons no són tan 

busca-raons com els busca-raons, però Déu n'hi do! N'hi ha alguns que ja poden anar 

sols. Al llibre El mussol Oriol i el cas del lladre de les endevinalles, (Teide, Lectures, 3) 

diu que el mussol Oriol duia un barret de color negre amb un clavell. Però a totes les 

il·lustracions, molt boniques i suggestives, de la Roser Capdevila, el mussol va sempre 

amb el cap descobert. Els professionals de la comunicació haurien de ser impecables, 

irreprotxables, en totes les manifestacions i en tots els camps de la comunicació, si més 

no, en el més elemental: en el de la comunicació per mitjà del llenguatge (oral o escrit). 

No és admissible que qui es passa la vida parlant de comunicació (i no hi plany els 

derivats: comunicador, comunicatiu, comunicòleg...) no sigui capaç de fer-ne una de 

brevíssima, estricta, lacònica, amb les paraules justes i precises, amb frases ben 

construïdes, que comencen i acaben, sense incorreccions gramaticals, sense 

vulneracions de les regles de la sintaxi, sense l'ús de barbarismes lèxics i paremiològics, 

sense faltes d'ortografia (en la comunicació escrita, naturalment) o de pronunciació (en 

la comunicació oral: què us heu cregut?!). I ara, si no va contra les normes de la casa, si 

no és demanar massa, si no és posar-vos en un compromís, em voleu fer un petit favor? 
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Em deixeu expressar-me amb una mica de vehemència? Sí? De debò? Molt bé, doncs, 

endavant: Deixeu-me dir que és mentida, que és cinquanta mil vegades mentida, que és 

un falsedat immunda, innoble i abjecta, afirmar, que un text en català correcte, subjecte 

a les normes de gramàtica, de sintaxi, i de lèxic actualment vigents, hagi de ser 

necessàriament un text artificiós, encarcarat, arcaïtzant, ultraacademicista i, en 

definitiva, de difícil comprensió. Propalar aquesta idea és el pitjor crim, el pitjor pecat 

que es pot cometre contra la llengua catalana, i els catalans que no saben resistir la 

temptació d’atribuir a la llengua les seves pròpies limitacions, les limitacions personals, 

perquè no s'han dignat dedicar al seu estudi, a l'estudi de la llengua, dels seus recursos 

expressius específics, el temps necessari, i no són capaços d'expressar-s'hi amb el mínim 

de dignitat exigible, aquests catalans cometen contra la llengua un pecat lletgíssim, que 

li fa més mal que els atacs verinosos dels brètols fastigosos de la cope i dels gripaus 

repulsius de l'abc. És així, això: no hi ha més cera que la que crema i tal dia farà l'any. 

La correcció del català: en català, contràriament al castellà, corrent és sempre un nom 

del masculí. És un fet prou sabut. Això fa que quan en un text apareix la frase "seguir-li 

la corrent" alguns -no sé si pocs o molts- correctors veuen tot seguit molt clara la 

correcció a fer: el canvi d'article, és a dir, deixen el corrent en lloc de la corrent. És un 

exemple de mala correcció: l'esmena adequada consisteix a canviar el corrent per la 

veta, és a dir, cal dir seguir la veta. Posats a fer comèdia fora de l'escenari, val més ser 

actor de la funció pròpia que no pas espectador de la dels altres. Amb llaços de colors  

-dels colors que siguin- no s'apedacen pas tota mena d'estrips. Si voleu cantar, canteu, 

canteu: però no em demaneu que ho faci jo, que soc d'una altra confraria. La tristor té 

dotze noms, un per cada mes de l’any: vegeu, si no, la claror del maig cruel que se’n va. 

El meu amic Rafeques BP sempre em contradeia. Qualsevol cosa que li expliqués que 

m’havia passat li feia dir que no podia ser, que segurament ho havia somiat. Un dia li 

vaig explicar que havia somiat que la dama m’havia dit que m’estimava, que no 

desitjava sinó estar al meu costat. i que deixant-ho tot i tothom (família, feina i amics) 

havia vingut amb mi a Florència, a passar uns dies junts. La reacció d’en Rafeques no es 

va fer esperar: "No pot ser, home! Ho deus haver somiat, que ho has somiat!" Per Nadal 

(sembla que falti tant i qualsevol dia ens el trobarem aquí) matarem el gall... i se’ns 

posarà la pell de gallina. La ironia, com qualsevol altra eina, amb el temps i l’ús ve un 

dia que es gasta. Tot, es gasta! Si tenim farina i llevat, pastem i enfornem avui sense 

esperar el demà, i no tinguem la pretensió de guardar-los per al futur. I no cal que 

pensem en els murs de contenció: de tant en tant la riera passa a collir les parts d’allò 
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que és seu. Sense un ral a la butxaca i molt temps per endavant, vaig pel món tan 

satisfet com si no hi hagués demà. Quina mà de gent dempeus! I això que al meu costat 

tinc una cadira buida: no la gosen ocupar. Si fa fred vaig sense roba, si caldeja, 

encorbatat. No sé pas si malaltejo o és l’ambient que està malalt. I si em duien 

l’uniforme no me’l posaria pas. Adeu, adeu, galant terra, jo me’n vaig camins enllà. Les. 

boires dansen i dansen i es riuen dels militars. Quan ens expliquen un fet, i contestem, 

mai, dient simplement "Ho sé"? Em sembla que no. En tot cas és evident que 

normalment diem "Ja ho sé". I que si en els diàlegs de les obres narratives ara surt 

sovint "Ho sé" és perquè es fa abstracció de la llengua real. Potser sí que en algun cos 

concret el que convingui és realment "Ho sé". Però també em sembla indiscutible que 

en un bon nombre de casos en què escriuen "Ho sé" convindria, en realitat, "Ja ho sé". 

En Pere Sense Por va passar una estona molt agradable amb Claror de l'Alba, però ni 

ella, ni en Xaruk ni en Maluk, no li van saber donar cap indici de l'indret on trobaria la 

por. En Maluk volia tornar a fer una altra dissertació succedània, en què hauria fet 

intervenir el karma, el nirvana, la metempsicosi, el zen i les ganes de trempar i riure, 

però en Pere el va aturar i li va dir que no calia que malgastés més saliva. Però a primera 

hora del matí es va presentar a l'hostal del Gresolet una venedora de mató de Marganell, 

la qual va explicar que li havien dit que la por havia estat vista al carrer que no passa. 

Naturalment, a en Pere li va faltar temps per a adreçar-hi els seus passos, no sense, 

abans, haver-se acomiadat molt cortesament d'en Maluk, d'en Xaruk i, molt 

especialment, de la Claror de l'Alba, a qui va donar molt records per a en Miralacinta, 

cosa que la va deixar molt sorpresa, perquè no li n'havia pas parlat, però ja se sap que no 

tot té una explicació lògica coneguda. En Pere Sense Por va arribar al carrer que no 

passa i va preguntar a una velleta que feia ganxet asseguda en una cadira mitjana si 

sabia on era la por, i la velleta li va contestar que quan s’arriba a certa edat ja no es té 

pressa i quan en Pere, estranyat de la resposta, va haver repetit la pregunta, la velleta li 

va dir que no calia que cridés tant que no era sorda. Aleshores en Pere es va adonar que 

la pobra velleta, en realitat, no hi sentia gens, i es va adreçar a un home d’una certa edat, 

que anava amb una faixa vermella, i que sortia de la casa del costat, i li va fer la mateixa 

pregunta. L'home de la faixa vermella, que era en Pere de Ca la Tuies, li va respondre 

que no sabia prou bé si se n’havia anat als Porxos o a la Conreria, i com que en aquell 

moment s'acostaven dues dones de mitja edat, plenetes i revingudes, amb cara de salut i 

de malícia hora, que és una combinació que sempre fa molt de goig i dona molt de joc -

eren la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela del Cal Campaner- els ho va preguntar a 
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elles a veure si ho sabien. La Vicenta de Cal Rectoret va dir que se n'havia anat a ca 

l'Estadant, però la seva comare, la Miquela de Cal Campaner, la va desmentir i va dir al 

Casalot de Dalt, amb què en Pere es va quedar encara més desconcertat i més 

desorientat. Sort que aleshores es va presentar en Tirs de l'Orenga, que a estones tocava 

la trompeta, i que quan no havia begut massa sempre sabia el que es deia, i posat al cas 

de la qüestió va explicar que la por, havent sortit del carrer que no passa, havia anunciat 

el determini d'anar-se'n en primer lloc, era veritat, a ca l'Estadant i al Casalot de Dalt, 

però no pas amb la idea de quedar-s'hi sinó solament de donar-hi un cop d'ull, i després 

continuar el seu camí cap a la masoveria Gran, la borda Xica, la rectoria Vella, els 

banys de la Rovirosa, on en Rafeques exhibia, tot cofoi, la companyia de l'Anna de la 

capital i el negre de Banyoles, l'oratori, on es veu que algú ha advertit una creu a 

l'inrevés, com a signe, senyal, indici o reminiscència d'algun antic -o qui sap 

secretament vigent- anticulte misteriós, a la capelleta del Xipreret, que deien que era 

freqüentada pel gran gegant Menjabou de Bocagrossa, el dipòsit dels Burots, on deien 

que s'amagava el comte Roland, ara perseguit pels dotze pars de França, els seus antics 

companys d'armes, a la mina d'en Pasqual (Pasqual, Pasqual, toca el timbal, Pasqual, 

Pasqual, toca alarma general) on hi hauria amagat un tresor, més exactament, una gran 

cartera de pell de porc tenyida de vermell plena de diner negre, a les eres de les Ares, on 

deien que havien esmorzat plegats el president dels Proterviosos Penibètics i el dels 

Promiscus Neuròtics Bocamolls, fins ara enemics corals ferms, al raval dels Pubills, on 

solien trobar-se en Jan de la Ronya i l'emperador de la Cara Oculta de la Lluna, a 

l'abadia de la Badia, on el pare abat bada nit i dia, al barri Nou, reivindicat per cinc 

ètnies diferents (matagallencs, pladelacalmesos, torderins, tagamanentians i agudells), 

contenciós que havia de resoldre un acord quadripartit, que després d'una llarga gestació 

ha resultat al capdavall inoperant perquè una de les cinc ètnies no hi ha estat tinguda en 

compte i no se sap quina, a la farga de l'Infern, teòricament tancada des de fa molt anys 

però de la qual es diu que continua secretament en activitat amb vista a proveir d'armes 

ofensives i defensives les terribles guerreres assassines de la secta de les Raksasses, al 

Molinot, lloc de reunió dels dimonis dissidents i vergonyants, els Arcs, on havia estat 

vista sovint la seductora Antònia Mataflorida, i, finalment, la Sala de Palau, on sembla 

que havia fet el propòsit de sojornar. En Pere Sense Por va preguntar si es podia anar a 

la Sala pel camí dret -com el que s'escarrassava a assenyalar el bon pare Claret per a 

anar al cel-, sense haver de fer tot aquell recorregut tan complicat que havia explicat en 

Tirs de l’Orenga, i la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela del Cal Campaner van cuitar 
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a oferir-se elles mateixes per acompanyar-lo i mostrar-l'hi. El fet és que l'apoteosi, per la 

qual tant s'ha arribat a glatir, passa sovint sense pena ni glòria. I avui m'ha trucat la 

meva dama per convidar-me a anar a menjar cireres. Cireres, que són la quinta essència 

de la primavera! I a l'hora de plegar en punt, quan tenia la legítima aspiració que l'atzar  

-usualment mesquí, però no sempre- m'afavorís amb una venturosa coincidència, se 

m’han presentat, de trascantó, un parell de barrufets col·leccionistes que m’han 

entretingut amb les seves peticions. Un pot tenir la dèria raonable de no ser l'esclau de 

les dèries dels altres. D'altra banda, no sempre es té disponible la frase adequada, per 

més que sigui absolutament banal. Per si de cas, perquè no sigui dit, he fet un passeig, 

un tomb amunt i avall, pel carrer del Poeta Enamorat, amb l'esperança secreta de veure 

la bruixa gitana, capità sobirana, capitana dels sentits, sobirana de les nits, de les nits i 

de l’amor. Però hi ha obres i hi fa de mal passar. Si no entenem l’anotació -no per 

críptica sinó per il·legible- no val pas la pena d’escarrassar-s’hi gens, car, 

versemblantment, no deu tenir gaire interès. Sí, ja se sap prou bé: les il·lusions es 

resolen molt sovint en decepcions. Dit altrament, invertint els termes: qui no es fa 

il·lusions no rep decepcions. I es podria dir, encara, de moltes més maneres diferents, 

partint, sobretot, de les experiències concretes, personals i específiques de cadascú. 

Però, essencialment, sempre es diu el mateix. De fet, sembla que hi havia la guerra 

encesa entre les raksasses i els dimonis dissidents i vergonyants, que eren sempre els qui 

rebien de valent i s’amagaven on podien. Que -alguns d’ells- s’amaguin al Molinot, tan 

a prop de la Farga de l’Infern, freqüentat per les raksasses, tant es pot atribuir a 

ignorància com al fet d’haver triat a posta un lloc tan proper pensant que seria on no els 

anirien a buscar. Trompetes mal acordades ritmen la transpiració. Els diccionaris, per 

grossos que siguin, no contenen mai totes les paraules. Però amb les que hi ha es pot dir 

tot. Tenir vint anys és igual que tenir-ne cinquanta: només dura un any. Al meu amic 

Estradé li sembla que no es pot "aterrar" a la Lluna, perquè aterrar deriva de terra: a la 

Lluna necessàriament, s'hi hauria d'''al·lunitzar''. En canvi, no vacil·la a dir que les 

quarantenes dels astronautes que tornaven de la Lluna solien ser de vint-i-un dies. La 

idea mestra -no confessada mai, ni en públic ni tan sols en privat- de la política del gran 

príncep Balbuç Barbarrufat era que el seu mal no volia soroll. Naturalment que no podia 

mantenir relacions de cap mena -ni menys cordials- amb el bon déu Sarpanitu, ni amb la 

congregació dels budes, ni amb el gran senyor del Cel, ni amb cap potència que fos o 

pogués ser, en una mesura o altra, una manifestació del bé, car això suposaria 

l’anul·lació de la seva raó d'existir, però procurava sempre no ficar-s'hi mai, no 
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contrapuntar-s'hi, no posar-los bastons (no posar-los pals, com deien els indoctes 

analfabets de Bibilònia) a les rodes, no fer res que els pogués molestar o importunar, 

perquè una experiència secular li havia demostrat que sempre li tocava rebre i que no 

podia sinó sortir escaldat de tots els litigis, totes les topades, tots els problemes, tots els 

contenciosos, totes les divergències i tots els enfrontaments. I havia esdevingut un 

mestre en l'art dels dos llenguatges: totes les forces del bé -els déus immortals, els 

esperits purs i els benaventurats, els àngels i els arcàngels, els serafins i els querubins, 

els babuïns i els beduïns, els sants del cel i de la muntanya...- eren els grans enemics, els 

adversaris irreconciliables contra els quals s'havia de mantenir una lluita ferotge i sense 

treva, fins que s'arribés al dia solemne i gloriós de la seva derrota humiliant, de la seva 

destrucció implacable. Aquest era el discurs adreçat als fidels, que corresponia a la 

doctrina oficial de la demonologia, i que servia, sobretot, per a enfortir i envigorir els 

vincles d’unió i de supeditació a la jerarquia. Però quan es tractava de dictar i establir 

normes de conducta pràctica, especialment en les relacions externes, el discurs variava 

sensiblement: calia anar amb molt de tacte i molta prudència, amb una circumspecció 

extrema, i, sobretot, procurar no ferir susceptibilitats i no provocar conflictes que no se 

sabia mai com es resoldrien: normalment en sortia amb la cua entre cames. Aquesta 

política de convivència pacífica i de contemporització a ultrança es podria il·lustrar amb 

molts exemples, alguns d’ells certament curiosos i notables, com és ara el d’en Daniel 

de l’Àngels -dit així perquè la seva mare era una peixatera del Raval molt coneguda que 

es deia Àngels-, un xicot molt jove i de molt bona presència, que un dia acariciava amb 

molta tendresa els pits d’una dimònia molt opulenta que es deia Sulfurina i va ser 

sorprès pels seus dos marits -era una dimònia bígama-, els terribles dimonis Olidepuç i 

Bibidriol, els quals, terriblement ofesos i vexats, tant més que, a causa, sens dubte, del 

nom i, també -s’ha de dir tot-, de l’aspecte, es creien que era un àngel, el van fer 

presoner amb el propòsit decidit d’aplicar-li un correctiu d’antologia, d’aquells que 

deixen marcat per tota la vida. El pobre Daniel, veient que el ressentiment d’Olidepuç i 

de Bibidriol provenia molt especialment del fet que el prenien per un àngel, prou 

s’escarrassava -deixant de banda la qüestió dels pits de la Sulfurina, com si fos 

totalment irrellevant o secundari- a proclamar que no era cap àngel, malgrat el nom i 

l’aspecte, sinó un simple i miserable mortal, però no hi havia res a fer: els altres ho 

interpretaven com un mer subterfugi per a no sortir-ne malparat del tot. I la notícia de 

l’afer, és a dir, que els dos marits de la Sulfurina, els furiosos Olidepuç i Bibidriol, es 

disposaven a passar ben passat per la pedra un àngel que havien sorprès acariciant-los la 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

48 
 

dona, va arribar, possiblement per mitjà de la mateixa Sulfurina, a oïdes de 

l’arximanefla Malanduc, president del Gran Sanedrí, a qui el príncep Balbuç 

Barbarrufat havia predicat molt sovint la lliçó de la concòrdia i la contemporització, i 

horroritzat amb la idea que aquell parell d’irresponsables en poguessin fer una de grossa 

amb aquell que ell també, naturalment, es creia que era un àngel, els va trametre un 

emissari ràpidament, amb ordres peremptòries, estrictes i severes, que no toquessin ni 

un cabell del pros Daniel, i que pobres d’ells que aquest tingués cap motiu de queixa, 

que se’n recordarien tota l’eternitat. Olidepuç i Bibidriol van rebre les ordres del gran 

arximanefla amb la desolació que és fàcil d’imaginar, però no van pas gosar desobeir-

les. I com que, de fet, en Daniel ja n’havia rebut algunes patacades, per fer-les-hi 

oblidar i que desistís de tota vel·leïtat de reclamació, van tenir la idea -no es pot pas 

negar que molt encertada- d’encarregar a la mateixa Sulfurina que resolgués el cas, això 

és, que no hi planyés esforços perquè el suposat àngel Daniel guardés un bon record de 

la seva estada entre els dimonis, cosa que la tendra Sulfurina va complir de molt bon 

grat i d’una manera satisfactòria. El pros Daniel, efectivament, va passar una 

temporadeta entre els qui primer el volien crucificar, tractat a cos de rei, rebent a pler 

totes les atencions que podia desitjar un jove com ell. Però l’actitud contemporitzadora 

del príncep Balbuç Barbarrufat no va deixar de generar crítiques adverses i actituds 

contràries entre els sectors més radicalment tradicionalistes, que propugnaven una 

política d’hostilitat decidida i de poques contemplacions amb els estadants del pis de 

dalt i l’esbart dels seus acòlits. I d’aquí a quatre dies ja començarem a veure grans 

esteses de fulles seques per terra. Fins que un diable molt ambiciós i ressentit alhora, 

perquè havia fracassat en totes les missions importants que li havien confiat, va 

empunyar la bandera de la sedició i de la dissidència. Aquest diable, que es deia Carles 

Taquirot, era de bona família, cosí germà del mateix príncep Balbuç Barbarrufat, però 

vivia més aviat marginat: de fet, tot i que els Barbarrufat s’havien emparentat amb els 

Taquirot, entre les dues famílies no hi havia hagut mai una bona avinença, concretament 

entre els Barbarrufat i els Taquirot de Sobrefoc, que era la branca dels Taquirot a què 

pertanyia el dissident Carles Taquirot, branca que sempre havia estat objecte de molt 

mala voluntat per part dels Barbarrufat, els quals, en canvi, mantenien bones relacions 

amb la branca secundària dels Taquirot, els Taquirot de Pelamdeu, perquè aquests 

havien adoptat sempre una actitud de supeditació i submissió que vorejava el servilisme. 

Es deia, fins i tot, que Dimes Taquirot de Pelamdeu devia el càrrec de secretari del sots-

canceller tercer adjunt a la tolerància extrema amb què contemplava la relació íntima 
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entre la seva muller, l’exuberant i agressiva Barbarina i el príncep Balbuç. De fet, i 

segons el parer de molts, si Carles Taquirot va plantar la bandera de la dissidència 

contra el príncep Balbuç, va ser més per raons personals que no pas ideològiques: si la 

política del príncep hagués tingut un caràcter bel·licós i hostil contra els estadants del 

pis de dalt, Carles Taquirot -diuen- no hauria vacil·lat a justificar la seva sedició amb les 

raons de la convivència, la concòrdia i el pacifisme. Ara diuen que els tres budes que 

fan morros se n’han anat a fer la volta ciclista a Catalunya a peu. I jo em moro de ganes 

de veure la meva dama: ja fa una colla de dies que no he tingut l’ocasió de gaudir d’un 

moment d’intimitat en la seva dolça companyia. Qui sap si de la idolatria al menyspreu 

no hi ha sinó un pas. Potser sí: de fet, també es podria dir de moltes coses. ¿Què és 

pitjor -o menys de doldre- ser un poeta fracassat o ser, simplement, un fracassat? Plena 

de llum i tristesa, la tarda diu adeu. "Ha estat el núvol" diuen, confidents, els 

microscopis. "Senyor rector, m’agrada més el vostre hortet que no pas els vostres 

sermons." Tothom és estranger -fora de casa seva. Ara era a mossèn Ignasi, que tocava 

de patir: amant privilegiat de la bella Antònia Mataflorida, que feia el que volia del seu 

marit -el tenia embruixat-, durant molt de temps, gaudint a pler dels seus atractius, ben 

servit per la seva complaença i la seva sol·licitud, ara la dama li posava banyes amb uns 

personatges tan vulgars i primaris com mossèn Bicornell i el seu propi sagristà, el 

groller Santurreda. I no solament això, sinó que els donava la preferència i ell rebia el 

tracte humiliant de suplent o suplement. Però ja se sap que els amors d'aquesta mena, al 

costat de satisfaccions que fan exultar obliguen a libar moltes copes d'amargor. La sopa 

d'all és reinventada contínuament. A vegades es creu que algú ha actuat per orgull i, en 

realitat, ho ha fet per incomoditat. L'afany de rigor no sempre es resol en la definició 

precisa, que el rigor considera inexacta i simplista, sinó en la definició boirosa i 

conceptual, d'acord amb la realitat imprecisa i canviant de les coses. Mossèn Ignasi no 

se'n sabia avenir: una cosa era que l'Antònia fes el salt al seu marit amb ell, el marit no 

la satisfeia prou i tot queia dins l’ordre natural de les coses. Però li semblava 

inconcebible que ara que ell ja era com si fos el seu marit, li posés banyes amb dos 

elements de tan poca categoria com l' ordinari mossèn Bicornell i el grosser i bast 

Santurreda. I ara sembla com si les vuit estrelles de la constel·lació del Faristol vulguin 

emigrar cap a altres firmaments. En tot cas, ja es veu que deixaran passar la primavera -

d’aquí a quatre dies ja serem al solstici- amb aquella esplèndida -i trista- indiferència. El 

diable dissident Carles Taquirot de Sobrefoc va aplegar molt aviat una host de partidaris 

molt nodrida, especialment entre els terratinents de les muntanyes del nord, que havien 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

50 
 

vist amb alarma com l'expansió dels monestirs i dels santuaris dels ordes espiritualistes i 

ascètics anava minvant i disminuint la seva influència. Quan es va veure al davant d’una 

tropa tan nombrosa i disposada a moure brega, Carles Taquirot es va nomenar a ell 

mateix capità general i, tot seguit, es va donar el títol de príncep, però la comissió 

permanent del Consorci de la Muntanya, en la qual hi havia alguns juristes il·lustres, 

com el doctor Josefí Dretallei -casat amb la Josefina Carabruta, dita així per la seva 

rusticitat extrema, cosa que no excloïa que li fossin atribuïdes nombroses aventures-, el 

doctor Severí Pamboli -casat amb la Severina Romaguera, de qui es deia que el nom no 

fa la cosa-, i el doctor Miquel Andreu Pergamí -casat amb la Miquela Andrea Paperina, 

que havia fet un any de lleis i, per tant, es permetia tothora de ficar-se en les converses i 

àdhuc en la feina del seu marit, de contradir-lo o d'esmenar-li les dites-, li va fer veure, 

amb raons ponderades, que el nomenament de capità general no era vàlid car l'havia fet 

quan encara no tenia les facultats idònies. I bé que més aviat a contracor, i perquè no li 

diguessin que no feia les coses ben fetes, Carles Taquirot va anul·lar totes les 

disposicions anteriors i, partint de zero, es va donar el títol de príncep i, en aquesta 

qualitat, es va nomenar capità general dels exèrcits de la Unió, nom que van triar ben bé 

a l'atzar, perquè semblava que el moviment dissident n'havia de tenir un, i misser Joanot 

Cantalavella, secretari segon del Consorci, va dir que aquell tenia connotacions 

positives. Un cop nomenat capità general per ell mateix, el príncep Carles Taquirot de 

Sobrefoc va cuitar a constituir el seu estat major, operació àrdua i delicada però que va 

dur a terme amb un goig indecible, amb un plaer inefable. Com que no li va faltar 

personal, perquè quan es va començar a olorar que hi havia nomenaments, graus, 

càrrecs, títols i honors per a distribuir, tot un ardat de dimonis i dimoniets dissidents, és 

a dir, que havien abraçat la causa de la Unió, es van apressar a aplegar-se al seu voltant, 

després d’haver nomenat tres dotzenes de generals, unes quantes més de coronels, i tot 

un escamot de comandants i capitans, va poder procedir a la provisió, amb la persona 

amb el grau adequat, de cada un dels llocs -càrrecs i funcions- del complexíssim i 

completíssim organigrama de l’Estat Major que havia prèviament concebut, no sense 

haver superat, amb molts maldecaps i moltes discussions, els problemes plantejats per la 

Societat de Diablesses Feministes i el Col·lectiu de Dimònies contra la Descriminació 

Sexual, que van acusar el príncep de masclista i de sexista perquè no havia admès cap 

dimònia en el seu estat major. De fet, el conflicte es va poder superar perquè el doctor 

Miquel Andreu Pergamí -a la insabuda, sens dubte, de la seva dona, la Miquela Andrea 

Paperina, que era una de les instigadores del conflicte- va tenir la idea de propalar que 
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l’organigrama de l’estat major s’havia hagut d’ajustar a les normes dictades per la 

Generalitat, i tant les de la Societat com les del Col·lectiu havien estat encantades de 

poder fer una gran manifestació al carrer -una manifestació lúdica, naturalment, amb 

bombo i platerets, timbals i tamborins, gralles i cornamuses, triangles, ferrets, xilòfons, 

panderetes, simbombes, caixes, cròtals, gongs, bongos, maraques, guimbardes, xiulets, 

marimbes, petards, mistos Garibaldi, paperets, serpentines, bombes de paper i, sobretot, 

esprais- contra el govern de la comunitat autònoma i hi van caure de quatre grapes. I si 

em passo tota una setmana sense intentar res, en una passivitat total, quin serà, el 

resultat? D’altra bandat bé em convindria: podria avançar feina. Acompanyat per la 

Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal Campaner, que el van deixar una mica 

abans d’arribar-hi, i que fins al darrer moment van intentar de fer-lo desistir del seus 

propòsits, en Pere Sense Por va fer cap a la Sala del Palau i, ja bo i sol, hi va entrar 

decidit, disposat a passar-hi la nit i a veure si coneixia, finalment, la Por. La por que jo 

tinc és que si jo no faig ni dic res, ella tampoc no dirà res de res i es quedarà tan 

tranquil·la. Al menjador de la casa hi havia una taula molt ben parada, amb pa blanc i 

una bona amanida, i pernil i fuet dels millors, i verdura del dia bullida amb una rosta de 

cansalada, i unes truites que tenien les tres efes, això és, fresques, fregides i del Freser, i 

un parell de pollastres rostits i unes perdius de bosc a la vinagreta i un parell de porrons 

de vi negre de quinze graus. I, encara, una plata de nous, ametlles i avellanes torrades, 

una altra de galetes, i una ampolla de vi ranci i una altra de moscatell. I penjat a la paret 

hi havia un calendari -de feia tres anys- de la prestigiosa fassina del Vigatà. És difícil 

que jo arribi a dir el que no tinc ganes de dir, per molt que m’estirin la llengua, i per 

molt que ho facin amb una gran subtilesa. Tinc tant i tant de paperam, que no és pas 

gens estrany que fins i tot els papers més importants em costi(n) de trobar. Història de la 

música. Hi ha noms que formen sèries: Verdi i Monteverdi, Berg i Schonberg, Bach i 

Offenbach... Potser la sèrie es podria ampliar. N’hi ha un d’aproximat, i que, si no, seria 

sensacional: Vivaldi i Fresco(vi)baldi. Bé, en Comellas deia que era de doldre que 

Monteverdi només fos per a minories. No hauria dit mai que, en matèria de música, jo 

formés part de cap d’aquestes minories. Els seus acords nobilíssims són d’una gran 

elevació. Després, encara, el capvespre és interminable. I demà ja en parlarem. La pre-

primavera, o potser en podríem dir la prima-primavera, és sens dubte millor que no la 

primavera, amb aquest aire que té d’anar per feina. De petit, durant unes quantes 

setmanes, vaig fer de pastor. Tenia un ramat de tres ovelles, i a la tarda, després de 

berenar, les treia a pasturar, pels marges de les vinyes i dels sembrats, fins que es feia 
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fosc. Em duien pel camí de l’amargura, aquells tres animalots, perquè no eren gens 

gregaris: l’una se n’anava per un costat i l’altra per un altre, davant la meva 

desesperació, i, pobre de mi, m’encomanava a tots els sants i a tots els dimonis. Un dia 

en van matar una, no com a escarment, naturalment, sinó per fer-la a la brasa: ja se sap, 

és el seu destí. A partir d’aquell dia, amb les dues que quedaven, com va canviar la 

cosa! Com trobaven a faltar la que feia tres! No havia pas de córrer ni d’escarrassar-me 

gens perquè no se n’anessin l’una per aquí i l’altra per una altra banda. Les tenia totes 

dues als meus peus, sense apartar-se de mi, i amb prou feines feia una passa les pobres 

bestioles, posseïdes per una mena de sentiment de desemparança, tot seguit cap al meu 

darrere! L’ús d’expressions idiomàtiques amb un valor diferent del que els correspon: 

sento que diuen "fer la llesca" per "fer la gara-gara". Una vegada em van fer un 

homenatge al Palau dels Congressos, de Montjuïc. Incloent-m’hi a mi mateix, érem 

onze, en aquella sala immensa! Quina sensació de ridícul! Només la puc superar per 

mitjà de la ironia, dient que la sala es veia buida de gom a gom. Ara diu que els ulamites 

de Ginebra s’han manifestat com uns antivolterians intransigents. "Ja podeu anar dient 

de nosaltres!" deuen dir els suixinites. No es tracta de saber si és capaç de no telefonar, 

sinó de saber si és capaç de fer-ho: que és capaç de no fer-ho ja és un fet demostrat. I la 

biblioteca es va anar fent gran, cada cop més gran, fins que va arribar a ser com un bosc 

immens, com una regió o gairebé com un regne, per on em podia passejar i perdre-m’hi 

en dues dimensions. Bé, no ha calgut que telefonés: les coses han anat altrament. Ens 

veurem demà passat -potser, és clar. Quan diem "No tindrà mandra, no!" expressem un 

fet futur, no probable. És clar que ens arrisquem a profetitzar una cosa que al capdavall 

potser no s’esdevindrà. Ja se sap, és el risc de les profecies. Però això ja no té res a 

veure amb la gramàtica. Si dic que demà plourà també em puc equivocar, probablement 

m’equivoco, però l’expressió, des del punt de vista gramatical, és irreprotxable. El sots-

veguer Set-Venèries va comentar la dissertació del professor Sobrevia i va dir que li 

faltava densitat, que amb el temps que hi va esmerçar hauria pogut dir moltes més 

coses. I en Muç de la Fassina, dit també en Muç Ofí o Muç Oficinal, que era un savi 

molt original, va dir que una vegada algú va trobar un manuscrit de quatre pàgines, amb 

marges i blancs molt generosos, però amb un contingut molt valuós de proverbis i 

ensenyaments, i va comentar que era de doldre que el paper no hagués estat més 

aprofitat. Immediatament, com obeint al seu desig, la tinta de l’escriptura es va estendre 

a tot el paper i en va fer una sola taca de negre. L’Antònia va formar el seu propi 

faristol, amb vuit estels de primera magnitud, que dibuixaven la silueta d’un faristol -
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d’on venia el nom. Els vuit estels eren mossèn Ignasi, mossèn Bicornell, el sagristà 

Santurreda, el jove Daniel, el poeta Hildedrand de Rocapena, en Jaume de la Carnissera, 

en Josep Lluís Pruneda, que, en matèria de conquistes amoroses era el que molts en 

diuen un professional -volen dir un conquistador de primera-, i el senyor Fèlix Gispert-

Vallabriga, el gerent de Manufactures Gispert, un sant baró dins de la millor tradició de 

gent benpensant, casat i pare de família, respectuós de la moral i defensor dels bons 

costums, però que les circumstàncies havien dut a conèixer l’Antònia i a tenir-hi una 

relació íntima, i ara només de pensar-hi ja sentia que li cremava les sangs, i patia una 

cosa de no dir per si se sabia alguna cosa d’aquella aventura i l’escàndol que 

ocasionaria. I com que vivim en un país amb una gran tendència a l’associacionisme, on 

hi ha associacions de tota mena, de ciclistes de tres rodes, de papissots, de dislèctics, 

d’esporàdics, de gent que parla amb la a, de col·leccionistes de goigs de sant Pere de 

Malanta (tan famós per aquella cèlebre quarteta: Pagant, sant Pere canta. I no canten 

sense pagar, ni sant Pere de Malanta ni sant Pere de Premià), d'estràbics, de veterans de 

la batalla del Boix Grèvol, d’amics dels castells de cartes, d’ortògrafs dissidents, d’ex-

filatèlics, de buscadors de bolets no gastronòmics, de barítons, de lectors dels salms a 

l’inrevés, de feministes masculins, d’espiritistes psicodèlics, de llunàtics, de poetes de 

versos que rimen i de poetes de versos que no rimen, de reivindicadors terminològics 

(com és ara la dels que reivindiquen mecanografia per dactilografia, i taquigrafia per 

estenografia), de savis de raval, de pigats, de cal·lígrafs independents, de pescadors de 

truites de riu, d’insumintus, de barrufets sense cua, d’excèntrics no classificats, 

d’ectoplasmes convencionals, de músics d'orella, de militars degradats, de descendents 

del virrei Bonet, de venedors de regalèssia, de daltònics, de cleptòmans, de 

somnàmbuls, d'amics del formatge, de fotògrafs amb trípode, de vídues solteres (que es 

veu que van sorgir a imitació de les mares solteres), de ludotecaris ditiràmbics, de psico-

psicòpates, d’aquarel·listes en sec, de torsimanys amnèsics, d'anomenats amb les tres 

inicials idèntiques (amb la presidència ocupada pel senyor Xavier Xirinacs Xalabarder, 

membre del Servei Secret, i amb el senyor Anscari Auladell Aixitarraplegui, que hi té el 

càrrec de secretari), de musclaires del Tarragonès, de captaires de l'Alt Penedès, de 

titellaires del Vallès, d'arrossaires del Gironès, de trementinaires de l'Alt Moianès, de 

paraires del Solsonès, de cadiraires del Lluçanès, de flabiolaires del Vidranès, de 

ferrovellaires del Ripollès, d'escassigallaires del Cabrerès, de futuròlegs tradicionals, de 

químics sense feina, de papiròlegs autodidactes, de frenòlegs renovats, de robots 

inacabats, de llatinistes miops, de xilògrafs impenitents, de sords, de quecs, d'apàtrides 
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alternatius, de prògnats, de galtaplens, de camaprims, de nigromants, d'alquimistes 

empírics, de guardes promesos, de burots desafectats, d'astènics, d'abúlics, de cronistes 

orals, de prostàtics grandiloqüents, de poetes enyorívols, de jugadors de patacons, de 

camàlics anèmics, d'etimòlegs ultrancers, de tastapans, de visionaris involuntaris, de 

muralistes moralistes, de sastres ambulants, de bisbètics, d'hepatítics, d'asmàtics i de 

tantes i tantes coses més, per què no hi podia haver també una associació que agrupés 

els amants de la seductora Antònia Mataflorida? Però si bé és veritat que la tendència a 

l'associació és una de les virtuts del nostre país, que dona força al nostre entramat social, 

també ho és, malauradament, la tendència a l'escissió, a la dissidència, a la duplicació 

innecessària d'esforços i d'iniciatives, a la creació d'entitats paral·leles a les ja existents. 

Basta que es creï una Confraria de Vaticinadors Circumspectes perquè no trigui a sorgir 

una paral·lela Germandat d'Endevinaires Ponderats. I en el cas que comentem no va 

deixar de passar així. L'Associació d'Amants de l'Antònia Martaflorida va aconseguir 

només d'aplegar mossèn Ignasi, el jove Daniel i el poeta Hildebrand de Rocapena, 

mentre mossèn Bicornell, el sagristà Santurreda (que es va estimar més agrupar-se amb 

ell que no pas amb el seu propi rector) i en Jaume de la Carnissera van constituir 

l'Agrupació d'Amants Devots de l'Antònia. Cal dir que en Josep Lluís Prunera, que 

anava molt embalat, es va fer soci de totes dues entitats, mentre que el pobre senyor 

Gispert-Vallabriga, amb la por que tenia que, en els seus cercles, no s'arribés a saber la 

seva relació amorosa, no va gosar -per més que se'n delia- d'apuntar-se a cap de les dues 

entitats. Així mateix, tampoc no es va considerar adequat -per una qüestió de discreció- 

que en formés part el marit, el qual, si bé va tenir coneixement de la seva constitució, en 

cap moment no va ser convidat a ingressar-hi. Aquest vespre hi ha un concert, l'any que 

ve no n'hi haurà cap: la vida, quins tombs que dona, qui ho podia imaginar! D'altra 

banda, vint-i-quatre hores passen de seguida. En el meu dietari, no he deixat d'anotar 

que vaig assassinar el meu enemic, i el lloc on vaig colgar el seu cadàver. Escrit en clau, 

naturalment. Perquè en quedi constància per al dia de demà -confiant que algú o altre 

s'entretindrà a desxifrar-ho i perquè si ho llegeix ara segons qui no em denunciï als 

tribunals de justícia. D'altra banda, sempre hi pot haver un dietari amb fulls alternatius. 

Passarà d'aquí a un moment: cal fer un esforç per a quedar-se tan tranquil, com si no 

passés res -com si no passés ningú. Però de tant en tant no es pot evitar de pensar: Val 

realment la pena escriure, si no es té res a dir? Jo, si de cas, li diré que l'estimo, i ella 

que faci el que cregui més convenient -que decideixi amb tota la llibertat, que no s'ha de 

sentir pas obligada. I avui el capvespre també serà interminable. I demà ja en parlarem. 
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Els tres budes que fan morros van pujar a Puiggraciós. La visió, a l'altra banda del 

Congost, de la tossa fosca i aspriva del Montseny, i, als peus, de la plana riallera i alegre 

del Vallès, els va incitar a reflexions de molt variada natura, que sens dubte els van 

enriquir espiritualment. Després van sopar a la sala de l'hostal. Hi havia la Roda-soques, 

que va seure a la seva mateixa taula, i van passar una vetllada molt distreta i molt 

agradable, que els va deixar un bon record. En Miralacinta, però, no podia evitar de 

pensar què diria, si ho sabia, la Claror de l'Alba. Una vegada, havent sopat, es van jugar 

una nit amb l'Antònia a una partida de daus càtars. Mossèn Ignasi en sabia més que no 

pas mossèn Bicornell, però potser perquè aquest va fer trampa, potser perquè mossèn 

Ignasi es va atabalar veient com l'Antònia somreia prometedorament, el cas és que va 

guanyar mossèn Bicornell, cosa que no va semblar pas que desplagués a aquella dolça 

bruixa lasciva. El pobre mossèn Ignasi es va haver de dutxar amb aigua freda i, després, 

engolir unes quantes copes de conyac -de marca. No cal dir que la satisfacció de mossèn 

Bicornell va durar més que les hores que va compartir el tàlem de l'Antònia: a part que 

es veu que aquella nit ella es va comportar com una amant insuperable, hi havia el goig 

de la victòria sobre el seu rival més directe (ja podia anar dient d'ell, ja, que no sabia 

gaire més llatí que el masover de Can Costa Vell!). Però al cap d'una setmana, mentre 

mossèn Bicornell passava una estona al llit amb la baronessa Isabel de Fontalba de 

Riubrogent, que tenia fama d'altiva i distant, però que també sabia ser amable i 

complaent, es va presentar el baró inopinadament -què s'amaga, diuen els cronistes 

maliciosos, darrera aquest "inopinadament"?- i mossèn Bicornell va haver de saltar per 

una finestra i fugir amb calçotets pel carrer, amb la roba sota el braç. Va ser vist per 

diverses persones i ja és fàcil d'imaginar els comentaris sucosos de la bona gent, la 

barrila i la brometa que s'hi va fer. El pobre mossèn Bicornell no havia passat mai tanta 

vergonya, i durant les primeres setmanes procurava que no el veiessin enlloc. Però al 

cap d'un mes ja no hi donava importància i, com que l'afer no va tenir més 

conseqüències, el record d'aquella aventura grotesca encara el divertia i li era certament 

motiu per a la seves plagasitats habituals. Ara farà vint-i-cinc anys que es va anar a la 

Lluna per primera -i gairebé única- vegada. Tal com era fàcilment previsible, un cop ho 

van haver vist -un cop van haver vist que no hi havia gran cosa a veure-, no van tenir 

ganes de tornar-hi. Qui sap si s'hi tornarà. Qui més ho deu haver lamentat és Sebastià 

Estradé, que en la seva gran bondat creia, i continua creient, que l'astronàutica havia de 

contribuir decisivament a resoldre els problemes de la humanitat. El primer astronauta 

que va posar els peus a la Lluna es deia Armstrong. Sempre m'ha semblat que no és pas 
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per casualitat. Vull dir que quan els americans van decidir qui havia de ser qui primer 

que ningú trepitjaria el nostre satèl·lit, de tota la plantilla de què disposaven, tots ells 

entrenats i capacitats perfectament, en van triar un amb un nom -un nom que passaria a 

la història- que no oferís cap dubte, o que fos ben representatiu, de la seva nacionalitat, 

que no resultés gens detonant en la quinta essència onomàstica del país que havia 

realitzat aquella gesta. Diu que amb el violí fa el que vol. Amb el violí i amb la batuta. 

Sé que espiaran la meva mirada, per veure si els condueix a la persona desconeguda que 

pretenen localitzar. Que espiïn, que espiïn i controlin, si volen, que la meva mirada no 

els revelarà res, perquè m'he convençut a mi mateix -encara que no sigui veritat- que 

aquesta persona, per a mi, no té gens d'interès. Però aquest matí no hi havia claror al 

balcó de la dama. I així, potser, el capvespre serà trist i eixorc. Transgredir, la gran 

novetat. Tothom vol transgredir, tothom ho pretén fer, tothom s'hi apunta. Corrent un 

risc, naturalment, que, si no, ja no té cap gràcia. Però que sigui un risc més aviat 

il·lusori i fictici, perquè tampoc no s'ha d'exagerar. Després, molts d'aquests aspirants a 

transgressors se'n van a arramadar-se a les grades que envolten la piscina, on n'hi ha uns 

quants que es banyen, per veure qui es banya més de pressa. Avui, és veritat, fa més 

aviat xafogor. Els exagerats -més exagerats que hiperbòlics- diuen que fa una xafogor 

terrorífica. Si els sentia en Pere Sense Por! Si fan perquè fan, si no fan perquè no fan: 

més clar que la llum, més vell que anar a peu. Quin mar de dubtes! I si era ella, qui em 

trucava ahir? La veritat és que ja no sé qui és qui em veu més i qui em veu menys, qui 

em veu poc i qui em veu molt. N’hi ha que els sorprèn que existeixin coses que no 

sabien que existissin, com si poguessin saber totes les que existeixen! Si el passat ens ha 

d'aparèixer com una cosa tan esperpèntica i tan decrèpita, tan trista i lamentable, és 

millor, en molts casos, que no n'hi hagi hagut, de passat. Es veu que ser el seu esclau el 

tornava boig, més del que ella mateixa hauria pogut mai imaginar. Per això va recórrer 

als documents comprometedors, que el posaven en les seves mans, que l'obligaven a fer 

dòcilment tot el que ella li manés, si no volia que arruïnés la seva vida. De fet, per a ell, 

va ser una justificació per a sotmetre's amb més comoditat -sense haver-se de plantejar 

si hi havia cap més alternativa. Bé, és ella qui no ha acudit a la cita -per la raó que sigui- 

i a qui, per tant, toca de dir alguna cosa. El discurs de la persistència dels vells atractius 

rurals i naturals és invariable: encara queden vinyes, i horts, i pins, arbres fruiters, i la 

font i el caminet, i al fons el mar blau... però quan ja sembla que s'ha polsat prou la 

corda lírica, ve tot seguit la continuació inevitable: els blocs de pisos i les 

urbanitzacions avancen sense parar, ho devoren tot, no deixen res per verd, i aviat de tot 
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allò no en quedarà sinó el record, si és que queda. Sopo en un restaurant de Gràcia. Em 

serveixen, diuen, "un filet a la pebre". "A la pebre"? Sí, "a la pebre": a veure qui 

endevina d'on ve, aquest "a la pebre". Calia nomenar un president del Consorci, i va ser 

proposat, com a candidat més idoni, el senyor Roderic de Rodamilans de la Rovirosa, 

emparentat directament amb els Rovirosa de Riba-roja, cavaller cobert davant la 

consellera (o el conseller) de Governació, membre de l'orde del Nínxol Sagrat i 

comanador de l'orde militar i eqüestre de Lasacoix, gran dignatari de la Institució de les 

Lletres Majúscules Renovades, sots-superintendent segon adjunt de l’orde marítim 

Perdut en la Immensa Mar Blava, i, a més, en possessió de moltes altres distincions, 

guardons, medalles, creus i condecoracions, però un grupet, més aviat reduït, això sí, de 

membres del Consistori, van proposar una candidatura alternativa: el senyor Jordi Delpí, 

que parlava i escrivia correctament mitja dotzena d'idiomes estrangers, informàtic 

expertíssim i tècnic qualificat en arxivística, legislació comparada, sociologia de la 

renovació pedagògica i pedagogia de la revolució social, i va ser sens dubte en atenció a 

aquests mèrits tan rellevants i a aquestes aptituds tan apreciables que la seva candidatura 

va prevaler i es va imposar clarament a la del digníssim senyor Roderic Rodamilans de 

la Rovirosa. Vet aquí, però, que quan ja semblava que el nomenament del senyor Jordi 

Delpí era un fet, les associacions de dones i els col·lectius feministes van llançar el crit 

al cel: per què no es presentava cap candidatura femenina? Per què havia de ser sempre 

un home i no una dona qui exercís la presidència del Consorci? Qui per por de la 

parenta, qui per por del que diran, qui pel vot de les femelles, qui per mor de no altercar, 

no ho va discutir ningú, ningú no s’hi va oposar. I aviat es va trobar una candidatura 

femenina idònia: la de la senyora Victoriana Vinyamata Vallvedruna, del casal dels 

Vinyamata de Vallcirera, i emparentada amb els Vallvedruna de Vallespirans 

(curiosament, en uns prospectes a favor d’aquesta candidatura editats a corre-cuita deia 

...del casal dels/les Vinyamata de Vallcirera i emparentada amb els/les Vallvedruna de 

Vallespirans), cambrera secreta de la reina del Safrà, gran cancellera de l’orde de la 

Síndrome de la Suor, la Sina i la Sabata, pabordessa major de la Confraria de 

Salsufragites Silents, arxibarrufina de la Societat de la Ceba i la Seda i diaconessa 

sencera de la Congregació de Sacerdotesses Sastresses, títols i dignitats que avalaven la 

seva candidatura fins al punt més alt. Però, talment com s'havia esdevingut en el primer 

intent, el de les candidatures masculines, algú va trobar que tant per tant, és a dir, dona 

per dona, valia més proposar una peixatera molt coneguda que es deia Roser, una 

morena de pits agressius i amples malucs, castissa i desimbolta, amb la resposta fàcil, a 
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vegades una mica procaç, que no callava ni abaixava la cara davant de ningú, i al 

capdavall va ser ella qui, després de tantes propostes no reeixides, es va calçar la 

presidència. Després, n'hi havia molts que deien que ves quina vergonya i quin 

desprestigi que una institució com el Consorci, que es podia gloriejar d'una nòmina 

gloriosa de presidents que s'havien succeït al llarg de la seva existència hagués anat a 

parar a les mans d'una peixatera que no callava mai. Però ja se sap que les coses són 

així, que les circumstàncies s'encadenen i es resolen en uns fets totalment impensats i 

imprevisibles. El meu pobre país es queda sense cor: la perifèria se'l menja. Quan s'és 

gentil s'és gentil, encara que es discuteixin els articles del Codi Civil. Quan un té son té 

son, encara que s'ensorri el món i tot i que son no rimi amb món. Quan arriba la calor 

arriba també l'obsessió de l'ombra, i comencen a caure les primeres fulles seques dels 

arbres. Si tinc son, podria dormir una mica, i si té ganes de trucar-me, ja em trucarà 

igualment. Una APA és una associació de pares d'alumnes. De pares, que vol dir, 

naturalment, de pares i mares. Però no hauríem d'aixecar la llebre: no se sap mai. De 

tant en tant, no se sap com, al lloc més impensat, arriben els tres budes que fan morros. 

