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El Sultà i la seva filla
Relata: l’autor.
Hi havia una vegada, un més de tants sultans
que al llarg de tota la història han tingut
problemes amb els fills, a l’intentar casar utilitzant
l’ancestral sistema d’arreglar el matrimoni d’acord
a necessitats polítiques, paga de favors, i algunes
vegades, pensant en el que seria millor per
aquests éssers tan estimats.
Doncs bé, aquest Sultà era un d’aquests que
actuava, amb la creença que ell, podia escollir el
millor; i en aquest cas era Nara, la seva estimada i
adorada filla, la destinatària de les seves
maquinacions.
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Segur que no us descobreixo res, si us dic que ella,
no solament no volia casar-se amb la persona
escollida pel seu pare, a qui ni tan sols coneixia, sinó
que, a més, estava enamorada de Hamed el fill del
jardiner, a qui diàriament observava treballant al jardí
des del seu dormitori i parlava amb ell quan anava a
recollir flors o fruites. Aquesta història l’he degut
copiar de qualsevol conte de fades, ja que sembla
calcada.
Precs, regals, afectes, pressions i més pressions, no
doblegaven la voluntat de la seva filla.
Un dia, el pare, desesperat al no saber què fer, va
consultar amb el seu amic i confident, el Gran Visir.
El Gran Visir a qui ja li havien arribat rumors sobre
l’interès del Sultà, i el rebuig de la Princesa, li va
comentar:
—Aquest problema Sa Majestat, no és res de nou, és
molt freqüent, i de difícil solució...
—Però... Si em permet un consell, podríem abordar
el problema d’una altra manera.
Vegem.
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La vostra filla no coneix al Príncep Jarib, ni tan sols
de vista, i només de vista coneix a Hamed, el fill del
jardiner, la qual cosa, resumint, és poc coneixement.
Però, el que la princesa, si coneix i estima, és el luxe,
l’afecte i la protecció en què viu. A més de ser bonica,
la princesa és sobretot una dona molt intel·ligent, si
bé mai ha hagut de patir les dificultats d’una vida
humil. Es per això que us proposo...
El Gran Visir va seguir explicant la idea que el Sultà
amb gran admiració escoltava.
***
Aquest problema es va aparcar completament, ja que
durant les successives jornades, el palau va estar
ocupat preparant la visita d’Estat que cada any la filla
del Sultà, en representació del seu pare, realitzava
als pobles de les muntanyes, més enllà de desert, en
els límits del seu sultanat.
Era un viatge que la princesa adorava ja que no
només suposava complir amb una funció política del
seu grat, sinó que, a més podia fer noves amistats i
tornava a gaudir de l’encant d’aquelles muntanyes i
dels oasis amb grans conreus de dàtils. També
gaudia d’una temperatura molt agradable i sense el
control directe del seu pare.
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El recorregut durava uns dos mesos, en realitat era
un viatge de plaer, barrejat amb diversos actes
protocol·laris a les diferents poblacions del
recorregut, i d’aquesta manera es mantenia el
contacte humà del Sultà amb el seu poble,
representat per la seva filla.
Aquest trajecte, realitzat cada any durant generacions
i generacions, mai havia tingut cap problema, no
només per la tranquil·litat que regnava al sultanat,
sinó també, per l’àmplia protecció militar que aquesta
caravana reial sempre duia.
Aquesta vegada, a causa dels rumors que l’expedició
portava de rics presents per a les tribus de les
muntanyes, la comitiva va ser atacada amb una
ferocitat atroç. Tots els soldats van ser morts, tot i
defensar-se, els homes van ser degollats, i les dones
despullades de les seves propietats i repartides entre
els assaltants com a part del botí.
La princesa, a l’estar dormint durant l’atac, va passar
desapercebuda i a l’adonar-se del que estava
passant, va considerar que de moment no havia de
indicar el seu origen, i tot i ser infructuosament
buscada, degut a les presses i la por de possibles
reforços reals, va ser lliurada com a part del saqueig
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a dos dels assaltants sense que ells sabessin de qui
es tractava.
Els bandits es van escampar per a que no els
poguessin seguir fàcilment. Els raptors de Nara, dos
lladres a camell, més el camell de la Nara i un altre
amb el botí obtingut, es van apartar del camí principal
encaminant-se cap a muntanyes molt distants, fora
dels límits de les propietats del seu pare.
***
Una nit, després d’una llarga jornada, quan els dos
lladres estaven dormint i havent vist la princesa unes
llums darrere de una gran duna que recentment
havien passat, va escapar en aquella direcció.
Des del seu cim, va poder veure a la llunyania, que la
llum era la d’un poblat.