La seva presència sempre és poc o molt celebrada, perquè diu que sempre en tenen una 

per dir, però si ella no hi és -vull dir la meva dama- tot es dilueix en una grisor sense 

interès. El juny comença bé, a fe! Comença més malament que la mare que el va parir. 

Què podria fer, per veure-la? L’home dels mites rep el gran premi: hi manquen, però, 

molts companyons del gremi. N’hi ha que volen que es vegi, que sigui evident, que ells 

capten perfectament les al·lusions, els sobreentesos, el doble sentit de les paraules. Com 

que no la veig ni en sé res, desitjo que surti a la conversa, em venen ganes de parlar-ne. 

Ja se sap: els succedanis. Però jo no ho faré pas. Així com hi havia dimonis sense cua  

-els uns se n’avergonyien, els altres n’estaven cofois- n’hi havia també alguns sense 

banyes -o que se’ls notaven molt poc. Un d’aquests dimonis sense banyes -o que no se li 

notaven gens- era el dimoni Tandefel -que havia fet un màster al Col·legi dels 

suixinites, a la seva insabuda. Al dimoni Tandefel li feia una certa gràcia, de no dur 

banyes, perquè el distingia, però els companys se’n reien i li deien que si no duia banyes 

era perquè la seva dona, que es deia Arnalina, era molt lletja, més lletja que la virtut. 

Fem projectes, ben pensats, útils, convenients, viables, i, rigorosos i disciplinats, els 

anem realitzant. Però els capvespres són interminables, les orenetes xisclen amb una 

passió incontenible, la claror es resisteix a extingir-se i sembla que les ombres de la nit 

no hagin d’arribar mai. I ens convencem que ens falta alguna cosa, una cosa  

-l’essencial- i que sense ella -sense ella- la realització de tots aquests projectes ens 
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sembla buida de sentit, inútil i absurda. El rei Tripavasti es va enamorar d’una princesa 

de la vall Perfumada (dita així perquè hi havia uns grans camps de tarongers i de 

llimoners i, a més, a les costes dels serrats s’hi feien l’espígol i la farigola) que es deia 

Sitassita, sol·licitada també pel rei dels dracs del llac del Rei, que, a més de poderós, era 

orgullós i superb. Potser va ser per això que la princesa va preferir el rei Tripavasti i s’hi 

va casar. El rei dels dracs del llac del Rei va dir que es venjaria d’aquell rebuig de la 

princesa. Un dia, al cap d’un parell d’anys -dia més, dia menys- de matrimoni feliç, el 

rei Tripavasti i la reina Sitassita, acompanyats pel gran mariscal Carafasti, que era 

l’ajudant del rei i, alhora, el seu secretari, el seu canceller, el seu home de confiança i el 

seu guardaespatlles -i que, secretament, estava enamorat de la reina-, van anar fins al 

santuari del Roure Llampat, on es tributava adoració a la deessa Brnvna, dita també 

Clavellina Rosada, i el rei hi va voler entrar, tot sol, per donar gràcies a la deessa per la 

felicitat de què gaudia al costat de la reina Sitassita -que era un sol de bellesa, afecte i 

bondat. Però hi havia un dimoni psicodèlic que es deia Sofremec, pagat o subornat pel 

rei dels dracs del llac del Rei -en realitat, es veu que li feia xantatge, gràcies a les proves 

que tenia d’un cas de corrupció administrativa protagonitzat per Sofremec, el qual 

hauria deixat escapar un escamot d’ànimes plenes de sutge cap al paradís dels 

benaventurats a canvi dels favors que havia rebut de la seva musa, la bellíssima i 

fascinant Guiomar Santamaria, que tenia una parada de fruita i verdura a la plaça de la 

Concepció-, i que s’estava amagat darrere un pilar amb un sabre de set pams, i quan el 

bon rei Tripavasti anava a entrar a la cambra de la dea, d’un cop donat amb traça 

infernal el va decapitar. I al cap de molta estona, veient que el rei no sortia del santuari, 

el fidel mariscal Carafasti, una mica inquiet, hi va entrar ell mateix i va descobrir a terra 

el cos del seu senyor, decapitat, amb el cap un parell de passes enllà. El bon mariscal, 

que tenia envers el seu rei uns sentiments d’afecte i estimació il·limitats, no va poder 

resistir aquella visió i, sense pensar-s’ho gens -de fet, sense saber el que es feia- es va 

treure el sabre i també es va decapitar ell mateix. I al cap d’una estona més va ser la 

reina Sitassita que, també inquieta i preocupada, va entrar al santuari i va descobrir la 

despulla mortal del seu marit i la del gran mariscal. I també es va desesperar i anava a 

fer el mateix que el mariscal, però la deessa Brnvna, dita també Clavellina Rosada, que 

se’n va apiadar, se li va aparèixer i li va dir que no atemptés contra la seva vida, sinó 

que posés a cada un dels dos cossos el cap que n’havia estat separat d’un cop de sabre, 

que ella els tornaria la vida. I així va ser fet. La reina va posar el cap del rei i el del 

mariscal al lloc que els corresponia i Brnvna, amb el seu alè diví, els va tornar la vida, 
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de què van estar tots tres molt contents. Però va passar que la reina, en la seva 

precipitació, va posar el cap del seu marit al cos del gran mariscal i el cap d’aquest al 

cos del rei. I vet aquí que aleshores la reina no sabia quin havia de ser el seu marit, si el 

qui tenia el cos del rei o el qui només en tenia el cap. El fet va provocar moltes 

discussions, perquè en tots els estaments que van opinar públicament els parers es van 

dividir. Així, en el Consell dels Set Savis, els savis Valasseba, Massandrapa, Tacaclara i 

Malagana van opinar que qui tenia el cap del rei havia de ser el marit de la reina, car el 

cap és la part més noble i més important de la persona humana, però els altres tres 

membres del Consell, els savis Passavia, Calatia i Padaldia, van dir que, tractant-se d’un 

marit, més important que el cap eren el sexe i els braços i les mans. I no es tractava 

únicament de decidir qui havia de ser el marit de la reina sinó també qui dels dos havia 

de ser el rei i qui el mariscal, perquè n’hi havia alguns, com l’esmentat savi Padaldia, 

del Consell dels Set Savis, o com l’eminent jurisconsult Perxovenia Dalkarpó, que van 

manifestar que el cos amb el cap del rei havia de ser el rei, però que el marit de la reina 

havia de ser l’altre. I, encara, els animals dels ulamites, van dir que no podia ser que la 

reina Sitassita admetés com a marit ni l’un ni l’altre, perquè en tots dos casos cometria 

un semiadulteri, i que la millor solució que podia adoptar era la de retirar-se a viure en 

un convent. Fins que la reina Sitassita, tipa de tantes discussions bizantines, i com que, 

al capdavall, el gran mariscal Carafasti era solter (uns altres diuen separat de la dona, 

que hauria fugit amb un cantant d’òpera -un tenor segons uns versions, o un baix segons 

unes altres-, però per al cas era igual), va decidir quedar-se’ls tots dos. A partir d’aquell 

dia, doncs, la reina Sitassita va complir amb dos marits, els quals, a més, com que abans 

s’havien compenetrat molt bé en les qüestions del regiment de la cosa pública, van 

compartir, sense cap problema, tant les funcions pròpies del monarca com les del gran 

mariscal i gran canceller. D’altra banda, a fi de regularitzar la situació legal i civil de la 

reina, van promulgar la llei de la bigàmia femenina, reservada només per a casos 

excepcionals i justificats, encara que, com es pot suposar, l’habilitat dels lletrats i dels 

assessors jurídics va permetre que un bon nombre de senyores -com és ara el cas de la 

meva dona, sense anar més lluny- que tenien dos marits, però que no entraven en cap 

dels casos previstos per la llei, s’hi acollissin i poguessin regularitzar la seva situació 

matrimonial. En el temps dedicat a buscar i trobar un adjectiu precís, quina gran 

quantitat de bestieses que un pot deixar de veure per la televisió! Hi ha certes coses que 

val més evitar, que cal procurar evitar, però sense fer-ne mai qüestió. Ara s’han posat de 

moda els instruments originals, que es veu que devien ser més afinats que els actuals, o 
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qui sap si amb una sonoritat superior. Ves què s’hi pot fer! Fa uns quants anys es va 

posar de moda parlar de la Trilateral, aquesta mena de pop invisible però amb uns 

tentacles que arriben a tot arreu -si més no, a tot arreu on hi ha un parell de rals. Algú va 

aixecar la llebre -va revelar la seva existència- i ja hi vam ser: tot era parlar de la 

Trilateral, com d’una mena d’ombra amenaçadora que ens podia anihilar en el moment 

més impensat. Però de sobte, tan de sobte com se n’havia començat a parlar, es va 

deixar de fer-ho. I, talment com obeint a una consigna, no se n’ha parlat mai més, com 

si hagués deixat d’existir. Qui sap si és veritat que ja no existeix! El déu Papanatu, que 

s’agradava molt a ell mateix, perquè creia que havia arribat a tenir un do de gents molt 

apreciable, amb un punt molt just de desimboltura i d’impertinència amable, i perquè li 

semblava que tenia un físic atractiu, va cometre l’atzagaiada de revelar al gran príncep 

dels gitanos Marinescu Romescu, senyor principal de la gran tribu de Galanta, que la 

seva muller, la princesa Tatània, li era infidel amb un violinista molt acreditat que es 

deia Talatoc de Dia. El príncep, ultratjat en el seu honor, volia fer sang, però la princesa, 

alternant les seves explicacions amb carícies sàviament prodigades, va saber convèncer 

el seu marit que el violinista Talatoc de Dia només li donava lliçons de guitarra i que la 

seva relació no passava d’aquí -o hi passava molt poc. I Marinescu Romescu, després 

que la princesa Tatània, com a colofó de la seva explicació, va haver interpretat, amb la 

seva guitarra, un parell de lais d’amor desesperat, va declarar que en tot el món no hi 

havia unes mans tan meravelloses com les de la seva adorable Tatània, ni uns llavis tan 

dolços com els seus, ni uns pits tan fins i tan suaus, i que si allò era la guerra que no 

vingués la pau... Però és obvi que la princesa no podia deixar impune el poca-pena del 

déu Papanatu per la seva bretolada indigna. Papanatu, en la seva gran fatuïtat, es creia 

que la seva condició divina el posava a cobert de qualsevol intent de venjança, però no 

sabia que la princesa Tatània era una bruixa molt fina i molt poderosa, bondadosa i 

amable quan convenia, però capaç de fer mal a qui li trenqués la girada. I sense presses, 

amb calma, després d’haver obtingut totes les coordenades i tots els paràmetres del déu 

(sensibilitat cutània, timbre de la veu, claror de la mirada, llargada de la passa, jeia, 

tarannà nocturn i diürn, capacitat auditiva, temperatura amorosa, nerviositat relativa i 

absoluta, tendència a la comoditat, retentiva visual i nominal, verbositat, percepció 

olfactiva i gustativa, etc.), li va preparar un malefici heterodox del catàleg secret de la 

Confraria de Canongesses Gitanes del Clot de l’Obaga Fosca. I un dia que el déu 

Papanatu va assistir a l’aplec del santuari de les Oliveres (n’era un assidu i hi xalava de 

valent), la princesa Tatània, que ja l’hi esperava, se li va acostar i abans que ell se 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

62 
 

n’adonés, amb una gran bufada, li va exhalar al bell mig de la cara el terrible malefici 

dels Tres Mancaments. El déu Papanatu en va quedar tot impregnat, però de moment no 

va saber interpretar l’acció de la princesa, que li va dedicar un somriure generós i se’n 

va allunyar sense dir-li res, i va restar tot desconcertat -i un pèl preocupat. No va trigar 

gaire a sortir de dubtes, perquè els tres efectes del malefici es van començar a deixar-se 

sentir. El primer va ser que el seu pas va esdevenir d’una gran lentitud. Ell que, com a 

déu que era, anava de la vora del mar a dalt de la carena com si anés de la cuina al 

menjador, ara per anar de la cuina al menjador era com si anés de la vora del mar fins al 

cim de la carena. El segon era que li queien les coses de les mans. El dia mateix de 

l’aplec es va fer un tip de trencar copes i gerres, que li lliscaven de les mans sense 

poder-ho evitar, amb la vergonya consegüent per la seva part i les reaccions de la més 

diversa natura (no hi faltava qui s’hi divertia d’allò més) dels altres circumstants. I el 

tercer era potser el més greu de tots: no podia reprimir, al bell mig de qualsevol 

conversa, l’elocució d’una frase que no hi venia a tomb o que era, cosa encara pitjor, 

una impertinència intolerable. Així, la conversa anava sobre preferències en matèria de 

fruita i sortia el pobre Papanatu dient que com era que els predicadors deien tants 

barbarismes. Un dia que parlaven de la immortalitat de l’ànima, amb uns interlocutors 

que van opinar magistralment sobre aquest tema, en Papanatu es va despenjar dient que 

no li agradaven les figues de moro perquè tenien massa punxes. L’efecte que va causar 

és fàcilment imaginable. Però això encara rai! Un dia, sopant al palau del rei de les 

Muntanyes Blaves, amb una concurrència potser poc nombrosa però d’una alta 

distinció, en el moment en què la reina Sassalanna, que era una dona una mica pleneta, 

però que tenia totes les gràcies d’aquest món, agafava un pastisset de coco d'una plata i 

es disposava a cruspir-se'l, l'infeliç Papanatu, per la força irresistible d'aquell diabòlic 

malefici, no es va saber estar de dir-li que no mengés tant perquè aviat, de tan grassa, 

semblaria una vaca. Un cop ho va haver dit, avergonyit i horroritzat d'ell mateix, hauria 

volgut que s'obrís la terra i que se l'empassés, però no va poder ni tan sols anar-se’n amb 

un mínim de celeritat. Barbotejant unes quantes excuses incoherents, es va alçar i se'n 

va anar, amb una lentitud -va trigar un quart fins a arribar a la porta de la sala- que a tots 

els circumstants va semblar encara més estranya que la incomprensible descortesia en 

què havia incorregut feia un moment. Al déu Papanatu, encara que potser no era gaire 

intel·ligent, no li va costar gaire d'adonar-se que totes aquelles atzagaiades i aquelles 

desgràcies tan incomprensibles com inevitables eren els efectes de l'encanteri de l'aplec 

del santuari de les Oliveres: era inqüestionable que des d'aquell dia patia les 
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conseqüències del malefici de la princesa Tatània, que així es venjava -venjança cruel i 

refinada!- de la seva delació. Com se n'arribava a penedir! Entre la passa lenta, les coses 

que li queien de les mans i les inconveniències que amollava de tant en tant sense poder-

ho evitar, Papanatu va viure un autèntic calvari, una temporada llarga i amarga de 

contratemps, de situacions ridícules, grotesques, violentíssimes i comprometedores, i va 

arribar un moment en què ja no gosava anar enlloc ni tenir la més mínima relació social. 

Ell, que tant havia torrejat per festes i salons! Fins que es va decidir a anar a veure la 

princesa Tatània, es va rebaixar davant seu i va sol·licitar el seu perdó amb tota la 

humilitat. La princesa Tatània li va concedir el seu perdó -no sense haver-l'hi fet gruar- i 

li va anul·lar el malefici amb la condició que a partir d'aquell moment Papanatu seria el 

seu esclau i faria tot el que ella li manés -sempre que a ella li vingués de grat de fer-ho-, 

i Papanatu no s'hi va pensar pas gens i hi va accedir ben content i satisfet. Ben mirat, 

encara que haurem d'anar improvisant segons les circumstàncies de cada moment, una 

mica de perspectiva de futur no ens aniria pas gens malament. Hi ha moments -moments 

breus i fugaços, però intensíssims- que valen, no pas per tota una eternitat -no cal ser 

pas tan hiperbòlics- però sí per una bona colla de dies. És clar que això ja ho sabíem, 

que no és pas cap novetat, però és bo de tornar-ho a comprovar, una altra vegada, 

després d'uns quants dies de buidor, de grisor, de tristor i solitud. Moments, moments: 

no sabeu el que valeu! Confonen els símptomes amb els signes, i els indicis amb els 

símbols. A mi ja em va bé, no hi tinc cap inconvenient, mentre no em vegi involucrat, 

naturalment, en l'error i la confusió. El déu Kokalika, que era considerat el més xerraire 

i xafarder del gremi, quan va saber els maldecaps del pobre Papanatu, va demostrar un 

gran interès per a saber més detalls sobre aquell cas curiós, que donava tanta matèria per 

a comentaris i enraonies, per a omplir hores i hores de conversa en les més diverses 

circumstàncies. I no va parar, és clar, fins que no va poder agafar el déu Papanatu pel 

seu compte i li va fer explicar tot el que havia passat. Afortunadament, quan això va 

passar, Papanatu ja havia estat perdonat per la princesa Tatània i, per consegüent, ja no 

es veia sotmès als efectes d'aquell terrible malefici, i va poder explicar al seu company 

tot el que li havia passat d'una manera més tranquil·la i més relaxada. Hi havia, això sí, 

el capítol final de la història: que ja no era un ésser lliure sinó un esclau de la princesa 

gitana, però Papanatu no es va saber estar d'afirmar que Tatània exercia la seva condició 

de mestressa d'una manera tan dolça i agradable que ser el seu esclau era un privilegi, 

un benifet, un gaudi de primera... Papanatu deia que, en el seu cas, ho considerava com 

una recompensa pel calvari tristíssim per què havia hagut de passar. Kokalika va dir que 
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no ho acabava de veure clar del tot. Segons ell, no es podia dir que Tatània fos 

pròpiament una princesa sinó, simplement, la muller del senyor d'una petita tribu de 

gitanos, i que era, en tot cas, més bruixa que princesa. Que l'esclavatge era, en tots els 

casos, una condició no gens desitjable, de què un s'havia de doldre, i que, encara més, 

per a un déu resultava molt humiliant. de ser l'esclau d'una bruixa gitana. Però un cop va 

haver fet aquesta mena de declaració de principis, Kokalika va voler saber més detalls, 

incloent-hi els més íntims i personals, però aquí, ja, Papanatu no va voler accedir a 

satisfer la seva curiositat. Sense cap mena de dubte, Kokalika envejava aquella situació 

que criticava, i hauria volgut trobar-se en el cas d'aquell per qui feia veure que sentia 

com una mena de barreja de compassió i de menyspreu. Amb tot, i pel que pogués ser, 

va prendre nota, mentalment, de deixar d'incloure la princesa (princesa o bruixa, tant se 

val) Tatània en la nòmina de les persones que eren l'objecte habitual de les seves 

xafarderies, les seves crítiques i els seus comentaris malèvols i verinosos. I a mi la son 

em venç i només tinc ganes de fer el que no em reclama ningú i de treballar en les coses 

que no tinc emparaulades. Ara, a l'època dels dies més llargs de l'any, és quan resulta 

més impropi d'encauar-se, però les circumstàncies són les circumstàncies i imposen 

sempre la seva llei. Però qui sap si algun dia sabré alguna cosa de la projecció i del 

ressò dels meus silencis, en quines balmes poden haver estat acollits. Però ens hauríem 

de dir tantes coses que amb un moment no n'hi ha prou. I quan tothom hi vulgui dir la 

seva, fins i tot els qui no hi tinguin res a dir, serà el moment més grat de refugiar-se en 

el silenci sagrat, presidit, això sí, pel seu somriure, més lluminós encara que la tarda 

d'avui. Però si hi havia la possibilitat, encara que sigui remota, de veure-la avui, per què 

hauria d'esperar a demà? I vet aquí que la flauta màgica ha aplegat al seu voltant la 

trompa fetillera, el corn nigromàntic, la trompeta embruixada, el clarinet sortiller i el 

fagot espiritista, i els ha engalipat per a anar a fer un viatge iniciàtic amb els ferrocarrils 

de la Generalitat. Tot just el tren ha arrencat, tots ells han pogut veure, amb una gran 

sensació d'haver-se equivocat i d'haver-se deixat ensibornar amb la rondalla de la 

iniciàtica, com el violí -semblava- violava la viola al racó més fosc de l’andana. Però la 

trompeta embruixada ha precisat: "No és pas el violí que viola la viola, sinó la viola que 

viola el violí". En Rafeques BP ara juga al joc de considerar que totes les preguntes que 

li fan són d'una gran obvietat. Aquestes coses van a temporades. Buidem, amor meu, la 

copa plena, de vi de quinze graus o de nèctar del celler dels déus, i que la seva vermellor 

encengui encara més, dolç amor meu, les roses de les teves galtes. I trenquem, amor 

meu, tot seguit, la gerra buida, que els qui ens vindran al darrere prou que se'n faran una 
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de nova pastada amb la nostra pols. Vet aquí una notícia molt antiga, per la qual és 

difícil que avui s'interessi encara algú: Assassinat d'una tarda d'abril perpetrat per dos 

miserables poetes sumits en el marasme i la llangor. Després, sembla, un d'aquests dos 

poetes, el més inútil de tots dos, va cometre un assassinat encara més greu: va matar la 

seva dona, que es deia Maria del Remei, no perquè li fos infidel -que bé li ho devia ser- 

sinó perquè no li endolcia sinó que li amargava l'existència. El poeta, de moment, es va 

poder gloriejar d'haver comès un crim perfecte, perquè fins i tot quan la sogra -la mare 

de la Maria del Remei, que es deia Maria del Roser- el va anar a denunciar a la brigada 

criminal, i el va acusar formalment d'haver assassinat la seva filla -d'ella-, la policia, 

després de la investigació adequada, no va poder demostrar res i es va arxivar el cas. 

Però quan ja semblava que sí que realment es podia parlar d'un crim perfecte, 

inopinadament, es va presentar, com si tornés de l'altra vida o d'un viatge qui sap si 

iniciàtic i tot, la presumpta difunta, més fresca que una rosa, per demostrar que el crim 

no havia estat perfecte sinó absolutament imperfecte, i disposada a fer-la pagar cara al 

seu autor. Enlluernats per les paraules de moda i pels focs d'artifici verbals, tres 

ulamites que es diuen Babamac, Babamuc i Esbarzer Ressec, s'han deixat ensarronar i 

han agafat també els ferrocarrils de la Generalitat amb el propòsit de fer un viatge 

iniciàtic, però, a causa, segurament, de la falta de costum, s'han marejat com una sopa i 

a Vallvidrera ja han hagut de baixar del tren. Sort n'han tingut que hi han coincidit amb 

els tres budes que fan morros, els quals, veient-los en aquell estat tan deplorable, han 

cuitat a ajudar-los. En Maluk els ha dit que no val la pena anar gaire lluny si un no 

coneix el que té a prop, i en Xaruk que el viatge interior és el més profitós de tots, coses 

que, als pobres ulamites no els han fet ni fred ni calor. Però la Claror de l'Alba -que 

aquest camí era de la partida: en Miralacinta s'havia quedat a casa-, en lloc d'unes 

paraules encertades els ha donat, a cada un d'ells, malgrat els seus escrúpols, una 

culleradeta d'aigua del Karma, que els la refet i revifat del tot. Fatalment, la llibertat 

d'expressió ha d'acabar girant-se contra els qui la prediquen. Cal dir -perquè no sigui dit- 

sense dir -perquè no diguin. Si una cosa un la diu perquè la hi han preguntada, ja té una 

part de raó guanyada. Emperador d'aproximacions, no trepitjaràs mai la terra promesa. I 

el teu vers no servirà de res. Quin deu ser el cant capaç d'aplacar la bèstia plenament? 

Quin oratge podria eliminar els bacteris del recer? Quina alenada desvagada ens traurà 

del marasme? Quin crit poderós ens despertarà de la somnolència? Quina claror amb 

prou mesura reeixirà a il·luminar les ombres ignotes sense enlluernar-nos? 

Benaventurats els qui tinguin la veu pura, perquè ells seran preservats de l'abisme. 
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Benaventurats els solitaris, perquè ells gaudiran de l'aire més pur. Benaventurats els 

lúcids i els desperts, perquè ells duran a terme belles empreses. Benaventurats els vers i 

els sincers, perquè ells emetran l'acord més precís. Benaventurats els fidels del 

capvespre, perquè d'ells serà la pau augusta dels déus. Hi ha tota una sèrie de defectes 

que, si convé, sempre es poden disfressar d’estoïcisme. No és pas veritat, que la vida 

sempre ens sorprengui: la vida, normalment, no ens sorprèn. Però de tant en tant ens 

sorprèn en el moment més impensat, en les circumstàncies més insòlites, de la manera 

més inesperada. I això, aleshores, ens sol fer dir que la vida sempre ens sorprèn. I el cas 

és que el fet que m'inspira aquesta reflexió serà encara, en un futur no pas llunyà, motiu 

de no poques sorpreses. Encara que tot depèn d'ella, naturalment. Jo no m'aguanto de 

son, però no em moc del peu del canó, que avui podria ser un gran dia. A en Maluk i en 

Xaruk no els va fer gaire gràcia que la Claror de l'Alba hagués reanimat amb aigua del 

Karma els infeliços ulamites que s'havien marejat anant amb tren -amb els ferrocarrils 

de la Generalitat-, perquè deien que banalitzava el concepte. I els mateixos ulamites se 

sentien una mica humiliats i avergonyits de l'experiència i, sobretot, de deure a una dona 

haver sortit d'aquell destret. Però la Claror de l'Alba, que sabia molt bé que tants els uns 

com els altres -els seus companys i els ulamites- eren uns logomàquics, els va incitar a 

esmerçar un parell d'horetes -el capvespre era interminable- a discutir sobre les 

característiques i qualitats essencials del Karma, al marge d'aquelles propietats de 

caràcter immediat i pragmàtic que tant semblaven desplaure'ls, mentre ella se n'anava a 

fer manetes amb el pros Daniel pels caminets que serpentejaven entre els pins, les 

alzines i les antigues feixes de conreu, ara abandonades. No es pot dir papa i mama, ni 

menys, encara, papà i mamà, en un relat que passi a la Xina, o entre els zulus, o entre 

els esquimals, o entre els comanxes, o en un món imaginari, en una altra dimensió. La 

granja del doctor Castelltort: dos combinats de xampany i fruita tropical. Paga ella. La 

vida, que imita la Commedia dell'Arte. Els compromisos socials i familiars, als quals jo 

em podria afegir sense voler. Que hi diria, la Marta? Els silencis es combinen encara 

amb més saviesa que les veus i els sons dels instruments més vellutats. Però jo seré 

discret fins al punt més alt. Diuen que tot admet una alternativa. Qui sap. Quina podria 

ser, l'alternativa a l’estiu, a la riba de la mar, a la taula de pedra del jardí del poeta 

maleït? S'acosta l'homenatge al gran Arimany: si poguéssim repetir la fórmula -tan 

genial- de l'homenatge a l’entranyable Tísner! No es pot dir mai. En Pere Sense Por es 

va entaular i es va atipar de valent. Ara ja fa dies que no em marejo. I havent sopat, se’n 

va anar a dormir a la cambra que li va semblar més ben parada i amb el llit més tou. En 
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fi, les perspectives de futur no són pas gens falagueres, però ves què s’hi pot fer. Si es 

pot dir que vivim de propina. Al cap de poc d’haver apagat el llum, es va començar a 

sentir una fressa estranya. I tant, si era estranya, la fressa que se sentia! Era com un 

catric-catrac, catric-catrac que feien tot d’ossos i de calaveres que queien del sostre i 

que picaven i petaven els uns contra els altres. Ja han començat a caure les primeres 

fulles seques dels arbres, com si fóssim a la tardor. Diu que han dit que aquesta nit 

potser plourà: a veure si és veritat. En Pere Sense Por -que no s’ha de confondre amb en 

Pere Sense Cua, personatge coetani, però sense relació amb el nostre, malgrat que els 

erudits de la Ceba, tan desiguals (ara l’encerten de ple, ara desbarren), hagin fets uns 

esforços sorprenents per identificar-los- s’ha aixecat i s’ha posat a jugar a bitlles amb els 

ossos i les calaveres. El combinat no ha resultat tan apegalós com semblava. Sense cap 

mena de dubtes, de tots els qui vam assistir a l’homenatge al gran Tísner jo vaig ser qui 

va sopar millor -en tots els sentits de la paraula. Tot és secret, tot és secret i ho sap 

tothom; tot és secret, tot és secret i en va tot ple. A mi, en tot cas, no me’n va dir res, per 

què, potser, no em tenen en consideració. Qui no té cotxe o segona residència avui no és 

res. És igual. Endavant i peti qui peti i tal dia farà l'any. Si també diuen que no valdran. 

La incoherència ho permet tot. Però aleshores es va presentar un homenet petit, petit, 

amb un vestit de color vermell, talment com un follet, i cofat amb una gorra de pell de 

marta, que diuen que és la pell més fina que hi ha, la pell de la marta, que no s'ho podia 

pas imaginar, potser més fina i tot que la pell de la fagina, que és, com si diguéssim, la 

seva cosina. I aquest homenet es va posar a cridar com un energumen, o com una 

peixatera, reclamant les rajoles i les teules de la casa, que deia que eren seves i ben 

seves. I exigia, sorrut, que li firmessin un contracte formal en què li reconeguessin un 

dos per cent, sobre el preu de venda al públic. I demanava les factures i els balanços, 

posseït, de sobte, per una mena de febre de comprovar-ho tot, i per un moment allò 

semblava un manicomi, o bé l’escenari on tenia lloc la representació d’una farsa 

grotesca. Per què en Pere Sense Por, tip de tot aquell mullader, va dir a l’homenet que si 

no hi havia una mica de quietud faria anar el bastó, raó de pes que l’home va entendre 

sense dificultat. Se’n va anar, no se sap per on, i no se’l va sentir més. I en Pere Sense 

Por va acabar de passar la nit dormint amb tota la tranquil·litat. Però a l’estiu no sé pas 

encara què faré. De moment me n’aniré, ja que em cau a prop d’aquí, a comprar un sac 

de dormir, car a l’estiu no se sap, voltant per pobles petits, on caldrà passar la nit. I 

l’endemà, en Pere Sense Por, es va llevar i, més fresc que una rosa, va sortir de la casa i 

va veure que tota la gent del rodal s’hi havia aplegat, moguda per la curiositat de veure 
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com se n’havia sortit. Si la gent que no conec em truquen ara i adés per fer-me les més 

diverses consultes gramaticals, per què no em trucaries tu, de qui soc fidel servent? I a 

primera fila hi havia, com es pot suposar, la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal 

Campaner, que tenien per en Pere Sense Por alguna cosa més que simple curiositat com 

la resta de la gent. Per un moment, veient com sortia tan fresc i tan tranquil d'aquella 

casa on es veu -sobretot, segons els rumors, que sempre corren i corren- que passaven 

coses tan estranyes, que hi feien obres contínuament quan potser la casa s'hauria de 

buidar abans de molt poc, van pensar que en Pere Sense Por podria ser un candidat 

excel·lent en les eleccions del parlament europeu, i ja li volien proposar que encapçalés 

una candidatura. El cas és que costa de quedar-se quiet, en una passivitat total, quan un 

sent que passa la gent, i pensa que al capdavall té poques oportunitats i que si no 

s'intenten aprofitar les ocasions no solament tot es resol en el no res sinó que fins i tot 

pot semblar que tot plegat és degut a la indiferència. I la indiferència no és pas el 

contrari de la diferència. Ahir mateix -Ahir? Sí, ahir, que anaves a ca la modista- tot va 

ser molt calculat, la part de l'atzar era molt petita, es pot dir que més petita ja no ho 

podia ser. La Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal Campaner haurien abonat la 

candidatura d'en Pere Sense Por sense por del que diran, sense por dels seus marits, 

sense por dels contrincants, sense por dels envejosos, sense por dels maldecaps, sense 

por de les comares, sense por dels resultats. Ben mirat, més que no pas el combinat, jo 

m'hauria estimat més un whisky. Però sense menysprear ni la Vicenta de Cal Rectoret ni 

la Miquela de Cal Campaner, el que importa és la companyia. De fet, hi vaig passar 

molta estona, per tancar la porta, com si no tanqués bé del tot, o com si em costés molt 

de tancar. Què veig? Veig un dia molt gris, l'avui que fuig, l'estiu que no em durà sinó el 

rebuig, el gran cacau de gent que va passant, com si ignorés el capvespre de juny. Veig 

el demà tan negre i buit de tot, jo sense tu (no em consolà ningú), tu qui sap on, tan 

lluny i lluny de mi, i la foscor d'un futur sense goig. I a la nit, efectivament, van caure 

quatre gotes, mentre ella qui sap on sopava o prenia una copa. I no anirem enlloc més? 

Ni a Collserola, ni a Miramar, ni a Sitges ni a Montjuïc? Quina tristesa més gran que 

envaeix el meu esperit. Em diuen que el Gran Barrufeda i la Barrufeda Patates tenien un 

gos -un gos llop, exactament- i se'ls va suïcidar, perquè es veu que ja no els podia 

aguantar més. Barrufeda, Barrufeda, fas més llàstima que pena! Barrufeda, Barrufeda, 

fes un tomb per la pineda, i respira a ple pulmó: tens l'alè que et fa pudor. Hu Di Nu 

tocava la flauta com ningú: li deien el flautista de la música celestial. Quan el sentien, 

emmudien els rossinyols, les caderneres i l'oreig entre els pins. I fins i tot deixava de 
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sentir-se la cançó contínua de la fontanella remorosa. Un dia, el rei dels dracs del sud, 

que era molt sensible, el va contractar perquè amenitzés amb les seves tonades un dinar 

que oferia als cancellers de palau a qui havia arribat l'hora de la jubilació forçosa. I diu 

que tots els convidats, sense excepció, embadalits i encisats per les dolces i 

meravelloses melodies que brollaven de la flauta d'Hu Di Nu, talment com si els 

haguessin transportat en un altre món, no van pensar a tastar ni un mos de tot el menjar 

que els van servir al plat, i això que no cal dir que era suculent de debò. El pobre cuiner, 

que es deia Ne Kui, vexat fins al punt més alt, hi va fer una cara més llarga que un dia 

sense pa. Entusiasmat per l'art musical d'Hu Di Nu, el rei dels dracs va voler que aquest 

ensenyés al seu fill a tocar la flauta i Hu Di Nu hi va accedir. I durant tres llargues 

anyades al palau del rei va sojornar, en una cambra preferent de l'ala que donava a 

ponent, cosa que li permetia d'admirar les postes de sol, fent de professor de flauta del 

fill del sobirà, que es deia Su Li We, i el qual es va mostrar com un deixeble força 

aprofitat: sense arribar a ser cap revelació, va assimilar els ensenyaments del mestre 

amb el mínim de profit exigible. Però al cap de tant de temps sense veure el seu poble, 

Hu Di Nu se n'enyorava i hi volia tornar. El rei i el príncep se'n van fer càrrec  

-l'enyorança és una cosa respectable i gairebé sagrada- i el van deixar marxar. El rei, 

agraït pel seu mestratge, va voler que no se n'anés sense agafar dues peces del seu 

tresor, les que li fessin més goig. I el tresorer del rei va obrir la sala del tresor -que 

tancava una porta de set panys- perquè Hu Di Nu agafés les dues peces que volgués. El 

flautista va agafar un cistell i una capa. Era un home senzill i ni l'or ni la plata, ni els 

diamants ni els robins, ni les perles ni els safirs, ni les maragdes ni tota la Patates, volem 

dir, ni tota la mandanga, no li feien ni fred ni calor. Però resulta que sense que ho sabés, 

tant el cistell com la capa eren màgics -donant, certament, a la paraula màgic el seu 

significat autèntic, perquè el cas és que avui, aquest esbart innombrable de banaus i de 

llanuts que ens envolten tot ho troben màgic. El cistell sempre era ple de les coses 

necessàries per a la subsistència i la capa protegia, guardava i arrecerava de tots els 

contratemps, desgràcies i calamitats que no falten mai en aquesta vall de llàgrimes en 

què ens ha tocat de viure, on, al costat dels belitres i els brivalls, dels ribalds i dels 

bergants i la gent de mala mena, abunden també els ressentits verinosos i les persones 

torturades per les seves frustracions i amb l'esperit recargolat, que no dormen ni 

descansen, que barrinen nit i dia pensant quin mal faran. Amb aquesta capa i aquest 

cistell, Hu Di Nu, alliberat, per tant, de les preocupacions materials, se'n va anar cap a 

les cinc Muntanyes Encantades, i les seves tonades melodioses alegraven el cor dels 
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pastors i dels pagesos, dels llenyataires i de les filadores, i de tota la bona gent que vivia 

escampada per les valls i les clotades. Proposen de no parlar-ne més -de l'afer que ens 

enfronta en un moment determinat-, en nom de la pau i l'harmonia, per evitar 

discussions, i hi accedim, però en continuen parlant. Que no se'n parli més, no en volen 

fer qüestió, proposen incansablement, però no deixen d'exposar tots els arguments que 

creuen que els donen la raó. Barrufeda, Barrufeda, fes un tomb per la fageda, i respira 

aires més purs que et ventilin els discurs. Si creiem que no hi faran els comentaris que 

n'esperem, ja no cal que els en parlem. T'has perdut per la verneda del teu odi malaltís, 

t'has perdut per l'albereda, o potser per la sureda del verí tremoladís. Ves qui ho havia 

de dir, que havies d'acabar així, presoner del teu verí, patològic i mesquí. Qui no dubta 

s'equivoca; qui dubta, no -si consulta. De tant en tant, hem de prendre decisions 

importants, d'una certa importància. Hi ha diverses possibilitats i ens decidim per una 

d'elles. Hauríem pogut prendre una decisió diferent de la que hem pres però bé ens 

havíem de decidir per una o altra. Després, naturalment, aquella decisió porta les seves 

conseqüències -que no és infreqüent, ni insòlit, ni excepcional que siguin més o menys 

negatives. I si haguéssim decidit de fer una altra cosa? -no se saben estar, molts, de 

preguntar. I si haguéssim fet allò que no vam fer? I si haguéssim deixat de fer allò que 

vam fer? Preguntes totalment inútils, innecessàries. Ganes de parlar per parlar. No ho 

sabem, ni ho podem saber, com haurien anat les coses en aquest cas hipotètic. Vam fer 

el que vam decidir i, per tant, les coses han anat d'aquesta manera. I és a partir d'aquesta 

realitat actual que en podem continuar parlant -si és que val la pena, si és que el cas ho 

mereix. I els tres budes que fan morros -tant si aquest camí és en Miralacinta qui és de 

la partida, com si és la seva muller, la dolça Claror de l'Alba- deixem-los que voltin per 

on vulguin i que vagin per on els plagui que aquests tres, quan es lleven ja tenen la feina 

feta. El sarcasme és l’enemic implacable del sentiment, però la ironia pot ser la seva 

gran aliada. A en Pere Sense Por això del parlament europeu no li feia ni fred ni calor. 

El que ell volia era conèixer la por. I va decidir passar un parell de nits més a la Sala del 

Palau, i la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal Campaner van dir que li farien 

companyia, que al seu costat elles tampoc no tenien por. I el bonàs d’en Pere hi va 

accedir, però van convenir que la primera d’aquelles dues nits li faria companyia la 

Vicenta i la nit restant la Miquela. I així ho van fer, i en cap de les dues nits, segons que 

sembla, no va passar res d’extraordinari o estrany, volem dir que ni hi va haver pluja 

d’ossos i caps de mort, ni es va presentar l’homenet de les rajoles i les teules reclamant 

el dos per cent, ni hi va haver remenadissa ni trasllat de mobles ni canvis de decoració. I 
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tant la Vicenta com la Miquela van declarar, sense cap mena de reserva, que havien 

passat una nit molt agradable, de la qual guardarien un record inesborrable. I així es va 

conèixer que la por se n’havia anat de la casa. I l’amo, que era en Ramon Manuel de 

Peralasserra, agraït perquè en Pere Sense Por havia foragitat la por d’aquella casa, on es 

veu que volia anar a viure amb tota la seva família, que era molt nombrosa, perquè la 

Sala era més esbarjosa que no el Mas Josep, on havia de viure aleshores, el volia 

recompensar amb la cessió del dos per cent sobre l’import de les rajoles i les teules, 

però abans ho va voler consultar amb la mestressa i aquesta, que de fet s’estimava més 

de viure al Mas Josep que a la Sala, li va dir que no sabia què hi veia i en Ramon 

Manuel va desistir del premi i com que es veu que ja 1’havia promès a en Pere se li va 

disculpar com va poder. Però en Pere Sense Por no s’hi va amoïnar pas gens, perquè ell 

el que volia era saber què era la por. I es va acomiadar gentilment de la Vicenta de Cal 

Rectoret i la Miquela de Cal Campaner, que li havien agafat tanta simpatia, i que va 

deixar revivint mentalment les vivències de la nit que cada una d’elles havia passat amb 

ell a la Sala del Palau, i va reprendre el seu camí. Va tramuntar la carena per un coll poc 

enlairat i va anar recorrent pobles i pobles, masies i veïnats, llogarrets i pairalies, 

preguntant a tothom qui trobava si sabia on era la por. I tothom el prenia per ximple, per 

betzol, per tanoca, per curt de gambals i per toca-campanes. I en el millor dels casos no 

la podré tornar a veure fins la setmana que ve. Fins que un dia li van dir que al casal de 

la Gallina s’havien aplegat el Gran Barrufeda, la seva muller, és a dir, la torturada 

Patates, i el seu turiferari Tinetol, que es veu que ordien una de les seves tenebroses i 

maquiavèl·liques conspiracions, i que tothom deia que feien tanta por -especialment 

quan al Gran Barrufeda li sortia bromera per la boca. I a en Pere Sense Por li va faltar 

temps per a córrer cap al casal de la Gallina, però no va trigar a tornar-ne tot decebut: es 

veu que va dir que havia vist aquells sinistres personatges i que no havia pas trobat que 

fessin por -que, per tant, continuava sense saber què era- sinó més aviat molta pena i, 

això potser sí, una mica de fàstic. Quan les fites són inexistents, s’inventen els 

obstacles. Molt parlar del misteri i de la màgia de 1’altra banda del mirall, però no 

pensem que el mirall també pateix, quan ens hi mirem poc. I el calendari, el calendari 

no pateix, però de tant en tant, amb més insolència que plany, diu: "I jo, què? Que no 

soc ningú?" Segons la dita, tant va el càntir a la font que al final es trenca. Però també es 

podria dir que ve un dia que s’omple. I si no, que m’ho diguin a mi, que, com que soc 

un passejant solitari, i per un lloc o altre he de passejar, passejo sovint pel carrer del 

poeta enamorat, tan plàcid i tranquil (a certes hores), tan ombrejat i amb aquells casals 
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esplèndids i senyorials. El capità general príncep Carles Taquirot de Sobrefoc, un cop 

superats, amb martingales enginyosíssimes, els problemes que li havien plantejat la 

Societat de Diablesses Feministes i el Col·lectiu de Dimònies contra la Discriminació 

Sexual, va nomenar el baró Pollós de Sofregit cap del seu Estat Major, amb el grau de 

tinent general. El baró Pollós de Sofregit era un dimoni que només tenia una banya -

l’esquerra- i, a més, tenia la cua molt curta, particularitats que havien donat lloc a molts 

comentaris i enraonies. Així, n’hi havia que deien que la banya que li faltava la hi havia 

trencada una dimònia molt temperamental que es deia Serraspina, a causa de no se sabia 

exactament quin greuge; d’altres, en canvi, afirmaven que l’autor de la trencadissa havia 

estat un marit ofès perquè el baró, que, malgrat les seves maneres afables, deferents i 

circumspectes, tenia fama de reprimit, s’hauria excedit amb una dimònia que l’havia 

temptat amb els seus escots generosos. Però res de tot això no era provat i no faltava qui 

donava per cert que l’unicornisme del baró era de naixença, a causa d’alguna deficiència 

genètica. En tot cas, era fora de dubte que calia atribuir a aquesta última raó l’exigua 

llargada de la seva cua, i no mereixen cap mena de crèdit les afirmacions malèvoles que 

l’atribuïen a una amputació traumàtica, motivada, també, per alguna venjança. El fet és 

que el baró Pollós de Sofregit, que sempre havia estat de tarannà més aviat pacífic, quan 

es va veure investit amb el grau de tinent general i del càrrec de cap de l’Estat Major, 

com posseït per una mena de frisança militarista, es va dedicar en cos i ànima a 

l’organització de la cúpula de les milícies dissidents, especialment a 1’elaboració d’unes 

extensíssimes ordenances del règim intern, al disseny i confecció d’uniformes -d’ús 

diari, de campanya i de gala-, de distintius i símbols de tots els graus de la milícia, en 

què va esmerçar una cura, uns esforços i una fantasia imaginativa sense límits, cosa que 

va ser objecte d’una meravella general i de moltes felicitacions, en la determinació 

rigorosíssima de les normes de protocol, tracte usual i prelació, i, encara, es va ocupar 

amb una gran eficàcia de les representacions icòniques, per a què va contractar els 

serveis i la col·laboració d’un esbart de fotògrafs, pintors, dibuixants, dissenyadors, 

decoradors, gravadors, grafistes i maquetistes (molts d’ells es presentaven amb 

l’etiqueta llampant de creadors gràfics i, encara, els més nets de clatell, de creatius 

gràfics), que van complir tots els encàrrecs amb una professionalitat indiscutible -cosa 

que va comportar, com ja es pot suposar, unes factures del seus honoraris que van 

deixar de pedra picada els comptables de l’Estat Major. Per la seva banda, el príncep 

Taquirot de Sobrefoc va conferir el grau de general dels seus exèrcits (ho deia sempre 

en plural, perquè de jove havia anat a la universitat i hi havia après a dir els continguts, i 
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tots els seus acòlits el van imitar dòcilment) a dotze dels seus partidaris més distingits i 

més servils, els dimonis Cabraput, que va nomenar cap de la seva casa militar, 

Banyatrist, que va nomenat ajudant seu, Peudeboc, a qui va confiar el càrrec de gran 

turiferari, Nasdemoc, que va nomenar delegat militar a l’exterior (cosa que, segons es va 

comentar al Casino Militar, no va ser sinó un pretext per allunyar Nasdemoc i permetre 

més a pler la relació íntima entre el príncep i la muller de Nasdemoc, que era una 

diablessa que es deia Salamandrina, d’una fogositat lasciva realment diabòlica), 

Sarrapac, que era coix del peu dret, Mirapoc, que tenia un ull de vidre, que va 

incorporar a 1’estat major, Tripijoc, que havia acumulat una fortuna immensa jugant 

partides de daus cabalístics, inventats per ell mateix, que exercien una atracció 

irresistible entre tots els jugadors perdedors, Becdecroc, casat amb una dimònia de 

bellesa angelical, que es deia Sidralina, que el feia anar més dret que un ciri de noranta 

graus, Grambadoc, de qui s’assegurava, amb tota la certesa, que era més aviat curt de 

gambals, Malrebrot, que se sospitava que era l’amant titular de la gran abadessa del 

monestir dels Eucaliptus Sinòptics, Trucatruc, a qui s’atribuïen certes desviacions 

sexuals, i Malastruc, famós per la seva tendència ingovernable als jocs de paraules, 

generalment detestables, als quals va confiar el comandament directe de les tropes. 