A l’entrar-hi, va tractar d’explicar la seva situació,
revelar qui era. Ara bé, la dificultat lingüística, el cas
estrany de la seva aparició i la por que la creguessin
boja, la van fer desistir de l’intent.
Finalment, una família molt pobra la va «adoptar»,
amb gran alegria per part seva, pensant que així
tindrien algú a qui fer treballar.
És clar que aquest pensament no era compartit per
Nara. Tot i això, la fam i les necessitats reals de la
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família que la s’allotjava, van fer que la princesa es
decidís a col·laborar.
***
Molts ulls la miraven, els del poble amb curiositat, i
altres, que a més d’observar, informaven.
El Sultà i el seu Visir gaudien dels informes que
setmanalment arribaven dels espies, aquests soldats
que havien fingit morir, i que s’havien instal·lat al
poble. A més, la seva missió era la de vigilar i protegir
a la princesa, per a que no li passés res.
Cada informe, on es relatava com la princesa havia
de realitzar treballs molt inapropiats a la seva
categoria, aixecarse d’hora, rentar roba, menjar la
misèria que podia... els donava goig. Sobre tot, al
veure que un pla tan ben simulat, tan genialment
resolt i ben executat, estava triomfant...
Però...
La princesa era molta princesa..., i poc a poc, no
només va aconseguir entendre i comunicar-se de
manera prou acceptable amb la gent de poble, sinó
que va començar a ser apreciada i estimada per la
seva intel·ligència, simpatia, bondat i bones maneres.
A la seva casa d’acollida ja se la considerava com
8

una filla, per tot el que ajudava. Des que va arribar,
gràcies als seus esforços, els «pares adoptius»
menjaven una mica millor. Així es va iniciar una etapa
d’amor recíproc i d’afecte justament guanyat.
***
Els següents informes van ser la causa d’una
interminable sensació de fracàs del Visir i del seu
pare. El mal humor augmentava. A punt van estar de
cancel·lar tota l’operació. Però van preferir continuar
amb el pla, veient que, al menys, li estava sent
profitós com experiència per a quan hagués de
regnar, i aquesta dura etapa li serviria en el futur. En
això, els dos estaven d’acord.
Mesos després, el Gran Visir es va presentar davant
el Sultà per informar que tenia molt males notícies.
Seria millor revelar-li tot a la seva filla, i fer-la tornar a
palau.
La novetat era que s’havia enamorat d’un foraster
que havia arribat feia poques setmanes al poble.
El Visir va mirar amb gran preocupació al Sultà, qui
ara es reia amb gran satisfacció...
I es que com el Sultà també era molt Sultà: durant
l’absència de la seva filla, s’havia posat en
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comunicació amb el pare del seu futur gendre, i li
havia comentat la gran idea que havia tingut.
Va proposar al seu amic, que enviés al seu fill, que
encara no sabia res dels plans dels seus pares per
casar-los, al poble on es trobava la seva filla, amb
una missió secreta: la de vigilar una misteriosa dona
que havia aparegut en aquest lloc i de la qual es
tenien sospites que pogués ser una espia perillosa,
en un enclavament estratègic entre fronteres.
El Príncep es va prendre molt seriosament la seva
feina i s’ho va plantejar com un repte, per demostrar
el que valia al seu pare.
Va concloure que el millor sistema per vigilar-la, era
observar-la molt de prop... fent-se amic seu.
Potser per estar lluny de la seva terra, per la seva
joventut, similar cultura o necessitat de companyia,
després d’un temps es van enamorar tots dos.
Ell, es sentia malament pensant que havia traït el seu
poble a l’enamorar-se d’una espia, i la princesa
també es sentia culpable per haver-se enamorat una
altra vegada d’un plebeu, cosa inacceptable per al
seu pare. I a més se’n van adonar clarament que
estaven vigilats, així que ho van preparar tot per a
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fugir a una destinació llunyana, on els seus familiars
mai sabessin res d’ells.
Després d’acomiadar-se dels seus «pares adoptius»,
van partir tractant d’arribar a la llunyana costa.

***
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La fugida cap al mar
Relata: l’autor.
Nara i Jarib van fugir tractant de creuar el desert i
arribar al mar, on pensaven embarcar cap a terres
llunyanes. Però la seva felicitat no va durar molt de
temps.
Dos camells movent-se sobre la sorra, són molt
visibles i presa fàcil per a les caravanes de traficants
d’esclaus. Jarib va lluitar amb força valentia, però va
ser degollat davant de la seva estimada.
Els traficants van comprendre a l’instant el bon
negoci que anaven a fer, amb una dona tan jove i
bonica.
Aquella nit, el cap de la caravana va informar, que la
passaria a la seva haima. Nara, en veu baixa, li va
dir, que si intentava forçar-la, al matí buscaria als
seus camellers i a crits, perquè tots la sentissin, se’ls
oferiria, tot deien que el seu cap no havia sabut
satisfer-la.
El traficant va comprendre que tenia davant d’ell a
una dona molt intel·ligent, i per tant, perillosa.
Aquesta dona, aparentment tan delicada, havia
detectat a l’instant quina era la seva debilitat. Hauria
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de desfer-se’n amb celeritat, però no podia matar-la,
valia massa diners.
Durant el viatge, Nara es va resistir tant a tots, i a
més, va crear tants problemes a la caravana durant la
seva travessia fins al mar, que com a venjança i
complaença de tots ells, es va acordar que fos
venuda a «l’illa dels llebrosos», per a que els seus
habitants fessin amb ella, el que consideressin més
oportú.
***
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Sóc una illa, i en els milions d’anys que fa que
existeixo, tants successos m’han passat, que
podria estar comptant-los fins al final dels temps.
He gaudit de la creació, erupció i extinció de
volcans sobre la meva superfície, de l’aparició
lenta de la vida, després de petites plantes,
després de tot tipus d’animals i al final l’home.
Tot ho he gaudit com la mare, al veure créixer i
corretejar als seus fills per casa. Però el que més
m’ha atret i fet aprendre d’aquesta humanitat, és
el que va passar sobre la meva superfície amb
l’arribada dels llebrosos. Tant em vaig interessar,
que vaig decidir prendre la identitat d’algun d’ells,
per poder estar més a prop d’aquesta comunitat i
conèixer el que allí va ocórrer.
Us ho explicaré.
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L’illa dels llebrosos
Relata: la comunitat de llebrosos.
Sempre s’havia seguit el mateix procediment.
Els escassos comerciants que s’aproximaven amb
els seus vaixells a l’illa, posaven en una barcassa o
sobre fustes unides que suressin, tot el que en el
viatge anterior els havíem demanat (el més desitjat
per nosaltres) o el que ells desitjaven vendre,
normalment les sobres no venudes en altres ports.
Després ho lligaven amb una corda a un dels seus
vaixells, i deixaven que s’acostés a la platja
arrossegat pel corrent.
Nosaltres ens aproximàvem a la barcassa,
examinàvem el seu contingut. En cas que la distància
entre el vaixell i la platja fos molt gran, i no
poguéssim comunicar-nos parlant, observàvem la
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quantitat de conquilles que ens mostraven, indicant
quantes perles i mareperles desitjaven pel que havia
a la barcassa.
Un cop revisat el rebut, si no hi havia discussió
(poques vegades en hi havia), retiràvem la
mercaderia, posàvem les perles sol·licitades i ells,
tirant de la barcassa, accedien a la seva paga.
En cas que alguna cosa del material no ho
volguéssim o no fos el desitjat, el mostràvem i el
posàvem com rebutjat en la part posterior de la
barcassa. Si el seu cost ens semblava elevat, (de
vegades ho fèiem per mostrar-los que no podien
estar pujant constantment els preus), posàvem
pedres sobre la sorra, indicant la nostra contraoferta.
Gairebé mai teníem problemes. Nosaltres
necessitàvem el que ens portaven, normalment
podíem pagar-ho amb les perles (o no haguéssim fet
la comanda, ja que no ens fiaven), i a ells, no els
resultava pràctic haver de tornar al continent sense
haver venut tot el material transportat, amb el que
s’havien desplaçat una distància considerable.
Abans de marxar, col·locaven tot el pagament en
unes olles amb aigua i algun desinfectant, rentaven
les perles i llançaven aquest líquid usat al mar.
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Després les assecaven amb draps, els quals també
rebutjaven, i feien cremar la barcassa si els havíem
tornat molt material tocat (segons ells contaminat). I
no, no ocultaven gens ni mica el fàstic que els
donàvem, ni dissimulaven, tot i que nosaltres
estàvem veient els gestos que feien.
No ens obsequiaven el retornat, per a no donar-nos
material no pagat, o per a que no féssim servir aquest
truc per obtenir mercaderies regalades. Però algunes
vegades ens deixaven la barcassa, que podríem
reutilitzar en el seu següent viatge.
Com que no acceptaven que escrivíssim les nostres
peticions, ja que no volien tocar el paper, fèiem les
comandes especials a crits, o les escrivíem a la platja
amb grans lletres, inclús, fèiem dibuixos a la sorra. Si
el vent i la mar estaven tranquils, s’aproximaven una
mica més, així podíem parlar sense haver de cridar.