Inesperadament, em parlen de l’antic sopar de Bellcaire, en què la meva dama es va 

creure obligada a prodigar unes delicades mostres de tendresa al seu marit, afectat 

sobtadament per la síndrome de les circumstàncies del moment. És un fet comprovat 

que com més ganes de discutir es tenen més poc se’n sap. Com que es tracta de 

reivindicar i recuperar, verbs amb una requesta irresistible, n’hi ha que reivindiquen la 

brossa i les escombraries i volen recuperar les deixalles infectes i les excrescències més 

immundes i més repugnants. Parlar -si es vol, discutir- de política no consisteix a 

denigrar i escarnir els polítics. Es discuteix sovint amb frases inacabades, tot just 

començades. Demanar que les acabin es considera una impertinència. I em van reportar 

que el matrimoni de la dama i el seu marit anava la mar de bé, sobre rodes, més ben 

avinguts que mai, de què vaig haver una gran satisfacció (s’entén: del fet que m’ho 

reportessin). Els exabruptes i els estirabots, en el moment de proferir-los, oralment o per 

escrit, ens semblen una manifestació de la nostra genialitat. Al cap del temps, quan els 

recordem, o quan els llegim, ens avergonyeixen. De sobte, un esbart de cucuts 

monstruosos ixen sobtadament, alhora alhora i a deshora, dels seus cataus recòndits i 

emeten un crit estrident i inoportú. Malaventurat qui haurà oblidat de comptar, perquè 

tindrà la part pitjor en el tracte. A vegades, no solament no sabem per què fem les coses 
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sinó per què no les fem, és a dir, per què desistim, cosa que encara és més greu. El 

rebuig del gregarisme ens converteix en persones estranyes. La vulgaritat demana 

còmplices i turiferaris. I són molts els qui, curiosament, no s’hi saben negar. No podem 

ignorar la gran conspiració: hi participen altaveus, semàfors, botzines, xiulets, timbres, 

percutors, amics, familiars, mercaders, especuladors, gestors, cabalistes, il·luminats, 

sofistes i tot l’esbart de barrufets i de barrufins. Els astròlegs -especialment els 

col·legiats-, davant els fracassos dels altres, comenten, sarcàsticament, que a qui s’acut 

embarcar-se en aquesta empresa en un moment en què Saturn, tan taciturn, i Neptú, tan 

importú, es troben en conjunció a la casella d’Aquari, que té un armari i vol ficar-hi un 

diccionari i potser, ja que hi té un solucionari, un exerciciari, i un problemari perquè faci 

companyia al temari. Els rellotges marquen l’hora però no la determinen. El temps no 

depèn dels rellotges que indiquen l’hora que és. I, sobretot, si ve en Bubú Panxatip no 

feu preguntes ocioses. L’ús de certs adverbis (o locucions adverbials), com que no 

sempre és prou clar quin component de la frase modifiquen, dona ocasió sovint a les 

discussions dels discutidors a ultrança. Si dieu Només mengen pa de sègol, encara que 

hàgiu cuitat a aclarir que només modifica de sègol i no pa de sègol, ho aprofitaran per a 

donar un bon seguit de raons que demostrin que a més de pa de sègol mengen moltes 

altres coses. En una reunió sobre activitats de distribució i projecció de pel·lícules 

cinematogràfiques em parlen de llançaments i quan pregunto si per llançaments entenen 

uns fulls impresos amb fotogrames i informació sobre una pel·lícula cuiten a preguntar-

me si insinuo que està mal dit. Un altre diu que una cosa ha parat i, tot seguit, 

apressadament, es rectifica ell mateix i diu que s’ha aturat. Que consti que jo no he dit 

res. Però quan un parla de La Magrana (l’editorial), un segon s’hi refereix dient 

simplement Magrana i el primer, quan reprèn l’ús de la paraula, l’imita i també diu 

Magrana (és a dir, sense l’article) no em puc contenir i, oblidant les normes de cortesia 

més elemental (que només permeten de corregir els qui parlen bé) dic que no és 

Magrana sinó La Magrana. El bon senyor T., que ja molts anys que és mort, observava 

rigorosament les normes de l’abstinència quaresmal, que no permetien menjar carn 

durant els divendres de Quaresma. I explicava per peces menudes els àpats que feia en 

aquests dies: sardines a la brasa, lluç fregit, pops amb ceba, tonyina, calamars, 

musclos... No era pas qüestió de quedar-se amb gana, de patir defalliment. Ho explicava 

amb tota la seva bona fe, sense fer-ne irrisió. El senyor T. també explicava que es va 

casar -en segones núpcies- després del seu fill. I després, encara, es va casar el seu pare 

-en segones núpcies, també-, que es veu que era un home que, malgrat els anys, es 
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conservava molt bé. Abans de casar-se el van fer anar a confessar-se. Aviat ho va tenir 

arreglat: va dir al capellà que, tret de matar i robar, cosa que no havia fet mai, tenia tots 

els pecats. Era un sant baró, certament. Primer, no volien els meus versos; ara, ja no 

volen ni la meva prosa. Però no tot són males notícies. N’hi ha de pitjors. La dama, en 

les seves previsions musicals, no s’ha dignat recordar-se de mi. El plany individual, 

però, es considera un signe d’impudor i d’egoisme alhora. Vet aquí que els brètols dels 

Perdulaires Pudents s’engalleixen i ens mostren la cara de 1’odi. I tot fa pensar que 

tenim mala peça al teler, si no una cama al calaix. Per tot plegat, doncs, em retrec i em 

recloc, sense gaires ganes de plaguejar ni de somriure. El ballador inepte és foragitat 

violentament de la dansa. Els espectadors mercenaris aplaudeixen tan sols la nota més 

alta. Els legistes inflexibles imposen arreu el coll dur i la corbata, com als bous el jou i 

l’arada. Els escribes i els comptables cremen encens als nombres rodons. Fins i tot les 

papallones volubles menyspreen les flors no dogmàtiques. La impertinència de les veus 

estridents no respecta ni el silenci ni els acords de la cançó. Els homuncles deformes 

pretenen convertir la seva gesticulació grotesca en una dansa digna de totes les mirades. 

Els embriacs de la velocitat, no sol·licitats per ningú, interrompen el passeig del solitari, 

del pensador, del contemplatiu. Els gregaris recalcitrants i els egòlatres extrovertits 

propalen la seva vilesa com una gesta digna de lloança. Els forçadors d’epigrames 

escarneixen el sentiment perfecte i acaten, humils i reverents, els ídols més abjectes. En 

Pere Sense Por, després del fracàs amb el clan Barrufeda, es va tornar a posar en camí, a 

veure si aconseguia de conèixer la por, i pertot arreu on passava preguntava a la gent si 

sabien on la podia trobar, i tothom el prenia per ximple i curt de gambals, per enze i per 

babau, per betzol i per capsigrany. Alguns -sempre hi ha malpensats- el van prendre per 

una altra cosa: per un que fugia de la justícia, o que passava diner negre, i el van 

denunciar als mossos de 1’esquadra, però la mestressa i la minyona de 1’hostal de la 

Poma Camosa, on havia posat aquella nit, quan ho van saber, van anar corrents a 

respondre per ell, dient que era el més galant minyó que al món fos, i els de la policia 

autonòmica el van deixar anar encontinent. Però em va prometre que em trucaria. A 

veure quan ho farà. Un dia, en Pere Sense Por va trobar un marxant de faixes i de 

gorres, dit en Pere de les Barretines, que li va dir que si volia conèixer què era la por 

que anés a posar a l’hostal de l’Arengada, que es trobava a la cruïlla del camí del 

santuari del Roure Llampat i de la carrerada de la Muntanya Cromàtica, al peu del 

vermellós cingle de les Onze Hores, no gaire lluny del monument al Magne Paparreta 

de les Gallines, que era un ídol dissincrònic afectat per un gam espasmòdic no 
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classificat. En Pere Sense Por se n’hi va anar tot decidit. Hi va ser molt ben rebut. 

L’amo era un homenàs alt com un sant Pau, quan tornava de Reus, on havia anat a 

predicar l’evangeli segons sant Marc, que era el deixeble del seu amic sant Pere, i es va 

aturar a comprar un souvenir a la botigueta de records de l’ermita de Sant Pau de la 

Calçada, que aleshores es deia el santuari de Mamamaluc de les Tres Cireres, i que 

d’ençà d’aquella data memorable va canviar de nom, i on és fama que va coincidir amb 

els tres budes que fan morros -en Maluk, en Xaruc i, en aquella ocasió, la Claror de 

1’Alba, cosa que no va deixar de sorprendre i escandalitzar el sant baró de Metatars, i 

que diuen que li va inspirar una de les seves epístoles més furibundes, la qual, però, 

malauradament, no ha arribat fins a nosaltres-, però tenia (l’amo de la l’hostal) un gep 

molt gros a l’esquena, que feia molt de mal efecte. Es veu que algunes vegades, algun 

impertinent d’aquests que es pensen que són molt graciosos i no tenen cap escrúpol 

d’incórrer en el vici reprovable de fer irrisió sobre els defectes físics de les persones, li 

feia la facècia de preguntar-li si anava d’excursió, amb la seva motxilleta, cosa que 

provocava la ira ben justificada de l’amo de l’hostal. Li va servir un dinar suculent, amb 

bolets de temporada, ben remullat amb vi de quinze graus, de les àuries vinyes dels Tres 

Tambors. Però un cop va haver dinat, l’amo de l’hostal li va dir que per paga s’havia de 

deixar tallar un orella, com si fos el rector de Vallfogona, encara que no va precisar si 

havia de ser l’esquerra o la dreta. I ja duia a la mà -la mà dreta, aquesta sí- un ganivetàs 

lluent i esmoladíssim que feia tremolar de bon de veres. La gran festa de la bicicleta es 

converteix en una gran manifestació d’incivisme, en què prenen part els mateixos 

biciclistes, que es creuen que són, per unes hores, els amos del carrer, i no respecten res 

ni ningú, ni els pobres vells, tan respectats, teòricament, per tothom, però tan sovint 

desvalguts i desassistits, que no saben com travessar el carrer, perquè els biciclistes a tot 

estirar els esquiven però són incapaços d’aturar-los per fer-los pas -aturar-se, ui, quin 

pecat!-, els automobilistes, que no vacil·len a escandalitzar amb el seu concert de 

botzines, i els dropos de la guàrdia urbana, que s’ho miren tot plegat tranquil·lament. 

Quan ho veig, el cor se m’omple d’odi i comprenc què és el plaer de matar. Si algun 

pobre vell se la carrega, li diran el que diuen sempre els imprudents, quan la seva 

imprudència causa alguna desgràcia: que no ho han fet expressament. Ja sabem que hi 

ha molta gent que parla per parlar i no ens hauria d’estranyar que en qualsevol conversa, 

algú que no sap res del tema que es discuteix, hi digui la seva, la primera cosa que li 

passa pel cap, només per parlar, però sempre n’hi ha que ens sorprenen. Si la sida 

hagués fet la seva aparició ara fa cinquanta o seixanta anys, no n’haurien dit la sida: 
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n’haurien dit un nom acabat en -itic. És curiós que si un pedagog és un que es dedica a 

la pedagogia, un demagog no és un que fa demagogia sinó un que fa demagògia. Però la 

llengua ja les té, aquestes cosetes. El calendari Serra d'Or, que és dels que encara sota 

cada dia diuen quin sant s'hi celebra, fa una excepció molt curiosa els diumenges. Quan 

un dia cau en diumenge, segons aquest calendari, no hi ha sants ni santes que hi valguin. 

Tret dels casos en què es una festa assenyalada, com les pasqües, el dia del Ram, Nadal 

(quan hi cau) i els dies d'Advent, hi ha una indicació misteriosa, que, tret d'alguns 

liturgistes, no sap ningú què vol dir: hi diu, després d'un nombre en xifres romanes, 

"durant l'any". Ho he preguntat a diversa gent però no m'ho ha sabut aclarir mai ningú. 

Em resisteixo a creure que no vulgui dir res, que obeeixi a un d'aquells errors que es 

perpetuen sense que en faci cas ningú, perquè tothom pensa que quan ho posen ja deuen 

saber per què, però dubto que sigui una indicació gaire útil a la gairebé totalitat dels 

compradors d'aquest calendari que el fan servir. Ara, de la sala d'actes d'una entitat o 

institució, ja no en diuen una sala d'actes: en diuen un auditori. Fins i tot de molts teatres 

també en diuen així. Hi deu haver influït, d'una banda, el mimetisme de la renovació 

terminològica, que és la renovació que té un esbart més nombrós de partidaris, i, de 

l'altra, aquesta mena d'aversió, igualment mimètica, a les designacions complexes, que 

substitueixen per unes altres que consten d'un sol mot. En lloc de dir un arxiu fotogràfic, 

per exemple, recorren a un mot tan mal sonant com fototeca. Aniran tots a l'infern. Què 

veig? Una taula molt plena de papers, un calendari amb cap dia vermell. El bell estiu 

que s'acosta rabent, el buit dels buits de qui no dirà res. Hem reeixit a cremar l'infòlio 

monstruós on havien registrat totes les nostres debilitats, les nostres flaqueses i les 

nostres caigudes en la temptació. Les flames gairebé arribaven al cel i la fumera que se 

n'ha desprès ha estat vista des de les contrades més llunyanes. Després, el caliu s'ha anat 

extingint, fins que ha quedat reduït a cendra, que el vent, no se sap si oratjol o 

tramuntana, ha escampat arreu. En Jep de les Escriptures, però -aprofitant que la dona 

no el veia-, ja s'hi havia torrat una superba llesca de pa de fleca, que ha untat després 

amb oli autèntic de les sagrades oliveres i amb un all diabòlic de collita pròpia. Abans 

de fer cap al Cafè dels Notaris, on no era pas gaire probable que ens esperessin les 

nostres dames, hem ballat una farandola esbojarrada davant el desolat registrador 

oficial, el digne senyor Valentí Pi de la Calma, que dubtava entre el suïcidi canònic i 

l'inextricable i espès expedient reglamentari. I s'acosta Sant Joan i no sé pas on anar. Per 

què escrivim, si sabem que no ens llegirà mai ningú? Perquè la passió d’escriure ens 

domina -i perquè en el fons del fons, confiem que, tard o d’hora, algú o altre ens llegirà. 
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En lloc de dir Això rai!, una expressió tan genuïna i popular, avui diuen Això no és 

problema. Anàlogament, en lloc, per exemple, de Diners rai!, diuen Els diners no són 

problema. Alguns deuen ser capaços de justificar-ho dient que no és ben bé el mateix. 

N'hi ha que no resisteixen la temptació de les solucions alternatives. Demanes un cafè i 

et diuen si no t’estimes més un cervesa, Demanes una cervesa i et diuen si no t'estimes 

més un cafè. Passar encauat un capvespre de juny és un pecat. Unes senyores, quan 

s'acostava l'hora de dinar, van dir d’improvisar un àpat senzill i, com que el poeta maleït 

els feia companyia, l'hi van convidar. El van advertir que seria un dinar informal, 

improvisat, potser frugal i tot: quatre cosetes que tenien. El poeta maleït -com que no 

soc del meu temps, desisteixo de les roses i m'aparello amb els fems- va dir que hi 

aportaria les sardines que s'havia fregit per al seu dinar. Efectivament, el poeta maleït va 

comparèixer a l'indret del dinar amb tres sardines fregides que tenien un aspecte poc 

mengívol i temptador. Però aquests dinars improvisats, amb quatre cosetes, ja se sap 

com són: no hi faltava el pa amb tomàquet, els embotits, el pernil, el formatge... El 

poeta maleït es va atipar de valent. Les tres sardines fregides, no les va tocar ningú. 

Havent dinat, el poeta maleït va dir que, si no hi tenien cap inconvenient, se les 

emportaria i se les menjaria per sopar. Les senyores encara riuen. S'ha d'anar alternant: 

escriure pensant que no ens llegirà ningú i escriure pensant que ens poden llegir. Però 

potser serem nosaltres mateixos, que ens llegirem -que ens rellegirem- al cap dels anys. 

I hem de procurar de no sentir-nos avergonyits del que hem escrit. Quina por, al cap 

dels anys, posar-se a rellegir els textos impresos propis! Ara que encara hi som a temps, 

deixem-nos de genialitats singulars, d'estirabots, de manifestacions intempestives 

anarquitzants, i procurem fer les coses amb rigor i sentit de l'exigència, que serà el que, 

al cap dels anys, farà que no ens hàgim d'avergonyir. Si hi havia vescomtes, per què no 

hi havia vesducs, vesmarquesos i vesbarons? I de la dama no se’n pot dir res, que potser 

em llegiran. Però sempre es pot recórrer als acròstics. Dinar (o sopar) de gust implica 

acabar-se el menjar, no deixar-ne gens al plat. Els déus van voler castigar Prometeu 

perquè els havia agafat un encenedor de marca que havien comprat en un duty free shop 

i el van fer encadenar en una roca, on havia de passar una llarga temporada sense poder-

se'n moure. Però en el moment en què els sequaços dels déus anaven a complir les 

ordres de la jerarquia, no trobaven cadenes enlloc (es veu que les havien acaparat els 

supermercats i les botigues de menjar ràpid). Aleshores, no podent disposar de cadenes, 

van tenir una idea genial: li van instal·lar un telèfon i li van dir que ella li trucaria. I ja 

em teniu el pobre Prometeu encadenat. La mort deu ésser una obaga sense límits, 
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immensa, on no queda cap record, ni consciència ni noció del solell. La volta de verdor 

-de negror- és tan espessa, tan atapeïda, que no deixa que s'hi filtri ni una espurna de 

sol. I, tanmateix, quantes i quantes vegades, aclaparats per la claror i per la calor, ferits 

per la xardor i l'ardència solar, desistim del solell i passem el coll carener per endinsar-

nos en l'obaga pregona. Però la mort és una obaga eterna, de la qual no torna ningú, i 

això ens detura la passa. Només que la vida és, moltes vegades, un solell erm, àrid, 

pedregós, eixut, ple de gatoses i esbarzers. I aleshores mirem la carena, amb el coll 

accessible, que ens separa de l'obaga frescal i ombrívola. Quan en Pere Sense Por, que 

no sabia què era la por -de fet, tampoc no sabia què eren la cibernètica, l’hermenèutica, 

la robòtica, la simbòlica, la frenologia, la psicomotricitat, la semiòtica, la propedèutica, 

la parapsicologia, la biònica, la papirologia, l’ecopacifisme, l’estructuralisme, els 

plantejaments curriculars, les noves tecnologies, la interdisciplinarietat, la cinètica 

química, la conductimetria experimental, la telemàtica, els eiconemes els qualitemes, els 

topemes, els cronemes, els probabilitemes els locutoremes, els auditoremes, els 

metremes, els sintemes, els paràmetres, les coordenades, el disseny industrial i 

cinquanta coses més, però com que no li n’havia parlat mai ningú, no tenia la curiositat 

de saber què eren, però de la por li n’havia parlat molta gent i volia saber què diables 

era-, en veure que l’amo de l’hostal de l’Arengada se li acostava amb aquell ganivetàs 

amb el propòsit declarat de tallar-li una orella, li va preguntar, irònic, escèptic i 

sorneguer, si era de debò, que ho deia, i l’amo li va confirmar el propòsit, i es va dignar 

explicar-li que la bruixa Miraneies, que era una bruixa diplomada de l’Escola d’Alts 

Estudis Esotèrics i Cabalístics de la Mandràgora Canònica, famosa perquè havia 

convertit un ulamita en una Vipera berus, un suixinita en un Buthus occinatus i un 

recaptador de contribucions en un Erinaceus algirus, i casada amb un dimoni que es 

deia Tandafoc, que s’agradava de fer por a les criatures, i amb un altre que es deia 

Massalang, que era un valent de cantonada, i els quals feia passar per l’adreçador, li 

havia promès que amb cent orelles li allisaria el gep, i que ja en tenia noranta-nou i que 

amb la d’en Pere Sense Por en faria cent. Però en Pere Sense Por li va respondre que no 

calia, que ja l’hi allisaria ell d’una altra manera, el gep, i me li va clavar un parell de 

garrotades tan fortes que l’hi va esbotzar i, oh sorpresa de les meravelles i meravella de 

les sorpreses, en va sortir un raig de monedes d’or, talment com el raig de la font de la 

Claror, que brolla incessantment del mateix cor del cingle calcari, i van caure a terra 

dringant com uns cascavells de plata. Aquest fet tan sorprenent, que un raig de monedes 

d’or dringuessin, en caure a terra, com uns cascavells de plata, ha fet dubtar alguns 
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cronistes molt crítics sobre la matèria autèntica de què eren fetes les monedes. Però les 

investigacions i les recerques de dos erudits, el professor Ermengol Cendra i Argemí, de 

la Universitat de Gitarriu, i el doctor Casimir Delfang i Robavella, de la Universitat de 

Sant Grau d’Entreperes, tots dos grans especialistes en numismàtica antiga, han 

establert d’una manera incontrovertible que si bé entre les monedes que van brollar del 

gep de 1’amo de 1’hostal de 1’Arengada n’hi havia unes quantes de plata i fins tot 

algunes de coure, la majoria eren efectivament d’or de llei i, a més, noves de trinca i 

sense llimar. Els autors del tractat de puntuació confessen que no puntuarien 

idènticament un mateix text si ho feien avui i si ho tornaven a fer demà. Evidentment. 

Caldria dir el mateix de la correcció: si em fan corregir un text i em tornen a presentar el 

mateix original al cap d'una setmana, és segur que les esmenes que hi introduiré no 

coincidiran exactament amb les de la primera revisió. I ja no parlem de la redacció. 

Quina diferència, una cosa explicada avui i tornada a explicar al cap d'un any! Pretendre 

que els passatges exactament coincidents dels evangelis sinòptics siguin deguts, en cada 

un d'ells, a cada un dels evangelistes -en Mateu de les Unces, en Marc de les 

Espardenyes i en Lluc dels Alambins- que hi figuren com a autor, és optar a la viola, al 

lliri i al lilà dels jocs florals de la ingenuïtat. En fi, ara fa una setmana que vaig veure el 

que veia i d'ençà d'aleshores que no veig ni tinc ocasió de veure el que voldria. Què 

veig? Veig el no-res, el gran desert sorrós, la processó dels dies sense nom, els bells 

records, més vells que bells de cop, pàl·lid reflex d'aquell passat remot. Diuen que l'amo 

de Can Castellvell podia anar de Vic a Girona passant sempre per les seves propietats. 

Semblantment, l'amo de Ca N'Amat podia anar d'Igualada a Granollers sense deixar de 

trepitjar mai terra pròpia. I el mateix es deia de l'amo de Can Canals, si volia anar de la 

Seu a Lleida. Però ni l'amo de Can Castellvell, ni l'amo de Ca N'Amat ni l'amo de Can 

Canals no ho havien provat mai. De fet, es movien poc de casa: s'hi estava tan bé! Tot fa 

suposar que aquestes dites eren una metàfora més aviat hiperbòlica. Ja ho deia aquell 

pagès -que així que sortia del seu mas ja havia d'agafar camins que passaven per terra 

aliena- que vivim en un país d'hiperbòlics. Què veig? Veig tots els mots que perden el 

sentit, l'ordinador, que sembla talment foll, el meu amor, de sobte mig neulit, i a mi 

mateix, amb l'aigua fins al coll. Els tres budes que fan morros -en Maluk, en Xaruk i en 

Miralacinta: la Claror de 1’Alba s’havia quedat a casa- es van decidir a seguir un sender 

de gran recorregut i van anar a parar a la Font Calda, engorjada i profunda, al peu de 

1’aspra serra de Pàndols. Hi van conèixer un pintor gestual que es deia Bernat 

Mirambell, afectat per una paràlisi progressiva del braç dret. Per consolar-lo, en Maluk 
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li va recordar que la vista és la que treballa, en Xaruk, que amb el braó i 1’empenta 

ultrancera de les dones que reivindiquen la igualtat de drets, els homes, en general, cada 

cop pinten menys, i en Miralacinta, contradient en certa manera el seu company, va 

manifestar que era de doldre que no vingués amb ell la seva muller, la dolça Claror de 

l’Alba, que sempre duia una ampolleta d’aigua del Karma, que tenia uns efectes 

terapèutics meravellosos. En Bernat Mirambell, però, després d’agrair-los les paraules i 

les bones intencions, va dir que, de moment, el seu art encara no se’n ressentia, perquè 

essent gestual, ara agafava una crispació expressiva i una intensitat expressionista que 

havien estat molt valorades per la crítica, i que si mai la paràlisi arribava a ser total, 

pintaria amb la mà esquerra, que conservava totes les seves facultats amb escreix -"Tinc 

més mà esquerra que mai", va dir, sorneguer, en Bernat Mirambell-, i que això, sens 

dubte, significaria l’inici d’una nova etapa en la seva pintura. També es van trobar un 

grup d’íncubes esbravats i de bona fe, que anaven -van dir- a l’aplec del Remei, encara 

que després es va aclarir que, de fet, anaven a l’aplec de Santa Magdalena -havien dit a 

l’aplec del Remei per dir-ho, potser perquè es pensaven que l’expressió tenia un valor 

més aviat genèric. Com que parlaven del Més Enllà amb una certa familiaritat, en 

Maluk va aprofitar l’ocasió per a dir que segons ell el Més Enllà era més conceptual i 

espacial que no pas ideal i temporal, i en Xaruk hi va afegir que concebia el més enllà 

com l’altra banda d’un mirall opac, que reflectia, per tant, imatges invisibles, però els 

íncubes, que tenien moltes ganes de fer barrila, van dir que tot era elàstic i relatiu, que 

tot depenia de les circumstàncies i les ganes de caminar, i que el que importava, 

fonamentalment -es veu que eren uns íncubes que escoltaven la ràdio i la paraula se’ls 

havia enganxat-, era de trobar de tant en tant un bon hostal on poder posar i fer-se servir 

un bon àpat, cosa que va desconcertar en Maluk i en Xaruk, però aviat tot va semblar 

que s’aclaria perquè van arribar a la conclusió que quan els íncubes parlaven del Més 

Enllà es referien, en realitat, als ports de Beseit, al Matarranya o als ports de Morella, 

cosa que va fer dir a en Miralacinta, que fins aleshores no havia obert la boca, que ja 

s’ho pensava. No tenia pas res a dir, però com que tenia conviccions ecologistes molt 

sòlides, quan va veure que tenia l'oportunitat de fer servir paper reciclat, la va aprofitar i 

va escriure un memorial voluminós, del qual, per si de cas, va treure tres jocs de 

fotocòpies. D'altra banda, si un no té res a dir, val més callar, perquè així s'estalvia 

preguntes i pot haver, a més, el benefici del dubte. Tinc el compromís d'assistir a tres 

llocs diferents, consecutius, i ho deixaria de fer si es produís una circumstància 

determinada, que, més que probablement, no es produirà. Però jo no diré res a ningú. 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

82 
 

Em sento traït i no m'agrada gens, perquè sé que tinc tendència que m'agradi sentir-me 

traït i no m'agrada que m'agradi. D'altra banda, ja veig a venir que a les reunions hauré 

de fer un gran esforç per vèncer la somnolència. Em van dir que havien dit que jo també 

tinc el meu caràcter, cosa que, de fet, no em sap pas gens de greu. El meu germà feia 

d'aprenent en una casa d'articles de perfumeria. Fer d'aprenent volia dir, com se sap prou 

bé, fer de noi dels encàrrecs. Un dia va haver d'anar a dur, a coll, una comanda -un lot 

de flascons i potets al client que l’havia encarregada. Va arribar a la casa -els baixos 

d'una botiga o magatzem- i li van dir que ho traslladés tot de la caixa o capsa en què ho 

duia en una altra capsa o caixa on es veu que hi havia hagut ous, perquè encara contenia 

un fons d'encenalls. El van deixar tot sol i el meu germà va fer el que li havien dit. Però 

entre uns encenalls va aparèixer un ou. El fet és tan sorprenent com verídic. Semblava 

inconcebible que la persona que havia buidat aquella caixa d'ous hagués badat fins al 

punt de deixar-se'n un entre els encenalls. Devia tenir molta pressa o el cap en un altre 

lloc, però el fet és que el meu germà es va trobar un ou escadusser, en aquella època una 

mercaderia apreciadíssima, i va pensar que aquell dia la fortuna li somreia i que, ves per 

on, es podria menjar un bon ou ferrat o potser una apetitosa truita a la francesa. L'havien 

deixat sol i si se'l guardava a la butxaca no el veuria ningú. Però el meu germà era una 

persona honrada, amb uns principis d'una solidesa granítica, i a tot arreu -a casa, a 

l'escola, potser a la feina i tot- li havien predicat sovint que un ha de ser honrat per 

damunt de tot, que no ha d'agafar mai res que no sigui seu, i que, d'altra banda, si un té 

la temptació de fer-ho, corre el perill que el descobreixin. El meu germà, doncs, va 

resistir com un heroi la temptació de quedar-se l'ou, del qual hauria pogut sortir una 

truita tan suculenta, el va treure de la caixa i el va deixar en un costat, ben visible. I en 

el moment que va tornar a entrar algú de la casa l'hi va donar. Però abans d'anar-se'n, el 

meu germà va alçar la vista i va veure que dalt d'un entresolat, assegut en un balancí, hi 

havia un vellet, amb les cames tapades amb una flassada, immòbil, silenciós, però que 

se l'estava mirant fixament. I és fàcil d'imaginar el que va pensar el meu germà: Sort que 

no m'he quedat l'ou! Si me l'arribo a quedar! I la tarda sembla que avanci com un cavall 

desbocat. Ara ja és poc probable que mai n'arribi a fer una de grossa, però qui sap si 

encara en faré alguna que produirà una certa sorpresa. L'amo de l'hostal de l'Arengada, 

malgrat el mal que li havien fet les garrotades que amb tanta traça i desimboltura li 

havia administrat en Pere Sense Por, va estar molt content quan va comprovar que li 

havien eliminat aquell gep que tant el molestava i el feia sentir incòmode, i la seva 

primera idea va ser de regalar a en Pere aquell bé de Déu de monedes d'or -amb unes 
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quantes de plata i de coure, tal com ha estat puntualment referit-, però tot seguir s'ho va 

pensar millor i en va fer dues parts iguals -tal com predicava en Trica de Llançà, abans 

de ser propietari d'una vinya- i en va oferir una a en Pere, que la va acceptar molt 

content i agraït, sense que li passés ni un moment pel cap de reclamar-ne ni una moneda 

més, cosa que va fer pensar a l'amo que segurament també s'hauria acontentat amb un 

terç, però ja no va gosar tornar-se endarrere. I l’endemà, en Pere Sense Por, després 

d'haver sopat i dormit a l'hostal sense cap més incident digne d'esment -no consta enlloc 

que l'hostalera li fes companyia durant la nit, i si algú insinua res sobre aquest punt és 

perquè té ganes de fer la història més picant- va reprendre el seu camí, sempre amb la 

fal·lera d'arribar a saber què era la por. S'acosta l'hora d'anar-me'n, ja no em puc esperar 

més, no puc allargar l'estada esperant el que no ve. La llegenda del Pont de Diable, de 

Martorell, que coneix diverses versions paral·leles, com és ara la de Pont-la-Ville, a la 

vora del riu Saona, és curiosíssima. Vet aquí que quan la gent del poble tenen necessitat 

de bastir un pont sobre el riu i no són capaços de fer-ho, per falta de mitjans -tècnics o 

econòmics, o totes dues coses alhora (i a mi que no em vinguin amb barres 

postmodernes)- qui s’ofereix espontàniament a construir-lo és el diable -a canvi d’una 

ànima, és veritat: ningú no fa res per res-, però el cas és que les potències celestials 

callen com uns morts, són incapaços de la més mínima iniciativa. Un cop el pont 

enllestit, el diable resulta enganyat, perquè el primer ésser vivent que hi fan passar és un 

pobre irracional -que, d’altra banda, no hi tenia cap culpa, pobre! En realitat, doncs, qui 

no juga net són els vilatans, perquè el diable havia complert el seu compromís d’una 

manera irreprotxable, i són els altres qui actuen deslleialment, faltant, si no a la lletra, a 

1’esperit del pacte establert. Però tant se val, deixem-ho córrer. On volíem anar a parar 

és al fet que, quan el diable, justament indignat per la martingala fraudulenta de què ha 

estat víctima, transporta una roca grandiosa des de qui sap on per destruir la pròpia obra, 

aleshores sí, aleshores els de la vila ja hi són tots amb la creu, el salpasser i l’aigua 

beneita, que, s’ha de reconèixer, neutralitzen i deixen sense efecte el poder, o els 

propòsits destructius, del dimoni. Aquest mèrit, doncs, se’ls ha de reconèixer. Ara: no 

hauria estat tot plegat molt més senzill amb els poders taumatúrgics de la creu i l’aigua 

beneita? No es podia haver començat per aquí? Segurament no s’hi veien pas amb cor. 

Els poders celestials, superiors al dimoni, per tal com tenien la capacitat d’anul·lar els 

seus afanys de destrucció, en el noble art de la construcció, de l’enginyeria de ponts i 

camins, no li arribaven ni a la sola de la sabata. Ara, en lloc de dir "Però, què t’has 

pensat? Què t’has cregut, tu” diuen "De què vas, tu?" I és que tot canvia. No tots els qui 
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van a Roma són papistes. Quina gràcia, que t’acusin d’haver robat una poma, i en facin 

molt de plat, i haver robat impunement, a la insabuda de tothom, un grapat de milions! 

El rei Iberi i la reina Verna van regnar durant cinquanta anys al país de 

Barliquibarlòquia. Tant el rei com la reina reunien totes les virtuts i les van practicar a 

cor què vols durant el seu llarguíssim regnat. Van ser nets de cor i temerosos de Déu, i 

van protegir la santa religió romana, les seves institucions i els seus ministres, amb 

donacions, beneficis i la fundació de nombrosíssims monestirs, santuaris, convents i 

col·legis, i l’edificació de capelles, ermites i oratoris, i les seves pràctiques de devoció 

van ser tan assídues com sinceres. Les seves obres de misericòrdia no van tenir ni fi ni 

compte, i se’n van beneficiar, naturalment, les classes més necessitades. Van dictar lleis 

humanes i justes i les van fer complir, i no van permetre mai els abusos d’autoritat. Van 

ser bondadosos i clements, no van deixar mai d’exercir la virtut del perdó i en tot 

moment es van comportar com uns pares amorosos envers tots els seus súbdits. Per 

això, quan es van morir, primer el rei i al cap d’una setmana justa la reina, tot el poble 

els va plorar i tot seguit els va venerar com a sants. Es va iniciar el seu procés de 

canonització, que va anar molt ràpid, perquè el cas era transparent, i el pap de Rom no 

va tenir cap inconvenient a elevar-los als altars. Amb el pas del temps, la veneració 

tributada als nous sants, Sant Iberi i Santa Verna, no va fer sinó augmentar fins a 

esdevenir gairebé exclusiva: tots els altres sants van anar veient com minvava la seva 

presència en la devoció dels barliquibarloquins, i va arribar un moment en què va 

esdevenir una autèntica adoració, que va suplantar la de la divinitat. Totes les pregàries, 

oracions i actes cultuals se centraven en 1’adoració exclusiva de Sant Iberi i Santa 

Verna, com a vers reis del cel i la terra, com a éssers d’autèntica natura divina, als quals 

s’atribuïen tota mena de miracles i fets extraordinaris, i eren els protagonistes 

magnificats de rondalles, apòlegs i llegendes. El pap de Rom es va creure obligat a 

intervenir-hi, car conceptuava que el culte prodigat a Sant Iberi i Santa Verna es resolia 

en una desviació clarament herètica, i va pensar fins i tot per un moment d’esborrar-los 

del santoral. Però sembla que tota la saviesa subtil dels canonistes romans no va ser 

suficient per a justificar un acte d’aquella natura, que no tenia cap precedent i que 

posava en entredit la infal·libilitat papal. Aleshores, el pap de Rom, per tallar en sec 

aquella situació escandalosa, hi va trametre, com a legat seu amb plens poders, el més 

recargolat i viperí dels seus sequaços, el general de l’orde dels suixinites, que es deia 

Ladislau-Domènec Nomanric, anomenat en Mingo dels Escorpins. El legat papal tenia 

ordres de fer sang i es va presentar al país de Barliquibarlàguia amb un urc i una 
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supèrbia basats en la seva suposada prepotència, disposat a esborrar-hi el record dels 

sants nacionals, els gloriosos sant Iberi i santa Verna. Però quins uns, els 

barliquibarloquins! Així que en Mingo dels Escorpins va començar a manifestar els seus 

propòsits, me’l van \agafar i va ser miracle que no hi va deixar la pell: però me’l van 

retonsurar, li van donar la vaca, el van atonyinar de valent, i, capolat i esparracat, se’n 

va haver de tornar pel mateix camí per on havia vingut. Les protestes del pap de Rom no 

van servir de res i a partir d’aleshores la dissidència es va consumar totalment: 

Barliquibarlòquia va trencar l’obediència al pap de Rom amb l’adopció de la nova 

religió, el santiberisme-santavernisme. El seu silenci contrasta amb els espetecs dels 

focs d’artifici. Els tocatardans volen guanyar temps al temps. N’hi ha que saben 

transformar les onze en les dotze amb un hàbil i desvergonyit exercici de prestidigitació: 

les onze o quarts de dotze, posem-hi quarts de dotze, quarts de dotze o les dotze: això 

mateix, les dotze. Anàlogament, sempre es transforma en sense sense adonar-nos-en: 

només cal canviar les consonants del mig. Em faig el propòsit de no dir res si no diu res 

i resulta que ja he dit. Els tres budes que fan morros havien visitat l’indret de 

Vallhonesta, seduïts per aquell nom tan eufònic i suggestiu, i després de fer-hi un sojorn 

plaent, es van enfilar fins a l’antic hostal de Sant Jaume. Allí van agafar el camí ral, amb 

el propòsit d’anar fins a la Tarumba, atrets, també, molt probablement, per aquest nom 

tan curiós, ben diferent del de Vallhonesta. Però un cop passat el Paller de tot l’Any, 

van topar amb un ectoplasma autòcton i casolà, que anava a Rellinars i que estava la 

mar de cofoi perquè havia estat homologat per a l’exportació pel Ministeri de Comerç. 

Era molt loquaç i cordial, i la va fer petar una estona amb en Maluk, en Xaruk i en 

Miralacinta. Entre altres coses els va explicar que cap a migjorn, tocant al riu Llobregat, 

hi havia un santuari de Buda de molta anomenada. Això, com és natural, va desvetllar 

l’interès dels tres budes, i l’ectoplasma, que es deia Hèctor Pla, els va indicar el camí. I 

els tres budes que fan morros, després d’haver-se acomiadat de l’ectoplasma, van 

bifurcar a la dreta i, pel vell santuari de Sant Salvador de les Espases van baixar a Can 

Tobella i, seguint el riu, van arribar a l’indret on hi havia d’haver el santuari. Però s’hi 

van endur una gran sorpresa: en realitat no era el santuari de Buda sinó el balneari de la 

Puda, freqüentat per asmàtics i bronquítics de la rodalia. Es tractava, sens dubte, d’una 

confusió del bon ectoplasma, que devia ser una mica dislèctic. Però els tres budes, que 

deien que les coses sempre passen perquè han de passar, van decidir quedar-s’hi uns 

quants dies a prendre les aigües, que és una cosa que sempre va bé per a la salut. Hi van 

fer la coneixença d’un magistrat carpetovetònic jubilat que es deia Manuel-Melquíades 
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de la Miranda Matamoros, el qual, amb grans escarafalls, va expressar la sorpresa que li 

produïen els insospitats canvis de costums. El tema era propici perquè en Maluk, en 

Xaruk i en Miralacinta, especialment els dos primers, que eren els més discursius, hi 

diguessin la seva a pler, però quan es disposaven a encetar el rosari de les seves idees, 

llargament madurades, sobre aquella temàtica -per dir-ho amb el terme imposat per 

l’Escola Mimètica Imperial- va fer la seva aparició una nimfòmana sideral, que es deia 

Nodiria Maiprou -els seus amics li deien la Nodi-, inútilment disfressada de pèsol 

primerenc, i el magistrat carpetovetònic no va dubtar a deixar els tres budes amb la 

paraula a la boca i se’n va anar, talment com el metall atret per l’imant, a fer-li 

companyia. Fa molta calor i els carrers són plens de fulles seques. Qui fa temps, ara, que 

no veig és la reina de les flors. Em sembla que no li agradava que me la mirés. I a mi 

tant que m’agradava mirar-me-la, mentre regava amorosament les flors del seu balcó, 

ara sempre clos i sense flors. Ja se sap que no hi ha res que duri -si més no, les coses 

agradables. Un vilatà, tot passejant per la riera amb el pagès, li va comentar, admirat, 

que hi havia moltes canyes. El pagès, sorneguer, li va contestar que i això que encara no 

les veia totes. Jugaven al canari, i un dels jugadors, en mirar-se les cartes que li havia 

donat el qui repartia li va comentar que li havia donat unes cartes molt bones. L’altre se 

les va mirar -per la banda del darrere, naturalment-, i va dir: "Sí, no n’hi ha cap de 

trencada, no." Si demanem explicacions a algú ens exposem que ens les doni. Temps era 

temps, jo feia poesia simbolista però van arribar els del realisme social, ho van acaparar 

tot i no em van deixar entrar a la cleda. Després em vaig dedicar a la gramàtica 

normativa, però van venir els estructuralistes i els generativistes-transformacionals i els 

normatius vam quedar arraconats. I ara han arribat els postmoderns, els dialectalitzants, 

els recuperadors de deixalles, els desmitificadors de la dignitat humana i social i els 

mitificadors de la vulgaritat i l’obscenitat, els que es diuen professionals i els mimètics i 

em barren tots els camins. S’ha ennuvolat: quina sort si es decidia a ploure! Recordo, 

ara, una conversa, a la Rambla de Barcelona, entre un negre alt i prim, que venia fetitxes 

fabricats en sèrie, i una parella de vianants que van dir que eren del Líban. Per tant, eren 

àrabs. I, per tant, devien ser musulmans, va manifestar, amb tota la convicció, el negre 

alt i prim. Però els dos del Líban el van haver de desmentir: eren àrabs, sí, però no 

musulmans. El venedor de fetitxes fabricats en sèrie va insistir en la seva dita: si eren 

àrabs havien de ser musulmans. Però els libanesos el van haver de desenganyar: eren 

àrabs, però no de religió musulmana, sinó de religió cristiana. El negre alt i prim no ho 

va voler acceptar: segons ell, tots els àrabs havien de ser necessàriament musulmans. I 
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davant de l’evidència que en aquell cas no era així, el musulmà integrista -el mahometà 

tridentí- va manifestació una indignació canònica, i qui sap si estigué a punt de 

franquejar les benaurances del Nubdewa-Tschen. Una manera de recordar coses -les 

fetes i els casos del temps passat- és recordar la gent. El bon senyor A., amb un historial 

tan dens i dilatat, ja no serà mai més notícia fins el dia que se’ns mori. Tanta gent que 

abandona la terra -la terra dels pares i dels avis- i encara han d’anar a prendre la 

d’aquells que no la volen deixar. Doncs, sí: talment com si els del pis de dalt haguessin 

escoltat el meu prec, s’han obert les rescloses del cel i, al vespre, ha caigut una pluja 

intensa i potent, benefactora, que ho ha rentat tot i ha refrescat l’ambient. A entrada de 

fosc (que és 1’hora en què, no sé per què, penso més en la meva dama, que ja fa tants 

dies que no es deixa veure -de fet, hi penso a totes hores, però al capvespre encara més), 

en Pere Sense Por va arribar davant una casa gran com un castell, perquè, tal com va 

saber després, era la casa dels Tres Gegants. Era una casa tota de pedra negra, d’aspecte 

sinistre, sense finestres ni balcons, però amb una porta tan grossa que hi haurien pogut 

passar les tres carrosses del rei, tant de costat com l’una sobre l’altra. En Pere, 

enllaminit amb aquell aspecte tan llòbrec de la casa, hi va entrar la mar de decidit 

pensant que qui sap si hi trobaria el que buscava amb tant d’afany. I també, val a dir-ho, 

perquè tenia ganussa i era probable que en aquella casa tan gran alguna cosa o altra de 

menjar hi trobaria. Efectivament, tot just haver-hi entrat -la porta era tancada i barrada, 

però hi devia haver una portella oberta- una flaire engrescadora el va guiar de dret cap a 

la cuina, que era immensa, i va veure que al foc hi havia tres grans marmites de sopes 

que feien el xup-xup, i, damunt la taula, tres pans rodons que semblaven talment les 

rodes del molí de la Llosa -esmentat en tantes cròniques i annals, perquè es veu que la 

molinera era tan xamosa i castissa-, i tres truites que eren com tres flassades plegades de 

color groc. En Pere, sense amoïnar-se gens per si a la casa hi havia algú, es va menjar 

unes quantes cullerades de sopes d’una de les marmites, una bona llesca de pa i un bocí 

d’una de les truites. I com que un cop s’ha acabat la gana ve la son, va anar cap on li 

semblava que hi havia d’haver els dormitoris, no va trigar a trobar-ne un i es va posar a 

dormir al llit, que era tan gran com un camp de batalla. Va somiar que havia conegut 

una colla de xicots joves que li havien explicat que qui els feia més por era una senyora 

que es deia Selectivitat, que era realment terrorífica, i li van dir on la podria trobar, però 

quan en Pere s’hi va presentar, en un edifici que, si més no per la part de fora, no era pas 

tan sinistre com la casa dels Tres Gegants, a la porta hi havia un escamot de miquelets i 

el capità li va dir que si no havia pagat la matrícula no podia entrar. Mentrestant, però, 
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van arribar a la casa els tres gegants que hi vivien. Eren en Rouregròs, que era una mica 

daltònic, en Rocalta, que mirava contra el govern, i en Cimallut, que es veu que era més 

aviat curt de gambals. Venien de fer-ne de les seves -aquell dia s’havien menjat un bou 

a la brasa al bosc de Mas Valls i havien provocat un incendi forestal, s’havien banyat al 

riu de la Llosa i el riu havia sortit de mare i havia inundat tots els horts de la ribera, i, a 

la tarda, havien fet cap a l’aplec del Rosari, que, amb la seva presència terrorífica, es 

veu que havia acabat com el remei de l’Aurora, cosa que els havia divertit tant: en 

Cimallut, sobretot, que, com s’ha dit, era una mica oligofrènic, feia unes riallades 

salvatges que li provocaven unes grans sacsejades de la seva panxa, verament 

prominent. Traginaven una gana que esparverava i van fer cap tot seguit a la cuina, on 

els esperava la minestra. Saps què passa? em diuen, però no els deixo continuar i els dic 

que sí que sé el que passa, però que no hi estic d’acord. Uns altres són capaços de 

llançar-te una bomba Orsini alhora que et fan un crit dient que l'entomis, cosa que més 

d'un faríem, obeint a un reflex suscitat pel crit. I qui diu una bomba Orsini diu qualsevol 

altra cosa que els convingui. Però si no ens deixem suggestionar pel crit que ens diu 

d'entomar allò que ens llancen i cau a terra, aleshores que no s'enfadin i que no ens 

vulguin demanar responsabilitats. La curiositat de veure com es resoldrà -per exemple, 

el període de silenci iniciat per la dama- és una alternativa succedània enganyosa. El 

Consell dels Set Savis era un òrgan consultiu antiquíssim, com una mena de petit senat 

residual mantingut per la consuetud. El formaven el professor Guillem Ramon de 

Tothosaus, savi hermeneuta i versat en enigmística diacrònica i química recreativa, 

casat amb una senyora de molt bona família que es deia Euduvigis de Tres Queixals (i 

no dels Tres Queixals com apareix en algunes cròniques, sens dubte com a reacció 

contra la vituperable mania actual de prescindir dels articles), que s'havia casat en 

primeres noces amb el marquès de Lanís, de qui, en enviduar, havia heretat el títol, el 

qual, però, havia mantingut en exclusiva en contraure segones noces amb el professor 

de Tothosaus. Ella, però, es presentava, quan es tractava de fer-ho d'una manera formal 

-aquesta colla d'analfabets que confonen la forma i la manera serien capaços de dir 

d'una forma formal-, Euduvigis de Tres Queixals de Tothosaus, marquesa de Lanís, 

sense fer cas dels desvergonyits i impertinents que a vegades feien veure que 

s'equivocaven i en lloc de dir-li marquesa de Lanís li deien marquesa del Conyac. 

D'altra banda, per totes aquestes coses, els qui no la coneixien s'imaginaven una senyora 

anacrònica i momificada, com una mena de romanalla arqueològica que encara 

respirava, i si tenien ocasió de conèixer-la personalment s'enduien una gran sorpresa 
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perquè la marquesa encara era força jove, feia el seu gotjot i es feia mirar, i era una dona 

de conversa viva i agradable, desimbolta i maliciosa quan convenia, que estava al cas de 

tot, sabia parlar amb sobreentesos i mots de doble sentit, els caçava tots i tenia la 

resposta ràpida com una peixatera. Després, esmentarem el professor Prudenci 

Serraclaradedalt, catedràtic supernumerari de semiòtica sincrònica (diuen que per 

oposició a l'enigmística diacrònica del professor de Tothosaus) de la Universitat de Sant 

Grau d’Entreperes, casat amb una senadora molt influent i molt atractiva que es deia 

Assumpció Vabé, i a qui, naturalment, consultava abans totes les seves decisions. Un 

altre membre d’aquest consell era el professor Amand del Bordell, eruditíssim en 

diverses matèries, com és ara l’enologia, la viticultura, la xampanyística i els mals 

gàl·lics, i el segon marit de la coronela de llancers i llanceres Maria del Remei 

Corominola, que s’havia casat primer amb un traductor-intèrpret diplomat que es deia 

Casimir Trifoli. Aquesta circumstància tan excepcional, que la coronela Corominola 

tingués dos marits, tenia, segons el dir de molts, una explicació que no podia ser més 

simple i més senzilla: el seu primer marit, el torsimany Trifoli, s’hauria embarcat en una 

nau de vela carregada de rom que havia naufragat perquè el capità, que es deia Josep 

Pou, s’havia embriagat amb la mercaderia que transportava, i tota la tripulació i tots els 

passatgers haurien morts ofegats, i entre ells, per tant, el torsimany, per què la coronela, 

havent quedat vídua, s’havia tornat a casar, amb el doctor del Bordell. Però al cap d’un 

cert temps d’aquest segon casament, el primer marit va aparèixer, més fresc que una 

rosa, amb bones raons per a justificar el seu silenci i la seva tardança, i la coronela, com 

que no era pas per culpa seva que es trobava en aquella situació tan especial, no va voler 

ni repudiar el primer marit ni anul·lar el casament amb el segon, i amb les seves arts i el 

seu poder de convicció de dona va aconseguir que un pare suixinita molt influent, el 

pare Xavier de les Tres Menes (o de les Esmenes) li aconseguís una autorització 

especial del pap de Rom per a conservar els dos marits. Però no faltaven veus que 

afirmaven, un poc -no gaire- a cau d’orella, que quan la coronela Corominola es va 

casar amb el professor Amand del Bordell sabia molt bé que el seu primer marit, el 

traductor Trifoli, era ben viu. Però, és clar, no hi havia ningú que gosés anar més enllà 

que la simple enraonia, car la coronela era una dona d’una gran personalitat, que amb 

una mà dreta dominava dos marits i amb l’esquerra tot un regiment, al qual va restituir 

el nom tradicional i castís, Regiment 19 de Llancers i Llanceres, en lloc del nom 

adulterat i ridícul de Regiment 19 de Llancers/eres, que li havia imposat el seu 

antecessor en el càrrec, el major Carmel Carallot, que era més ignorant que la mare que 
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el va parir i més burro que una espardenya. Cal destacar, també, la controvèrsia sorgida 

a propòsit de la designació d’una de les matèries en què excel·lia el professor Amand 

del Bordell, la xampanyística, nom que ell va voler canviar en la xampànyica, adduint 

raons molt sòlides, basades, especialment, en l’analogia amb altres designacions, com és 

ara la simbòlica i la poètica, que no són pas el mateix que la simbologia i la poesia  

-talment com, deia el professor del Bordell, la xampànyica no és igual que la 

xampanyística, la primera essent estructural i la segona una mera summa de dades-, 

però, dissortadament, la seva proposta no va obtenir l’acceptació oficial i el marit de la 

coronela s’hi va haver de resignar, si no volia professar una matèria que oficialment no 

existia i que, per tant, no tenia cap repercussió en la nòmina. El quart membre del 

consell era el professor Josep Patia Dalnàs, d'una família de molta anomenada, amb un 

armari ple de pergamins dels més fins, emparentat amb la família dels barons de Llofriu, 

famosos per la seva erudició, amb els comtes del Feix, sempre embrancats en les 

peripècies de les guerres dinàstiques, amb els marquesos de Lamarca, que es gloriejaven 

de trobar en la Bíblia els orígens remots del seu arbre genealògic, i amb els ducs d'Uc, 

que presumien de cosinejar amb els reis des de feia unes quantes generacions, cosa que 

no entenia ningú, i que els obligava a aclarir una vegada i una altra que volien dir 

alternar-hi, amb els reis, fer-s’hi, talment com si fossin cosins. El professor Patia es va 

casar amb una artista de varietats que es deia Rosa Casassaies, que era la dona més 

maca i més alegre d'aquest món: alta, morena, ben feta, amb els ulls grossos i els llavis 

vermells, riallera i castissa. El professor Patia n'estava bojament enamorat -et pour 

cause-, però patia una mica perquè a causa de la seva particular extracció, més aviat 

desdeia del caràcter de la seva família, tan apergaminada i amb pretensions 

aristocràtiques. Intentava consolar-se'n pensant que molt probablement més d'un dels 

seus parents masculins, en realitat, li envejava la dona en secret, i el cas és que es 

quedava curt: tots ells, la hi envejaven, però no n'hi havia cap que ho hagués volgut 

confessar. El professor Patia era membre del Consell en la seva qualitat d'entès en 

matèries com genealogia, heràldica, numismàtica, sigil·lografia, mnemotècnia, 

cronologia, nobiliària, demografia, patologia genètica, armorística, arxivística, 

onomàstica, nissaguística, androminologia, jurisprudència testamentària, paleografia, 

papirologia, codicologia, epigrafia, diplomàtica, paleocosmètica, escripturística, 

cal·ligrafia, crítica textual, espiritualitat marginal i repressió sexual. Cal esmentar, a 

continuació, el mestre Ximenis Xirau i Xirinacs, catedràtic d'esoterisme, espiritisme, 

cabalística, nigromància i ciències ocultes, que s'havia de passar la vida  
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-tant les hores lectives com les no lectives- defensant el caràcter rigorosament científic 

de les disciplines que professava, les quals, segons ell, es veien notablement 

perjudicades per un esbart de conradors ignorants, indoctes i sense escrúpols, que es 

dedicaven a engalipar la bona gent i a abusar de la seva bona fe. El mestre Xirau, que 

era un home d'edat indefinida, s'havia casat, deien, amb la vídua d'un pastor -no es deia 

si era un pastor d'ovelles o un pastor protestant- que es diria Violant de Tabèrnoles, 

nom, certament, que no sembla que escaigui a la dona d'un pastor d'ovelles -si es 

tractava d'un pastor protestant ja fóra més versemblant-, però que donen com a cert 

diverses cròniques dignes de fe, entre elles els impagables Annals d’en Jep de les 

Escriptures, bé que el famós Memorial del pecador tossut, dit també, impròpiament, 

Manual del pescador traçut i, encara, Quadern obscur, del gran mestre Felip de les 

Subtileses, afirmen que la dona del mestre Xirau era, ella mateix, pastora de cabres, i 

una femella d’una rusticitat primitiva tan elevada que el seu marit, que era, no ho 

oblidem, un home de lletres distingit, que formava part d’un consell àulic, i que es 

movia en ambients intel·lectuals i cultes de la més alta distinció, no hauria gosat mai 

presentar a ningú, perquè considerava que era verament impresentable, adjectiu que a 

partir d’aquest fet ha esdevingut recurrent, cosa que vol dir, més o menys, que el fa 

servir tothom sempre que li ve a tomb, o encara que no li hi vingui, és a dir, quan no sap 

què dir. En un altre pla, aquesta dona, que es deia Rossenda, que no es diferenciaria 

gaire d’una cabra del seu ramat, no deixaria de ser una dona d’una certa capacitat 

d’atracció, i amb un notable instint voraç, i, segons alguns, més que no pas una cabra 

semblaria una mula -una mulassa- i hauria aplegat la seva petita cort d’admiradors, entre 

els quals s’esmenten nominalment un mestre d’escola que es deia Llorenç Serracullera, 

que no seria, sens dubte, cap llumenera, però tampoc, tal com propalava més d’una 

llengua escurçonera, més soca que una soca d’olivera o que un tió de noguera. No 

tindria, ni de bon tros, els coneixements extraordinaris del marit de l’objecte de la seva 

adoració, el docte Xirau i Xirinacs, però sabria alguna cosa més que l’aeioú –“l’aeioú i 

amb prou feines", tal com deia, al·ludint a la suposada migradesa dels seus 

coneixements, amb malícia evident i ganes de minimitzar, el popular agutzil Tòfol del 

Tufau, que es creia que era més llest que ningú, total perquè sabia fer dos o tres tocs de 

trompeta -entre ells el que en deien crida reial, que es reservava per a les crides que 

tenien caràcter oficial-, i per això el feien fer de nunci, i perquè la seva dona, la castissa 

i riallera Carolina dels Alls, no li feia el salt sinó guardant totes les formes. El cas és que 

el digne Llorenç Serracullera, a més de fer una lletra anglesa molt clara, tindria el 
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mínim d’habilitat exigible en la realització de les quatre operacions aritmètiques 

elementals i posseiria coneixements poc profunds però honorables en ortografia i 

gramàtica normativa -que, com solia dir el professor Ratafé Capicua, que no tenia 

prejudicis ni por de jugar-se el prestigi intel·lectual, era la gramàtica de debò, la 

gramàtica per excel·lència, i que totes les altres gramàtiques eren especulacions 

inintel·ligibles amb objectius merament curriculars-, de fisiologia de la mà esquerra, 

d’hidrografia europea, d’orografia africana, de botànica asiàtica, de zoologia nord-

americana, de literatura pre-cèltica, de misticisme tibetà, de medicina càrdio-vascular 

popular, de folklore ausonenc, de gastronomia prioratina, de gotgística garriguenca, de 

paremiologia penedesenca, de rondallística segrianenca, d’etnografia pallaresa, de 

jurisprudència urgellenca, d’onomàstica empordanesa, de cronologia rossellonesa, de 

plàstica berguedana, de lúdica cerdana, de psicomotricitat vallespirenca i, encara, molt 

probablement, d’altres matèries; un il·lustre rodamon que es deia Jan de la Ronya, un 

acreditat rondallaire amb un repertori inacabable, incessantment renovat, que feia uns 

grans i lentíssims recorreguts cíclics que arribaven fins a la muntanya altíssima que hi 

ha més enllà dels turons on creixen la farigola i l’espígol, un país negre on hi ha llops i 

grans digitals de porpra plenes de rosada fins a les vores, que abans passava, poc més 

poc menys, un cop l’any, però que d’ençà que hauria fet la coneixença de la cabrera de 

les anques de mulassa, passaria prou més sovint; en Xesc dels Taps, que era un venedor 

ambulant, en principi de taps de suro, però que ara i adés oferia alguna altra mercaderia 

ocasional (molt especialment alguna pastilla de tabac andorrà passada de frau); en Ciset 

de les Maduixes, que era un minyó tendre i vergonyós, amb una gran tendència a 

l’enrojolament, que hauria reeixit a desvetllar en la Rossenda uns entranyables 

sentiments maternals; mossèn Venanci Bicornell, el digne eclesiàstic de la broma 

grassa, que no desaprofitava mai cap ocasió; i, fins i tot, hi ha qui afirma que, 

d’amagatotis, amb l’amagototisme més estricte i rigorós, el pulcre i honorable notari 

Teodor de la Creu de Santllehir, fatalment seduït pels pits opulents de la cabrera. Però 

com que el mestre Xirau i Xirinacs no accedia mai a fornir explicacions concretes sobre 

aquesta qüestió -és a dir, sobre qui era, en definitiva, la seva muller- i si mai es veia 

obligat a parlar-ne recorria sempre al circumloqui, a la divagació sinuosa, a l’ambigüitat 

maquiavèl·lica, a la digressió impensada i imprevisible, a la perífrasi insòlita i 

sorprenent, i s’endinsava a tot drap per les aigües boiroses de la imprecisió, no se’n va 

poder treure mai l’aigua clara. Cal esmentar, tot seguit, en la relació nominal dels 

membres del Consell dels Set Savis, el professor Ricard RicardelI, catedràtic 
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meganumerari d’informàtica general, de cibernètica elemental, de robòtica pura i 

d’etologia bàsica, que es feia atribuir per altri, amb una astúcia diabòlica, una infinitat 

de conquistes amoroses imaginàries, tot plegat per la preocupació de dissimular el fet 

real i inqüestionable que era l’amant titular però secret de la bellíssima Euduvigis de 

Tres Queixals, la muller del savi professor Guillem Ramon de Tothosaus, i, alhora, molt 

probablement, de la seductora Roseta Casassaies, la muller del professor Patia. I, 

finalment, l’erudit home de lletres Esteve Sanriu, el famosíssim creador de l’enigmística 

satírica, que no tenia res a veure amb l’enigmística diacrònica del professor Tothosaus, i 

de qui es ponderaven amb una admiració unànime i sense reserves els coneixements 

solidíssims i excepcionals en matèries tan diverses com mètrica deuterocanònica, 

genètica mendeliana, psicoanàlisi cabalística, acròstica endogàmica, egiptologia 

paraoficial, sufisme mediterrani, misticisme escripturístic, ordenació dels maons, 

laberíntica renovada, simetria analítica, titellisme corportatiu, dialèctica textual, música 

del barroc tardà, ombrística arbòria, pessimisme doctrinal, rellotges de sol, llindes 

setcentistes, clavells primerencs, barques de bou, psicologia intrauterina, dietètica 

secreta, afeccions hepàtiques i cinc o cinquanta coses més, i que s’havia fet notar per la 

seva sobrietat espartana i monacal i, alhora, per la inexistència absoluta de relacions o 

aventures amoroses, característiques entre les quals s’establia una relació de causa i 

efecte, encara que no hi havia acord sobre a quina característica calia atribuir la causa i 

a quina l’efecte. Continua el silenci. Si ella em diu que no, ja tant me fa de tot. La nit, 

amb alguns focs d’artifici escadussers, podria ser encara prou bella si no fos pel seu 

silenci agreujat per la tristíssima revelació: de temps, se’n té quan se’n vol tenir. Si no 

se’n vol tenir, tot contribueix a no tenir-ne. De sobte, la mare casualitat intervé: ni una 

petita explicació, però una magna concessió, qui sap si a contracor. La molla s’ha 

trencat, cal convenir-hi. Després, encara, l’aprofitament de l’ocasió. Si l’esperen jo 

l’espero, és senyal que passarà. Em truquen per felicitar-me pel premi. Sort que l’acabo 

de veure: si no, quina amarga desil·lusió. Però no hi ha més cera que la que crema. Hi 

ha qui no pot evitar de dir sempre, en tots els casos i totes les ocasions, el que pensa -

encara que sigui un disbarat, un estirabot o un despropòsit. El seu lema deu ser: Cogito, 

ergo loquor. I qui havia fixat les normes i els límits del debat -no de la tertúlia, del 

debat-, protesta enèrgicament, amb la vehemència que és lògic que provoqui 

l’estupidesa, cosa que el primer no entén, com si s’atemptés contra la llibertat 

d’expressió. I ara tenim aquí el vell i estimat Beethoven, que regira amb la seva urpa 

única el fons més profund del sentiment. Això, Beethoven. I la música, què? No tindré 
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dret ni a mitja paraula? I els expedients irresolts -els camins, rai!- que m’esperen amb la 

boca oberta i les dents esmolades, com uns esquals ferocíssims. Els projectes, els 

programes i els propòsits de futur no són sinó tristos i inútils succedanis dels moments -

que es resolen en la buidor- de les vivències que fallen, que se’ns neguen -dit sigui amb 

tota l’ambigüitat tan denunciada de la passiva pronominal. I, sobretot, cal que desistim 

de les efemèrides, tan amargues i punyents. Si les orenetes ja deuen estar a punt de tocar 

el dos! En fi, dimarts vinent ja en parlarem -si és que en parlem, si és que parlem. La 

magna constel·lació del Gran Faristol es desfà irremeiablement, i cada estrella se’n va 

pel seu camí sideral. De fet, no podia ser altrament: cal recordar a cada moment que no 

hi ha res que duri, que duri sempre. I soc capaç de contemplar, irònic i displicent, la 

imatge apedaçada del poeta romàntic, anacrònic i floralesc, que intenta, endebades, de 

renovar i actualitzar els motius de la seva inspiració, sense adonar-me que, en realitat, 

no tinc al davant sinó un mirall -entelat i ple de taques, això sí, les coses com siguin. I, 

encara, no en puc queixar, perquè la imatge reflectida hauria pogut ser la d’un infeliç 

suïcida vergonyant, qui sap si metamorfosat, provisionalment -la provisionalitat ho 

salva tot- en una rosa dels vents heterodoxa, o en un signe esotèric d’una litografia 

falsificada del pintor Joan Miró. Per no haver de discutir -discutir cansa- un diu que tal 

o tal cosa és discutible, però sempre hi ha algú que també t'ho discuteix: contraopina 

afirmant no que és indiscutible sinó que no és susceptible de dir que allò és discutible. 

Potser havia begut una mica massa (no gaire, però: en una taula de vuit, el servei no és 

prou diligent i, un cop has buidat la copa, li costa, de tornar-te-la a omplir): el cas és que 

ho vaig dir ben clarament. Vaig manifestar que la debilitat que sempre havia tingut per 

ella va ser el que em va induir a deixar-me reincorporar a les sagrades files de la 

docència. Ara, en lloc de dir humorísticament n'hi ha molts que diuen en clau d'humor. I 

els mediterranis em conviden a un brunch que s’oferirà amb motiu de la presentació 

d'un llibre. Em sap greu que no hi podré anar: així hauria sabut què és un brunch, que  

-ignorant de mi- encara no sé què és. I la calor ens matarà a tots: és una manera de dir. 

Bé, és qüestió d'esperar, amb gran anhel, que els de dalt ens enviïn una alenada de 

frescor. A vegades ja ho fan, les coses com siguin, i els qui no ho volen reconèixer 

cometen una gran injustícia. De tant en tant, no se sabia mai per quina raó, potser 

perquè els impostos collaven cada dia més o perquè se sabien casos de frau fiscal 

escandalosos, o perquè ja no s'entenen ni els que combaten a la mateixa trinxera, o 

perquè el jovent cada dia havia d'estudiar més i la ignorància general augmentava 

incessantment, o perquè els fets no s'adaptaven a la lògica de cadascú, es posava de 
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moda de parlar de la fi del món. I així, un ulamita molt reconsagrat i de la paraula de qui 

es feia molt de cas, Babamac ab Senil, va declarar amb una gran seguretat, com si 

tingués accés a una font d'informació privilegiada, que el món s'acabaria en divendres, 

cosa que va originar un malestar general molt comprensible. Efectivament, quina gràcia 

que després de tota una setmana laboral treballant, quan arribava el cap de setmana tan 

desitjat i esperat, resultava que s'acabava el món. I no van faltar els qui no es van saber 

estar de manifestar el seu disgust, en un to de reprovació molt marcat, al mateix doctor 

Babamac ab Senil, com si es tractés d'una decisió d'ell mateix, com si ell fos alguna 

cosa més que el simple transmissor d'una informació. Babamac ab Senil, naturalment, es 

va limitar a dir que no hi havia altre a fer que acceptar les coses tal com venien. En 

canvi, el doctor Nitrat de Claravall, prepòsit internacional de la branca reformada dels 

suixinites, va dir que el món s'acabaria en un dimarts dia1. I hi va afegir que d'un mes 

amb r, naturalment, com si això fos una cosa òbvia. Aquesta afirmació va ser molt ben 

rebuda, a causa, és ben clar, del seu caràcter restrictiu: ja no calia, cada setmana, quan 

s'acostava el divendres o el dia que fos, començar a patir i posar-se a tremolar com una 

fulla d'arbre quan bufa la marinada davant la possibilitat de la imminència de la fi del 

món. Un dilluns dia 1 d'un mes amb r, deia el pare Claravall? Ui, si segons el calendari 

vigent no n’hi havia cap en tot el que quedava d'any! Pel cap baix, no n'hi havia cap fins 

l'any que ve. Tothom, doncs, va optar decididament per la predicció del reverend Nitrat 

de Claravall, que permetia, de moment, de respirar tranquil. Segons mossèn Bicornell, 

però, era difícil de saber qui tenia raó, si l'ulamita Babamac ab Senil o el suixinita Nitrat 

de Claravall, i tant per tant, deia, si és que el món, de debò, estava a punt d'acabar-se, 

valia més trempar i riure. I va demanar a en Nasi de les Culleres que anés al bisbat a 

portar una carta urgent al secretari del bisbe, i, així que en Nasi va ser fora, es va endur 

la seva dona, la seductora Clàudia, que aquells dies, qui sap si també influïda per 

aquelles prediccions terrorífiques, lluïa uns vestits escotats i cenyidíssims, al llit més 

ample i tou de l'hostal, a fi que, si és que es produïa impensadament la fi del món, no els 

agafés desprevinguts. I que més endavant ja en tornaríem a parlar. Però el pare Nitrat de 

Claravall va tenir notícia d'aquella reacció tan personal de mossèn Bicornell davant les 

prediccions apocalíptiques. En realitat, mossèn Bicornell hauria fet el mateix amb 

prediccions o sense. I, com que era una persona d'uns principis morals molt estrictes i 

rigorosos, se'n va doldre profundament i va decidir que aquell seductor mereixia un bon 

escarment. Com que era un exorcista de primera, el pare Nitrat de Claravall va fer sortir, 

no se sap gaire bé d'on, alguns diuen del cos de la vídua d'un recaptador de 
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contribucions, una dona més aviat grassa que es deia Raquel Roviroseta, però és una 

hipòtesi sense cap fonament, un dimoniet rabiüt i d'idees recargolades que es deia 

Sofrós Sofregit i el va encaminar a la cambra on mossèn Bicornell passava unes hores 

plaents i memorables en la bona companyia de la seductora Clàudia del vestit cenyit. 

Però el resultat va ser una mica diferent del que esperava aquell sant baró de Nitrat de 

Claravall: quan mossèn Bicornell va veure en Sofrós de Sofregit s'hi va fer un tip de 

riure, perquè es veu que era un domini petit, remenut, que no alçava més de tres pams 

de terra. Mossèn Bicornell no es va dignar ni fer el senyal de la creu, que és el remei 

predicat per a aquesta mena de circumstàncies. Molt més expeditivament, me'l va agafar 

per la cua i d'una revolada el va llançar per la finestra, que segurament ja devia tenir 

oberta, i que era d'un tercer pis. El pobre Sofrós Sofregit va anar a parar contra les 

llambordes de terra i va ser ben bé per un voler de Déu -si es pot dir així- que no es va 

trencar coll i barres. Va quedar ben capolat, això sí, i només va tenir esma per a 

allunyar-se ben depresset d'aquells indrets que s’havien revelat tan perillosos, qui sap si 

recordant algun antic advertiment sobre la conveniència de no voler tenir tractes amb els 

capellans. El cas és que no se'l va veure més, ni en forat ni en finestra -sobretot en 

finestra, i el bon mossèn Bicornell, més eixerit que un pèsol i més fresc que una rosa, va 

poder reprendre, amb un goig renovat, l'apassionada relació amb la seductora Clàudia, 

que el malaurat Sofrós de Sofregit (abans, per un inadvertiment involuntari, li hem omès 

la partícula, a la qual ens diuen que té un dret inalienable certificat per una escriptura 

notarial) havia tingut la malaventurada idea d'interrompre -instigat, les coses com 

siguin, pel reverend Nitrat de Claravall. No sembla que hi hagi res a objectar contra la 

paraula prescriptor, encara que no sigui al Fabra. Només cal assenyalar que avui tothom 

parla de prescriptors, malgrat la prevenció general que hi ha contra les prescripcions -

que atempten contra la llibertat individual. Però es veu que els productes que surten són 

els que assenyalen els prescriptors, com és ara els mestres (en el cas del llibres), els 

presentadors i contertulians de la ràdio i la televisió, etc. La paraula compulsiu sí que és 

al Fabra. Però com que, sens dubte obeint dòcilment a una consigna anònima, són molts 

els qui la fan servir a la més mínima ocasió que tenen de fer-ho, és ben dubtós que la 

usin pròpiament. I aquella altra que se n’ha anat tranquil·lament a la muntanya -a 

l'ombra dels sagrats avets seculars- sense dir-me ni ase ni bèstia! Qui sap quan tornaré a 

tenir notícies seves. El príncep Reginald de Donzell es gloriejava de ser un conquistador 

de primera. És veritat que era jove i més aviat ben plantat, amb una figura no pas 

desproveïda d'atractiu masculí, però bé cal reconèixer que si triomfava era, en una bona 
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mesura, gràcies a la seva condició principesca. I quan va posar la mirada en la muller 

del seu guardabosc (un veterà de la guerra de les Mandarines una mica curt de gambals 

que es deia Roc Roca), que era una moreneta de galtes vermelles i amb la mirada 

esmolada com un espasí, que es deia Roser Daverany, i de qui es deia que era una mica 

bruixa, no es va saber avenir de veure's rebutjat sense contemplacions. Es veu que la 

Roser estava tendrament enamorada d'un escrivent de la cancelleria reial que es deia 

Tinet, que era un xicot excel·lent però sense gens de prestigi social, molt probablement 

perquè feia versos, que els uns deien que eren anacrònics, floralescos i carrinclons, i els 

altres, curiosament, inintel·ligibles, estrambòtics i absurds. El príncep Reginald, quan va 

saber que la moreneta de les galtes vermelles preferia clarament aquell pobre infeliç de 

la cancelleria a tot un príncep com ell, es va sentir profundament vexat i humiliat. I va 

decidir, impulsat per la ràbia que no li cabia al cos, venjar-se del pobret Tinet. Es va 

adreçar a l'oficial major de la cancelleria, un digne lletrat que es deia Bertran Sutge, i el 

va coaccionar perquè fes la vida impossible al seu escriventet. L'oficial major, per 

complaure el príncep, va sobrecarregar de feina el pobre Tinet, i li va manar que copiés, 

amb lletra cursiva, l’edició crítica i comentada del savi Anicet Delagana del famós 

Memorial del predicador banyut, del venerable mestre Felip dels Garbells, un obreta 

només de dotze volums, amb què al pobre escriventet no li quedava lleure ni de fer un 

mal rodolí ni de passar una estona festejant amb la tendra Remei Daverany. L’assessor 

nigromàntic de la cancelleria, un vell astròleg que es deia Jep dels Asteroides  

-curiosament, 1’assessor nigromàntic de la cancelleria era un astròleg, i 1’assessor 

astrològic era un nigromant, el savi Folquet del Perroquet-, que va endevinar que en 

Tinet era objecte de la venjança del príncep Reginald a causa de la Roser de les galtes 

vermelles, li va aconsellar que desistís de la seva actitud, car li constava que la Roser 

tenia poders de bruixa i corria el risc que qualsevol dia el transformés en un gripau. El 

príncep no va en voler fer cas, però no es va saber estar d’interrogar el savi Folquet del 

Perroquet a propòsit dels suposats poders de bruixa de la Roser, i l’assessor astrològic, 

després d’una consulta als seus manuals, els seus astrolabis i les seves taules 

astrològiques i cabalístiques -es veu que havia reunit una biblioteca molt extensa sobre 

aquesta matèria, en la qual figurava una col·lecció completa del raríssim Almanac de la 

magnèsia iniciàtica i del sidral emblemàtic-, va assegurar al príncep, servint-se de 

l’oralitat -contràriament al seu costum, en aquest cas va defugir la comunicació escrita-, 

que la Roser Daverany no era sinó una bruixa menor, sense la capacitat de convertir un 

príncep en gripau, cosa que exigia uns poders altament sofisticats. El príncep Reginald, 
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tranquil·litzat sobre aquest particular, va pressionar en Bernat del Sutge perquè collés 

encara més el seu escrivent, de manera que, com aquell qui diu, no pogués ni respirar. 

Fins que la Roser de les galtes vermelles, tipa i recuita del tracte injust i cruel que rebia 

el seu estimat Tinet, aprofitant que la lluna plena coincidia amb el solstici d’estiu, se’n 

va anar a trobar el príncep Reginald i amb un encanteri d’una eficàcia fulminant, el va 

convertir en una escombra. Era una escombra nova de trinca, de gran qualitat, de 

branquillons de ginestell (Genista cinerea), amb un mànec de freixe amb unes rugositats 

a la part de dalt que, si un s’hi fixava bé -només si s’hi fixava bé- recordaven vagament 

les faccions del príncep Reginald. La seva absència, naturalment, va ser objecte de tota 

mena de comentaris, però es va atribuir a la seva fal·lera d’anar darrere les faldilles, i, 

en tot cas, l’oficial major Bernat del Sutge, sense la seva pressió, va anar alleugerint el 

seu escrivent de la feina feixuga que li havia imposat, de manera que el xicot va tornar a 

tenir el lleure de versejar i alhora de festejar -amb la tendra Roser de les galtes 

vermelles, naturalment, amb qui va poder viure un amor idíl·lic, mentre el príncep, 

convertit en escombra, que aviat va ser localitzada per la dona de la neteja, que es deia 

Rosimunda Cararrodona, la qual no es va plantejar en cap moment d’on provenia- va 

haver d’entrar en contacte directe, durant un any just, amb tota la brossa, tota la pols, 

totes les escombraries, totes les deixalles i tots els residus del castell. Va ser així mateix 

mut testimoni d’escenes i episodis que no hauria sospitat mai. Per exemple, que la 

Cararrodona, que encara feia el seu gotjot, mantenia molt bones relacions amb 

l’assessor astrològic de la cancelleria, el nigromant Folquet del Perroquet, el mateix que 

li havia assegurat, no sense raó, que la Roser no era prou bruixa per a transformar-lo en 

un gripau. I de com la baronessa de Lli, que era una de les dames més belles del castell, 

mantenia unes relacions de natura idèntica amb el vulgar mossèn Bicornell, i li 

assegurava, en els moments d’exaltació amorosa, que les seves facultats amatòries eren 

molt superiors a les del príncep Reginald, car la baronessa era una de les que havien 

hagut de cedir a les seves sol·licitacions. I, encara, en alguna ocasió, va haver de 

presenciar algunes de les escenes més apassionades dels amors d’en Tinet i la Roser. Va 

ser, doncs, un calvari tristíssim i amarg, que el va fer penedir del seu urc i del seu 

capteniment cruel i injust. Fins que al cap de l’any, considerant que ja havia purgat prou 

els seus mancaments, la Roser Daverany el va anar a desencantar. Ho va fer en dues 

fases a fi de tenir l’ocasió, entre l’una i l’altra, de fer-li prometre solemnement, si no 

volia exposar-se a un càstig encara pitjor, que a partir d’aquell moment llauraria dret i 

faria bona lletra, cosa a què el príncep es va comprometre sense pensar-s’hi gens. I, 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

99 
 

efectivament, al cap de poc de temps del seu desencantament, obeint sens dubte a uns 

mecanismes psicològics que els psicoanalistes ortodoxos consideren d’una obvietat 

elemental, però que els psicoanalistes renovats conceptuen d’una complexitat aberrant, i 

davant la sorpresa de tothom, es va casar amb la Rosimunda Cararrodona, que tantes 

vegades l’havia fet servir d’escombra -i de qui, d’altra banda, havia pogut apreciar una 

determinada manera de practicar l’amor. I diuen les cròniques que va ser un marit 

modèlic, encara que no diuen si la Rosimunda va mantenir o bé va tallar la seva relació 

amb l’assessor astrològic, el nigromant Folquet del Perroquet. I en Tinet, que des 

d’aleshores es va dedicar al plagi literari amb un èxit insospitat, i la muller del 

guardabosc, la moreneta Roser de les galtes vermelles, van viure feliços i sense que 

ningú s’interferís més en els seus tendres amors. La ignorància general progressiva fa 

que molts resolguin aquesta frase dient, impròpiament i artificiosament, "sense que 

ningú no s’interferís més en els seus tendres amors”. Vet aquí la nostra breu nota 

didàctica. Fa molta calor. Però avui l’he vista un moment -un moment breu i fugisser, és 

veritat, però com deia el savi Felip dels Garbells, val més això que res. A molts, diuen, 

el llegir els fa perdre l’escriure. A mi, en canvi, l’escriure em fa perdre l’escriure. I ara, 

amb la impunitat que em caracteritza, us col·locaré un aforisme que m’acaba d’arribar 

després d’haver fet una gran marrada, i que duu, ni més ni menys, que la data de 20 de 

maig de 1955: "Si no esperes res del demà, és inútil que li sacrifiquis tantes coses." 

"Com us agradaria morir?" solen preguntar les enquestes clàssiques. Una bona resposta 

seria "M’agradaria morir matant". Ah, quin goig si ara aparegués, de sobte, un gran 

esbart de núvols opulents, encastellats i cotonosos! Hi ha moments en què voldríem 

tenir el do de la ubiqüitat. N’hi ha d’altres, en canvi, que ens agradaria de no ser enlloc. 

Si no sé quan la veuré, desitjo que passi el temps? Com més passa més m’acosto tant si 

triga poc com molt, al moment tan desitjat. Com més passa molt més llarg i tristíssim 

serà el temps sense veure-la passar. Fa massa calor. Però la frase no té sentit. I, d’altra 

banda, no hi podem fer absolutament res. Per tant, cal imaginar una situació en què 

escaigués de dir-la, i de fer-ho amb efectes determinatius, decisoris, o com un escut 

darrere el qual ens protegim. Un manefla inoportú, d’aquests que abunden tant en la 

nostra societat civilitzada, que deia el poeta, ens vol comprometre a fer tal o tal cosa, o a 

anar a tal o tal lloc. Ens hi neguem, dient que fa massa calor. El manefla, que pensa 

només en les seves conveniències, insisteix, amb tota mena de raons. Però nosaltres en 

tenim una de definitiva: fa massa calor. L’altre hi torna de nou, sense esmena -com deia 

l’altre poeta. Però nosaltres no cedim, emparats en una única raó, que adduïm sense 
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fatiga, i amb el plaer de poder-la dir d’una manera no gratuïta: Fa massa calor, fa massa 

calor. El temps que falta per a veure-la ja és més breu que el que ha transcorregut des de 

l’últim moment en què la vaig veure. Però, és clar, els fets futurs són incerts per 

definició. El país crema, ens quedarem sense boscos, i no sé res de la meva dama: la 

gran tragèdia col·lectiva i el minúscul drama individual. Però jo soc jo, no hi puc pas fer 

res. Ah, quin goig si plovia, si s’obrien, miraculosament, les rescloses del cel. Els tres 

budes que fan morros van anar a fer un tomb pels Cingles de Bertí. En van tornar 

desolats. I no van fer cap comentari. Ells, avesats a aprofitar totes les situacions i 

circumstàncies per a dir-ne una de les seves, per a fer una reflexió moral o, simplement, 

una frase una mica esmolada i oportuna, aquest cop no van tenir esma de dir res. I van 

tornar a cap a casa capcots i silenciosos. Únicament en Miralacinta, quan hi va ser, va 

dir a seva muller, la dolça Claror de L’Alba: "Que bé que has fet, aquest cop, de quedar-

te a casa!" A Miramar mirava el mar amb la dama de l'amor. L’esbart espès i apegalós 

de les amistats n’abusen massa. La molla, s’ha trencat? És molt difícil de saber. L’estiu 

serà gris. I quan l’estiu és gris la tardor és poc prometedora. Amb música o sense. Jo no 

em queixo. Només constato la delectança amb què se’m va insinuar, per desmentir-la 

després d’una pausa sàviament calculada, la meva exclusió. Però les notícies corren, i 

no se sap mai si el que un diu és una confidència o no. I quin abast pot tenir. No és igual 

fer una afirmació referida a alguns o bé referida a tots o a ningú. O a algunes vegades o 

bé a sempre o mai. En el primer cas s’hi pot estar fàcilment d’acord. En el segon, és 

enraonat de formular-hi reserves o objeccions. Però no són escassos els qui, enduts pel 

seu obstinat sentit de la contradicció, contradiuen l’afirmació quan s’ha dit alguns com 

si s’hagués dit tots o ningú. N’hi ha un que formula una pregunta concreta, exacta, 

precisa, ben definida, i aquell a qui s’ha fet la pregunta la respon amb la mateixa 

exactitud i precisió. Però sempre n’hi ha un tercer que formula les seves objeccions 

perquè s’entesta a considerar la qüestió d’una manera més general, sense tenir en 

compte els límits estrictes en què s’havien formulat tant la pregunta com la resposta. No 

hi ha res a fer: es diu el que es té ganes de dir, al marge dels termes en què es planteja la 

conversa. I sembla que es vulgui ignorar o no admetre que algú demana una informació, 

o fins i tot una opinió, per l’interès d’obtenir-la, no de contradir-la. I què se n’haurà fet, 

de l’esperit del bosc cremat? Es deu haver quedat, trist i desemparat, entre els troncs 

calcinats dels arbres, esperant que tornin a reverdir, o bé s’ha vist obligat a anar a cercar 

acolliment en alguna residència improvisada per a aquests casos? Si no és que s’hagi 

suïcidat, incapaç de resistir tanta tragèdia i tanta desolació. Si es té la feina al dia, tot es 
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pot mirar sempre amb més optimisme, més desentès de les circumstàncies adverses. Si 

encara tinc moltes coses a dir, per què he de deixar d’escriure? Si surts a la televisió, 

algú o altre et veu. Si parles per ràdio, algú o altre et sent. Si publiques un escrit, algú o 

altre et llegeix -fins i tot, algunes vegades, al cap de molt de temps d’haver-lo publicat. 

Els espaguetis han fet la llei als pollosos. Tot això devem als espaguetis. De fet, tant 

escandaloses són les expansions dels uns com les dels altres, però els espaguetis els 

tenim lluny. Si els cabiscols dels pollosos, al cap d’una hora de la derrota encara 

discursegen i s’esbraven, què no haurien fet si haguessin guanyat? El meu amic Josep 

Serra diu que quan diuen que l’incendi està controlat és que ja no queda res per cremar. 

Potser sí. A mi em sembla més aviat que fan servir el verb controlar d’una manera molt 

gratuïta, tal com és costum habitual. El cas és que no he acabat d’entendre mai què 

volen dir quan diuen que una cosa està controlada. Deu ser un d’aquells mots de moda 

que, com deia Carles Riba, fan un efecte sense precisar res per la noció que comporten. 

Els tres gegants, en Rouregròs, en Rocalta i en Cimallut, que no devien ser pas tan curts 

de vista com s’hauria pogut pensar, no es van deixar d’adonar que algú se’ls havia 

cruspit una mica d’escudella, un bocí de pa i un tros de truita, i encara que això 

constituïa un escurçament insignificant de la seva ració es van emmurriar una mica -

probablement per una qüestió de principis- contra aquell misteriós comensal. Qui devia 

ser? Algun ectoplasma sediciós? Alguna bruixa maligna i berrugosa? O potser un 

dimoniet rodamon o expulsat de l’infern -per massa dolent, o més aviat per massa bo? 

Ho van descobrir havent sopat, quan se’n van anar a dormir i van veure en Pere que 

dormia con un angelet -devia somiar la dolça Claror de l’Alba, amb qui havia passat una 

estona molt agradable, o qui sap si la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal 

Campaner, amb cadascuna de les quals havia passat una nit molt plaent a la sala del 

Palau quan hi havia sojornat amb el propòsit de trobar-hi la por-, el van despertar sense 

gaires contemplacions i se’l van mirar amb cara de pomes agres -i de taronges sense 

suc, segons precisen les cròniques més prolixes. En Pere també se’ls va mirar, però més 

rialler que una matinada d’abril -o que una simfonia pastoral, tal com hi afegeixen les 

cròniques més riques de detalls a què ja ens hem referit. Aquell aspecte rialler d’en Pere 

ultrapassava, de bon tros, la capacitat de comprensió dels tres gegants, especialment 

d’en Cimallut, que, com ja hem dit, era una mica oligofrènic, i, tots estranyats, li van 

preguntar, a cor, si no li feien por. Però en Pere els va respondre que no, per més que 

se’n delia, perquè precisament li agradaria de saber quina cara feia, la por, que feia dies 

que l’anava buscant pel món i no la trobava enlloc, resposta que va deixar els tres 
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comparets de pedra picada. I com que tenien molta son van decidir que l’endemà ja en 

tornarien a parlar i se’n van anar a dormir. I l’endemà al matí, quan es van haver llevat, 

li van dir que anaven a matar moros, que era un esport molt ben vist i prestigiós, amb 

una tradició secular, encara que no havia estat mai institucionalitzat i els seus 

practicants no s’havien constituït mai en cap federació ni organisme anàleg. I en Pere, 

que sempre havia sentit dir que els moros fan tanta por, especialment d’ençà que havien 

aparegut entre ells els corrents integristes, va pensar que era una bona ocasió per a 

conèixer-la, la por, i de bon grat es va afegir a la partida dels tres gegants. Van 

emprendre el camí, doncs, i després d’haver travessat els turons del Malpàs (si em pots 

veure m’ho diràs), la carena de l’Isard (ens podem veure cap al tard), el forat del Vent 

(no em surts mai del pensament), l’obaga de l’Horror (et duc arrapada al cor), la vall del 

Malviure (visc pendent del teu somriure) i la muntanya de la Llunyania (friso per la teva 

companyia), van arribar a la plana, on un gran exèrcit de moros, capitanejats pel sinistre 

bei Saddam Hussein, avançaven disposats a fer tant de mal com poguessin. Els tres 

gegants i en Pere, sense pensar-s’hi gens, van anar al seu encontre i diuen les cròniques, 

les unes amb més prolixitat de detalls que les altres, que hi va haver una batalla tan 

ferotge i aferrissada, una lluita tan terrible i violenta, un combat tan acarnissat i 

demagògic (?), que no es recordava que hi hagués hagut mai -fins aleshores- res de 

semblant. I tot indueix a creure que devia ser talment així, perquè en fer-se fosc hi 

havia, per tota la plana, un escampall de moros estossinats que feia feredat de veure. 

Però es veu que matar moros, com tots els esports, cansa i fa venir gana, per què els tres 

gegants van dir que se n’anaven a l’hostal de les Tres Martes (en realitat, es deia de la 

Marta, la Fagina i la Mostela, però com que el nom era tan llarg en deien de les Tres 

Martes), que hi havia al peu de la muntanya de la Llunyania (em friso per la teva 

companyia) a sopar i a dormir, però en Pere es va estimar més de quedar-se a dormir al 

camp de batalla, a veure si, fent nit en aquell indret tan sinistre -amb tota aquella 

estossinada de moros, amb el turbant i el llençol, i la barba de corb, de panxa enlaire, 

capolats i estenallats-, aconseguia, al capdavall, de conèixer la por, car en tot el dia, 

malgrat la fúria de la batalla, no l’havia poguda conèixer. Quan ja estava a punt d’agafar 

el son, en Pere va veure una llumeneta que transitava pel camp de la batalla. Pensant 

que podia molt ben ser que fos la por, en Pere s’hi va acostat tot decidit. Però no era pas 

la por (algunes cròniques expliquen que la batalla havia estat terrible que la mateixa por 

havia tingut por i havia tocar el dos), sinó la bruixa diplomada oficial del rei dels moros, 

que era una dona més aviat pleneta de carns, però amb una mirada de filaberquí, i que es 
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deia Zobeida Z. Zulaida. Es veu que duia un ungüent meravellós, elaborat al laboratori 

de la Confraria de Bruixes Reconsagrades de la coma del Malpunt, instal·lat, segons 

algunes cròniques, en una antiga fassina desafectada, amb el qual untava les ferides dels 

moros (probablement només d’aquells que no havia quedat massa trinxats.) i així els 

retornava la vida. A en Pere això no li va fer gens de gràcia -devia pensar, sens dubte, 

que els moros ressuscitats havien de ser capaços de moltes malvestats- i, d’una revolada 

precisa, poderosa i veloç, li va prendre l’ungüent de les mans. I la bruixa Zubeida Z. 

Zulaida, sorpresa d’aquella despossessió inesperada, i admirada de l’audàcia 

inconcebible d’en Pere, que duia el seu temible garrot de nusos a la mà, es va dir a ella 

mateixa que no tenia gens de ganes que li fessin la trepanació i que per la ferida se li 

escapessin les idees i els coneixements, adquirits amb tant d’esforç -quan pensava en la 

tinta que va suar quan va haver de passar la selectivitat, encara li venien tots els mals- es 

va estimar més abandonar el camp de batalla sense fer gaires preguntes i va tornar al 

campament dels moros, on, amb l’aclarida originada per aquella àrdua contesa, es veu 

que hi havia lloc de sobres. Si em pregunten quants són dos i dos, responc, amb 

seguretat, que són quatre, no perquè jo sigui un partidari del quatre, sinó perquè quatre 

és la resposta adequada a la pregunta que m’acaben de fer. Però no tothom ho entén 

així, i sempre en surt algun (o alguna, s’ha de dir tot) que se m’adreça amb vehemència 

i passió, gairebé amb insolència, per preguntar-me: "I dos i tres, què? Quants són, dos i 

tres? També són quatre, dos i tres?", com si jo hagués donat una resposta, si no falsa, 

incompleta i parcial, com si amagués una part de la veritat. En la nostra llengua, i em 

sembla que podríem dir el mateix de les llengües germanes, hi ha una aptitud 

considerablement superior per a obtenir un nom femení a partir d’un nom masculí, que 

no pas per a obtenir un nom masculí a partir d’un nom femení. En tenim molts exemples 

en els noms de baptisme. Sense cap dificultat, hem obtingut noms com Antònia (per 

exemple, l’Antònia Mataflorida), Vicenta (com la Vicenta de Cal Rectoret), Miquela 

(com la Miquela de Cal Campaner), Josefina (com la Josefina de la Caleta), Salvadora, 

Ramona, Joaquima, Alberta, Jordina, Lluïsa, Prudència, Eugènia, Eusèbia, Carlota, 

Nicàsia, Joana, Angelina i cinquanta més. En canvi, no podem obtenir formes 

masculines de Montserrat, Marta, Núria, Mercè, Remei, Rosa, Roser, Matilde, Mònica, 

Miereia, Meritxell, Neus... Aquest fet, és una característica masculinista o femeninista, 

del llenguatge? A veure si ens traiem la llana del clatell, d’una vegada! Com que sembla 

que ara som, o hem de ser, partidaris del pluralisme, hem d’acusar el llenguatge de ser 

singularista, perquè les formes bàsiques dels noms i dels adjectius solen revestir la 
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forma del singular? I si volem actuar en conseqüència què hem de fer? Evitar les formes 

del singular, com aquests que diuen els Nadals, els Carnavals, els Mundials, els 

Santfermins, i les oficines i els tallers, encara que es tracti d’una sola oficina i d’un sol 

taller? Que no em diguin que no caldria passar, no solament les tisores i la navalla, sinó 

el raspall, l’espolsador, l’escombra, la baieta i el rasclet. Si no es pot tenir una conversa 

intel·ligent, val més explicar xafarderies que no pas debatre amb grans escarafalls, amb 

una vehemència irracional, amb un crispació desmesurada i amb una incoherència total, 

els temes que ja hem debatut i discutit cinquanta mil vegades. Té: un parell de núvols 

viatgers. A veure si algú els guia en el seu camí i me’ls encamina de manera que passin, 

encara que només sigui un moment, per davant del sol. Avui fem veure que no hi som i 

demà ja en tomarem a parlar. Sembla que ja hagi disminuït la presència de les orenetes. 

De fet, d’aquí a quatre dies ja hauran tocat el dos. Els tres budes que fan morros -en 

Maluk, en Xaruk i en Miralacinta-, van anar a fer un tomb pel Baix Llobregat -que ara 

en diuen el Baix, obeint a una imposició de la Societat de Mimètica- i van anar a parar a 

Sant Joan Despí. Prop de l’estació del tren de la via gran van veure la Torre dels Ous i 

es van aturar a contemplar-la una bona estona, verament meravellats. En Maluk va dir 

que era com la materialització paraconscient dels afanys equidistants entre l’imaginari 

individual i l’imaginari col·lectiu. En Xaruk va expressar la seva opinió que aquella 

torre era com la transposició al concret immediat i pragmàtic del somni (anava a dir 

oníric però es va poder contenir a temps) estilitzat, singular, calidoscòpic i irrepetible. I 

en Miralacinta va declarar que aquella caseta sí que li agradaria, a la seva muller, la 

dolça Claror de 1’Alba! I un cop es van haver sadollat en la seva contemplació van 

agafar el tren fins a Martorell, on van poder comprovar, amb els seus propis ulls, que el 

pont del Diable encara s’aguantava dret. Qui té vint bones raons per a convèncer-te 

d’allò de què et vol convèncer, encara que ja t’hagi convençut amb la primera no 

t’estalvia pas les altres dinou, que per alguna cosa les ha pensades. Ara m’agradaria fer 

un viatge acompanyat, només perquè em vinguessin ganes de fer un viatge tot sol. Tot 

és relatiu i té poca importància, especialment si es veu amb una certa perspectiva, quan 

ja ha plogut molt i, com deien els antics, el carro del sol ha passat una colla de vegades i 

vegades. Així, al cap dels anys, què importa a ningú -ni a mi mateix- el que jo feia 

mentre se celebrava el famós míting de suor i socialisme al palau de les magranes? De 

fet, naturalment, mai no ha importat sinó a mi mateix, potser a mi mateix i a una altra 

persona, i, tirant llarg, tirang llarg, qui sap si encara a dues persones més. Però les 

referències al míting calorós, que van arribar a ser molt freqüents, durant molt de temps, 
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establien com una mena de complicitat secreta, ignorada per una de les parts, però 

efectiva i suggeridora. Tot això, el temps s'ho enduu implacablement. Però aquesta 

relativitat no priva que jo ara tingui ganes de veure-la i d'estar al seu costat. Sembla com 

si el transmissor o transcriptor participi de la responsabilitat -o l'hagi assumida 

plenament- de l'autoria del missatge impertinent, desagradable, desencertat, extravagant 

o gratuït, o tres o quatre alhora d'aquestes cinc coses. I un fet semblant s'esdevé amb 

l'intèrpret o torsimany. És prudent, aleshores, que aquests intermediaris procurin 

distanciar-se del que reporten o traslladen, perquè la canilla els sol esperar amb els 

ullals esmolats, amatent a clavar-los una bona queixalada. Naturalment, el llenguatge, 

que, si se'l coneix bé, és molt servidor, pot ajudar amb molta eficàcia a resoldre aquestes 

situacions: "Si és veritat el que m'han dit... " "Segons tinc entès... " "Es veu que... " 

"Sembla que han dit que... " "Si no ho llegeixo malament... "Sembla que digui que... " 

En Miolenci, l'homuncle que semblava talment un híbrid de Bufo bufo i de Vipera 

berus, feia molt de fàstic a tothom perquè segregava molt bava, però, per por, no li 

gosava dir res ningú. De fet, si un se'n volia desempallegar, n'hi havia prou de tractar-lo 

de lleig i se n'anava corrents. Fa una calor tòrrida i la son em venç. Tinc molta feina i 

poques ganes de fer-la. Fa poc que l'he vist i no m'ha donat cap esperança. L'estiu és un 

traïdor, i fa venir ganes d'omplir-li la cara de bufetades. La Pia Pou era més aviat poc 

atractiva -una mica boterudeta- i deu ser per això que no acabava de trobar la 

col·locació que anhelava -és a dir, un marit, o un succedani adequat. Però un dia, va fer 

la coneixença d'una bruixa que es deia Galatia (i no Malatia, com alguns fan constar, qui 

sap si malintencionadament), la qual, en canvi de no sabem quin servei -aneu a saber- li 

va proporcionar un filtre o beuratge màgic d'una eficàcia infal·lible. L'home que se'l 

begués, barrejat amb qualsevol altra beguda, esdevindria sense remei el seu esclau més 

dòcil i mansuet, disposat a obeir en tot moment les seves ordres i les seves indicacions -

incloent-hi, naturalment, la de fer-la la seva dona legítima. Aquell filtre màgic només 

coneixia una limitació: que una mateixa dona només el podia fer servir una sola i única 

vegada, és a dir, que només tenia l'ocasió de sotmetre un sol home a la seva voluntat. 

Naturalment, la Pia Pou, abans de fer servir el filtre, s'hi va pensar molt, car ella volia 

un marit i, ara que tenia la manera d'aconseguir-lo, calia aprofitar-la i que no fos un 

marit qualsevol, sinó un marit de primera. Vaig poder acabar la pel·lícula, malgrat la 

temptació de l'àpat dels pòtols a la taula dels senyors, que a mi, d'altra banda, no em va 

semblar pas una cosa tan corrosiva com diuen els entesos. Ahir, al Palau. La cantant que 

feia comèdia i s'ajaçava sobre el piano. Parlant del Palau, jo no em vaig pas queixar. 
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Vaig dir, únicament, que s'havien delectat posant-me la mel als llavis. I ella havia dit 

que ja estava bé, eh! Cap referència al futur immediat. No comprenen que no ens 

comprenen. Potser la dama s'enamora i es desanamora amb una facilitat que enamora. 

Com a agraïment als seus bons serveis, sant Musclo de Roca va rebre el nomenament de 

màxim comú denominador, cosa que el va omplir de satisfacció. Què van haver fet, 

però! No comptaven amb la reacció dels companyons del gremi, sempre gelosos els uns 

dels altres, tothora amatents a no ésser oblidats a l'hora de la distribució d'honors, 

recompenses i prebendes! Així, sant Tap de Bassa va córrer a adduir i proclamar, amb 

uns escarafalls autoditiràmbics, la relació dels seus mèrits i els seus serveis i 

probablement perquè callés va ser nomenat màxim comú definidor. El va seguir, gairebé 

sense solució de continuïtat, sant Setrill del Vinagre, visiblement molest perquè es 

considerava postergat, i va manifestar que si no s'hi posava remei destaparia l'olla sense 

mirar-s'hi gaire, i, perquè no fes més mullader, va ser nomenat màxim comú 

demostrador. I, encara, hi hauríem d'afegir sant Queixal Corcat, el qual va presentar un 

memorial de greuges, serveis, queixes, pretensions, mèrits i amenaces que era un 

autèntic calaix de sastre, heteròclit i pintoresc (algunes cròniques, confonent 

lamentablement els termes, parlen de sant Calaix Corcat i del seu queixal de sastre), per 

què, sense que ningú es prengués la molèstia de llegir-lo -ja es veia clarament per on 

anava la cosa i que valia més agafar el toro per les banyes-, sant Queixal Corcat va ser 

nomenat, per procediment d'urgència, màxim comú divulgador. I ja me'l teniu més 

content que un gínjol, sense recordar-se més del seu memorial i de tot el que s'hi deia. 

Per celebrar els nomenaments, els quatre comparets, això és, sant Musclo, sant Tap, sant 

Queixal i sant Setrill, se'n van anar a fer un bon àpat a la font Picant d'Argentona. Es 

van atipar de valent i el vi va córrer sense restriccions. A l’hora de les postres van 

arribar els tres budes que fan morros -en Maluk, en Xaruk i la Claror de l’Alba: el seu 

marit, el venerable Miralacinta, aquest cop s'havia quedat a casa, a treure la pols i 

endreçar-ho una mica tot, que de tant en tant ja convé-, que baixaven del castell de 

Burriac. Venien una mica deprimits, a causa de la brutícia que hi havien trobat, al peu 

de la torre de l’homenatge, i a la cisterna on es va suïcidar 1’amable i joveníssim poeta 

Toni del Cover. En Maluk es va doldre de la poca netedat de la gent que va pel món, 

cosa que era, va precisar, un reflex de la brutícia interior. En Xaruk va dir que l’home ha 

de ser digne del paisatge, i que qui no té aquesta dignitat s’hauria de quedar a casa, a 

mirar la televisió o, encara millor, a llegir els llibres de la saviesa antiga, en què es 

troben tants de bons ensenyaments i que tant poden ajudar a la millora espiritual. I la 
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Claror de l’Alba va dir que calia fer alguna cosa, i va proposar sense gaires 

circumloquis a sant Musclo de Roca, sant Tap de Bassa, sant Setrill del Vinagre i sant 

Queixal Corcat, de fer un bon equip i pujar tot seguit a Burriac a netejar aquell bell 

indret de tota la brutícia que l’enlletgia. Els quatre comparets, potser a causa de l’estat 

en què els havien sumit les abundants libacions espirituoses, es van indignar de la 

proposició que els feia la Claror de l’Alba. Sant Musclo de Roca li va dir que què 

s’havia cregut, que ell era màxim comú denominador, sant Tap de Bassa, tot alzinat, va 

dir que un màxim comú definidor no es rebaixava -i el verb rebaixar, usat per ell, va fer 

un efecte ben especial- a fer d’escombriaire, sant Setrill del Vinagre va adduir, 

anàlogament, la seva recent condició de màxim comú demostrador, i sant Queixal 

Corcat va manifestar amb grans escarafalls que fer una proposició d’aquella natura a un 

màxim comú divulgador era insultant, ofensiu i desconsiderat. Aleshores en Maluk els 

va dir que la feina que persegueix el bé comú -i els va recordar que tots quatre havien 

dit que eren comuns- no rebaixa mai, per senzilla, humil i mecànica que sigui, en Xaruk 

els va precisar que els títols de què tant presumien eren purament nominals, buits de 

funcions, de contingut, de significació, d’atribucions i de representativitat, i que tots 

quatre s’havien deixat ben ensarronar quan els havien acceptat com si fos una gran cosa. 

I la Claror de 1’Alba, que habitualment era dolça com la mel del romaní, però que quan 

convenia s’enfaristolava fins al punt més alt, els va tractar, sense gaires contemplacions, 

de llanuts, banaus i mussols, de cretins, incivils i presumits, de descarats, capsigranys i 

malcriats, de fatxendes, pets bufats i pepes de deu, i hi va afegir, encara, que tots plegats 

no es podien aprofitar ni per a fer baietes. De què els quatre comparets van restar molt 

avergonyits i sense saber què dir. És inútil intentar escriure havent dinat el que s’ha 

pensat al matí, en sortir de casa i fer via, de presset, cap a les seves obligacions. Pensar i 

escriure han de ser dues activitats simultànies, gairebé inseparables. Tornant-hi a 

pensar: no li va agradar gens, que en BP em fes dentetes. La timidesa fa dir les coses 

amb mitges paraules i no els entens. De tot en diuen exemples: Si tu cobres, per 

exemple, X pessetes... Si a tu et diuen, per exemple, que s’ha de fer així o així, o 

d’aquella manera... La xocolata és l’encobridora dels mals pastissers. Com que fan 

obres pels carrers, suggereixo d’anar per una ruta diferent, per indrets de més bon 

passar. N’hi ha que em diuen que no em queixi de les obres, que bé són necessàries, que 

ves què diria, jo, si no en fessin. Li he de dir que no em queixo pas, que no protesto 

contra les obres, sinó que, únicament, dic de passar per un altre lloc. Hi intervé un tercer 

per dir que les mateixes obres es podrien fer amb la meitat de temps, que només caldria 
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esmerçar-hi una mica d’esforç i de bona voluntat, cosa que no acaba de convèncer a 

tothom i s’organitza la discussió a propòsit d’aquest punt. Però jo només proposava de 

passar per un altre camí, que ens evités la molèstia de les obres. No hi ha res a fer. 

Quina mala passada: de les set tardes que només em quedaven me n’acaben de prendre 

tres d’un sol cop. Jo, tancat allí dins, i ella qui sap si... I el cor se m’omple de fel i 

d’amargor. El lector no sempre sap adonar-se que l’autor proposa un referent a la seva 

intel·ligència i ho interpreta com un plagi vulgar, com un calc perpretat sense escrúpols 

de cap mena. Com que es tracta d’una qüestió difícil i complicada, sobre la qual no és 

gens fàcil tractar sense coneixement de causa, convenim que primer ens ho mirarem, 

ens informarem detingudament, i que després en parlarem i ho discutirem. Però un 

mateix dels qui hi han convingut, ens demana, de tota manera, el nostre parer immediat. 

Li diem que, tal com hem convingut, primer ens ho mirarem i després en parlarem. 

L’altre hi està plenament d’acord, però, de nou, expressa el desig d’haver un tast 

anticipat de la nostra manera de veure la qüestió. Li tornem a dir que val més mirar-s’ho 

abans i parlar-ne després. I ell, una altra vegada... Guanya qui té més paciència, o més 

resistència. Què veig? Veig el cel blau, cruel, despietat, mirall impiu d’aquest estiu tan 

llarg, fidel reflex de l’erm immediat i del seu clos silenci, tan amarg. Veig que no veig 

el que voldria veure, que no sé res d’allò que em fa delir; no em sé avenir a creure el 

que cal creure i, com un foll, no admeto el meu destí. Sense les seves iniciatives, no hi 

ha res que tingui valor. He de prendre un determini, com la vaca de la mala llet: si passa 

el que queda de juliol -ja només en queda la meitat- amb el seu silenci, hi seré 

conseqüent. Això és molt fàcil de dir: quan arribi l’hora, ja en parlarem. Fa una calda 

que desassossega i la feina em reclou. Però, encara que no tingués feina, no sé pas on 

m’agradaria ser. Potser a la vora d’una piscina, on la dama pren el sol i s’emmoreneix. 

Però sembla que tot passa. Comptem amb la brevetat, amb la fugacitat de les coses, però 

quan arriba l’hora ens costa acceptar-les. I una propina de la vida no és sinó una 

propina, sense continuïtat. Sort que els pollosos han estat retirats de la circulació. 

Inútilment, fem projectes de futur. Què veig? Veig la grisor del dia de demà, l’intent 

fallit de qui no sap què fer i, com un foll, s’entossudeix en va a renovar el goig que ara 

s’absté. Uns rodolins, trobats inútilment, amb un esforç, ai las! malaguanyat, camí 

costós fressat penosament, vers l’ideal del vers tan anhelat. El silenci del vermell, si 

sabés com m’entristeix, el mutisme del vermell m’obsedeix i em deprimeix. Però la 

feina em reclama i no puc versejar més. A la una no ve d’una, a les dues, quines pues, a 

les tres, fer el que es pugui (saltar, córrer, amagar-se, fer l’orni, anar a la seva...) i no dir 
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res. N’hi ha que no diuen mai que no: diuen les raons per les quals no diuen que sí. Els 

missatgers mutus i tàcits s’intenten de trametre els seus missatges respectius i de captar-

ne els que han rebut, i, alhora, procuren, de defugir la seva condició de missatger, que es 

resisteixen a assumir. Tots dos procuren que sigui l’altre qui es declari missatger. I què 

diu (la dama)? Què deu pensar? Potser no ho sabrà mai cap dels dos missatgers. Hi ha 

interrogants que no es resoldran mai. Si ja no m’estima, tot s’omple de buidor. Qui no 

diu res s’erra, però potser es deixa perdre l’ocasió: no se sap mai. Quan s’albira l’ocasió, 

tot seguit trontolla el no. Avui l’he trobada al forn -feia molts dies que no la veia. I ara 

ja sé com es diu: es diu Estefania. De fet, no es diu així: es deu dir Montserrat, o Núria, 

o Roser, o Mercè, o Teresa, o Remei, o qui sap si Maria. O Lina. Però Estefania és un 

nom que li convé, vull dir un nom amb què la podré identificar o individualitzar sempre, 

sense que em trobi mai que jo mateix no sé de quina Estefania parlava. Els maquetistes 

dels llibres volen ser genials i originals tant sí com no. Per això fan llibres amb uns 

formats desproporcionats, insòlits: en diuen atrevits. Després, un no sap pas com 

encabir-los als prestatges. Els formats dels llibres s’han de determinar sempre pensant 

en els prestatges en què s’han de guardar. Ara em diuen que l’ús de cert adjectius més 

aviat estúpids, com és ara emblemàtic, és, en molts casos, una imposició de les mosteles 

del màrqueting. A veure si es decideix a ploure. Hi ha moltes coses que potser els 

importarien, o els convindrien, però si és un altre que insinua aquesta possibilitat, o, 

sobretot, si la dona com a certa i positiva, aleshores reaccionen dient que allò no els 

importa, que no els interessa. I és que aquestes frases, "A mi què m’importa” i "No 

m’interessa", potser sobretot la segona, han fet fortuna, agrada de dir-les, i no es 

desaprofita cap ocasió de fer-ho. No seré pas jo, pobre de mi, qui dubtarà de la fidelitat 

de la dama envers el seu marit. Si em diuen que s’estimen tant, que en el seu matrimoni 

són tan feliços, i que ella seria totalment incapaç de fer-li el salt, ni tan sols de 

pensament, jo bé ho he d’acceptar. Però el desig de fiscalitzar és irreprimible -qui sap si 

tan irreprimible com inconfessable. Aleshores potser ens hi trobarem tots, la temporada 

vinent. O potser jo no, perquè em trobo deprimit, tinc una depressió. Em diuen, 

tanmateix, que jo no sé què és, una depressió. Una depressió és una cosa molt seriosa. 

No és la primera vegada que m’ho diuen, i segurament tenen raó. Passa que si usem 

habitualment paraules com histèria, neurastènia, neurosi, esquizofrènia i paranoia, i 

fins i tot, idiotesa i imbecil·litat amb un sentit aproximat, que sovint no s’ajusta gens al 

sentit que tenen, pròpiament, aquestes paraules, per què no hi podríem usar també, en 

un sentit més o menys aproximat, depressió i deprimit? Ja en parlarem. Tot pot ser una 
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raó per a afegir al sentiment d’haver-me sentit exclòs. És ben clar que he de fer un 

pensament. Ja no ho és gens, de clar, si realment el faré. L’experiència em fa ser molt 

escèptic pel que fa a les meves decisions. Qui dia passa any empeny. Es veu que hi ha 

bruixes que exerceixen i bruixes que no exerceixen. I potser no és el mateix ser bruixa 

que ser espiritista. Però si es barregen les coses es fa difícil entendre’s -ja és prou difícil 

encara que no es barregin! El fet és que la dama espiritista ja ni figura al catàleg de la 

constel·lació del Gran Faristol. En fi, si la carn és dèbil l’esperit potser no ho és menys. 

És veritat que hi ha coses que perduren al llarg dels anys, fins i tot amb una certa 

vigoria, però no es pot pas pensar que no hi hagi novetats. I amb informacions 

escadusseres i parcials no es pot pervenir a la coneixença de la veritat. Al costat del que 

és més elevat i més intens del que, malèvolament -amb una malvolença ingènua- se 

suposa, hi ha el que té més importància i significació sense que se’n sàpiga res. 

Decidida a no precipitar-se en l’administració del filtre màgic, a fi d’heure un marit que 

realment li convingués, la Pia Pou es va voler assegurar de les qualitats, virtuts i 

facultats que concorrien en l’home amb qui finalment se la jugaria. I així, va desistir, 

primer, d’una perfumista molt popular i prestigiós, que es deia Procopi Palet i Prat de la 

Pera (etimològicament devia ser, sens dubte, Prat de la Pedra), que era president primer 

de la Societat de les Tres Inicials Iguals, i propietari d’una perfumeria molt productiva i 

profitosa -si no la primera, una de les principals-, que proveïa una parròquia molt 

pròdiga, perquè li va semblar -i amb raó- que, tot i que era un home polit, primmirat i 

platxeriós, tenia un aspecte més aviat afemellat. Després va pensar en mossèn Venanci 

Bicornell, que tenia una ben guanyada fama de conquistador, amb la idea que li faria 

molt de goig de reduir-lo a la monogàmia -per dir-ho d’alguna manera, com deia 

aquella- i posseir-lo d’una manera exclusiva, cosa que seria, sens dubte, motiu d’enveja 

de tota una rastellera de dames -la relació nominal de les quals causaria una gran 

estupefacció-, però ho va deixar córrer un cop va haver considerat la dificultat per a 

aconseguir-ne la secularització. Un cas anàleg va ser el del general de cavalleria (de la 

cavalleria del sidral) Marçal Pasqual Tocatimbal, que era un home de molt bona 

presència, molt apreciat també per totes les dames, però va resultar que ja era casat, 

encara que vivia separat de la dona, que era molt castissa, que es deia Remei Dalcòs, i 

que ara vivia amb un bacallaner del barri de Ribera que es deia Justí Bonapell, i la Pia 

Pou va pensar que al general li costaria molt d’obtenir el divorci, condició 

imprescindible perquè ella s’hi pogués casar per les tres lleis, tal com pretenia. Un cas 

diferent va ser el d’un segon violí de la Banda Municipal, que es deia Adalbert 
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Miragoig, i que era un home jove, ben plantat, agradable i simpàtic, però quan la Pia 

Pou ja estava ben decidida, un veí seu que era alemany i que es deia Ludwig Van 

Deputen, i que era molt entès en les coses de la música -sabia de nota i tot-, li va fer 

saber que a les bandes de música no n’hi ha, de violins, que només hi ha instruments de 

vent -aquells que s’han de bufar- i de percussió -que són aquells que fan tanta fressa-, i 

la Pia es va adonar que aquell element no era el que deia, que no valia la pena 

malgastar-hi la virtut del filtre i ho va deixar córrer una vegada més. Finalment, la Pia, 

que cada cop tenia la casera més endimoniada, va decidir fer un pensament, no fos cas 

que el beuratge s’esbravés. I havent-se llogat per anar a fer feines a casa un jove advocat 

de l’estat que es deia Florenci-Jeroni Ginesta, i havent-se assegurat de la seva condició i 

del seu estat civil, la Pia no s’hi va pensar més. Un bon dia li va servir una tassa de cafè 

en què, prèviament, havia abocat una bona dosi del seu beuratge màgic. L’efecte va ser 

instantani. El jove advocat, que no s’havia dignat mai mirar la Pia Pou sinó com una 

diligent dona de fer feines, tot just es va haver begut la tassa de cafè, i després d’un 

moviment de sacseig de cap una mica espasmòdic, com si es volgués alliberar d’una 

sensació física molesta, es va començar a mirar la Pia amb cara de be degollat. La Pia ja 

sabia el que havia de fer. Li va somriure tan lascivament com va saber, el va atreure cap 

a ella i li va començar a prodigar unes sàvies carícies que van transportar el pobre 

advocat enartat al paradís dels benaventurats. Va ser ell mateix, després d’un parell de 

sessions d’amor, que la va demanar en matrimoni, i al cap d’un mes ja eren casats per 

les tres lleis, davant, això sí, la sorpresa de totes les seves amistats, que no comprenien 

com un home com en Florenci-Jeroni Ginesta, que podia aspirar a una autèntica flor, 

s’havia anat a casar amb aquella boterudeta dona de fer feines. El matrimoni, d’altra 

banda, va alterar la vida dels dos cònjuges. A la Pia Pou se li van revifar totes les 

potències, es va eixorivir i la mirada li va adquirir una lluïssor engrescadora, amb què 

va tenir una requesta que abans desconeixia, i que ella no va deixar d’aprofitar, car tenia 

ganes de fer les paus i el marit, sempre sota els efectes del filtre màgic, no gosava ni 

piular davant la seva muller. Però es veu que a conseqüència d’aquell profund 

enartament, va anar agafant el costum irreprimible d’escriure rodolins i petits poemes 

epigramàtics en els seus escrits oficials, raó per la qual va ser expedientat i destituït, 

cosa que va originar unes recriminacions aspres i feridores de la seva muller, que ell va 

encaixar humilment i amb el cap cot. Les circumstàncies sovint són molt diverses i 

totalment diferents les unes de les altres, però el fet -encara que a les feministes no els 

agradi- és que per una dona som capaços de fer-ho tot. Sobretot esperar, naturalment. 
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Fins a l’hora que sigui. Si cal esperar una hora per cada quart, jo ja m’hi conformo. La 

placeta de les aigües. Què veig? Veig que no es pot dir mai el que serà, i ni tan sols 

preveure el que farem, si ens llegut farem el que podrem, avui jurem i abjurarem demà. 

Si cal anar on peten els trabucs hi farem cap contents i satisfets: no vull soroll i 

m’embolico en plets i el risc pel goig accepto amb els ulls clucs. De fet, ho dec a les 

quatre barres que esclafen la cuca centralista. I a la feinada inopinada. Què veig? Que 

cobraré gràcies al meu àngel protector. Que un moment d’intimitat mereix haver-lo 

gruat, que tant de bo hi hagués ara un embús de cotxes que ens retingués una bella 

estona. Però no hi ha més cera que la que crema. El capvespre és interminable i faria 

tant de goig de poder-lo exhaurir! Però com deien Sòcrates, Plató i sant Pau en una de 

les seves epístoles, val més això que res. Són molts els qui sembla que no sàpiguen 

donar una resposta concreta a les preguntes que els fan, que molt sovint es reduiria a 

una petita dada estricta, o a dir sí o no. En lloc d’això, s’estimen més de recórrer a les 

frases exclamatives, a les interjeccions o a les pures onomatopeies: Ui! Mare Déu! I a tu 

què et sembla! Estàs de broma! Ja t’ho pots imaginar! Si no m’espera qui m’hauria 

d’esperar, almenys que no m’esperi qui no m’hauria d’esperar. El dia que no l’hagi de 

veure més, presentaré la dimissió -no de tot, però si de moltes coses. Encara surten 

idiotes que proclamen que la cultura és una cosa burgesa. Si els sentia el meu pare! I, a 

més, es deuen creure que són la mar d’originals, la mare que els va parir! Una noia molt 

maca, una mica embarassada, presenta uns papers en una oficina de la caixa d’estalvis, 

però no els hi admeten perquè falta no sé quin requisit. La noia argüeix que sense aquell 

requisit els hi han admès, diu, la tira de vegades, però el funcionari continua dient que 

no és possible. La noia s’indigna, i sembla que recolzi la seva indignació en la tira de 

vegades -molt especialment en la tira. Irrepetible és un adjectiu hiperbòlic, de la sèrie 

impresentable, indescriptible, immenjable... Però molt sovint s’usa sense aquest caràcter 

hiperbòlic i referit, tanmateix, a coses que no hi ha res que privi que es puguin repetir. 

Una cosa és que ens indignin fets habituals, i una altra és que ens estranyin. Els 

comentaris sovint espatllen o estronquen els actes de bona voluntat -per exemple, 

decidir-se a parlar en català els qui en tenen coneixements escassos. Les raons de la 

política van fer que la reina es divorciés del príncep consort -al qual, d’altra banda, no 

havia estat fidel. Exiliat, va escriure un llibre de memòries, La meva vida amb la reina 

Carolina, en què explicava la seva vida íntima amb la reina, així com la vida íntima de 

la reina amb els seus amants. En canvi, el pobre Gori, que tothom tenia per un infeliç, 

va saber, per una d’aquelles casualitats tan casuals, que deia el professor Passalavella, 
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que la distingida senyora de Vallclara (de soltera, la Maria del Remei Gomis-Teri) feia 

el salt al seu marit, que era sots-president primer de 1’Audiència Continental, secretari 

permanent de la Junta de 1’Associació Econòmica d’Amics de la Cabalística i president 

del Gremi de Ditiràmbica. I en Gori no va dir mai res a ningú, va guardar gelosament 

aquell secret que afectava una gent tan important, perquè amb això ell també se’n sentia. 

El fat se’m mostra advers, com si em tingués tírria. Què li he fet, jo? Avui l’havia de 

veure, havíem convingut que em telefonaria i sortiríem junts. Ha esperat la seva trucada 

pacientment i, sí, s’ha produït, però ha estat per dir-me que no podia. I la setmana vinent 

tinc tres tardes robades. Quin fat més fat! Però en Jep dels Alambins, que no és 

alquimista sinó astròleg, m’ha dit que no és cosa del fat sinó dels astres. Què podia 

esperar d’un dia en què el cometa Met de les Sabates ha entrat, no en conjunció, sinó en 

col·lisió, amb el vell Jup? Però això no és cap consol: sia el fat fat, sien els desastres del 

astres, jo em quedo avui sense la companyia de la meva dama. Els tres budes que fan 

morros -en Maluk, en Xaruk i en Miralacinta- se’n van anar, al temps de la verema, a fer 

un tomb per les vinyes del Penedès. Com que faltaven collidors, es van llogar per 

quinze dies al Mas de Pontons. No ho van pas fer pels diners: com que sempre havien 

lloat les virtuts del vi -si no se n’abusa-, i la verema, amb tota 1’animació dels collidors 

i les collidores, i els carros que amb les portadores curulles de raïm feien, 

incessantment, el camí de les vinyes als cups, tenia un caràcter suggeridor i atractiu, es 

van deixar seduir. Sinó que collir raïm és una feina més aviat feixuga -tantes hores 

ajupit- i, com que no hi estaven avesats, quan arribava el vespre no s’aguantaven drets, 

capolats i esllomats. Els seus companys de feina ocasionals, amics de plaguejar, els ho 

comentaven amb sorna pagesa, però amb una bona dosi de bonhomia. "No és igual 

traginar una portadora que fer un discurset." "S’han de collir tots els grans de terra, que 

diu que enguany el vi surt dels grans." Però els tres budes ho van aguantar tot amb molt 

de tremp, sense fer morros -el nom els venia d’unes escultures que els havien fet al seu 

santuari de la Muntanya Magnètica, que semblava que fessin morros a causa de la 

inhabilitat de l’escultor-, i no es van penedir de l’experiència, que els va servir, havent 

acabat, per a tot un enfilall de reflexions, sobretot a en Maluk i en Xaruk: en Miralacinta 

pensava més aviat en el que diria, la seva muller, la dolça Claror de l’Alba, quan li ho 

explicaria. Segur que li faria empassar tota una ampolla de la seva benèfica aigua del 

Karma -ja hi podia comptar- però qui sap si atribuiria a una altra causa la visible 

disminució de les potències. Dos ectoplasmes sibarítics, en Carregarrocs i en Lilipel·li, 

van passar per davant un mirall i es van quedar molt sorpresos quan van comprovar que 
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reflectia la imatge d’en Lilipel·li però no la d’en Carregarrocs. No se’n sabien avenir. 

Se’n van anar a trobar el savi Pacomi Tothosaus i li van preguntar la causa d’aquell 

misteri. I el savi Tothosaus, que quan no sabia una cosa se la inventava, els va explicar, 

amb una gran seguretat, que la diferència de tractament que havien rebut del mirall era 

deguda al fet que l’un d’ells dos no era un ectoplasma sinó l’ectoplasma d’un 

ectoplasma. Però quan li van preguntar si qui no es reflectia al mirall era l’ectoplasma 

ver o 1’ectoplasma de l’ectoplasma, el savi Tothosaus, agafat en la pròpia xarxa, no va 

saber què dir. En Carregarrocs i en Lilipel·li es van adonar que el savi els havia volgut 

ensarronar, però no s’hi van amoïnar més i se’n van anar a fer un tomb pel barri vell i a 

sopar a Can Culleretes, on van coincidir amb els tres budes que fan morros, amb els 

quals la van fer petar llargament. No es van posar gaire d’acord en les seves opinions -

de fet, van discrepar en tots els punts que van tocar, però la conversa va ser molt 

correcta, agradable i deferent, perquè no van parlar mai tots alhora i quan l’un feia ús de 

la paraula els altres l’escoltaven sense interrompre’l. Les decisions són excloents per 

definició: signifiquen optar per una de dues o més alternatives, amb exclusió, per tant, 

de l’altra o de les altres, encara que les dues alternatives siguin, simplement, fer una 

cosa o no fer-la. Si decidim anar a tal o tal lloc pel camí de baix vol dir que deixem de 

passar per la carena, i viceversa. Després, si no ens surt bé, solem pensar -sovint sense 

raó- que ens hem equivocat. Però no podem saber què hauria passat si haguéssim fet 

allò que no hem fet, o si haguéssim deixat de fer allò que hem fet. Per a molts, lliurar-se 

a la suposició detallada de tot el que s’hauria esdevingut si haguéssim actuat segons una 

decisió diferent, és una temptació llaminera i irresistible -però sense cap utilitat ni cap 

interès. N’hi ha que canvien de llengua -concretament, en el cas del català i del castellà- 

obeint a unes determinades circumstàncies que engeguen, d’una manera automàtica, uns 

mecanismes psicològics. Però algunes vegades aquests mecanismes fallen, a 

conseqüència d’unes connexions defectuoses. Una vegada prenia cafè a Can Pocafè i, 

instal·lat en un cap del taulell, prop de la porta, sostenia una conversa -en català- amb 

l’amo de l’establiment. A l’altre cap del taulell, és a dir, a la part de dins, hi havia dos 

policies -de la policia uniformada. Van sortir i en passar a la nostra altura ens van 

saludar, en castellà. L’amo els va correspondre, amablement: "Bona nit!" els va dir. I tot 

seguit va reprendre la conversa amb mi, però en castellà. S’havia produït, a 

conseqüència d’una falla de les connexions, un funcionament imperfecte, retardat, dels 

mecanismes habituals de la conversa. Sembla que el sots-director de la sucursal de la 

caixa d’estalvis ha estat metamorfosat en una guineu asmàtica, però s’ignora per quin 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

115 
 

motiu i per qui. De motius, es diu que n’hi podia haver molts i, per tant, el que preocupa 

és qui ha estat el culpable de l’abominable metamorfosi. Un d’aquests que tenen una 

tendència irreprimible a relacionar els fets més diversos, ha indicat, com si es tractés 

d’una pista segura, que havia vist una dona d’aigua que passava de llarg per davant de 

les oficines del Registre Civil. Però la hipòtesi no ha estat presa en consideració per 

ningú. La meva dama i la inspiració em van abandonar al mateix temps, però cada una 

se’n devia anar per la seva banda. Quan el capellà, a l’església, fa una prèdica o un 

sermó, si no se l’entén -ja se sap que la megafonia falla sovint-, no hi ha ningú que digui 

res, contràriament al que s’esdevé sempre en tots els altres indrets -reunions, 

assemblees, conferències...- en què tot seguit el fet és denunciat per una part dels 

assistents amb uns estentoris "No se sent! No se sent!" A 1’església, al respecte que 

inspira la casa es deu afegir un cert desinterès pel que diu el capellà, que hom sol 

considerar -encara que a vegades no sigui veritat- que ja és sabut de tothom que sempre 

es tracta dels mateixos llocs comuns. Els mals servidors de la cultura malden 

contínuament perquè se senti acomplexada i pugnen perquè valori i no deixi de banda 

les manifestacions més jussanes de certes formes d’expansió. Les revistes dedicades a la 

música comercial, a les xafarderies, als automòbils i les motos, no tenen cap mena de 

complex. Parlen d’allò que volen parlar i s’ha acabat el bròquil. Els de la cultura, en 

canvi, afectats per un estrany complex d’elitisme, no deixen d’acollir res i ho posen tot 

al mateix nivell, com els de la revista "Cultura", que ara ens parla de la música 

"entranyable" dels boleros i les rumbes. Pas de caçador per dins la foscor. Sento com 

s’atansa, amb un pas de dansa, per sols de tardor -a contraclaror. Lentament, d’aquesta 

obscura i agresta font d’aigua glaçada, humil, amagada, he begut. Després, sense trigar 

més, he mirat enlaire, sense trigar gaire. Volaven falcons, lliures rodamons, damunt la 

certesa, plena d’aridesa, de la meva mort -última dissort. No s’acaba de veure prou clar 

si un ha de ser del seu temps o no. De moment sembla que sí, i els judicis coetanis solen 

coincidir a valorar categòricament, d’una manera positiva, aquesta integració de 

1’artista i de l’intel·lectual amb el seu temps, i critiquen els qui consideren rerassagats o 

anticipats. Però els judicis posteriors més aviat es decanten a valorar les posicions 

independents, que no s’han deixat influir per les modes, els corrents i les tendències 

imposades per les circumstàncies. Cara o creu? Ara ho creu. No s’han de confondre -

com sembla que fa algú- les existències anteriors amb els avantpassats, encara que és 

comprensible que en algun cas concret hi hagi alguna vacil·lació. És un fet comprovat: 

hi ha mestres i pedagogs que odien l’escola. No un cert tipus d’escola, com diuen els 
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qui els volen justificar, sinó l’escola, és a dir, l’edifici -encara que sigui un edifici com 

l’escola Ramon Llull, o com el del grup escolar Pere Vila, que es va construir amb un 

llegat que havia quedat entretingut i que hi hauria quedat per sempre més sense la 

campanya de 1’Ateneu Enciclopèdic Popular-, amb les aules, i el material escolar, i els 

mestres, per abnegats i eficients que siguin, i els alumnes asseguts al seu  lloc, 

disposats de bon grat a informar-se i formar-se, i la biblioteca i el pati. Com que volen 

ser renovadors tant sí com no -renovar-se o no figurar-, abominen de l’escola 

tradicional, i posen al mateix sac, amb aquesta etiqueta, aquella escola sinistra dels 

llonguets de la infantesa de Santiago Rusiñol, i les escoles modèliques fruit de l’esforç, 

de la dedicació i de 1’amor a la cultura i a 1’ensenyament de tants mestres i ciutadans 

exemplars. Quan, no sabent resistir a la temptació de la corda enyorívola, em decideixo 

a evocar la meva llunyana joventut, penso en un matí d’hivern, caminant a bon pas pel 

pla de l’Espinal, pel mig de la fageda -prodigi geomètric de branques nues-, amb el delit 

d’abastar el regne dels avets sagrats, i en el repòs vora la font d’aigua contínua i gelada, 

i en una noia que, amb tota naturalitat, a mitja veu però afinant, cantava un lieder de 

Schubert, i quan acabava no aplaudia ningú, però tots l’havíem escoltada amb una 

complaença que vorejava l’emoció. La joventut -si més no, la meva joventut enyorada- 

era allò, sense ni una punta de mitificació ni de magnificació. Però els miserables 

deturpadors de la nostra vida col·lectiva no ho volen tenir en compte. I els infames 

poca-penes pretenen establir que per a tots, sense excepció, l’enyorança de la joventut 

es resoldria en l’evocació i el record de les més vulgars i gregàries formes del lleure. 

Les bruixes sempre són bruixes, però les fades, en canvi, molt sovint és que els falta sal. 

La memòria presenta sovint uns buits o llacunes sorprenents. N’hi ha que ens diuen que 

han vist una pel·lícula molt interessant, o una obra de teatre molt bona, o que han llegit 

un llibre que els ha agradat molt, i quan els pregunten de quina pel·lícula, o de quina 

obra de teatre, o de quin llibre es tracta, ens responen dient que ara no se’n recorden. El 

carrer del país de la garriga i l’espígol i el del músic ofegat. El palau de Mar. Darrere 

una pilastra, on no toqui el sol inclement. Que s’ha trencat la molla? L’encís dels seus 

braços, però l’oferta per a lluir-los -qui ho hauria imaginat- és escassa. Efemèrides: 

només dels episodis més gloriosos i memorables. No tinc tan bona memòria com 

sembla i no ho recordo pas tot. Sinó que hi ha coses que recordo -per una circumstància 

o una altra- i són, és clar, les que dic. L’altre dia, al col·legi de les llicenciades, vaig 

sorprendre la meva amiga Mireia quan li vaig recordar que el seu pare havia inaugurat 

l’exposició el dia 11 de març de l’any passat. Tot és ben clar: l’endemà era el dia 12 
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(Llenguadoc-Rosselló) i al cap d’una setmana era sant Josep (crema a casa la Maria 

Eugènia, diàleg de sords amb l’home de l’Enciclopèdia i atzagaiades imponderables de 

l’il·lustre Rafeques BP). Així, l’ascensió a la torres de Collserola va ser l’endemà 

mateix del solstici d’estiu. Ni la més mínima referència als musicals i als trabucaires. 

Els ciutadans lliures, naturalment (òbviament, lògicament), fan el que els dona la gana. 

Però si no hi ha conseqüència entre el que diuen i el que fan, és enraonat que algú -amb 

confiança, és clar- els ho faci observar. Si no poden aconseguir de tu el que pretenen, 

aleshores, tant per tant, procuren que tu, exasperat per la seva insistència, te’ls treguis de 

sobre amb males paraules, perquè així, si més no, et podran acusar de mal educat i es 

podran esbravar amb grans escarafalls, glossant el tema de la diferència entre dir que no 

a una demanda i faltar el respecte a la gent. Finalment, una carícia a la mà: és el que jo 

buscava. El viatge hipotètic i imaginari, i que no tindrà mai lloc. Ja no hi ha el desig del 

primer dia, però falten les paraules per a explicar-ho. Mira-te-la, la torre de Collserola, 

entre les bromes del capvespre. I a la dreta -a causa de la perspectiva- les de Santa 

Maria del Mar. Bé, jo em deixaré caure al lloc adequat el dia oportú i que passi el que 

passi. Jo admetia tres possibilitats: que no em truqués, que em truqués i em digués que 

no podia, i que em truqués per quedar. A la primera, hi donava un deu per cent de 

probabilitats, a la segona un seixanta, i a la tercera només un trenta. Hi va haver un 

moment en què ja semblava que s’imposava la primera possibilitat, però al capdavall va 

ser la tercera. Quan ens parlen de la impertinència o la inconveniència d’algú, no ens 

costa gaire d’imaginar que som nosaltres, que ens hi trobem, i que hi corresponem amb 

una bona resposta, aquella que es mereix, sens dubte, aquell impertinent. Però, posats a 

imaginar, com que les coses imaginàries no són excloents, per què no imaginar-ne més 

d’una, de bona resposta, i, per tant, més d’una situació? Ja se sap: tantes bones 

respostes, tantes situacions. Quan explico a classe que l’ús del singular en el cas dels 

cereals -un quilo de blat, un sac de civada- i el del plural en el cas dels llegums -un quilo 

de cigrons, un sac de mongetes- no obeeix a cap raó lògica, que no hi ha res que 

determini la diferència d’ús del nombre gramatical, els oients es limiten a prendre nota 

de la informació, que deuen considerar curiosa o interessant: és una cosa que certament 

ja sabien però en què no havien pensat mai. Però si ho explico en una tertúlia, sempre 

n’hi ha algun (o alguna) que no resisteix la temptació de trobar una subtil diferència 

entre els cereals i els llegums que justifiqui el diferent tractament que reben pel que fa al 

nombre gramatical. No se’n pot parlar, de llenguatge, a les tertúlies. Només se’n pot 

parlar ex cathedra. Un dia o altre deixarà de fer calor: no s’ha vist mai, que durés 
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sempre. Es veu que la Roser, que era no se sap si espiritista o vident, havia explicat a 

l’Esperança la relació -et pesa, la teva relació amb mi? No sap com explicar-ho- entre en 

Jaume i l’Estefania i l’Esperança havia reaccionat molt malament. Sembla que va 

arribar a dir i tot que si en Jaume ja en tenia una a casa, de grossa, per què n’havia 

d’anar a buscar una altra a fora? Sort que ningú no va tenir la mala pensada de dir-li que 

hi ha grosses i grosses. Encara que amb en Jaume, que és una mica primari, no se sap 

mai: amb l’afany de justificar-se i d’evitar els efectes de la ira esperantina era ben capaç 

de dir qualsevol atzagaiada. Avui, justament, és el seu sant. El sant de qui? Ah, 

l’ambigüitat dels possessius! I encara aquests sants barons es pensen que la resoldrien 

amb l'ús del llur. El cas, però, és que l'Esperança no en va tenir prou de les escenes -

diguem-ne escenes- que va fer a en Jaume i va dur el cas al patronat, el qual, després 

d’haver debatut la qüestió, que es va introduir amb calçador -un calçador de banya, de 

marca- a l'ordre del dia, la va sotmetre a votació i per majoria de vots va decidir inhibir-

se'n. Però el barrufet Tinyós de Sofregit, que actuava mig d'advocat mig del que fos de 

l'Esperança -es veu que un dia hi havia tingut un lleu i fugacíssim contacte físic, 

segurament en una cua o en una aglomeració, i cada cop que evocava el fet el 

termòmetre li pujava-, no va estar d'acord amb l'acord del patronat -si no s'està d'acord 

amb un acord, amb què s'hi estarà?-, perquè va argüir, sorprenentment -tant més que el 

barrufet era lletrat-, que el patronat es refugiava en la legalitat més estricta emparant-se 

en una majoria que votava sistemàticament en contra de la minoria, i que ja que el 

patronat es tancava d'aquella manera es podia recórrer a la via civil o legal, és a dir, als 

tribunals de justícia. Els del patronat, és clar, van dir que cadascú era lliure de fer el que 

volgués, però com que la sala en què celebrava les reunions era molt petita i si es 

fumava gaire aviat s'omplia de fum, i considerant que el barrufet Mesell se'n planyia van 

decidir sotmetre a votació una norma d’ordre interior segons la qual no es permetia 

fumar durant la celebració de les reunions, i es va aprovar per majoria, amb el vot en 

contra del mateix barrufet Mesell i, no cal dir-ho, del barrufet Tinyós de Sofregit, 

perquè sempre votaven amb la minoria. El cas és que fumem massa. Ella diu que fuma 

d'una manera compulsiva. Ho vol deixar però segurament no ho farà. I pensar que va 

començar a fumar per compromís. L'amenaça del barrufet Tinyós de Sofregit va fer el 

seu efecte i mossèn Bicornell, que era un sant baró -tot i que ell no era pas dels qui 

propugnaven l'ús del llur-, va decidir d'intervenir-hi. I un dia va fer allò que se'n diu 

agafar el toro per les banyes: anar a veure l'Esperança i convèncer-la que no s’hi 

encaparrés més, per les calaverades d'en Jaume, que ella valia deu vegades més i que el 
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que havia de fer era no desaprofitar les possibilitats pròpies. I allà el tenia a ell mateix, 

considerat -per alguna cosa devia ser-, el galant més acreditat de tot l’arxiprestat i qui 

sap si fins i tot de tota la diòcesi, a la seva disposició. I l'Esperança, a qui, segons que es 

va saber després, sempre li havien agradat els capellans, no s'ho va fer dir dues vegades 

i va quedar satisfeta, contenta i complaguda dels bons serveis del pare Bicornell. De 

manera que en Jaume va poder continuar la seva relació amb l'Estefania, que va agrair a 

mossèn Bicornell que hagués intervingut en aquell cas amb tanta abnegació i tanta 

eficàcia. S'ha d'anar molt amb compte, amb la mirada, perquè te la poden caçar 

fàcilment. El capvespre encara era interminable però la nostra hora s'havia acabat: les 

lleis són a cops inflexibles. Cara amunt, vers la muntanya, quan la tarda diu adeu, quin 

recorregut més curt, massa curt i massa breu. Per celebrar la concòrdia els vaig convidar 

a tots a un àpat de germanor: mossèn Bicornell, l’Esperança, en Jaume, l’Estefania i la 

Isabel. Es miri com es miri, érem tres parelles, i tot va anar la mar de bé. Ja sé que ens 

van criticar molt, però, si més no, i deixant de banda el que pogués passar després, el 

menjar no ens va fer mal, cosa que no pot dir tothom. Uns companyons del gremi, per 

exemple, de vint-i-sis, vint-i-tres van resultar intoxicats. I m’hi haurien pogut convidar a 

mi! Tant és, però. Arriba un moment en què tot s’acaba i ens hem de dir adeu. La rosa i 

la bomba se’n van a ballar: la rosa valseja, la bomba vol jazz. Bé, sembla que -per sort- 

va ser una intoxicació sense conseqüències greus, però sempre es podrà explicar a qui la 

ignori. I sigui com sigui, arriba l’hora de dir adeu. No ho deixem pas tot clar -ni de bon 

tros- però què s’hi pot fer! La rosa i la grossa se’n van a comprar: l’una vol clavells, 

l’altra bacallà. La Comissió Anticorrupció, destinada a combatre sense pietat ni 

contemplacions totes les activitats relacionats amb la corrupció administrativa, amb el 

frau fiscal i amb la percepció de comissions il·lícites, era formada, en principi, per gent 

d’una integritat i una honestedat absolutament reconegudes, però amb la gran amplitud 

que aviat van adquirir les seves actuacions, es va haver d’anar ampliant amb més 

personal, que potser no sempre oferia prou garanties. A més, ja se sap que qui ahir era 

honrat avui és lladre. Per tant, van decidir formar en el si de la Comissió un grup 

especial que tenia com a missió específica vetllar per la incorruptibilitat de tots els 

membres de la comissió, és a dir, de descobrir qualsevol possible cas de corrupció entre 

aquests membres. Després, encara, es va voler anar més enllà i filar més prim i es va 

nomenar un subgrup que tenia la missió de controlar que els membres del grup especial 

no s’haguessin deixat corrompre ells mateixos. Precisament un dels components 

d’aquest subgrup especial era en Cintet de les Ulleres, de qui es va descobrir la 
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implicació que havia tingut en el cas dels suborns de la Crònica General. Tots els 

ciutadans que desitjaven que s’incorporessin a la Crònica General uns fets determinats 

de què ells havien estat protagonistes o, simplement, de què tenien coneixement, i que 

creien que oferien prou interès general per a aquesta incorporació, ho havien de 

sol·licitar amb una instància adreçada a la Direcció General de Coordenades i 

Paràmetres Interdepartamentals, de la qual depenia la redacció de la Crònica General, 

que havia d’anar acompanyada d’una relació succinta dels fets en qüestió, en cinc 

exemplars, redactada en llenguatge curialesco-cancelleresc, segons les normes 

ortogràfiques, gramaticals i sintàctiques vigents, amb un tolerància del 2% pel que fa a 

l’ús d’arcaismes i cultismes innecessaris, mots de raval i cacofonies, paraules i 

expressions mimètiques (com emblemàtic, temàtica, en clau de, comptar amb, mític, 

tranquil, no només, i/o, etc.) i mots obscens, renecs i flastomies. Una comissió presidida 

pel director general valorava cada una de les peticions i decidia per votació -el president 

tenia vot preferent- la incorporació del text a la Crònica General o el seu rebuig 

inapel·lable. Hi ha moltes versions sobre la destinació dels textos rebutjats, amb alguns 

dels quals s’hauria elaborat un cronicó secret -o potser més d’un-, amb un interès que 

hauria escapat a la perspicàcia dels membres de la comissió classificadora, però les 

acusacions que es van fer contra en Cintet de les Ulleres són d’haver acceptat diverses 

sumes de diners i altres compensacions econòmiques perquè certs textos haguessin estat 

admesos en el cos de la Crònica General sense passar per la comissió classificadora. 

Sembla que només és així que s’explica que la Crònica General inclogui el full de 

serveis del Gran Barrufeda i la narració dels seus amors legítims -legítims, sí: això sí 

que no es pot negar- amb la Barrufeda Patates, així com la legalització canònica, 

psicosintètica i paraanalítica del títol de baró de Sofregit, reivindicada pel barrufet 

Tinyós. Fins i tot algú havia suggerit l’eliminació d’aquests textos de la Crònica 

General, atès el procediment usat per a la seva incorporació, però la impossibilitat 

d’aquesta eliminació essent absoluta no hi va haver altre a fer que mantenir-los-hi. 

Això, però, era un detall sense gens d’importància. I en Cintet de les Ulleres, què? Se 

l’havia de processar? O, si més no, se l’havia d’expulsar de la Comissió Anticorrupció, 

o, pel cap baix, perquè no fos dit, del subgrup especial? El senyor Valeri Vilaviola, que 

era superintendent general dels teatres de l’òpera, va dir que quan els violins es planyen 

massa el gong els fa callar. Hom va convenir, doncs, que no calia sinó esperar el cop de 

gong, encara que el senyor Vilaviola hi va influir decisivament, bé que no se sap prou 

bé què el va motivar en el grau suficient. Hi ha qui assegura que el senyor Vilaviola 
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tenia una amistat molt íntima amb la Nemèsia Noucreus, la muller d’en Cintet de les 

Ulleres, que tenia uns braços com els tentacles d’un pop, i que el senyor Vilaviola no li 

podia negar res. D’altres, en canvi, donen per cert que la suposada relació amistosa 

entre el de les Ulleres i la senyora Nicàsia Noufonts, senyora de Vilaviola, era la clau de 

l’explicació d’aquell fet sorprenent. Els més ben informats -que, en aquest cas, 

curiosament, no era els informàtics- asseguren que tot es va resoldre per conducte de 

l’inefable mossèn Bicornell: el senyor Vilaviola no hauria sabut negar-se al que li 

demanava la seva dolça Nicàsia, que era rossa i dolça com el moscatell, la qual no 

hauria sabut dir que no al que li sol·licitava l’apassionat i fogós mossèn Bicornell, que 

no es veia pas capaç de refusar la més mínima cosa a l’apassionada Nemèsia Noucreus. 

D’altra banda, el cop de gong no va trigar a produir-se: tots els ordinadors i tot l’equip 

informàtic del Ministeri de la Defensa -incloent-hi la Guàrdia Social, la Guàrdia 

Nacional i la Guàrdia Constitucional- havien estat pretesament estimulats –dopats, 

deien alguns- amb un vulgar cerebrí, com el que s’aplica als pacients que tenen mal de 

cap o cansament cerebral, amb el propòsit, certament, d’augmentar la seva memòria -en 

un informe escrit a mà, amb llapis, sense signar, en el revers dels fulls d’un calendari 

corresponents als mesos de juny, juliol i agost, de l’acreditada empresa de licors 

destil·lats La Fassina del Vigatà, amb unes reproduccions litogràfiques que 

representaven la vall de Joanetes, amb el Puigsacalm al fons, una noia morena que 

somreia lascivament amb una copeta de ratafia a la mà dreta, i el quadre "Recança", del 

pintor Vayreda, es deia que amb una dosi mensual d’aquell cerebrí la capacitat de 

memòria dels ordinadors es multiplicaria per deu-, però el cas és que no solament la 

memòria dels ordinadors no va experimentar cap millora sinó que a molts se’ls van 

afluixar les potències i van haver de ser donats de baixa i substituïts per uns de nous. 

Això sí, l’operació del cerebrí va originar uns enriquiments escandalosos, que van 

motivar una basca de gaubança -el cop de gong que fa callar els planys del violí- en tots 

els membres de la Comissió Anticorrupció. Fugim de la calor i anem a parar a la calor. 

A Tolosa de Llenguadoc, per exemple, els carrers són un forn. Tothom busca les 

ombres, algunes d’elles ocupades permanentment pels marginats socials, que no falten 

enlloc. Què s’hi pot fer! Vet aquí Sant Serni, amb la porta de la Mitjavila, i l’absis 

ubèrrim. I el Capitolium, que és la Casa de la Vila, amb la seva façana que dona a sol 

colgant. I la Garona, amb el pont Vell. I l’església i el convent dels Agustins, ara 

convertit en museu. Ara, molts, en lloc de desmitificar diuen dessacralitzar: volen 

dessacralitzar, és clar, el Fabra, la sardana... No els passarà pas pel cap de dessacralitzar 
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ni el senyor Boggart, ni els Beatles. Encara hi ha classes! A Albí, vora el Tarn, també fa 

molta calor. La catedral, tota de maó, fa un gran efecte. Naturalment, hi ha unes 

bastides, perquè hi fan obres de restauració. Tots els grans edificis històrics i 

monumentals s’han d’anar restaurant. L’interior de la catedral és totalment decorat. Hi 

ha un gran retaule del judici final, amb els condemnats i els elegits: entre els 

condemnats em sembla distingir-hi en Guita, el moro envejós i sifilític, i tots els 

membres del col·lectiu Beceroles, amb els sants espuris, i els pepesos viperins, i els 

xarrameques de la Copa de Verí, el gran mariscal Vidal, amb la seva cara de funeral, en 

Miolenci, que fa cara de no saber-se’n avenir -ves qui ho havia de dir. No hi sé veure el 

Gran Barrufeda, però juraria que sí que hi ha el baró de Sofregit. El senyor Lautrec 

potser s’hauria estranyat una mica que la seva obra anés a parar al palau del bisbe, però 

la vida ja les té, aquestes coses. Com més tronem contra els museus, més hi apleguem 

tot el que hi és aplegable. Què en faríem, si no? Quantes peces -pintures, escultures, 

armes, objectes, mobles, ceràmica, llibres, gravats, atuells, restes arqueològiques... 

apleguen, tots els museus del món? Més de mil? De mil milions, vull dir. En tot cas, 

l’ombra del vell Lautrec, de l’esguerrat insigne, deu vagar a gust, especialment quan 

pica la calor, pel gran pati posterior, amb unes ombres tan denses i tan consistents, i 

amb una vista magnífica sobre el riu. A Estrasburg diu que hi ha la farmàcia més antiga 

d’Europa. Tant per tant, potser ja podrien dir del món (però deuen tenir por de 

l’anomenat complex eurocèntric). La dels Penitents, a Albí, que es fa mirar, potser li fa 

la competència, I, sobretot, si mai aneu a la ciutat dels albigesos, no us deixeu perdre la 

casa del Comerç (Hotel Reynès), amb el pati i la torre, i els finestrals, i l’església de 

Sant Salvi. I hi admirareu, també, els exemplars de cases antigues amb bigues de fusta 

("à colombage") que estructuren les parets. Seria bo de saber si hi roman encara qualque 

càtar -per a dir-ho d’una manera actual. Perquè abans, dels càtars, quan només en 

sabíem el que en deien els nostres tristos manuals d’història, això és, que formaven un 

moviment herètic que es va resoldre a Muret, on va perdre la vida el pare del rei En 

Jaume, que no devia ser pas tan catòlic com això, en dèiem els albigesos, i vam trigar a 

saber que, en realitat, eren els càtars, i avui que els càtars són com una denominació 

d’origen -com si fossin un vi o un formatge- ja només es parla dels càtars i no es diu res 

dels albigesos. Tot canvia. Però es pitjor que del xampany en diguin cava -aquesta colla 

d’animals. Quan la tarda declina, les ombres s’allarguen, però la calor no minva. 

M’assec en un restaurant, se m’acosta la cambreressa i em demana com vull la cocció. 

La cocció? Quina cocció? Si encara no he demanat res. És que fan un menú únic: 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

123 
 

enciam amb nous (Quines idees! Què hi hauria dit, la senyora de Tous?) i entrecot. Ah! 

El famós detectiu internacional Goliat Pebrot passava un mes de vacances a la Caleta. 

No l’hi havia dut cap raó professional: només les ganes de descansar, vora el mar. Un 

dia, però, el va anar a veure en Toni Cistaner, cap de la policia municipal. En Toni 

Cistaner, que coneixia Goliat Pebrot d’anomenada, li va fer una revelació una mica 

especial. Li va explicar que la vella Miquetones, que tenia fama d’endevinadora, li havia 

anat a dir que el dia 13 d’agost -això devia passar uns quinze dies abans, probablement 

el dia de santa Marta (cosina però més fina que la Fagina)-, a la Caleta, hi hauria un 

assassinat. De fet, no havia fet servir aquesta paraula: havia dit que matarien algú. El 

senyor Pebrot no se’n va estranyar gens: com que la seva feina era descobrir autors 

d’assassinats, i com que la caça sempre surt al bon caçador, ja estava avesat que a tot 

arreu on feia estada acabaven matant algú o altre -perquè ell s’hi pogués lluir, és clar. 

Però es va limitar a preguntar al cap de la policia si ell hi creia, en aquella mena de 

prediccions. I en Toni Cistaner, que es veia un home assenyat, amb molt de sentit comú, 

li va respondre que la raó li deia de no creure-hi, però que havia d’admetre que, fins a la 

data, les prediccions de la vella Miquetones sempre s’havien complert al peu de la lletra. 

Va explicar que feia dos anys havia dit que el dia de Sant Ramon cauria un gran aiguat 

(cosa, certament, freqüent per aquella època de l’any, però no pas periòdica ni regular) i 

l’aiguat es va produir tal com havia assenyalat la vella Miquetones. Va ser un aiguat 

terrible, que va fer molt de mal, i més n’hauria fet encara si no hagués estat per aquell 

avís, que va ser tingut en compte. Anàlogament, la vident local va anunciar la terrible 

cèlebre maltempsada marina del dia de la Santa Creu. Obeint al seu avís, els pescadors 

es van abstenir d’anar a mar: només el patró de la “Santa Sara”, en Felip Saleta, dit el 

"Bergantell", no en va voler fer cas, es va fer a mar com de costum i va anar d’un voler 

de Déu que no s’hi queda. I no feia ni tres anys que l’hereu de Can Trinxacanyes, una de 

les cases més bones del terme, es va casar amb la noia més maca del poble, la 

Concepció Serinanell, que era la filla de l’alcalde. Va ser un casament lluïdíssim, com 

feia temps que no se n’havia vist cap de semblant. La vella Miquetones va dir que el 

casament no duraria ni un any. Es van casar per la Pentecosta i per la Pasqua florida de 

l’any vinent ja tornaven a ser cada un a casa seva. Moissac, també a la vora del Tarn, és 

un altre nom de primera en la geografia de l’art romànic. A la plaça hi ha un mercat 

molt animat -avui és dissabte. La portalada de l’abadia és un obra mestra de l’escultura 

romànica. I el claustre és un prodigi de bellesa i d’harmonia. Una escala de cargol 

permet de pujar al camí de ronda. El canal. A l’estació hi ha dos nois russos, que no 
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saben ben bé on van. Montalban. Com a Tolosa, l’ús del maó hi dona un color rosat. Hi 

ha el museu del pintor del violí, Ingres, que era de Montalban, instal·lat al palau del 

bisbe, i que conté també les obres dels altres artistes nadius de la ciutat, especialment 

l’escultor Bourdelle i el pintor Desnoyer. A Montalban hi ha una plaça notable, amb 

doble porxada, i una catedral, naturalment, on s’acaben de casar una parella. Ell deu ser 

un futbolista, perquè els companys li fan un passadís d’honor amb pilotes de futbol. 

Arròs, pètals de flors. M’hi fan participar a mi i tot. És un dia de casaments, a 

Montalban: amb la d’aquest, són ben bé quatre, les parelles que he vist. Totes les núvies 

porten esplèndids vestits blancs, d’acord amb la gran tradició, i els convidats van tots 

molt mudats: algunes convidades exhibeixen el que se suposa que són creacions d’alta 

costura. Però fa molta calor. Goliat Pebrot va preguntar a en Toni Cistaner per quin 

motiu li havia donat aquella informació, i si és que esperava que fes alguna cosa. En 

Toni Cistaner es va explicar: si l’avís de la vella Miquetones no era cap falòrnia, si era 

la visió anticipada d’un fet futur, no es podia pas fer res per evitar-lo. D’altra banda, què 

s’hauria pogut fer? Anar-ho a dir als mossos de l’esquadra perquè vigilessin 

especialment, aquell dia, o avisar la gent perquè no sortís de casa? Era ridícul i grotesc. 

Però sí que es podia mantenir, a partir d’aquell moment, una vigilància discreta sobre la 

gent de la Caleta, sobre el seu comportament i la relació entre els uns i els altres, perquè, 

si és que l’assassinat es produís, hi hagués ja tota una colla de dades conegudes que 

fossin útils a la investigació del cas. I com que en aquest cas, diguem-ne hipotètic, és 

del tot probable, si no segur, que, més o menys oficiosament, Goliat Pebrot no deixaria 

d’intervenir-hi amb les seves indagacions i les seves observacions, si volia ja ho podia 

començar a fer ara. Naturalment, en Toni Cistaner no li feia pas encàrrec oficial, ni de 

bon tros. Si més no, va dir, a un observador de la natura i del comportament de les 

persones com era el famós detectiu aquell fet que s’havia de produir ineluctablement, 

segons el dir de la vella Miquetones, havia d’acréixer l’interès per l’observació. Un gran 

mercat dominical al voltant de l’església de Sant Serni. Quin contrast, la sobrietat de 

l’interior, que és grandiós, amb la decoració exhaustiva de la catedral d’Albí! Es tracta 

del gran romànic, com deia en Brugal, del romànic dels rics, en contraposició al nostre 

romànic, sovint tan modest i tan humil, però, gosaria dir, si no fos que aquesta colla 

d’embrutadors de papers diaris han desacreditat la paraula, tan entranyable. Hi va 

influir, també, sembla, es veu, diuen, en aquesta grandiositat, els pelegrinatges -hi solien 

passar tots els qui de nord enllà feien cap a Cal Tiago, el qual no ho va acabar 

d’entendre mai (sempre pensava, encara que no ho gosava dir, que, de fet, hi anaven a 
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menjar marisc, que diu que era tan bo, variat i barat)-, que bé exigien, de tant en tant, un 

lloc on es pogués aplegar tothom i refermar, d’una manera àmpliament comunitària, els 

seus anhels espirituals. Pel que sembla, l’heretgia dels albigesos, és a dir, dels càtars, era 

tan horrible i tan abominable, i posava tan en perill la civilització occidental, l’estabilitat 

de la tiara, i la intangibilitat de l’os bertran, no dels funcionaris, o no únicament dels 

funcionaris, sinó dels bisbes i els arquebisbes, els cardenals i els carcamals, els abats i 

els priors, que el pap de Rom va jutjar oportú de crear un nou orde, l’orde de 

predicadors. Trobaren el personatge ideal en el Mingo, que era de casta imperialista, i el 

nou orde, per raó del seu fundador, es digué dels dominicans, a més de dir-se dels 

predicadors. Però quan van anar a París, atrets per la fama del Moulin Rouge i del 

Folies-Bergère, que reclamaven, amb la seva perversitat, superior a la dels càtars, uns 

bons predicots, es van establir vora la porta de Sant Jaume, per què aleshores van ser 

anomenats els jacobins, nom que, com se sap, al cap dels anys, pel fet d’haver-se 

instal·lat els revolucionaris del morro fort al seu convent, va experimentar unes curioses 

alteracions semàntiques. I a Tolosa de Llenguadoc, doncs, que a partir d’aleshores ja va 

començar a provincianitzar-se, del convent dels dominics ja en van dir, i en continuen 

dient, dels jacobins, nom, doncs, que no s’ha pas d’interpretar amb la significació 

posterior de revolucionaris radicals. De fet, els qui no estan per revolucions ni canvis -és 

a dir, per revolucions en cap dels seus sentits- i fan tot el que poden per evitar-los, quan 

veuen que són inevitables s’estimen més d’anticipar-se als altres i fer-los ells. Sigui com 

sigui, els Jacobins de Tolosa és una meravella del gòtic. Es veu que com tantes altres 

meravelles del gòtic -el romànic se’n va salvar, perquè no solia oferir espais tan 

esbarjosos-, el convent dels Jacobins va servir de caserna una colla d’anys i anys, i cal 

imaginar-se com ho devien deixar, els de la milícia austera. Afortunadament, es va 

poder recuperar de les grapes dels melitars (que deia en Ramon de Can Morral) i es van 

passar prop de cent anys restaurant-lo. Ha valgut la pena. Per la part de fora criden 

l’atenció els contraforts i el campanar. Per la part de dins, les dues naus amb unes voltes 

estructurades per uns nervis que fan un gran efecte. I, després, la claror. Una claror 

màgica, irreal, iridescent, que no té res a veure amb la claror misteriosa, que més aviat 

caldria dir foscor, del romànic i de molt gòtic. Hi ha també un orgue magnífic, que 

encara funciona, i un claustre -que sempre és un claustre. I dels Jacobins passem als 

Agustins, que avui és un museu (què se’n devia fer, dels agustins?) També hi ha un 

claustre, i s’hi exposa, sobretot, escultura antiga i alguna cosa de pintura. I després hi 

ha, encara, altres esglésies, i cases particulars, alguns d’elles amb bigues a la façana, i 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

126 
 

d’altres de l’antiga burgesia de Tolosa, d’aquelles que en diuen hotels i que segueixen el 

model de les del barri del Marais, de París. També hi ha una plaça dedicada al senyor 

Rouaix -que em sembla que el gramàtic moianès ha detectat pel seu compte. També a 

Agen hi ha una antiga església dels Jacobins, avui desafectada, que recorda molt la de 

Tolosa. I hi ha, també, algunes cases magnífiques amb bigues encastades a les parets. I 

un museu que ocupa un antic palau del bisbe, amb una gran escala de cargol. Tot això ja 

queda una mica llunyà, i els records tendeixen a esborrar-se. Però de Tolosa passem a 

Luchon, i encara som capaços de pujar al Salvaguarda, des de l’antic Hospici de França, 

cosa que fa un bon desnivell. I d’allí, encara, anem a Sant Bertran de Comenge, poble 

singular, dalt del seu altell, presidit per la gran catedral, amb un claustre amb una ala 

descoberta, que dona directament als camps de conreu i als boscos. Quina meravella, 

aquesta absència de suburbialització! I què us diré de l’antiga església de Sant Just, 

enmig dels camps, feta amb pedres romanes, moltes d’elles encara treballades amb 

relleus i inscripcions! Hi diuen missa i tot: tot plegat són quatre persones, incloent-hi el 

capellà. Després, ja de tornada, m’aturo a gaudir de la pau idíl·lica del camp, del silenci 

de la tarda, amb la silueta, al fons, de Sant Bertran. I torno a la Broquera, on a la vora 

del pont sobre la Garona espero tranquil·lament, sense impaciència ni neguit -només 

amb mitja por que no es posi a ploure- que passi l’autocar de la SNCF que m’ha de 

tornar a Luchon, i que passa a l’hora en punt. A l’Aran sojorno a Les i a Viella, que ara 

es veu que hem d’escriure Vielha, encara que escriguem en català. De Les vull anar a 

Sant Joan de Toran, on el filòleg Coromines anava a interrogar el vell Furquet, un ancià 

intel·ligent i viu com una centella, per adquirit bons coneixements de l’aranès. Al 

capdavall hi he d’anar amb taxi. Però el camí de Sant Joan fins a Canejan s’ha perdut, 

així com el que de Canejan baixa fins a Pontau, i no hi ha altre a fer que anar seguint la 

carretera. Des de Viella visito Betrén, amb l’església de Sant Esteve, amb el seu portal 

prodigiós, amb figures esculpides, i un campanar sense església, que és, per tant, segons 

la terminologia establerta, un campanar exempt. I els poblets de Casau i Gausac, que em 

permeten de passar per camins, no per carretera. I a Viella visito l’església, i puc sentir 

un bon concert d’orgue. I salto al Pallars, i sojorno a Esterri i a Sort. Des d’Esterri, que 

té un nucli antic d’un gran caràcter, passant pel camí antic, visito el castell de Pallars i 

València, i per carretera Unarre, amb el seu comunidor en un costat de l’església (i un 

restaurant on no em volen servir una cervesa), Burgo i Llavorre. Però de Llavorre, per 

més que maldo, no puc seguir el camí que m’hauria de dur a Escalarre i de nou em teniu 

a la carretera. En un revolt, veig Escalarre a baix mateix, al peu del serrat, i m’hi arrisco 
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a baixar-hi pel dret. Hi arribo que ja és fosc, i amb penes i treballs. Des de Sort pujo al 

Pujal pel camí vell -suara arreglat, sembla- i d’allí puc contemplar tots els cims de la 

Vallferrera. I Gerri de la Sal, amb Santa Maria i les salines. A Tremp, on ja torna a fer 

una calor tòrrida, visito una exposició sobre les esglésies i ermites dedicades a sant 

Jordi, dels meus amics Jordi i Neus. Només a Sant Bertran i a Tremp he vist cares 

conegudes. De Tolosa he dut un record per a un aniversari. Però les perspectives són 

ben negres -més negres que el carbó. Els principis no són incompatibles amb la 

lucidesa. N'hi ha que es pensen que perquè no tenen principis són més lúcids que els 

altres, i es pensen que els qui són fidels a un ideal es deixen endur per un cofoisme que 

els priva de veure les coses clares. Que jo defensi una causa no vol pas dir que em deixi 

d'adonar, en una mesura inferior a com se n'adonen els indiferents, que probablement és 

una causa perduda. Cada cop tinc més poca moneda fraccionària. Procurar no fer el 

ridícul -quan hi ha el perill evident de fer-lo- ja és alguna cosa. Tot pot haver passat -les 

coses positives i les negatives- a la insabuda dels altres -dels qui em volten. Però és 

innegable que arriba un moment en què es valora més que no se sàpiga ni se sospiti res, 

que no pas que mig endevinin alguna cosa. I al costat del risc del ridícul hi ha el risc de 

l'esquizofrènia. No m'aguanto de son i si intento dormir no m'adormo. Tot trontolla, els 

fonaments vacil·len -probablement perquè eren poc sòlids- i els núvols del mal temps es 

congrien en l'horitzó. Passa que els propòsits més ferms -teòricament- s’esvaeixen quan 

es produeix una petita clariana en la fosca nuvolada. Ara -ara: després ja en parlarem- 

em sembla que ja podria dir que em dissequessin d'una vegada, sense contemplacions, i 

que m'instal·lessin definitivament al costat del Negre de Banyoles. Si m'hi vol! Davant 

de certes afirmacions que em semblen versemblantment gratuïtes, sense fonament, 

sempre recordo el sermó, en uns exercicis espirituals (en dèiem així) a l'Església del 

Corpus Christi, d'aquell capellà que ens explicava, amb tota mena de detalls, per peces 

menudes, amb una oratòria apocalíptica de primera, les penes de l'infern. Jo em deia: 

Com ho sap, tot això? Qui li ho ha dit? D'on ho ha tret? És el mateix que em dic quan 

em diuen coses que em sembla que se les inventen. Però no sé pas què és pitjor. Que 

diguin aquestes coses tan estranyes o que no et diguin res. Depèn, és clar, de qui esperes 

que te les digui. Què hem de fer? Anem a fer un tomb per la ciutat dels trabucaires? 

Com deia aquell filòsof de secà, el claustre convida a la reflexió: no hi pot fer res, ho 

porta a la sang. Cadascú que gaudeixi a pler de la part que li toca encara que li sembli 

que no s'han fet parts iguals, tal com demanava, no pas sense raó, el Trica, de Llançà. I 

vet aquí que em truca el meu àngel de la guarda, la meva fada protectora, la serenitat 
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àtica, la dona que em mana sense manar. Es tracta de lligar caps i m'ha telefonat a casa i 

tot. Potser ha mig festejat amb el meu germà, que troba la mar de simpàtic. Em diu que 

en el sopar de Sant Pere se'm veia tan desanimat. Potser. Vull dir, potser sí. Devia ser 

que feia una colla de dies que em tenien a pa i aigua. Les coses són com són, això no 

falla mai, però a vegades són com no sembla que siguin. I per què un dia no podríem 

anar a Viena? Qui hi tindria res a dir? Dic a Viena, a veure les pintures del vell Bruegel, 

el de la h esperpèntica, no a París o a Venècia. No se sap mai. De més verdes en 

maduren. De moment, deixarem passar aquesta setmana i després ja en parlarem. O ja 

en tornarem a parlar, com vulguin. Passa que jo hauria de treballar i no en tinc ganes, i 

això sí que és greu de debò, això sí que és la cosa pitjor. I si tant trobem que un text ens 

pot comprometre, hi afegim que hem perdut la boina bearnesa i que les pomes camoses 

van massa cares, o que val més una truita de patates que un diapasó cibernètic, o que les 

tortugues de riu i les fonts intermitents tenen el cop privat, o que quan els tipòmetres fan 

vaga de cíceros caiguts la Núria ens acull amb el més lluminós dels seus somriures, i, si 

més no, els qui ens llegeixin, una mica desconcertats, sí que hi quedaran! Ah, si 

retrobava la facultat de treballar amb mètode i profit, encara que se'm tanquessin les 

portes del paradís! Però no sembla que hi hagi res a fer. Sort, al capdavall, ben mirat, les 

coses com siguin, que tothom reclama, i que és impossible no atendre tantes 

sol·licitacions: una tanka, una cançó, unes normes molt estrictes, un patró gramatical, 

una carta ben escrita. La raó em diu molt bé el que jo hauria de fer, però el cas és que 

em nego a escoltar-la. Potser sí que val més que teclegi sense parar. Fet i fet, com deien 

molt bé Parmènides i el Minyó de Montellà, qui tecleja no deleja. D'altra banda, potser, 

o sense potser, el Gran Barrufeda i l'esbart dels seus acòlits, presidits per la insatisfeta 

Barrufeda Patates, no paren de conspirar. Que conspirin, que conspirin, quin goig que fa 

conspirar, si no en traiem res avui ens farà profit demà. No seria pas del tot desenraonat 

arribar a la conclusió que aquesta certesa, si es vol, aquesta idea, no deixa de tenir, en 

les circumstàncies actuals, i des del punt de vista psicològic, el seu vessant positiu. I no 

es pot pas negar que tots plegats patim d'una manca notable de perspectives de futur. 

Però el present és el present i imposa la seva llei. És veritat que, com diu la professora 

Santanac, descendent d'hugonots, el demà depèn parcialment de l'avui. El mal és que no 

sabem quina és la part de l'avui de la qual el demà depèn. I a mi, no vull dir qui em 

retreu que abuso dels connectors parentètics. Tot podria ser. Però no crec pas que sigui 

per aquesta raó que se'm tanquen les portes del paradís, un esplèndid heptasíl·lab, la 

mare que el va parir. Però bé cal que faci un pensament: occir un ciutadà helvètic, ni 
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pensar-ho. No sé pas d'on trauria la pistola, pobre de mi. I ara la Josefina em diu que ja 

he desbarrat prou. Si ho diu la incomparable Josefina, jo no la contradiré. El metge li va 

recomanar que anés amb boina -al cap, naturalment- i que prengués tres cops el dia una 

pastilla de Pambolissal, un nou producte alemany, o potser suís -molt probablement, de 

la Suïssa alemanya- que deien que feia meravelles. I, sobretot, que procurés tenir 

sempre la taula neta de papers. També li va recomanar que no fes gens de cas dels qui 

l'acusaven d'incoherència, que no era veritat, com molts es complaïen a propalar, que la 

coherència fos la mare de la ciència, i que en el seu cas concret la coherència era més 

aviat negativa i perjudicial. Sembla, però, que aquestes darreres paraules del facultatiu 

van ser escoltades pel capità de l'esbart de trabucaires, que l'única cosa que volien era 

tenir un motiu per a fer soroll -perquè es delien per fer soroll, és clar, però sovint, encara 

que no sempre, era mal vist, especialment per l'oposició municipal, que fessin soroll 

sense motiu- i com que no sempre trobaven un motiu prou vàlid en podrien prescindir a 

partir de la valoració de la incoherència proclamada pel doctor. Si no poden aconseguir 

de tu el que pretenen, procuraran, tant per tant, que, exasperat per la seva insistència, 

te'ls treguis de sobre amb males paraules, perquè aleshores, si més no, sempre et podran 

dir que ets un mal educat i que es pot no accedir al que a un li demanen sense faltar el 

respecte a la gent. Si davant la impertinència o la inconveniència d'algú imaginem, si 

ens hi trobàvem, una bona resposta, què ens priva d'imaginar-ne més d'una i, per tant, 

més d'una situació? Podríem dir, una situació imaginària per a cada bona resposta  

-també imaginària. I ara es veu que volia fer una altra observació sobre el meu text i ja 

no recordo què era. De sobte ens arriba una revelació sensacional: la d'una que es 

decideix a confessar -massa tard- que li agradaven els capellans. Fer l'amor amb un 

capellà havia estat, durant anys, el seu somni secret i inconfessable. Però havia tingut la 

mala sort de no conèixer sinó capellans virtuosos, insensibles als plaers de la carn o 

prou forts per a resistir la temptació, que -encara que no hi ha estadístiques sobre aquest 

punt, ni fiables ni no fiables- bé deuen ser la majoria. Tinc son -la maleïda son. I ganes 

de no fer res. I si ho engegava tot per la borda? Tard o d'hora ho acabaré fent. Em 

sembla que tot perd el seu sentit. El fisc em persegueix, els barrufets conspiren i ella no 

diu res. Com que tot em va en contra, me’n podria anar a París, passa que ja el tinc molt 

vist. I les paradoxes i els contrasentits teixeixen les seves xarxes al meu voltant. Caldria 

no explicar res, no preguntar res, eliminar tota la claror sense crear gens de misteri. 

Tornar a la grisor més absoluta. Si podia, tan sols, recuperar la capacitat de treballar! 

Treballar, treballar, i tenir la feina al dia! Treballar, treballar, sense el neguit del que em 
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puguin reclamar. Tot plegat és massa absurd. Al capdavall, el marit va ser el més feliç 

de tots, perquè la tenia quan volia -o gairebé- i no tenia por de perdre-la. Els tres 

amants, en canvi, passada la vanitat de la conquista, oblidant que s’hi havien dedicat 

com si fos una simple aventura galant, havien caigut sense remei en el parany del seu 

atractiu, així com el felí depredador cau en el parany del caçador, i s’havien convertit en 

tres pobres captaires d’amor, d’un amor que els treia el son, que els feia fer tota mena de 

papers i que només obtenien amb comptagotes. I en contínua gelosia del marit i dels 

altres dos rivals, vivien sempre amb l’ai al cor, tement de rebre el passaport en 

qualsevol moment. Dels tricicles -d’un determinat tipus de tricicle-, popularment se’n 

diu bicicletes de tres rodes, amb una inconseqüència que l’ús fa admetre sense reserves. 

S’ha de saber presidir. I dir, en un moment determinat, amb tota la solemnitat que 

escaigui, que s’aixeca la sessió. El document confidencial s’havia perdut en els arxius 

immensos de l’AAAM, sigla que no correspon -si més no en aquest cas-, tal com algú 

creu, a l’Associació d’Amants de l’Antònia Mataflorida, sinó a l’Associació d’Arxivers, 

Annalistes i Memorialistes. Curiosament, sembla que hi havia més d’un membre comú 

de les dues entitats. Els qui escrivien ad usum delphini, satisfets del seu dirigisme, no 

podien sospitar que, pensant en ells, n’hi havia que escrivien ad usum imperatori. L’he 

vista un moment, de lluny estant -i m’ha semblat més aviat poc atractiva. Caragirat! 

Heretge! Desvergonyit! Iconoclasta! Terrorista! Botifler! No, no ho dic pas per despit, 

la llunyania deforma la correcta visió de les coses. D’altra banda, si no em vol dir res 

més, bé hauré de lluir una expressió entristida, i, com a minúscul premi de consolació, 

potser podré guanyar un punt per una altra banda. Encara que molts es pensaran que és a 

causa de la persecució implacable del fisc. O dels atacs de l’esbart dels barrufets. N’hi 

havia uns que no es feien amb la cosina, perquè es veu que era la "traviata" de la 

família. Però per Carnaval -aquestes diades boges, en què tots es permet- no s’estaven 

d’anar-la a veure. Ja som més prop de Nadal que lluny de Sant Joan. Convé programar, 

encara que després no seguim la programació: cal evitar que arribi un moment en què 

no sapiguem què hem de fer ni on anar. La indiscreció és com el fumar: com més te’n 

saps estar, més fàcil i més satisfactòria és l’abstenció -o l’abstinència. I ara em diuen 

que fins i tot el seu germà era el seu esclau devot, el seu subordinat incondicional, 

sotmès a una dependència total, de bon grat assumida. Fins que una mostela amb les 

ungles ben esmolades se’l va fer seu. Curiosament, el Diccionari Fabra, si bé recull 

comunir ignora el seu derivat comunidor. Potser no són gaire abundants, els 

comunidors, però n’hi ha al Montseny, a Porqueres, a Unarre... Hi va haver un moment 
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en què la tirania de l’Antònia Mataflorida se’m va fer massa feixuga i opressiva. I, 

dissimulant les meves intencions, em vaig convertir en un individu brut, deixat, 

desordenat, desendreçat i balafiador, fins que ella se’n va atipar, es va separar de mi i 

em va demanar, i va obtenir, el divorci. Al cap de poc, em vaig casar amb la Claudina, 

que era la filla del capità general, i que no em manava gaire -ni de bon tros, tant com 

l’Antònia Matafloridà-, perquè, de fet, era una mica bleda, -ja se sap que no es pot tenir 

tot. Però al cap de poc l’Antònia es va casar amb el capità general, que era vidu, amb 

què es va convertir en una mena de sogra i madrastra alhora, entremesclada de capitana 

generala -amb més ganes de manar que mai. Deu ser veritat que ningú no es pot escapar 

del seu destí. Segons els erudits de la Pera calia dir capitana general per a designar la 

muller del capità general, i capitana generala seria, segons ells, la dona que té el càrrec 

de capità general, amb què contradeien els filòlegs de la Ceba, que postulen capitana 

generala en els dos casos, i els lingüistes de la Crosta, que en el seu famosíssim llibre 

d’estil, del qual se n’han divulgat gairebé cent exemplars -si no tants, una cinquantena 

llarga-, rebutgen decididament que es faci servir cap d’aquestes designacions, ni 

qualsevol altra, per a designar la muller del capità general i prescriuen que s’ha de dir la 

capità general per a designar la dona que exerceix aquest càrrec. Com es pot veure, 

nosaltres seguim els de la Ceba, potser sense gaire convicció, les coses com siguin, però 

per un o altre criteri ens hem de decidir. D’altra banda, hi he d’afegir que quan em vaig 

alliberar de la tirania de l’Antònia Mataflorida em vaig alliberar també de la de la seva 

mare, la Isabel, que m’estimava molt, que tenia gairebé una debilitat per mi -si digués el 

contrari, mentiria per la gola, que deien els antics-, però que no se sabia estar, ara i adés, 

d’incrementar el despotisme de la seva filla amb generoses racions del propi. I ara que 

amb el casament de l’Antònia amb el meu sogre ha esdevingut ella, la meva sogra, i ha 

incorporat la Isabel al clan familiar, resulta que aquesta ha esdevingut la sogra de la 

meva sogra... no, de la meva sogra no, del meu sogre, però, sigui com sigui, una mena 

de sogra per partida doble, de ressogra, que continua estimant-me molt -li va doldre 

molt que em divorciés de la seva filla o, més ben dit, que ella es divorciés de mi-, però 

que no deixa, sempre que pot, de manar-me, cosa que deu ser, segurament, l’expressió 

pràctica del seu afecte. És allò que dèiem del destí indefugible de les persones. Del rei 

Ataülf no sabem gaires coses. No sabem ni on ni quan va néixer. Sabem, això sí, que es 

va casar amb la belíssima princesa Gal·la Placídia i que es va establir a Barcelona. 

Gal·la Placídia era la dona més formosa del seu temps, una bellesa única, fascinant, i 

Barcelona era, en aquella època, una ciutat pròspera però petita i riallera, vora mar, 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

132 
 

voltada de camps de conreu, de pagesies, d’horts i de fruiterars, de bosquets de pins i 

alzines, i de fonts d’aigua contínua. Un autèntic paradís. Què més podia desitjar, Ataülf? 

Però tanta felicitat no podia deixar de suscitar l'enveja dels déus. I així tot plegat va 

durar poc i va acabar com el rosari de l'aurora (no com l'obra de la Seu, que deia aquell 

fatu i indocte periodista), perquè el pobre Ataülf no va trigar a ser assassinat per una 

colla de gots que aquell dia devien anar massa plens de vi. D'Ataülf si que es pot dir que 

li devia saber greu morir! La seva dona, la seductora Gal·la, es va consolar aviat. Va 

rebutjar les proposicions que li van fer un poeta gal que escrivia poemes 

incomprensibles i les d’un pintor emporità molt ric, però una mica llampat, i es va casar 

amb un general de brigada romà -els uns diuen que era general d'intendència i els altres 

general de farmàcia-, que ja li anava al darrere quan era fadrina, i que al cap de poc va 

ser coronat emperador, amb què Gal·la va esdevenir emperadriu -emperadriu de l'amor, 

de l'amor de cada dia, del plaer ben compartit i la joia de la vida. Va ser també de 

doldre, però, que el seu marit, al cap de poc d'haver ascendit al soli imperial, 

segurament extenuat de plaer, va passar a millor vida -i mai tan mal usada l'expressió. 

Segons les cròniques, la seductora vídua reincident, tanmateix, s’hi va fer ser encara 

molt de temps. La puntualització té molts enemics, uns enemics porfidiosos i 

recalcitrants. Insisteixen a dir que això o allò és molt car, que aquell o aquell altre va 

arribar massa tard, què eren molts de colla... i es neguen, fins i tot amb irritació, a dir el 

preu, l’hora a què va arribar, qui eren els d'aquella colla... Què se’n devia fer, de la 

pobra Irene? (Cròniques de la veritat oculta) La Irene rai. I altres persones individuals 

de qui, sovint, algú es pregunta, què se’n devia fer. Perquè hi ha un cas en què és tot un 

poble, format per una autèntica gernació, que desapareix de cop i volta i no se’n canta 

mai més ni gall ni gallina. Què se’n devia fer, dels huns? Perquè el cas és que van 

desaparèixer, talment com si se’ls hagués empassat la manigua, sense deixar cap rastre, 

al cap de molt cop de la derrota d'Àtila, que ara resulta que no es deia Atila sinó Àtila. 

Cada vegada són més pocs els qui confonen Haití amb Tahití, cosa fins no fa gaire tan 

freqüent. Naturalment, és un mal senyal (ara, amb l'evolució del llenguatge, diuen un 

mal símptoma) -per a Haití, naturalment. Avui poden passar tres coses, que són dues: 

que el vermell no piuli o que piuli i desentoni, o que piuli com ha de piular. En el primer 

cas, tant en la primera variant com en la segona, que és el més probable, val més que 

cantem la famosa ària de Tosca. I en el segon, farem com el gran Nap, el marit afortunat 

de la incomparable Josefina: ens atindrem a les circumstàncies. Per les circumstàncies 

es perd la vida. Les de temps, sense trigar, i les de lloc: la placeta de les aigües, el carrer 
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de la batalla guanyada per casualitat, el del poeta enamorat on senyoreja qui no 

s'enyora, i la guingueta de l'escorpí, tocant al monument de l’il·lustre conseller, al peu 

del qual vindrà un dia que cobraré drets d'autor per la meva adaptació de la lletra d'El 

bell Danubi blau. Hi vaig fer cap el dia de la gran celebració, però el meu cor era lluny: 

al país dels trabucaires. No va faltar qui em fes dentetes i tot. Ens fem dentetes els uns 

als altres. Els uns, d'una manera ostensible i descarada. Els altres, més discrets, sense dir 

res. Tant se val, que s'acosta Nadal. I no sabem si serà un Nadal musical. I ara farà un 

any jo era a la ciutat del Giotto, un poc pioc, no em moc del lloc, i espero en va qui no 

vindrà. Una setmana abans, aquest cop sí, jo faré cap a la ciutat dels trabucaires. El gos 

que es va suïcidar perquè no podia suportar la família (devien ser els Barrufeda) amb 

qui li havia tocat de viure. El braçalet de Tolosa de Llenguadoc. Qui es complau en les 

seves genialitats sovint ha de pagar els plats trencats. Els captaires d'amor tard o d'hora 

heuen una petita almoina, a cops generosa i tot, I la pressa és com tot, és relativa: a 

vegades ve de cop i volta, a vegades, després d'haver-se manifestat inicialment, poc o 

molt imperiosament, desapareix sense deixar rastre. Hi ha coses més clares que les 

altres. Ens demanen que siguem conseqüents, conseqüents del tot, amb tot el rigor 

imaginable. I ens ho demanen els qui no ho són gens, perquè consideren que ells estan 

al marge de cap mena de conseqüència. Els Barrufeda conspiren, conspiren sense parar, 

els Barrufeda no saben que jo estic al teu costat. Això és un fet, un fet real, pesi a qui 

pesi, o faci mal. Però hem de respectar els morts. Els morts i els vius, naturalment. Els 

vius, que el dia més impensat també ja seran morts. Tot va molt de pressa. I jo no 

voldria causar cap problema a ningú, ni ser mai inoportú, que tot plegat rima amb tu. Jo 

soc un autor de bon acontentar, amenaçat constantment per la guillotina traïdora. 

Guillotina, guillotina, tu també heptasil·labeges, però no pas tan dolçament com la meva 

Josefina, Josefina, Josefina, com tu no se'n sap pas cap, ni tan sols la incomparable 

Josefina del gran Nap. Però es veu que els tres grossos volums de la Breu introducció a 

l'estudi de la gramàtica contenien, en els seus exemples, un cabal d'informació secreta: 

la situació exacta del tresor amagat, l'organigrama del Servei Secret, la vida íntima 

d’uns quants personatges de molt de supòsit, la relació detallada de totes les meves 

trobades amb la meva dama, les intrigues, conxorxes, conspiracions i maquinacions del 

Gran Barrufeda i de l'esbart dels seus acòlits, les frustracions de la boterudeta Barrufeda 

Patates, la solució d'una colla d'enigmes falsament lúdics, la increïble història de l'home 

foca i el dos per cent, les reflexions del claustre silenciós, un grapat de rimes insòlites i 

de sinònims incontrolats i cinquanta coses més. Una vegada, essent joveníssim, en plena 
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tardor, voltava tot sol pels alts del Pla Guillem, on vaig fer la coneixença d'un parell de 

paquetaires que anaven a Prats de Molló (l'indret del darrer barretinaire de França), que 

em van voler convèncer, amb raó, de la meva imprudència temerària. "Si us passa 

quelcom qui vos hi sap, aquí dalt?" És veritat que moltes vegades som on no ens sap 

ningú, on, segons qui faria un aliret si ens hi sabia: qui es creu un triomfador, que 

gallegi, que gallegi, qui es creu un triomfador que gallegi a cor què vols. Una copa, dues 

copes, quantes copes, com hi ha mon, una copa, dues copes, tres copes entre tots dos. 

Tanmateix, es fa tard. Les perspectives són les perspectives, i siguin del color que siguin 

bé les hem d'assumir, la gent fa via en totes direccions, els uns amunt cap a casa, els 

altres avall, al teatre o al concert. És així. Adeu, amor meu, adeu, ens veurem quan ens 

veurem. Ara, amb el filòsof Molas, passem revista a l'obra d'en Cesc, pintor. Una mica 

de feina no aniria pas malament. Els records no fan la feina. Però l'escriptura mana, 

encara que no acabem de saber si massa críptica o massa entenedora. Plou, i ho fa sobre 

mullat, que és la millor pluja que al món sigui. El gran Boccherini, un músic de primera 

de debò, d’una inspiració delicada i suggestiva excepcional. Demà ja en parlarem una 

altra vegada. Com que ja som de nou a la tardor, qui sap si tornarem a veure l'esplèndida 

castanyera intergalàctica, que, segons la brama, va desembarcar d'un ovni que es va 

posar al cim del turó del Putget. Els tres budes que fan morros, en Maluk, en Xaruk i en 

Miralacinta, com que era l’època de les pluges, es van arribar fins a Arenys de Mar, 

perquè algú els havia parlat de les formidables rierades d'aquell indret, quan un bon 

aiguat es desferma a les muntanyes del Montnegre. Es veu que els feia molta il·lusió, de 

contemplar l'espectacle de les forces desfermades de la natura, i, sens dubte, els hauria 

inspirat algunes profundes reflexions morals i metafísiques. Però se'n van endur una 

grossa decepció, perquè malgrat la pluja, per la riera d'Arenys baixava només un corrent 

d'aigua no superior a un pam d'alçada. Imprudentment, van exterioritzar més que no 

calia la seva decepció, dolent-se que el bon déu de la pluja s'havia mostrat massa gasiu, 

cosa que va ser molt mal acollida per alguns vilatans que els van sentir, i van haver de 

cuitar a fer-se fonedissos camí de Caldetes, no sense que en Miralacinta, que era a qui 

sempre tocava rebre, en sortís amb alguns trencs i vergassades, que li van fer enyorar el 

bàlsam guaridor de l'aigua del Karma, de què sempre anava ben proveïda la seva dolça 

Claror de l'Alba, que aquell camí s'havia quedat a casa. L’esbart dels esotèrics es va 

escindir de l’Assemblea de la Calma adduint que eren massa transparents, encara que 

s’ha dit que en realitat se’n va anar al darrere de les formidables anques remenadisses 

d’una mulata volcànica que es deia Lali, segons els uns, o Guida, segons els altres, i a la 
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qual s’atribuïen tres marits, que responien als noms de Trinitat Llopis-Danielof, 

Kikimongo Batubutongo i Sòcrates de Porquerols. També es va dir que un d’aquests 

tres marits, amb tota probabilitat Kikimongo Batubutongo, que sempre anava curt 

d’armilla, havia estat subornat per alguns dirigents de l’Assemblea perquè induís la seva 

muller a extremar la seva remenadissa i s’endugués on volgués els esotèrics, que no 

feien sinó crear problemes i originar maldecaps. El cas és que quan l’Assemblea de la 

Calma es va veure alliberada dels enutjosos esotèrics, els membres de l’Assemblea van 

poder esmerçar els seus esforços en una querella de nova planta perquè ja feia un cert 

temps que els tenia el cor robat: la querella entre els partidaris de la comunicació escrita 

i els partidaris de la comunicació verbal. Els primers, entre els quals hi havia el 

venerable i docte Prassindiran de la Cullera, famós pels seus estudis de paleografia, més 

concretament de l’escriptura uncial post-carolíngia ultrapirinenca; el semicatedràtic de 

semiòtica Humbert del Ressò, i el professor de comunicologia comparada i comunitària 

Company de la Comellabona, es van trobar aviat en desavantatge respecte als seus 

contrincants, al capdavant dels quals hi havia el president vitalici de l’Esbart d’Esmolets 

Metafísics, el doctor Mateu de Lluc i Marcjoan, ben secundat per un bon parell de 

secretàries de primera, la professora Violant de Pianant, casada en primeres núpcies 

amb un cèlebre professor de cal·ligrafia musical que es deia Donat de Soldevila, però 

més conegut per l’hipocorístic complex Do de Sol, i de qui es va separar perquè passava 

massa temps -quan era temporada- escoltant el cant del rossinyol, i en segones núpcies 

amb un flautista de la banda municipal, que es deia Pasqual del Timbal, molt conegut 

perquè, com a violí d’Ingres, tocava el cornetí de pistons (i el voraviu a qui podia); i 

amb una princesa de la casa regnant que es deia Isabel, que s’havia casat amb un capità 

de llagut que es deia Quintí de Trascantó, de qui s’havia separat perquè no es movia mai 

de casa, i no perquè passés massa temps fora de casa, embarcat, tal com propalen els 

saviassos de l’escola historiogràfica del "Retard", tan enderiats a llegir els psalms a 

l’inrevés, i que havia substituït, encontinent, per mitja dotzena d’amants no titulars, de 

nòmina imprecisa. Aquest desavantatge del partidaris de la comunicació escrita respecte 

als que defensaven la primacia de la comunicació verbal, obeïa al fet que aquells no van 

reeixir a trobar un bon substantiu que els servís de designació inconfusible i 

determinativa, car escriptura es revelava inservible perquè ja des d’antic havia adquirit 

un significat massa concret, com a designació d’una cosa més que no pas d’una acció o 

un procés. En canvi, els seus contrincants, els qui defensaven la prioritat de la 

comunicació verbal, com que aquesta designació complexa alternava amb comunicació 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

136 
 

oral, també complexa, i aquesta es va poder resoldre en una de simple, l’oralitat, un cop 

descoberta, i conscients tots els seus partidaris del valor de la troballa, la van esgrimir, 

airejar, propalar, propagar, difondre, usar, utilitzar i fer servir en tots els casos de què va 

ésser qüestió, tant si venia a tomb com si no. Però la victòria dels partidaris estrenus de 

l’oralitat es va veure al capdavall amargada per l’entrada de cavall de sicilià de la 

gestualitat, que ells mateixos, en un bon principi, havien encoratjat decididament, 

perquè la veien com una aliada enfront de l’enemic comú, la comunicació escrita, però a 

la qual van haver de cedir, al capdavall, i a contracor, una bona parcel·la de poder. 

Acusen en Jordi Banyarriquer de corrupció administrativa, i en Jordi Banyarriquer 

accepta l’acusació impertorbablement i només al·lega que els diners són realment tan 

llaminers (i cita un pap de Rom i tot, aquell que sempre deia als seus cardenals. "Caleri, 

caleri, que són la sal de la vida!") que no és gens estrany que sempre hi hagi qui no 

sàpiga resistir les temptacions amb què volen comprar les voluntats i el poder de 

decisió. Tothom s’esparvera i s’esgarrifa del cinisme de què usa en Jordi Banyarriquer. 

Després, però, resulta que ha estat un gestor d’una honestedat més que exemplar, 

desinteressat totalment dels seus propis guanys materials, fins al punt que ha deixat de 

percebre -ordinadors canten- algunes quantitats no del tot menyspreables que en bona 

llei li corresponien en concepte d’honoraris legítims. Es veu que en el fons del fons és 

un cínic i cínicament, per tant, ha adoptat actituds de cínic en casos en què no li 

pertocaria de fer-ho. En aquest món hi ha d’haver de tot. Si la Marta m’abandona i em 

menysté la Montserrat m’hauré de suïcidar el dia més impensat. Quan la princesa 

Liliana de Dia va publicar el seu llibre de caràcter autobiogràfic Les meves experiències 

extraconjugals, que van fer tanta forrolla, per raons òbvies, algú no va deixar de fer 

observar l’excel·lent qualitat literària de l’obra, que va semblar més que sospitosa. I 

anàlogament es va esdevenir amb La gent que he conegut, del famosíssim mestre cuiner 

Goliat Mitjanguila, que la feina era seva quan havia de redactar una carta personal, i 

amb Trenta anys de music-hall, de l’estrella de la cançó i de l’escena Estrella de 

Labarda, que deien que amb prou feines sabia de llegir i escriure. El cas és que totes tres 

obres estaven molt ben escrites, amb un llenguatge ric i saborós, fluid i d’una gran 

plasticitat, sense arcaismes ni purismes innecessaris i detonants, però amb una correcció 

gramatical impecable. I, és clar, aviat es va saber que en tots tres casos els autors 

d’aquells llibres no havien aportat altre que el nom i la informació necessària, però que 

qui els havia escrit era el Negre de Banyoles, que era un expert en la matèria. Els 

desenganys amorosos de l’espia el van emmenar a passar hores i hores pensant i 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

137 
 

reflexionant, cavil·lós i abstret, passejant incansablement, amunt i avall, en un espai de 

dimensions reduidíssimes, cosa que va sorprendre i desconcertar els agents del servei 

secret que tenien la missió de controlar tots els seus passos i tots els seus moviments. En 

Joan va dir que no creia que passessin de cinquanta, i en Ramon que, segons ell, eren 

més a prop del centenar que de la cinquantena. Va resultar que n’hi havia cent cinc, 

però, segons en Joan, el càlcul d’en Ramon no era pas més encertat que el seu, car en 

cap cas no havia dit que arribés al centenar i el sobrepassava. Dir que tal o tal fet s’ha 

esdevingut com a conseqüència lògica de tal altre és molt arriscat: hi ha el risc que un es 

vegi embolicat, sense voler-ho, en una discussió sobre si és lògic que tal causa 

produeixi tal efecte. Tan poc lògica que és la majoria de la gent i de quina manera la 

lògica -o el que entenen per lògica- els té el cor robat! La precaució, doncs, mana de dir, 

simplement, que tal cosa és la conseqüència de tal altra, sense, però, esmentar la lògica 

per res. Aquell ha deixat de venir perquè li sembla que li fem mal paper. Ep! Jo no dic 

que sigui lògic que hagi deixat de venir perquè li sembla que li fem mal paper. Jo només 

dic que ha deixat de venir perquè li sembla que li fem mal paper. Més val tenir-la lluny 

que no pas tenir-la tan a prop i no poder-la veure. Hi ha més partidaris del pacifisme que 

de la pau. A la pau, a molts, tant els fa: el que els importa és el pacifisme. Si no 

paréssim de treballar, quanta feina que arribaríem a fer! L'aigua sempre presenta les 

escriptures de les seves propietats. Va ser fàcilment seduït per la fascinant Antònia 

Mataflorida, que era mestra d'amor, i va ser així captat pels tentacles de la secta Dos. Li 

van prometre la companyia de l'Antònia, però a l’hora de la veritat no va ser la de 

l'Antònia Mataflorida sinó la de l'Antònia Crostó, que era la boterudeta majordona de 

mossèn Ignasi. Es val doldre d'aquella fal·làcia, però ja no hi havia res a fer i s'hi va 

haver de resignar. Al capdavall, d'altra banda, l'Antònia Crostó també era una dona. La 

Beatriu Clavellina, la filla del doctor Clavellina, era una noia prima i fina, amb aspecte 

d'àngel anèmic, anèmica ella mateixa, evanescent, esborradissa, malaltissa, delicada en 

tots els sentits de la paraula, ingènua com un lliri, poruga, incapaç de resistir la visió del 

mal, subjecta a terribles depressions periòdiques. El seu pare la va fer créixer amb una 

cura sol·lícita i continuada, com un floreta d'hivernacle. Si no, se li hauria quedat pel 

camí. Fins que va conèixer el jove poeta Gregori Viladrigues amb qui va iniciar una 

relació vagament amorosa, romàntica, platònica, d'una espiritualitat total, absolutament 

desproveïda de qualsevol espurna de sensualitat. Tot i que la Beatriu semblava una dona 

no gens apta per al matrimoni, dels mecanismes i de l'essència del qual no tenia la idea 

més lleu, i la consumació del qual li hauria representat un trauma de conseqüències 
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imprevisibles, el doctor Clavellina no va dubtar a afavorir la relació de la seva filla i el 

poeta, que va acabar en un casament amb totes les de la llei. No era un llop amb pell 

d'ovella sinó un llop amb una esquella penjada al coll, que, per la seva dolenteria, li 

havia penjat, sense que se la pogués treure mai, la terrible bruixa Sadurnina, que 

senyorejava per l’Obaga Fosca. Sort que al nostre país els moviments sísmics tenen 

poca importància: si qualsevol dia es produís un terratrèmol catastròfic, els polítics 

vulturins també s'afanyarien, joiosos, a donar la culpa al govern de la Generalitat. No 

crec que ella faci cap comentari, ni abans ni després: ni em preguntarà si hi vaig ni em 

dirà que com és que no hi vaig anar. Si no hi vaig és cosa meva i ho acceptarà com un 

fet natural, que no li importa ni l'afecta. En Job de les Prunes va rebre un anònim fet 

amb ordinador en què es rabejava en l’enumeració dels amants de la tendra Estefania, la 

muller d’en Job de les Prunes. Semblava impossible de saber qui era l’autor de l’anònim 

infamant, però una experta grafordinòloga que es diu Cinta Miralpeix l’ha identificat 

d’una manera irrefutable: ha resultat que era en Lleonard del Rouregròs, despitat perquè 

la tendra Estefania -malgrat la seva generositat habitual- no l’havia volgut incloure a la 

seva nòmina. No cal dir que en Lleonard del Rouregròs ha estat avergonyit públicament 

i l’han expulsat de la Societat d’Informàtica Carismàtica. Les gitanes i les víkingues. 

Entre les unes i les altres es repartien el pastís fins que van arribar les mulates. Hi ha 

moltes persones de qui costa imaginar-se què fan, ara, en aquest moment. Especialment 

els personatges que han desaparegut de la circulació. La comtessa Natàlia de Du, dama 

de confiança de la princesa imperial. Les obligacions del seu càrrec no coneixien cap 

límit, en cap sentit. Hi va haver un moment en què el seu marit, el comte Hilari de Du, 

es va manifestar, sembla, un poc crític, potser podríem dir vagament poc condescendent 

pel que fa a certs aspectes de les obligacions de la comtessa, que, naturalment, no tenia 

horari. La princesa imperial, que en va tenir notícia, va actuar de la manera expeditiva 

que calia esperar: un dia va fer comparèixer el comte a la seva presència i, amb poques 

paraules, li va explicar les normes bàsiques del sistema ortogràfic vigent: tot el que feia 

la comtessa era obeint a altes raons d'estat, i el comte ho havia d'admetre i acceptar amb 

un sentit de la tolerància absoluta, sense la més mínima vel·leïtat de fer morros i cara 

llarga, cosa que el comte, que era, naturalment, addicte devot i incondicional de la 

institució imperial, va assumir definitivament. Un dia es van aplegar els poetes 

enyorívols, els jugadors de patacons i els camàlics anèmics, i var decidir fer una societat 

que els aplegués a tots. Com que no van reeixir a trobar un nom amb el sincretisme 

mínimament desitjable, van optar per un de neutre, desproveït de referents i de 
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connotacions. En van dir Agrupació Amical La Violeta Vermella, que no va deixar de 

suscitar molts comentaris, alguns de positius i laudatoris i els altres més aviat negatius, 

francament crítics -especialment càustics i mordaços. Enguany les bruixes faran la 

castanyada sense castanyes ni panellets, ni tan sols no podran beure un vaset de 

moscatell. Però, per Nadal, encara no saben què faran. I ella se n’anirà pel camí de dalt 

si no se’n va per la carena. La censura esmola l’enginy. D’altra banda, als qui tenien 

vocació de censor, llegir coses que no entenien els posava nerviosos. Sempre es 

preguntaven què devia voler dir, aquell vers inintel·ligible, al capdavall qui sap si 

producte de l’escriptura automàtica o metàfora superrealista o gratuïta. En Miralacinta i 

la seva dona, la dolça Claror de l’Alba, contemplaven la lluna plena i la seva imatge 

reflectida en el mar. La dolça Claror de l’Alba va dir que la lluna es mirava en l’aigua 

del mar talment com si fos un mirall. Però en Miralacinta, que a vegades contradeia la 

seva dona, no per gust de contradir-la sinó com a reacció contra el complex 

d’inferioritat que sentia envers ella -tothom li deia que no feia ni deia sinó pel que ella 

deia-, li va replicar que la lluna no es mirava al mirall sinó que es banyava, cosa que va 

fer dir a la Claror de l’Alba "Tu sí que et banyes". Era una de les seves respostes 

habituals, quan li semblava que en Miralacinta havia dit una bertranada massa grossa. 

Però es veu que el Gran Paparreta va sentir la resposta de la Claror de l’Alba i la va 

interpretar erròniament. Es va pensar, aquell tros d’animal, que la Claror de l’Alba havia 

dit al seu marit "Tu sí que duus banyes!", i en va deduir que la Claror de l’Alba era una 

dona fàcil i el seu marit un pobre infeliç. I com que era un reprimit que no havia bufat 

mai cullera, va decidir aprofitar la primera possibilitat per a intentar alguna cosa. 

L’ocasió no va trigar a presentar-se quan la Claror de l’Alba va enviar el seu marit a la 

plaça de les Olles a comprar una cassola de terrissa. El Gran Paparreta es va acostar a la 

Claror de l’Alba, li va dir que el vestit que duia l’afavoria molt i el desvergonyit li va 

posar la mà al damunt, com si volgués apreciar la qualitat de la roba que havia ponderat. 

Però la Claror de l’Alba no era una dona per deixar-se engalipar per un subjecte tan 

llord i primari com el Gran Paparreta. En va tenir prou de dir, com qui anuncia un gran 

perill, "La Patates, la Patates! Que ve la Patates!" En sentir-ho, el Gran Paparreta, 

sempre temorós de la irascibilitat de la seva dona, es va tornar lívid, va deixar la dolça 

Claror de l’Alba i va fugir precipitadament per la porta del darrere. Jo no ho dic pas, que 

el raïm fos verd. Madur i ben madur, que era! Jo només dic, justament, que era massa 

amunt, i que em vaig atipar de fer salts i més salts, tot plegat per a no esgarrapar-ne sinó 

uns quants granets. Si la Marta no em diu res i em menysté la Montserrat, no em puc 
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quedar com si res, talment com un encantat. El que passa -Saps què passa? que diu la 

gent- és que tot plegat ja no són sinó les escorrialles de la vida. Però, què som capaços 

de fer, que tingui encara una mica de sentit? Sentir la porta que grinyola -la porta per on 

ella surt o ha de sortir- i unes passes de dona, que passen i s’allunyen, i que podrien ser 

les seves, per exemple, no pot pas deixar indiferent... Però com que les voluntats no es 

poden governar, tot plegat és inútil i no val pas la pena d’encaparrar-s’hi. Si hem de 

teclejar, almenys que en quedi alguna cosa, unes petites notes lingüístiques o morals, o 

uns comentaris al Talmud de Bibilònia. Això no es pot suportar. Els pinxos de barri, 

quan se’ls demana un petit servei, sovint esdevenen tot de cop cavallers sol·lícits i amb 

ganes de servir. Si discutim de gramàtica, o de llenguatge, hem de prescindir totalment 

de les afirmacions conceptuals que es puguin desprendre dels exemples adduïts. La 

meva dona, l’Antònia, va fugir amb en Jaume, el marit de l’Esperança. Què havia de fer, 

jo, pobre de mi? Em vaig quedar amb l’Esperança. Naturalment, no era pas tan maca, ni 

de bon tros, com l’Antònia, però què s’hi pot fer. Sempre s’ha de dir val més això que 

res. Pitjor hauria estat haver-me quedat sol del tot. Mossèn Venanci Bicornell va 

convèncer l’Angelina que si una dona feia l’amor amb un capellà, encara que fos 

casada, no cometia el pecat d’adulteri. I com que el seu marit, en Damià, era poc devot 

i, a més, no la satisfeia prou, va trobar en el digne eclesiàstic la solució perfecta. Només 

hi havia un punt per al qual no trobava una solució satisfactòria: si mai en Damià, veient 

la relació que ella tenia amb mossèn Bicornell, li preguntava fins a quin grau d’intimitat 

havien arribat, no li podia negar la veritat, perquè la mentida sí que és un pecat de bo de 

bo. Afortunadament, en Damià no li ho va preguntar mai. L’orde eqüestre de l’Espígol 

Daurat estava format per vuitanta cavallers, la història dels quals s’explica en 

l’extensíssima i detallada Crònica dels Vuitanta. No és igual dir d'algú que és un 

analfabet que dir-ne que no sap de llegir ni escriure. En el primer cas, l'epítet es pot 

considerar insultant o denigratori: és la tendència que tenen tots els epítets que indiquen 

una mancança, un sentit negatiu, a ésser usats com a insults. Però, en el segon cas, ens 

limitem simplement a descriure un fet. Per a molta gent no solament el nom fa la cosa 

sinó que, a més, la inexistència del nom equival a la inexistència del fet, de la cosa. 

Algú ens indica -per exemple- que si no accedim al seu desig ens podem topar amb 

grosses dificultats en altres aspectes del nostres interès. Com que les paraules amenaça i 

represàlies no han estat mai pronunciades, no admetrà mai que, en realitat, ens va 

amenaçar amb represàlies si no accedíem al seu desig. Nadal podria arribar com si res, 

sense que la meva dama es digni telefonar-me ni dir-me ni mitja paraula. N'hi ha que es 
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pensen que tenen l'exclusiva del dret a l'elitisme. Com que totes dues es mostren 

esquives i es distancien de mi, les confondré en una de sola: així m'estalviaré feina i em 

venjaré una miqueta -molt poc. Sou molt amable, president, de convidar-me, però jo 

només desitjo la companyia de la meva dama. Em diu que ja ens veurem: m'ho diu per 

dir-m'ho o té el propòsit, o el desig, de veure'm? Sembla que estem tots d'acord que cal 

actuar segons les circumstàncies. I com que no sabem quines seran, les circumstàncies, 

aquelles que es donaran en cada cas, de moment -fins que no coneguem les 

circumstàncies- ja no caldria parlar-ne més. Però n'hi ha que no s'hi resignen i es 

complauen a preveure unes determinades circumstàncies hipotètiques, però ben precises 

i definides, perquè diguem com actuaríem, si les circumstàncies fossin precisament 

aquelles. Ja ho veuríem, depèn, segons com, d'acord amb les circumstàncies... No, que 

ara diem si és que es donaven unes circumstàncies determinades, ben precises, 

detallades, definides... Bé, doncs diguem que actuaríem d'acord amb les circumstàncies 

de les circumstàncies... Apa! Què us ha semblat? Tothom diu que és tan dolça i tan bona 

noia, tan amable i generosa, tan incapaç de fer mal a qui sigui, que no sap tenir un no 

per a ningú: i això sí que és ben veritat. Ara, però, el digne mossèn Bicornell, que és un 

sant baró, li ha exigit formalment que posi un certs límits a la seva generositat, que la 

limiti a dues persones, ell mateix i en Damià, és clar. Però ella va pledejar a favor d'un 

tercer, el pros Daniel, que era molt jove, i que més que no pas un amant era un criat, un 

servent addicte i fidel, i, encara, extremament afectuós i manyac. I al capdavall, mossèn 

Bicornell, talment com a vegades fan els metges amb algunes debilitats poc nocives dels 

seus pacients, va accedir a no suprimir-l'hi, li va permetre de mantenir-lo. Malgrat tot, 

no és pas gens desencertat de pensar que tot i el gran respecte i la devoció que ella sent 

per mossèn Bicornell, el seu altruisme i la seva generositat són tan notables, tan 

desbordants, que al capdavall és molt probable que no li faci pas gens de cas. Qui sap si 

tornarà a ploure. I jo m'enyoro com un vedell. I no sé veure la manera d'evitar-ho. I si 

em moro d'enyorança? No seria pas el primer. Però també he de mirar que no passi, que 

faria molt de mal efecte! Els galifets van erigir un tòtem a la sogra de Déu, la qual, 

complaguda i agraïda per la deferència -era el primer cop que rebia una atenció 

semblant- els protegia amorosament. Aquest fet va provocar moltes reaccions, tan 

curioses com diverses i oposades. Els suixinites, per exemple, indignats fins al punt més 

alt, deien que Déu no tenia sogra, i rebutjaven aquesta idea com si fos una heretgia, una 

falta de respecte envers la divinitat. En canvi, els ulamites, terriblement desconcertats, 

no sabien què dir -i, efectivament, callaven com uns morts i procuraven que no se'n 
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parlés gaire. Els capsigranyites, que sempre es delien per ser originals, deien que Déu 

tenia moltes sogres -tantes com mullers. Però els galifets, que sabien molt bé el que 

volien, deien que n'hi havia una de principal -prímula entre iguals, deien ells. Però de 

moment no havia quedat ben clar si es referien a les dones o a les sogres. I quan van 

tractar d' aclarir-ho es van dividir els parers. Així, el gran arxiparler Nomassec de la 

Cadira, que era el principal teòric de l'Escola del Sot del Roure -escola mixta de 

micologia i de pensament (de fet, la majoria dels seus membres es dedicaven únicament 

a anar a buscar bolets)- afirmava que la sogra principal de Déu era evidentment la mare 

de la seva dona o muller principal. Però les proposicions del gran arxiparler van ser 

combatudes, especialment amb el silenci i amb el desdeny olímpic, pels professors de la 

universitat, que tenien un sentit corporativista molt marcat, car Nomassec de la Cadira 

s'havia mantingut sempre al marge de l'ensenyament universitari, i així, els catedràtics i 

els seus professors auxiliars van acabar imposant la idea, sense donar mai la cara ni 

comprometre-s'hi formalment, que totes les mullers de Déu tenien la mateixa categoria i 

que, entre les sogres, n'hi havia una que, per mèrits propis, i no per mèrits reflexos, 

derivats dels de la seva filla, era la principal de totes. En tot cas, semblava que la 

individualització, bé que anònima, de la sogra de Déu a la qual els galifets havien 

dedicat un tòtem no oferia cap dubte i ells n'estaven la mar de joiosos i satisfets, 

diguessin el que diguessin els pollosos dels suixinites, els llanuts dels ulamites i els 

orelluts dels capsigranyites. L’Igor del Cimbori, dit també en Gori del Licor, tenia el do 

de fer diners, fins i tot involuntàriament. Cosa que tocava, cosa que donava. Però ell no 

hi donava cap importància, els diners no el preocupaven. Es posava a tocar la flauta en 

un racó del barri vell i amb mitja hora feia més diners dels que necessitava per al seu 

pressupost diari. Naturalment, tenia tendència a congriar al seu voltant un mosquer 

espès de gent interessada -parents, amics i coneguts-, que s'adonava perfectament dels 

avantatges que havia de reportar la seva companyia, fer societat amb ell, anar a mitges 

en qualsevol negoci. Però l'Igor del Cimbori deia que el seu mal no volia soroll, que ell 

el que volia era anar fent i mirar en les ombres canviants el pas de les hores del dia i les 

formes sempre diferents dels núvols viatgers. I fer-la petar llargament, en algun indret 

tranquil i avinent, amb els seus companys habituals, el robot incomplet Quim Llautó, 

l'investigador privat Tap de Carbassa (que completava aquesta activitat amb la de 

pallasso de circ), un agent del Servei Secret que es deia David Campbell, que tenia com 

a nom de codi OOZ (i no ZZZ, com algú ha escrit, a partir de la forma oral Zero Zero 

Zeta) i que era el més dropo i esquenadret de tots els agents secrets i coneguts, i, encara, 
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a vegades, el pros Daniel, el torsimany més net de clatell que han conegut els segles. Els 

territoris del principat del Remei formaven un conjunt fragmentat i bigarrat de petites i 

antigues baronies, subbaronies, senyories, subsenyories, pabordies, comandes i batllies, 

cada una d'elles amb una jurisprudència, uns furs i uns costums propis. En totes elles es 

mantenia vigent l'antic dret senyorial del dret de cuixa, però amb unes condicions, unes 

característiques i unes limitacions pròpies i específiques de cada territori jurisdiccional. 

Així, mentre a la baronia de la Vallfreda era universal -això és, que el príncep en podia 

usar sense cap limitació amb totes les dones casades-, a la batllia de Dup aquest dret 

només el podia exercir un cop l'any, a triar entre la mestressa de Can Claramunt i la 

mestressa de can Masdevall, cosa que era un motiu de fricció i de reserves de difícil 

qualificació entre les dues grans famílies, perquè no solia ser prou clar si consideraven 

l'ús d'aquell dret antic per part del senyor príncep com un honor distintiu o bé com una 

subjecció ingrata i desavinent. D'altra banda, era ben probable que el parer dels amos no 

coincidís sempre amb el de les dones respectives. No és que l'exposició de cent anys de 

paisatgisme català sigui una gran cosa, perquè tot plegat aplega l'obra parcial de tres 

paisatgistes catalans, però el catàleg fa una certa gràcia i fa goig de poder-l'hi oferir. 

Passa que avui no té temps, ves què s'hi pot fer. L'atzar, però, bé ha permès que em 

digués que vaig molt elegant. Val més això que res. La tarda i la tardor conjuguen una 

hora bellíssima, que fóra tan agradable, de passar en la seva companyia! Ara cal esperar 

demà. En Guillem de les Taronges era l’últim representant de la nissaga d’un antic casal 

ultrapirinenc. S’havia doctorat brillantment en argonàutica, ciències emblemàtiques i 

dret extragalàctic, i, a més, era llicenciat en cibernètica positiva, demonisme paleo-

cristià i profilàctica (que cal no confondre amb la profilaxi). Era, a més, un notable 

poliglot i un expert buscador de bolets. Per tot plegat, tothom li augurava un futur 

brillantíssim, excepcional. A punt d’iniciar la seva carrera professional, dubtava entre 

l’empresa privada i la gestió pública (si hagués optat per la política, els partits se 

l’haurien disputat, els de la dreta, els de l’esquerra i els del mig). I segurament que al 

capdavall s’hauria decidit per una actuació polièdrica (que no és igual que polifacètica), 

car les seves singulars aptituds plurals bé ho haurien permès. Però un bon dia es va 

topar amb la Noemí. La Noemí tenia una expressió fosca, profunda, concentrada, que 

era un autèntic forat negre, amb una força gravitacional increïble, esgarrifosa, com 

només tenen els forats negres. I el pobre Guillem de les Taronges va tenir la dissort de 

ser captat per la força d’aquella expressió i absorbit sense remei, engolit per aquella 

mena de xuclador còsmic, i no se’n va cantar mai més ni gall ni gallina. Qui sap si ha 
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arribat a ser més feliç que no hauria estat si s’hagués realitzat el que tothom en predeia. 

Hi ha qui es complau a creure-ho així, però el cas és que tot el que se’n pugui dir no són 

sinó especulacions gratuïtes, sense cap fonament. A vegades pot semblar que qui té raó 

és qui diu l’última paraula, cosa que origina discussions inacabables, perquè tothom 

aspira a enraonar l’últim com a reconeixença de la seva suposada raó. La raó ofereix la 

particularitat curiosa que s’ha de donar a qui ja la té. A qui s’enfada amb raó se l’ha de 

desenfadar -se l’ha de calmar- reconeixent que té motius per a haver-se enfadat i no -

cosa contraproduent-, com fan alguns, volent-li fer veure que aquests motius són 

inexistents. Se sospitava, o se sabia amb una cert coneixement de causa, que hi havia 

una història paral·lela a la història oficial. Però ningú no podia pensar que aquesta 

història paral·lela comportava, al seu torn, una altra història paral·lela. Anàlogament, els 

qui especulaven sobre la possible existència de la quarta dimensió no es podien 

imaginar que hi havia també la cinquena. Molt sovint, encara que no ens miri ningú, 

hauríem de fer com si ens miressin. Com més escriguis, més cosa quedarà de tu. El seu 

somriure val tot l’or del món. No me’n puc pas alliberar -per més que els seus 

compromisos -quins compromisos?- em privin tan sovint de la seva companyia. Però ja 

comença a fer fred: de moment ja ha entrat a les cases i no se n’anirà fins que els arbres, 

que encara conserven una bona part de les fulles, no hagin reverdit. Bé, qui sap si demà 

podré gaudir una estoneta de la seva companyia. I ara, m’hauria de posar a treballar de 

valent i deixar-me estar de romanços. Hi ha dues menes de realitats de condició 

negativa, de realitats que es presten especialment a una descripció crítica: aquella de què 

podem parlar perquè no ens ofèn, o perquè en podem quedar al marge, o, dit altrament, 

aquella que, en general, hem conegut sempre, en la qual hem viscut i ens en podem 

desmarcar, i aquella que ens ofèn pel fet d’existir, que voldríem ignorar, aquella que és 

una innovació, una interferència, i de la qual, pel simple fet de parlar-ne, sembla que 

contribuïm a estendre patent de la seva existència. Si el resultat és el que esperàvem, 

què importa que la història sigui una història de la vora del foc, una història increïble, 

empassar-se la qual equival a combregar amb rodes de molí? Teníem ganes de perdre-la 

de vista i de sobte se’n va anar per pròpia iniciativa, adduint raons relacionades amb el 

seu marit. En realitat es veu que no es tractava pas del marit, sinó de l’amic. Tant és, és 

igual: el que importava era perdre-la de vista. Què se’n deu haver fet, de l’acròstic que 

vaig fer a mans de la meva dama, i en què deia que l’estimava? El conserva entre els 

seus papers, les seves coses? O, un cop llegit, ha anat a parar a la cistella? I, si l’ha 

conservat, on anirà a parar, el dia de demà? Quina serà la seva destinació final? Què 
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pensarà, qui el pugui arribar a llegir un dia? Aquell banau va confondre l’estrella de la 

tarda amb l’estrella de Nadal, i, naturalment, tant l’una com l’altra van haver de 

puntualitzar: cada una d’elles era cada una. I aleshores aquell gamarús es va pensar, o 

va voler fer veure, que en l’actitud de cada una d’elles hi havia un sentiment de 

menyspreu envers l’altra, com si s’ofenguessin per la identificació, cosa que és d’una 

falsedat absoluta: l’estrella de la tarda i l’estrella de Nadal van cada una per les seves, 

però es respecten mútuament i es tenen tota la gran consideració que mereixen cada una 

d’elles. La dolçor dels records comporta, alhora, la melangia, l’enyorança: però n’hi ha 

un que no, que és el dolç record de les inútils antigues intrigues. Hi ha moments en què 

no sé pas on m’agradaria ser. El rei i la reina van decidir divorciar-se, anul·lar el seu 

matrimoni. Però com que cap dels dos no estava disposat a renunciar a la reialesa es van 

repartir, després de discutir-ho àrduament -de consensuar-ho-, els honors, les facultats, 

les funcions, els drets, les prerrogatives i les atribucions. L’endemà de la terrible batalla 

contra els moros, en Pere se’n va anar a trobar els tres gegants, en Rouregròs (que tenia 

cara de talòs), en Rocalta (que feia cara de mula malalta) i en Cimallut (que sempre 

semblava que anés perdut) i els va explicar la història de l’ungüent que havia arrabassat 

a la bruixa mora Zubeida Z. Zulaida (de qui s’ha sabut després que era cosina germana, 

tant per part de pare corn de mare, de la temible i bellíssima Noemí, la de la cara fosca 

corn un forat negre, cosa que explica moltes coses, i presidenta del Sindicat de Bruixes 

de Vallgorguina). Però els gegants, corn que no eren gaire llestos de mena, volien 

sempre fer veure que ho eren amb el procediment tan senzill, i tan universalment 

practicat, de no creure’s res del que els deien, encara que els ho digués un minyó com 

en Pere, que respirava franquesa pels quatre costats. I li van dir que allò era una mentida 

de les més grosses (això ho va dir en Rouregròs), que no s’ho creia ni ell mateix (això 

ho va afirmar en Rocalta) i que si era que els volia aixecar la camisa (això ho va 

preguntar en Cimallut, que, per una vegada, feia servir adequadament una frase feta: era 

dels que deien "Es va acabar com l’obra de la Seu", "Això és la mare del Tano" i "Fa 

tots els papers de l’auca", volent dir -l’infeliç!- que algú ho sabia fer tot). En Pere va 

jurar que el que deia era tan cert com que aquell dia era divendres. Es veu que, de fet, 

aquell dia era dissabte, però en Pere, que no duia al damunt ni calendari, ni agenda ni 

almanac, s’havia descomptat d’un dia, perquè aquell any era any de traspàs, o potser 

perquè agrupava en un sol dia els dos que havia passat -la nit de cada dia- en companyia 

de la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal Campaner, però els tres gegants, que 

no sabien mai en quin dia vivia, no se’n van pas adonar. Es veu que hi ha fantasmes i 
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fantasmes: n’hi ha que són silenciosos i discrets de mena, i aquests són perfectament 

suportables. A vegades, segons com, fins fan una mica de companyia i tot. I demà, què? 

Espero que em trucaran per felicitar-me. Pobre de mi! He de confessar -qui s’ho podria 

imaginar!- que ho espero amb candeletes. Veient la insistència d’en Pere, en Rouregròs 

li va proposar de fer la prova amb ell, proposta a la qual es van sumar els seus dos 

companys no solament de fatigues sinó també de barrabassades, d’atzagaiades i de 

disbarats, això és, el bestiota d’en Rocalta i l’oligofrènic d’en Cimallut. I en Pere, que 

no sabia què era la por -no sabia si ara alta o baixa, grossa o prima, maca o lletja, galta-

rosada o ullmarcida, geperuda o esquenadreta, discreta o xerraire, eixerida o tòtila, 

desperta o ensopida, blanca o negra, rossa o bruna, bruta o neta, trista o alegre, 

fantasmal o beata, dolça o salada, amargant o picant: de fet, només sabia que era 

femella, i potser per això tenia tantes ganes de conèixer-la, especialment després de les 

seves inoblidables vivències amb la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal 

Campaner i, sobretot, amb la dolça Claror de l’Alba, la muller del buda Miralacinta-, va 

pensar que potser aleshores la podria conèixer i va accedir de bon grat a les 

proposicions dels tres gegantassos, és a dir, exactament, que li tallessin la cantimplora 

perquè després la hi tornessin a afegir amb l’ungüent meravellós de la bruixa mora 

Zubeida Z. Zulaida (més que probable cosina germana de la Noemí de la cara fosca com 

un forat negre). I els tres gegants no es van fer pas pregar gens. I com que tots tres 

volien ser qui tallés el cap d’en Pere d’un bon cop de sabre, s’ho van fer a palletes i, 

contra tots els pronòstics va guanyar l’animalàs d’en Cimallut, que reia com un betzol. 

I, efectivament, d’un cop de sabre ben donat, el cap de carbassa d’en Cimallut va 

escapçar en Pere. El dia que ella va saber que el marit ho sabia! I que ho sabia gairebé 

des del primer moment. Amb els tips de dissimular, d'inventar-se històries i excuses, de 

justificar l'ús del temps amb tota mena d'invencions i de subterfugis, i de comiats 

precipitats, a corre-cuita, i d'endreçar les coses, que no quedés cap rastre! Qui era que 

havia enganyat a qui? Aquesta sí que la hi faria pagar. Com a mínim s'ha de tenir un 

secret, un secret que ara i adés, en moments en què un se sent predisposat a la 

confidència, té el desig de revelar, per compartir-lo i, així, assaborir-lo més, però que no 

s'ha de revelar mai. Qui revela el seu secret, per miracle ha de ser que no se n'hagi de 

penedir. Ara, que els altres sospitin o endevinin que un té un secret, encara el valora 

més. I passen les hores tristes, i el seu silenci esdevé pesant com una llosa de plom. I tot 

seguit, en Rouregròs l’hi va tornar a posar a lloc mentre en Rocalta l’untava amb 

l’ungüent meravellós de la bruixa mora i en Pere va tornar a la vida, més eixerit i 
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trempat que mai. Però, al capdavall, sense haver conegut la por i amb més ganes de 

conèixer-la que mai, perquè cada cop se la imaginava més encisera i seductora. Però vet 

aquí que es produeix la trucada tan anhelada, la trucada de la reina, i ens trobem i anem 

a prendre un whisky. I somriu dolçament, encara que la meva corbata no li acaba de fer 

el pes, però me’n regalarà una segons el seu gust i jo la lluiré content i satisfet. Està 

muntat així, això! Com deia el capità del bergantí que venia de Màlaga i anava a 

Marsella (les dues emes), avui per vós, demà per mi: no en parlem més. Els novel·listes 

que escriguin i els enamorats que s’estimin. I aquesta colla d’indoctes banaus, amb 

quina alegre desimboltura que practiquen la incoherència, tan difícil d’aconseguir als 

qui la cerquem i la festegem amb afany. Se sospitava que el Magne Cosí, tan sever i 

inflexible, el Cosí Germà, tan llunàtic i rampellut, i el Tòtem-Tòtem (que segons com 

semblava una mica infeliç i segons com era més aviat proteic) eren una mateixa i única 

persona, però el cas és que no ho gosava dir ningú, si més no en veu alta -i en veu baixa, 

amb prou feines. Es creia que com més poc se’n parlés, millor. Tothom considerava, 

més o menys, que era preferible fer veure que s’ignorava la seva existència i, alhora, 

tenir molt present, per al govern d’un mateix, que no solament existia sinó que era 

gairebé omnipresent. Alguns hi afegien omnipotent i omniscient, afirmació, certament, 

exagerada. Ara, que hi aspirava, no en dubtava ningú. És clar que hi havia alguns casos 

de discrepància en la creença en la identificació entre el Magne Cosí, el Cosí Germà i el 

Tòtem-Tòtem. Així, per exemple, a la comunitat d’Il·luministes Regulars (i 

Independents) no s’estava ningú de manifestar la seva adhesió filial i la seva devoció 

incondicional al Tòtem-Tòtem i no volien sentir parlar ni del Magne Cosí ni del Cosí 

Germà, figures que ignoraven, com si no existissin, o bé que menyspreaven 

declaradament. Cal aclarir que aquesta actitud, de fet, era pròpia de les il·luministes. car 

els il·luministes eren molt més escèptics, cauts i reticents, però no gosaven manifestar 

gaire obertament el seu parer perquè vivien en un estat de supeditació permanent 

respecte a les il·luministes, que, dins la comunitat, eren prepotents, i ells no tenien 

ganes de buscar-se maldecaps innecessaris. I si un dels marits vingués a faltar? Potser ja 

és massa tard per a tot plegat. En tot cas, és evident que cal lluitar aferrissadament per al 

manteniment de la individualitat. Enguany no hi haurà sortida de tardor: els dies són 

comptats. De fet, potser són moltes les coses que no hi haurà. Tot plegat no pinta gaire 

bé. De moment no hi haurà sopar -amb la reina, vull dir. No sé pas si no en té ganes, o si 

no pot de debò. I de nou haurem de dir, però a l’inrevés, com el capità del bergantí que 

anava de Màlaga a Marsella. Bé ens hi haurem de resignar Ara tenim el Negre de 
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Banyoles la mar de picat perquè el Negre de Calella li ha pres protagonisme. Aquests 

també podrien dir com el capità del bergantí que anava de Màlaga a Marsella. Què 

faríem, si ara fóssim cent anys endarrere? És molt bonic, això de ser realista i tocar de 

peus a terra, i donar-se el gust de fer que els cofoistes baixin dels núvols del seu 

optimisme complagut! Però quan els idealistes suposadament cofois comencen 

declarant el seu pessimisme, aleshores la seva actitud sembla que molesti els realistes, 

com si aquells no fessin el paper que realment els pertoca. Els costa d’admetre -als qui 

es tanquen dins la torre de vori d’una serenor cruel, com va dir el poeta- que els qui es 

comprometen per la causa puguin ser tan lúcids com ells. I que s’ho mirin amb tanta 

fredor. Un bon nombre dels disbarats que es diuen és responent a certes preguntes. Si no 

es fessin tantes preguntes no es dirien tants disbarats. La dona no el deixava descansar 

prou: a vegades el treia del llit i tot. I quan podia, descansava d’amagat -amb quin goig: 

com si fes el salt a la dona! Per la qüestió del temps -pluja, vent, fred- no val pas la pena 

de molestar les divinitats amb els nostres precs. Encara podria ser contraproduent. Val 

més no dir res, i si el temps no s’aclareix demà ja s’aclarirà demà passat. El soroll 

d’estripar és altament agressiu: sempre fa l’efecte que qui estripa un paper està enfadat. 

Com que passen els anys tant sí com no, els qui no es moren es fan vells. La seguretat i 

la fatuïtat són cosines germanes -com la marta i la fagina. En Tadeu de la Ginesta, que 

era bígam, solia fer la manilla, al Casino de Dalt, amb un magistrat que es deia Sever 

Dalcodi, el qual li va explicar que la bigàmia era un delicte castigat per la llei. I li 

aconsellava, com a amic, que procurés de regularitzar la seva situació matrimonial. En 

Tadeu de la Ginesta es va espantar: no ho hauria dit mai, ell, que la llei es fiqués en 

aquelles coses! El cas és que, sense trigança, es va divorciar de totes dues dones. Algú li 

va dir, es veu, que no calia tant. Però ell va determinar que, posats a fer, valia més fer-

ho ben fet. D’altra banda, sembla que al capdavall ja estava una mica tip de totes dues. 

Qui mira per on passa no ensopega massa. Qui llambrega no ensopega. Sembla com si 

adduint la professionalitat ja es pugui justificar tot. De l’infern han expulsat per relapse i 

per heretge un dimoni que a un damnat no volia menjar el fetge. L’amor, amb les seves 

hores tristes, el temps que fuig i els enemics que ens volen destrossar la terra: a vegades 

sembla que tot conspiri i tingui un signe negatiu i advers. Es tracta d’assistir a llocs que 

donin matèria per a explicar una cosa o altra: la presentació d’un llibre, una lectura de 

poemes, un sopar... Passa que hi ha coses que no es poden explicar. El pobre Prometeu, 

encadenat a la roca del telèfon, es desespera veient com passa el temps inútilment, el 

temps insonor. I de sobte s’apaguen els llums. I aleshores apareix i els breus instants en 
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la foscor són els més lluminosos que un es pugui imaginar, uns instants meravellosos, 

pels quals tant havíem glatit. I després, és clar, ve la segona part, amb una corbata, una 

bufanda i el catàleg de l’exposició de Hans Memling. I projectes de futur: modestos, és 

veritat, però com deien abans, val més això que res. Que sopin, que sopin de gust, que 

val més un aperitiu en bona companyia que el sopar més opípar del món. I després 

cadascú explicarà el que més li convindrà. I ara comença el mes amb la tarda més breu 

de tot l’any. Cada persona -amb els qui l’envolten, és clar- és un món, sovint poc o molt 

surrealista. Evocació del sopar improvisat a la casa amb piscina. Les obligacions 

domèstiques roben temps a la intimitat. I encara s’anuncia el gran trasbals. La Nosa i la 

Cosa se’n van a ballar, la Rosa, gelosa, no hi vol pas anar. Se’n van a l’alegre vila de 

Llançà. El poeta Homer, qui recordarà? Em moro per tu, allarga’m la mà. La Nosa i la 

Cosa se’n van a sopar, quina de les dues més s’atiparà? Jo no diré res, ni avui ni demà: 

el nostre secret ningú no sabrà, per molt que el baró el vulgui esbrinar, l'endemà, quan 

sigui l'hora de dinar. La Magda i la Lena es van a banyar: l'una pren el sol, l'altra vol 

nedar. La Marta s'ho mira, somriu i se'n va. El poeta Homer coincidirà amb l'apocopat 

marquès de Santà. Tots dos són discrets, cap d'ells no dirà el que han vist al vespre 

abans de sopar. La Lena i la Magda se'n va a comprar: la Lena maduixes, l'altra bacallà. 

L'Antònia gitana es fa desitjar de setze galants, galants de secà, d'ermot i garriga: cap 

d'ells no l'haurà. El baró reporta com va anar el sopar, els signes externs sense 

interpretar, els signes dels fets que abans van passar, que el poeta Homer va presenciar 

amb l'apocopat marquès de Santà. Sovint es diu que tot és relatiu. Però la frase inclou 

una contradicció: s'ha de dir que gairebé tot és relatiu. Res no priva que els consells i els 

parers lleials siguin erronis. Tant és que el contingut de la conversa reportada sigui 

absolutament banal, perquè les antenes són finíssimes i capten perfectament que el que 

importa és l'ocasió de la conversa. Les dones, si no són putes, convé que ho semblin una 

mica. I si ho són, aleshores és millor que no ho sembli. Tothom coneix la silueta 

inconfusible dels Encantats, dos cims gairebé bessons, probablement els més 

característics del Pallars, que s'alcen gairebé al costat mateix de les aigües del llac de 

Sant Maurici. No és gens estrany que aquests dos cims hagin inspirat diverses llegendes. 

N'hi ha una, que és la més coneguda de totes, potser podríem dir i tot la versió canònica 

o oficial, segons la qual els Encantats eren dos germans bessons afectats d'una parla 

mimètica. Algú els preguntava, per exemple, "T'agrada, l'arròs amb conill?", i ells, 

invariablement, contestaven, a l'uníson: "La Rosa amb conill? Oh, m'encanta!" O bé, per 

exemple, "T'agrada, Nadal?" I ells responien: "Oh, sí, m'encanta anar dalt!" O, encara, 
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qualsevol altra cosa: "T'agrada, el jazz?" I ells: "El jaç? Oh, sí, m'encanta!" I a còpia de 

dir "m'encanta" a tot el que els preguntaven van quedar convertits, efectivament, en uns 

encantats per sempre més. Però hi ha una altra versió molt coneguda i, alhora, molt 

diferent, de la llegenda dels Encantats. De fet, es tracta d'una altra llegenda, que no té 

res a veure amb la primera. Segons aquesta altra llegenda, els dos bessons haurien estat 

encantats per unes fades o unes bruixes -o potser per unes que eren alhora una cosa i 

l'altra- de la muntanya. Cal recordar, tanmateix, que les bruixes sempre són bruixes i les 

fades, molt sovint, és que els falta una mica de sal. Diuen que el petit va ser encantat per 

una dona de pell bruna que es deia Antònia, versió de la qual no es coneix cap variant. 

En canvi, l'encantament del gran no coneix una atribució unànime. Els uns diuen que el 

va encantar la Montserrat, davant de qui tothom quedava encantat, els altres afirmen que 

el va encantar la Marta, que era prou capaç d'encantar-te, els de més enllà diuen que va 

ser la Josefina, que tenia la cara tan fina, i, encara, n'hi ha que afirmen que va ser la 

Isabel, que tenia els llavis de roses i mel. Els diminutius, que volen ser afectius, sovint 

degraden. Quan fem talment com si ens miressin els morts, respectem i honorem el seu 

record. L’excepció generalitzada esdevé la regla. Quan tu em deies que et digués alguna 

cosa, jo no sabia gaire bé què t’havia de dir. Ara que ja sé molt bé el que et vull dir no 

sembla que et plagui gaire d’escoltar-me. El magne cosí viola el destí del dolç violí. El 

Gran Barrufí, del Gran Barrufeda cadell i mastí, i rèplica trista del magne cosí, rondina, 

fa morros i no sap què dir. Ni toco la flauta ni toco el flautí: escolto la nit i miro el matí. 

Qui sabria què podran dir de mi! Per si de cas, li he regalat el catàleg dels dos compares 

de l’abstracció, Kandinski i Mondrian, i això m’ha valgut un breu i fugaç moment 

d’intimitat amb la meva dama. L’enveja i la vanitat -inconfessades- dels grans homes 

ens fan sentir, més que cap altra cosa, la necessitat de ser modestos i humils. Em deien 

que la Filomena, en realitat, no es deia Filomena, que havia canviat d’identitat perquè es 

volia desentendre del seu passat, i que si jo l’hagués sabut, aquest passat, probablement 

m’hi hauria mirat més. Són de la broma! Un dia, la Filomena em va dir que me n’anés a 

fer un volt de serra, perquè esperava la visita del gran arxipaborde i la natura de 

l’entrevista que hi havia de sostenir, i de la qual esperava molt de goig, excloïa la 

presència de tercers. No cal dir que vaig obeir amb diligència i docilitat. Vaig passar 

una estona passejant lentament pels carrers del barri del cotó hidròfil i la casualitat va 

fer que topés amb la Lena, que feia molt de temps que no havia vist. Em va dir si la 

volia acompanyar i ho vaig fer de bon grat. Com qui no ho vol, em va dur fins al local 

de la secta de la Ceba, que queia per allí a prop. La Lena em va presentar la Cleta i la 
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Queta, que junt amb la mateixa Lena, formaven el comitè de recepció. I em van fer 

passar a la sala oriental de les Taronges, on en aquell moment celebraven un acte semi-

ritual presidit per l’arxisacerdotessa Serena Baplena, acte que comportava algunes 

libacions de vi de quinze graus aromatitzat amb canyella deuterocanònica. I quan vaig 

dir a la Lena que se m’havia fet tard i que me n’havia d’anar, que la meva Filomena em 

devia estar esperant, perquè ja devia haver acabat l’entrevista amb el seu gran 

arxipaborde, la Lena, la Cleta i la Queta em van dir que no me’n podia anar, ja que la 

meva participació en el seu acte semi-ritual comportava un inici d’iniciació a la 

iniciàtica i les coses havien de seguir el seu curs. I aquella mateixa nit ja em van 

tonsurar i vaig haver de fer un jurament d’adhesió devota a l’arxisacerdotessa i em van 

fer integrar a l'àrea de novicis de la secta. Aviat vaig saber que a la Ceba hi havia tres 

faccions, dues d’elles ferotgement enfrontades, encara que externament guardaven les 

formes, que eren els del Tema i els del Rema, i una tercera que apareixia com a neutral, 

i que predicaven la concòrdia i la via de l’entesa. A vegades val més fer por que goig. I 

arribem a la fi de novembre, i plou, i cauen les fulles dels arbres -cosa que ara fa goig, i 

no quan som tot just al principi de juny. Si n’hi ha que són tan xerraires és perquè 

nosaltres mateixos els donem l’ocasió de ser-ho. Ara observo que en lloc de l’ús 

tradicional de mots indefinits com alguns o uns quants diuen X. En lloc de dir "Uns 

quants dels assistents van dir que sí" diuen "X dels assistents van dir que sí". O en lloc 

de "N’hi havia alguns que eren molt interessants" diuen "N’hi havia X que eren molt 

interessants". L’agulla i el bolígraf es disputen la dama, que es limita a somriure, secreta 

i reservada. Els del Tema eren ortodoxos, conservadors i continuistes, i els del Rema 

renovadors, esburbats i parafernàlics. I de sobte, arriben notícies dels musicals, amb un 

encontre inesperat -si més no, per una de les dues parts. I no fan cap referència a 

l’absent, malgrat que totes dues parts no deuen deixar de tenir-lo a la pensa. Però cap de 

les dues no pot imaginar el motiu real -el motiu profund- de l’absència. Ara, que, qui 

sap com acabarà tot! De fet, l’agulla sap el secret del bolígraf, i el bolígraf voldria saber 

el de l’agulla -i qui sap si el sospita. Però aneu a saber què és millor. I aquí tenim el 

desembre que no sabem què ens reserva. De moment, li donarem una insòlita 

benvinguda amb dolços i llaminadures, preludi qui sap de què, preludi potser de res. Tot 

això, naturalment, independentment de la trucada promesa, que com tantes altres 

promeses, qui sap si es produirà mai. Es veu que sí, que el poeta és carismàtic de debò, i 

un esbart nombrosíssim d’admiradors i, sobretot, d’admiradores s’aplega al seu voltant 

a la casa dels pastissos. Però no tothom hi ha fet cap pel poeta. Hi ha qui hi ha anat per 
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la dama, per la dama de l’amor, potser una mica cansada, fins atabalada i tot, cosa que 

no enterboleix el seu aire lluminós. Kandinski agrada més que Mondrian. Fins i tot a qui 

no ha vist l’exposició sinó solament el catàleg. Bé, abandonem les escorrialles de la 

gernació tumultuosa i optem per la intimitat de les llunes de l’home de Torelló i el racó 

tranquil i assossegat del Tòfol de les Amèriques. Convé relaxar-se i fer-se unes quantes 

confidències. Històries d’editors egolàtrics, de poetes malaventurats, d’escriptors 

superbiosos i creguts, d’autors -autors de què?- que malden per l’autoria, de 

conspiradors inútilment cautelosos (M’han dit... m’han dit que la setmana passada hi va 

haver una reunió de generals monàrquics), de sospitosos sense motiu... Bé, al capdavall 

el preludi no haurà estat un preludi de no res, i en tindrem una per a explicar, que, 

naturalment, silenciarem però què serà com si l’expliquéssim: els secrets ens 

enriqueixen. I s’acosten dies foscos, i bé cal que hi hagi un punt lluminós que ens 

serveixi de referència positiva. Tanmateix, les referències musicals es limiten al passat. 

No es pot tenir tot. De primer, la Queta i la Cleta, que dominaven l’àrea de novicis, em 

van sotmetre a unes condicions de vida duríssimes -curiosament, semblava que la Lena 

s’havia desinteressat de mi-, encara que no vaig deixar d’observar com si la meva 

presència creés entre elles una certa rivalitat, que es podia interpretar, potser, com una 

mena de preferència, la qual, en tot cas, em va valer l’animadversió dels novicis més 

veterans, com en Xescó Capgrisany, que era un xicot no gaire alt, rabassut, espès, de 

cara de lluna que s’ha llevat amb mala lluna: en Robert Malgam, que era esmolat i 

bellugadís, amb la mirada de fura inquieta; i, encara, en Lluc del Fang, que era un bon 

xicot, amb una pietat que tenia interès a fer veure que no volia exterioritzar, i, de fet, de 

caràcter dèbil i vacil·lant, que sempre tenia por de comprometre’s. El cas és que en 

Xescó Capgrisany, que era esclau de la Queta, en Robert Malgam, que ho era de la 

Cleta, i en Lluc del Fang, que volia i dolia, me’n van fer de tots colors. Però qui més em 

va amargar l’existència va ser el semivenerable Venanci de l’Espluga, que era gran 

mestre d’ortodòxia sectària. S’havia casat amb una marmanyera desimbolta que es deia 

Natàlia, que el feia passar per l’adreçador. Això feia que el semivenerable Venanci de 

l’Espluga, per eliminar o compensar el complex que li causava la submissió a la seva 

muller, exercís, sempre que li era avinent, la seva autoritat d’una manera abusiva, i jo 

vaig ser un dels que van haver de sofrir aquestes conseqüències. Enguany els estornells 

han tornat a fer la seva aparició a la plaça de Catalunya. L’hivern passat, no sabem per 

quins misteris, no es van dignar fer-hi acte de presència. Sempre n’hi ha que creuen que 

calia haver fet allò que no van fer -o que no van fer els altres. Així, un que vaig conèixer 
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al carrer Berenguer d’Entença, el famós i energumènic capità dels almogàvers, el qual  

-no Berenguer d’Entença sinó el que jo vaig conèixer a l’hostal designat amb el seu 

nom- hi havia anat a parar, en aquell hostal, perquè havia apunyalat la seva dona, sobre 

la infidelitat de la qual es veu que tenia indicis reveladors. El pobre feliç es planyia del 

seu malaventurat rampell que l’havia menat en aquell indret, i reflexionava -massa tard- 

sobre les nombroses solucions alternatives per les quals hauria pogut optar en les seves 

circumstàncies, totes elles -les solucions- sens dubte netament preferibles a aquella per 

la qual s’havia decidit. A la secta de la Ceba, els del Tema es dividien en dos grups, els 

de la Vena i els de la Veta, els primers de tendència metafísica i els segons de tendència 

simbolista, bé que precisaven sempre que no optaven pel simbolisme sinó per la 

simbòlica. I els del Rema es dividien en tres grups: els del Delta, partidaris d’un 

dinamisme extrem, els de la Beta, que advocaven pel sincretisme, encara que no 

especificaven mai clarament de quins elements, i els de la Zeta, que evitaven sempre de 

comprometre’s inicialment i aspiraven, però, a dir l’última paraula. Els del Lema, com 

ja he dit, volien ser imparcials i situar-se per sobre les divergències -usualment 

soterrades, això sí- que enfrontaven els dels Tema i els del Rema. Però, a més, hi havia 

encara la Dixi, que no sabia ningú per qui estava formada i, per això, el seu esment 

causava un cert desassossec, un desassossec semblant al que jo sento quan fa dies que 

no veig la meva dama, especialment perquè em sembla que no té gaires ganes de 

veure’m. Però en aquest món hi venim a patir. Rient, rient, però, sembla que era ahir 

que versejàvem inútilment sobre l’amenaçadora buidor de l’estiu i vet aquí que ja hem 

arribat a l’època en què, a la tarda, el dia és més curt. En Pere Sense Por, veient la cara 

que feien en Rouregròs, en Rocalta i en Cimallut, els va preguntar si es veien amb cor 

de sotmetre’s a l’experiment que havien fet amb ell, això és, de deixar-se tallar la 

cantimplora perquè la hi tornessin a posar a lloc tot seguit, amb una bona untura de 

l’ungüent de la bruixa mora, i els tres gegantots, qui sap si en el fons una mica a 

contracor, però perquè no fos dit que no era tan valents com en Pere -de fet, vivien una 

mica del prestigi, com tanta i tanta gent-, hi van venir bé. En Cimallut, a l’últim 

moment, va estar a punt a punt de negar-s’hi -al capdavall, com veurem, tot i que era 

oligofrènic va demostrar que era el més lúcid de tots tres: això ja passa més d’una 

vegada-, però no va gosar. En Pere Sense Por, doncs, els va tallar el cap i, tot seguit, els 

el va tornar a posar a lloc i va untar la ferida o juntura amb l’ungüent meravellós de la 

bruixa Zubeida Z. Zulaida. de qui s’ha sabut després que va arribar a embruixar el 

Magne Cosí, cosí del Gran Paparrí, tots dos poc o molt parents del Gran Fadrí Digodí, i 
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que li va fer fer tots els papers de l’auca, cosa que el pobre Magne Cosí va dissimular 

com va poder a fi de no convertir-se en la riota de la Confraria de la Doctrina 

Protocanònica i en el cap d’esquila de la Congregació del Tam-Tam Demiúrgic. Però, 

no s’ha arribat a saber del tot si ben bé a posta o bé a causa d’una distracció lamentable 

-potser el xicot tenia el cap en un altre lloc, i qui sap si pensava en els inefables 

moments que havia passat en la companyia de la dolça Claror de l’Alba-, el cas és que 

en Pere els va posar el cap a l’inrevés, és a dir, mirant cap endarrere. I quan els tres 

pobres gegants es van veure d’aquella manera -que miraven en un sentit oposat al sentit 

en què caminaven- els va fer una sensació molt estranya, complexa i desagradable, com 

una mena de barreja de por, angúnia, basarda, ridiculesa, complex d’inferioritat, tensió 

arterial o pressió descompensada, inseguretat, boira al cap, por del dir de la gent, artrosi, 

fracàs social, insatisfacció, desassossec, pruïja i incomoditat. I estranyament impulsats 

per aquesta sensació, a la qual no van saber resistir, en Rouregròs, en Rocalta i en 

Cimallut van arrencar a córrer com uns desesperats i, com que amb el cap girat no veien 

on posaven els peus, aviat van fer una mala fi. Diuen que en Rouregròs es va anar a 

estavellar contra els murs de la ciutadella dels Perdularis Penibètics, que eren uns murs 

d’odi, de prejudicis, de rancúnia ancestral, de mania persecutòria, d’enveja i d’aversió 

d’una solidesa granítica. En Rocalta, en canvi, que tampoc no veia on posava els peus, 

va caure al pou sense fons que havien obert els de la Ignorància Unida -enemics corals 

ferms dels Perdularis Penibètics, però es veu que només de portes enfora i de cara a la 

galeria, per la qual més d’un fa el que normalment no faria, i ho fa si de cas de nit quan 

no ho gosa fer de dia, perquè el cas és que els pinxos dels Patibularis Penibètics i els 

desgraciats de la Idiotesa Unida van confraternitzar sense rubor en l’ocasió de la mort 

d’en Rouregròs i en Rocalta. I en Cimallut? Es veu que la seva mort, no ben localitzada 

ni determinada, va tornar a enfrontar els Podrits Penibètics i els de la Ignomínia Unida, 

perquè tots dos grups la reivindicaven. N’hi ha que diuen que el pobre Cimallut ni va 

morir estavellat contra el negre mur dels Pòtols Penibètics ni va morir al fons del pou 

sense fons dels de la Intransigència Unida, sinó que se’l van menjar, qui sap si a parts 

iguals, les guineus i les formigues. En tot cas, i sigui com sigui, el fet és que no se’ls va 

veure mai més. Quan el rei d’aquelles terres, que es deia Bernat I (els seus enemics, que 

bé que pocs eren de la pell del dimoni, li deien Bernat Pudent), i que tenia un servei 

d’informació molt eficaç -sobretot tenint en compte l’època en què això passava, una 

època en què del servei d’informació encara no en deien servei d’intel·ligència-, va 

saber la notable participació d’en Pere en la magna aclarida de moros i com, al cap de 
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poc, s’havia desempallegat, com aquell qui no fa res, dels tres gegantassos -es veu que 

tant els uns com els altres li tocaven allò que no sona- el va voler conèixer tant sí com 

no, i el va anar a trobar a l’hostal de les Tres Daines Frisoses, que després d’una llarga 

temporada de poca concurrència ara es veia ple de gent, perquè hi havien instal·lat un 

servei de fotocòpies. I el rei, veient que en Pere, a més de valent i sense por, tenia un 

aspecte molt presentable, i se’l veia net de clatell i bon xicot, li va proposar si volia ser 

el seu gendre. Dit en termes equivalents, però més falaguers -sembla mentida com 

canvien, les coses, dites d’una manera o d’una altra- si es volia casar amb la seva filla, 

la princesa Isabel. I en Pere va dir que qualsevol deia que no, si més no segons el que 

reporten les cròniques textualment, bé que és ben probable que ho digués d’una altra 

manera, més adequada al cas i a les circumstàncies, perquè en Pere, després de tant de 

temps d’anar pel món buscant la por i alternant amb tota mena de gent -no oblidem, per 

exemple, la relació que havia tingut amb la dolça Claror de l’Alba, la muller del buda 

Miralacinta-, havia esdevingut un home de món. El cas és que al cap de poc es va 

celebrar el casament, amb la pompa adequada, un reguitzell de convidats (es veu que no 

hi havia ningú que els conegués tots), xerinola de la bona, tiberi del millor, a dojo -a 

betzef, com deia el poeta, que després, tanmateix, es planyia d’una molesta sensació de 

patiment ortopèdic en l’ús del llenguatge-, i vi a raig fet, i qui diu vi diu un ampli 

ventall de licors i altres begudes espirituoses, com és ara la ratafia, la malvasia i la 

mistela. I n’hi va haver més d’un que, sota els seus efectes, es va animar més que no 

calia i va cometre alguns excessos poc convenients, però ja se sap que en diades així no 

es mira gaire prim i es perdona tot. El que importa és que la princesa Isabel, que era 

rossa i amb uns ulls verds com unes maragdes de llei, tenia un no sé què a la mirada que 

a en Pere li va robar el cor tot seguit. I ella mateixa, després d’haver superat un lleu 

disgust inicial, perquè es veu que no li havia fet gens de gràcia que son pare, per més 

pare i rei alhora que fos, hagués disposat d’ella sense consultar-la en una qüestió tan 

delicada i, si més no en aquell temps, de resultats tan definitius com el matrimoni, 

semblava la mar d’ufana i satisfeta d’haver-se casat amb aquell xicot tan ben plantat, tan 

bon noi i tan valent, i deia que no l’hauria pas canviat ni per un parell de ducs numeraris 

ni per mitja dotzena de marquesos amb un baronet de torna. Sembla que era ahir que 

érem al solstici d’estiu, en què diu -però caldria veure si és veritat- que tota cuca viu, i ja 

som al solstici d’hivern, que ara ens apar que hagi de ser etern. Però en Pere continuava 

sense saber què era la por (la por, que a tants i a tants fa tanta por). I això, malgrat la 

mel del matrimoni, que li havia fet oblidar la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de 
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Cal Campaner, i àdhuc, potser, no pas segur, la dolça Claror de l’Alba, no l’acabava de 

deixar de ser feliç del tot. De fet, de feliç del tot, potser no se n’és mai. Especialment 

tenint en compte la condició tan fugissera de la felicitat. És la nit de Nadal, i per 

celebrar-ho, després d’un sopar frugal -anava a dir magre, però sort que he trobat a 

temps l’adjectiu adequat, que és frugal- m’he pres una copeta de vodka, que em recorda 

el dia d’avui de fa uns quants anys. Què hi voleu fer? Les coses són com són. Qui sap a 

qui ja han arribat els versos de l’interregne anyal del solitari. Però a qui havien 

especialment d’arribar ja em consta que han arribat. Jo escolto Boccherini i cremo 

esperit de cremar, perquè fa un fred que pela -tal com escau a la diada. Però qui deu 

pensar en mi? Potser qui ha rebut els versos de l’interregne anyal. Enguany no he fugit, 

com en anys anteriors. Però també hauré de fugir, per evitar la convergència de l’estrella 

amb cua amb els estels de primera magnitud de la gran constel·lació del Faristol. Però el 

pensament em vola cap a l’indret del gran comediògraf -on van dictaminar que els 

versos eren tristos i nostàlgics- i a l’indret del nom esdrúixol, on és impossible 

d’imaginar què s’hi esdevé. Però -tal com deia el gran Nap- quina serà la fi, d’això? El 

cas és que ara em teniu aquí teclejant de valent, sense el neguit que la dama em senti tot 

passant per l’altre costat de l’envà. I veient que el seu marit -ara el príncep Pere! Si el 

poguessin veure la Vicenta de Cal Rectoret i la Miquela de Cal Campaner...- es planyia 

incessantment de no saber com era la por -¿era rossa o bruna, víkinga o gitana, o qui sap 

si mulata castissa, calmosa o frisosa, rata sàvia o tòtila pels quatre costats, eixerida o 

bleda, mare mànigues o displicent, revinguda o sense tendrums ni molses, moderna o 

passada de moda, senyoreta o apagesada, dactilògrafa o estenògrafa, gasiva o mà 

foradada, pubilla o menestrala, xerraire o silenciosa, flor d’ametller o esbarzer punxut, 

flaire de ginesta o ferum de cabra, dormilega o noctàmbula, casolana o plaguejaire, 

cosidora o balconera, activa o passiva, tiquis-miquis o mira’m i no em toquis, fadrina, 

casada, bígama, separada del marit, divorciada o vídua?-, la Isabel -això és, la princesa 

Isabel- es va dir a ella mateix que si el seu maridet, el seu ratolí, volia saber què era la 

por, que no patís, que la hi faria conèixer ella, la por. I una nit de lluna plena, mentre els 

paquetaires tramuntaven la carena, perquè els guardes del fisc pensaven que en una nit 

com aquella no era gens probable que passessin i s’estaven tranquil·lament a la 

guingueta d’en Bocafina fent la manilla i bevent rom i ratafia, i, tot sigui dit, aprofitant 

qualsevol ocasió de pessigar l’anca de l’hostalera, que es deia -quines casualitats tan 

casuals-. Isabel, igual que la princesa, encara que tothom li deia la Bel, si l’amo no ho 

veia, i mentre en Pere dormia al gran llit nupcial -un superb tàlem barroc de disseny-, la 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

157 
 

seva dona el va descotxar i li va vessar pel damunt una galleda d’aigua freda, 

prèviament enriquida amb un nodrit esbart de peixos i de granotes. I quan el pobre Pere, 

amb la fredor de l’aigua, es va despertar de cop sobte i va sentir tots aquells animalons 

llefiscosos i bellugadissos, es va posar a xisclar, esfereït, dient: "Ai, quina por! Ai, quina 

por! Ai, quina por!" (crits que, desfigurats per la distància i els envans, van arribar fins a 

l’altra ala del palau, on van ser interpretats com "He mort el llop! He mort el llop! He 

mort el llop!", cosa que va produir una gran estupefacció en alguns dels cortesans). El 

cas és que, d’ençà d’aquell dia, en Pere, va viure feliç, content i satisfet, al costat de la 

seva dona, la princesa Isabel, que, a més de dolça i amorosa -era una dona de cap a 

peus-, li havia fet saber què era la por. I fins n’hi ha que diuen que en Pere, a qui la seva 

dona havia ensenyat què era la por, va llaurar sempre més dret que cap marit. El fet és 

que hi ha una gran tendència a confondre la condició femenina amb la condició humana, 

vull dir, a atribuir a la condició femenina allò que, en realitat, és propi de la condició 

humana. Bé que qui sap si també les dones ho atribueixen a la condició masculina, allò 

que és propi de la condició humana. Deien -sembla un fet comprovat- que la mare d’en 

Dalmau Masnou Caradebou era llunàtica, però es veu que no tothom donava el mateix 

sentit a aquesta paraula -la majoria, no pas tots, consideraven que era un gentilici. El seu 

pare era de la Garriga. N’hi havia que deien que retirava al pare i d’altres, en canvi, 

afirmaven que retirava a la mare. Sembla que hi ha ordinadors masculins i ordinadors 

femenins. Però encara no s’ha establert cap mètode fiable ni segur per a la seva correcta 

classificació en aquests dos grups. En tot cas, el Gran Paparreta, que ha informatitzat -es 

glorieja de la seva eficàcia i la seva modernitat- la seva magna campanya de denigració, 

difamació i desqualificació, ha encarregat un equip d’ordinadors, amb càrrec al compte 

corrent inexhaurible de la seva mestressa, la Barrufina Blanca, ha demanat que siguin 

femenins -a la insabuda, naturalment, de la irascible Paparreta-Patates. Qui m’ho havia 

de dir, a mi, que a més d’un doble sistema de noses frontals hauria també de pagar el 

beure per partida doble. No solament la meva dama -la dolça dama de l’amor, la rival de 

la llum de l’alba naixent, la germana de les estrelles- em fa el salt amb el seu marit i 

amb el seu amant, sinó que els he convidat a sopar a tots plegats. Però, què no faria, un, 

per la dolça dama de l’amor! I la vida no s’acaba guanyant la flor natural -si és que un la 

guanya. La vida continua. I tot passa aigua avall, bé que, a cops, ens fem la il·lusió que 

persisteix. El gran Balbamelk U Babalmek va ser acusat pel Tribunal Segon del 

Claustre d’atribuir-se ell mateix la condició de delegat del déu Sarpanitu, però el gran 

Balbamelk U Babalmek va poder demostrar clarament que no era pas veritat, que ell no 
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havia fet sinó proclamar-se delegat del Magne Fadrí Digodí, que era qui era delegat del 

déu Sarpanitu, i els del Tribunal Segon del Claustre no van saber on agafar-se i van 

haver de sobreseure la causa, amb un goig no gens dissimulat dels del Tribunal Primer, 

que mantenien una rivalitat constant i aspra amb els del Tribunal Segon. Es veu que la 

idea d’acusar Balbamelk U Babalmek havia estat del Tribunal Primer, però els del 

Tribunal Segon, sempre a la que salta per fer la llesca als del Tribunal Primer, els van 

prendre el cas de les mans, amb la idea, en principi no pas gens equivocada, que era una 

gran ocasió de lluir-se, i ja es comprèn amb quina joia maligna els seus rivals 

contemplaven com es quedaven amb un pam de nas. D’altra banda, la cosa no va acabar 

aquí, perquè mentre s’instruïa la causa contra el gran Balbamelk U Babalmek, el 

Claustre es va informatitzar i es va esdevenir que les proves de càrrec es van introduir al 

programa amb el nom correcte de Balbamelk U Babalmek, mentre que les proves de 

descàrrec ho van ser a nom de Babalmek U Balbamelk, i així al costat de les proves 

d’innocència d’un acusat inexistent hi va haver les proves de culpabilitat d’un acusat 

realment existent però en realitat innocent. No cal dir que això va acabar d’omplir de 

gaubança els del Tribunal Primer. El procés contra el gran Balbamelk U Babalmek, tal 

com sol passar en aquests casos, va contribuir d’una manera poderosa a augmentar la 

seva popularitat. I quan, al cap de poc d’haver-se sobresegut la seva causa, va anar a 

Bibilònia a inaugurar una casa d’oració de la seva comunitat, es va trobar amb 

l’agradable sorpresa -que, tanmateix, va creure, molt probablement amb tota la raó, que 

era més estratègic de dissimular- que hi tenia molts més partidaris del que creia i d’una 

natura tan variada com no s’hauria pogut imaginar mai. En primer lloc potser caldria 

esmentar el famosíssim tenor d’òpera -líric i dramàtic ensems, tal com deia ell mateix- 

Lluc del Cascall, que justament havia causat sensació amb la seva recent interpretació 

del paper del Gran Sacerdot de la gran òpera El temple de l’amor, en l'ària del segon 

acte de la qual -l’ària "El rajolí ignot", la més emblemàtica i carismàtica de tota l’obra- 

havia introduït un ut de pit com un sol que no figurava a la partitura original, cosa que al 

costat de l’admiració general no havia deixat de suscitar les crítiques -si no es vol tant, 

les reserves i les reticències- d’alguns dels crítics més reconsagrats. Cal dir que alguns 

també li retreien que a còpia d’interpretar el paper del Gran Sacerdot havia acabat 

identificant-s’hi en la seva vida real, en la qual es comportaria talment com si actués a 

escena, però no és gens desenraonat d’atribuir aquestes crítiques malèvoles a l’enveja 

que la veu tan extraordinària i excepcional, i la glòria i l'èxit en tots els camps –incloent-

hi, naturalment, el de les adorables femelles- li han valgut de tanta i tanta gent. També 
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podríem esmentar el senyor Silveri Bonjoc, acreditat fabricant de corbates, un honrat 

burgès conservador, benestant i benpensant, de qui no s’haurien sospitat mai tendències 

d’aquesta mena -encara que no se sap mai, és clar. De fet, hi ha hagut qui ha fet 

observar que en el disseny dels darrers mostraris de corbates, d'una línia psicodèlica 

molt marcada, amb alguns motius dualístics, binòmics i simbiòtics, que probablement 

traeixen influències dels tantamandra, especialment de les versions comentades de 

l'escola pseudo-dogmàtica del Més Enllà Immediat, és plausible d'endevinar aquest 

aspecte de la personalitat del senyor Silveri Bonjoc, que fins ara havia passat 

desapercebut entre les seves coneixences. No menys sorprenent resulta de trobar en 

aquesta curiosa nòmina la famosa i atractiva artista del gènere lleuger Lilí da Tiva, tan 

admirada i criticada alhora (admirada pel seu art i la seva bellesa i criticada, pels sectors 

més moralitzants, per la seva liberalitat extrema, cosa que té poca significació atès el 

valor amfibològic del substantiu liberalitat); el sociolingüista Vicent Percent, que havia 

adquirit una certa notorietat en els medis universitaris pels seus tres matrimonis 

successius: amb una mexicana curta de vista que es deia Lupe Lupa, que parlava en una 

barreja de maia i de friülès (car havia estat criada per una mainadera que era del Friül) 

amb un accent català occidental molt marcat, perquè havia viscut durant molts anys a 

Vall-de-roures, i que se li'n va anar amb un ferrovellaire que es feia passar per 

receptador de contribucions, amb una mestissa d'alguerès i de gitana que es deia Toneta 

Dinnassa i que parlava sard amb accent búlgar, i que un bon dia va desaparèixer com si 

se l'hagués empassat la manigua, i, encara, amb una noia que es deia Joana Llavidoc, 

filla d'una senyora aranesa i de pare desconegut, que s'expressava només en esperanto i 

en altres llengües internacionals, i que és la seva muller actual; el cal·lígraf Jeroni 

Clavell, un dels marits de l'Antònia Mataflorida; la Constància Supervíat, una dona de 

negocis de molta empenta, enèrgica i decidida, que controla el grup D en el camp del 

disseny, el grup P en el camp de la publicitat i el grup X en un camp no gaire precís i 

determinat; un guionista de còmic que es diu Red Robins però que signa els seus guions 

amb el pseudònim de Guillem Piferrer quan es tracta d'històries de temes de pirates o de 

l'oest americà, Jordi Mirabent quan són sobre temes humorístics, i Josep Mercader quan 

són de temes esotèrics; l'Àngels i la Josefina, les dues casades més desimboltes de la 

Caleta; una marmanyera de llengua esmolada que es diu Roser Xirinacs, coneguda, 

però, amb el motiu de la "Sandunguera", mare de dues noies jovenetes, sempre una 

mica picades perquè ja han sentit dir moltes vegades que fa més goig la mare que les 

filles; la famosa modista i mestressa d'una casa d'alta costura Cinta Aguller, creadora de 
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l'elegantíssima línia "Lady Dyla", coneguda internacionalment; el Fadrí de Sau, el Noi 

de Tona i el Negre de Banyoles, entre molts altres personatges. Quan el Gran Paparreta 

estava tan satisfet amb el seu nou equip d’ordinadors i d’ordinadores -encara que no 

deixava d’estar amb l’ai al cor per si la Paparreta-Patates descobria la qüestió de les 

ordinadores- un dels ordinadors, de sobte, ha deixat de funcionar. De moment s’ha 

cregut que es tractava d’un virus informàtic, però el dictamen pericial dels experts i dels 

tècnics especialistes ha establert, sense lloc a dubtes, que la paralització de l’ordinador 

no obeïa a cap virus, sinó a un suïcidi. Clar i net: l’ordinador s’havia suïcidat. Es veu 

que per a molts això ha constituït tant una novetat com una sorpresa, car no havien 

sentit dir mai que els ordinadors també se suïcidessin. Els experts van dir que era, 

certament, un cas raríssim, però que de tant en tant es donava -molt de tant en tant. 

Algú, a més, va recordar que al Gran Paparreta i a la Patates ja se’ls havia suïcidat un 

gos -cosa que és, també, molt poc usual- i, segons com es mirés, això ja lligava 

perfectament amb el suïcidi de l’ordinador. I avui fa un any, un any dia per dia, que era 

la vigília del dia del seu sant, i ho vam anar a celebrar sota el signe zodiacal de 

l’escorpí, i devíem dir, més o menys, molt probablement, que sí que ens estimàvem. 

Però si en fa, d’anys, que no sé qui va deixar establert que tot passa -tot passa sense 

remei, però passa que no ens resignem a fer-nos a la idea, per més que ho sapiguem. Si 

poguéssim trobar una norma de conducta i d’actuació i fóssim capaços d’ajustar-nos-hi! 

Però no hi ha res a fer, ho hem intentat massa vegades i no ens n’hem sortit mai. Quan 

al Gran Paparreta li diran que poso condicions per a la nostra entrevista, li agafarà una 

basca deuterocanònica, paramètrica i multimedial, i qui sap qui en resultarà emmascarat. 

Tot plegat, qualsevol dia les orenetes diran adeu, i vindran els dolços dies tardorals, i el 

tristíssim solstici d’hivern, i de nou la cursa de la claror, i un altre cop les orenetes -

vistes i no vistes- i l’equinocci i altra volta el solstici i aquí potser s’haurà acabat tot, les 

coses bones i les dolentes. Ara, els savis investigadors de l’Escola de l’Olla diuen que 

creuen que han descobert que les obres de la construcció de la torre de Babel es van 

interrompre a causa de les terribles gelosies que va provocar, entre els mestres de cases, 

la presència de l’Antònia Mataflorida, que els feia anar tots de corcoll. També hi va 

contribuir l’actitud del Gran Paparreta, amb la susceptibilitat ferida fins al punt més alt 

perquè sempre li semblava que no li reconeixien els mèrits, i atiat, a més, per la seva 

muller, la presumida i pretensiosa Paparreta Patates, que no podia suportar de veure 

com tots els homes -i jo el primer, pobre de mi- perdien l’oremus per l’Antònia 

Mataflorida i a ella no hi havia ningú que li fes gens de cas. No únicament no li he 



La crònica increïble                                                                                                                 Albert Jané 

161 
 

regalat res sinó que ni tan sols la vaig a felicitar. No pas per despit sinó pel desig de no 

importunar-la i respectar el que sembla que és la seva voluntat. Ara, què en deu haver 

pensat, del meu silenci absolut, això ja és una cosa que no sap sinó ella. Qui sap si no ha 

pensat res, tal com recomanava de fer la senyora Pilar Prim a la xafardera senyora Roig. 

I vet aquí que l’escarafallós esbart de moros, vestits amb llençols, talment com les 

fantasmes, i amb el topi embolicat amb un drap de cuina, que no sé què semblaven, i 

armats amb llances i javelines, i simitarres, i dagues i ganivets de llescar el pa de 

Damasc, i amb maces amb punxes de ferro colat, i fins i tot amb bastons -amb "pals", tal 

com consta en algunes cròniques diàries escrites per redactors indoctes, analfabets i 

ignorants-, davant l’atemoriment del bon rei Plàcid-Guillem i dels seus nobles i 

bondadosos cavallers, ja celebrava anticipadament, abans de la batalla definitiva, la seva 

presumible victòria esclatant amb uns crits esfereïdors i uns brams energumènics, que 

semblaven talment els d’uns ases entremesclats de hienes salamantines. I aleshores es 

va presentar inopinadament -no hi pensava ningú- la princesa geganta, amb una mà de 

morter proporcionada a la seva talla i va començar a repartir a dreta i a esquerra cops de 

mà de morter i va fer una estossinada de moros que va fer feredat. I diuen, fins i tot, que 

amb la mà esquerra va agafar el rei dels moros, que es deia Abd Al Bab Bad Malilmalik 

(nom que, amb l’excusa de la transliteració, tothom escriu com li dona la gana), per la 

part de davant del llençol (com si diguéssim per les solapes, per entendre’ns) i amb la 

mà dreta me li va clavar un joc de bufetades tan sensacional que el pobre Abd Al Bab 

Bad Malilmalik (no garantim pas la coincidència d’aquesta grafia amb l’anterior) va 

quedar amb les potències totalment eliminades. Hi ha cròniques que asseguren que el rei 

dels moros, després d’aquell joc de bufetades, va anar a parar directament a l’altre barri, 

a fer companyia als benaventurats i als esperits disponibles per a una reencarnació. 

D’altres, però, que hom diria més veraces, afirmen que va viure encara molts anys, però 

reduït a l’estat d’un pobre titella, totalment consentit del juli, desproveït, d’una manera 

definitiva, de voluntat, enteniment i ús de la paraula. I, és clar, els pocs moros que van 

poder sobreviure a l’acció de la mà de morter de la princesa geganta, que es deia Rosa, 

van fugir tan de pressa com van poder, cap al desert, a menjar cocos, bananes i dàtils. I, 

tal com no podia ser altrament, seguint una tradició antiquíssima i plenament 

justificada, com que el bon rei Plàcid-Guillem encara era fadrí, va creure que no podia 

deixar de casar-se amb la princesa Rosa, a qui devia no solament el tron sinó fins i tot la 

vida, sense fer-se gaires il·lusions sobre qui portaria les calces en aquell casament, però 

amb el consol que, sense la princesa Rosa, la història hauria acabat malament de debò. 
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Tant per tant, si no li puc dir res, m’estimo més no sentir-la passar. I fora s’escola la 

glòria incerta d’una tarda d’abril. Una de les últimes! Però les coses van com van, ves 

què hi voleu fer. Després de teclejar inútilment una bona estona, la intuïció aliada amb 

el desig fa que tot es resolgui d’una manera inesperada. Sortim per la porta del darrere, 

després de detectar no sé què a l’esquerra, la timidesa, o el propòsit vacil·lant o 

indefinit, fa que hagi de ser l’atzar qui decideixi. Bé, celebrem-ho amb un whisky. Els 

dos llibres -no llegits del tot. La història de la recepcionista -tan cofoia del seu 

protagonisme literari. La petita volta pels ports. Els obsequis: els no obsequis. Potser a 

Roma em donaran un bon consell. Però no li agrada que l’acompanyi del tot i respecto 

el seu desig. Una modesta ració del seu afecte. Les coses són com són. En sortirem com 

podrem. Els joves mormons van de dos en dos. Una vampiressa els dona lliçons de 

sortir del pas i d’anar pel món. Gelosos de cop, els joves mormons, la volen del tot, 

sense divisions: una vampiressa cada grup de dos. Els ports eren els de Tortosa. I el 

dissabte anava a casament. I la revista feia olor -olor de vainilla. Les dates: n’hi ha que 

es recorden més que les altres, la d’avui, per exemple, més que no pas la dels dos ànecs 

de l’agost. Passa que no m’atrevia. Bé, la ració haurà estat poc generosa, però, com 

diuen, val més això que res, cal conformar-se amb el que es té, i un altre dia ja en 

tornarem a parlar -si som vius. Al matí passo pel carrer del poeta enamorat, però hi ha 

un impediment, i quedem que tornaré a passar demà. Com que al despatx hi ha neteja, 

me’n vaig al mirador del rei Martí, nom que sembla tot un derivat de Marta. He trigat 

anys, a pujar-hi, però al capdavall puc realitzar el meu desig. Sí, hi ha desigs que es 

triga anys, però al capdavall es realitzen. A les vuit, truquen a la porta. Qui deu ser, en 

aquesta hora? I si fos ella? I sí, és ella, que ha deixat la classe: el professor és jove i 

maco, però incompetent i se n’ha atipat. I m’ha vingut a veure. Ens abracem i ens besem 

apassionadament. Li agrada la meva manera de parlar i de mirar, i diu que potser s’ha 

tornat boja. Però se n’ha d’anar aviat. I ens tornarem a veure i a besar-nos. Qui s’ho 

podria imaginar! Els desigs, al cap dels anys es realitzen. La informació de les finestres 

és, de bon tros, inferior a la que expliquen certes narracions. Però a vegades hi ha 

excepcions. L’Esperança, que esperava la visita de l’Òscar, va enviar el seu David al 

cinema, després, però, d’estimar-se en bona forma, i l’Esperança li va dir que era el seu 

aperitiu predilecte. No es pot tenir tot. El fet és que tot just en David fora de casa va 

trucar l’Òscar i va dir que no podia venir. Va donar una excusa estranya, que havia 

d’assistir a una reunió de l’Enciclopèdia, o de la Fundació, perquè es veu que s’havia 

tingut notícia d’una maniobra de la Barrufeda Patates, que pretenia barrejar-hi el gran 
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secretari, i calia prendre decisions urgents. Es veia ben clar que era una excusa, que no 

en tenia ganes, i l’Esperança es posa furiosa. I per això, ha fet que en David se n’anés a 

escampar la boira! L’Òscar diu que ja li trucarà, però sembla que en tingui més aviat 

poques ganes. La sorpresa és quan torna en David, una mica tard, tal com ella li havia 

encomanat, que creia trobar-la la mar de satisfeta i relaxada. Però ja s’ho faran, perquè a 

mi em venen a tornar la pedra, qui sap si del paleolític superior. Això és difícil de saber. 

En tot cas, cal recordar de nou que si s’és massa críptic, amb la temença de lectures 

indiscretes, després un ja no sap ni el que volia dir. Els amors també poden ser cíclics, 

com els poetes. No tothom pot anar amb cotxe. El pobre David no va saber quina cara 

fer-hi. Interiorment, és clar, no es va poder estar de fer-se un tip de riure, però l’agror de 

l’Esperança li va estroncar la rialla interior. Era víctima de sentiments contradictoris. I 

ell ja no podia donar més de si. Demà seria un altre dia. Però pel carrer del poeta 

enamorat qui sap quins pensaments planaran aquest nit, preludi d’un demà que ha de ser 

la continuació lògica i esperada de l’avui, d’aquest avui tan increïble. Ja se sap que no 

podem pas saber el final de totes les històries, que les cròniques incompletes i 

fragmentàries són una gran munió. Com va acabar, el setge de la Ciutadella? Quin va 

ser, el final del bon déu Sarpanitu? Potser, al capdavall, això avui ja no desperta cap 

mena d’interès. A mi em van venir a tornar la pedra (i aquesta visita no va pas ser 

l'ultima). Què més podria desitjar! Doncs, no em sembla pas malament que aquesta 

crònica veraç i fidedigna (qui sap si, potser, ara i adés, un punt poc ordenada) acabi amb 

la paraula increïble. 

 

 