En aquests últims casos en què es podia conversar,
era quan s’encarregaven altres mercaderies o
elements menys essencials, això sí, més íntims, que
necessitaven una aclariment especial. Gairebé
sempre era per a sol·licitar algun estri de cuina,
decoració o vestimenta, personalitzat. Aquest servei
era pagat per la persona que ho demanava i no per la
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comunitat, com passava en el cas de les medicines o
béns d’interès comú.
I era en aquestes ocasions, encara que sembli
increïble, quan es podia produir algun moment de
simpatia, de riures i comprensió que sorgia tant dels
comerciants com dels llebrosos, especialment quan
tant homes com dones rebien la vestimenta
sol·licitada. Del que s’havia encarregat al que es
rebia, hi havia una diferència abismal. Per això, les
dones de l’illa pregaven, que fossin dones les que
compressin els vestits i altres estris sol·licitats.
Ara bé, atenent al resultat de l’encàrrec, semblava
que ho hagués comprat un mico. Els riures per part
de tots, quan les dones de l’illa es prestaven a exhibir
alguns dels vestits rebutjats, feia que a la platja
s’agenollessin a plorar de riure; i al vaixell, fins el
cuiner sortia a coberta a divertir-se. Tot s’ha de dir,
que de vegades es notava que algunes peces les
havien comprat, amb bon gust, les mullers dels
mariners més sensibles.
Quan tot aquest llarg procés de compravenda i
lliurament de comandes s’acabava, s’acomiadaven,
indicant-nos aproximadament quan tornarien.
***
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El capità
Relata: el capità.
Em vaig adonar que, contràriament a aquestes
compres i vendes rutinàries, hi havia una altra
necessitat molt important i mai ben resolta. Era quan
el que es desitjava sol·licitar per part dels illencs,
tractava de quelcom realment personal: per exemple
enviar o rebre missatges a familiars, amics, potser
amants, assumptes de negocis, herències o altres
diligències difícils de catalogar i fins i tot d’explicar.
Complaure aquest tipus de necessitats requeria:
discreció, respecte, apropar-se bastant al llebrós i
invertir massa temps, per part d’algun mariner. Degut
a aquestes premisses, ningú estava disposat a fer res
d’això, malgrat la promesa d’una recompensa
elevada de algun dels illencs. Qui s’encarregués
d’aquest menester hauria tenir una gran capacitat de
comunicació per entendre, resoldre o executar
l’encàrrec, i a més, suportar un contacte molt proper
amb els llebrosos. Potser el mariner podria fins i tot,
perdre el seu treball i les seves relacions al continent,
degut a aquesta exposició tan propera als malalts.
No hi havia dubte que eren molts els habitants de la
illa que necessitaven aquests serveis particulars al no
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poder enviar missatges, ni sortir de l’illa, i a més
ningú volia anar-hi.
Aquesta mancança mai s’havia sabut satisfer.
Sempre he pensat que, quan hi ha gent amb un
desig, un problema o una necessitat, és una gran
oportunitat per, no només fer negoci, sinó, a més,
mostrar humanitat. Com que no tenia entre la meva
tripulació a ningú amb capacitat per dirigir-se als
llebrosos cara a cara per no saber com tractar-los, i
més tenint en compte la complicadíssima varietat de
sol·licituds d’ajuda que li demanarien, vaig recordar al
jove Adél qui estava treballant a la botiga d’un
conegut. En aquest comerç, jo i altres mercaders
compràvem regularment productes per als llebrosos.
Sabia que Adél, durant força temps havia ajudat a un
famós «transmissor de missatges» a resoldre els
problemes de caràcter personal que se’ls
presentaven. Després de la mort d’aquest
transmissor, el jove, durant algun temps havia
continuat exercint l’ofici del seu mestre, però per
algun motiu (mai m’ho va explicar), havia deixat
aquest ofici i finalment havia acabat anant a treballar
a la costa.
A aquest jove no solament el coneixia per la botiga
de l’amic, sinó que algunes vegades havia realitzat
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viatges en el meu vaixell, quan jo necessitava fer
compres importants en ports llunyans, que requerien
a un especialista en el que necessitàvem adquirir, ja
que el jove era un gran coneixedor d’aquelles
mercaderies, bàsicament teles, de quan havia
treballat en la botiga del seu pare.
Durant aquests llargs viatges, Adél m’havia narrat
quantitat de històries apassionants de les que pateix i
gaudeix un transmissor. Escoltar un missatge de la
persona que vol enviar-lo, i després transmetre’l
fidelment al destinatari, no sempre és fàcil. Però amb
el que més em delectava, era escoltant la pròpia vida
del mestre, de l’autèntic transmissor de missatges,
del qual el jove Adél, havia estat (segons ell), només
un aprenent.
Amb aquest pensament, em vaig prometre, que al
tornar a port, passaria a visitar-lo, per veure si podria
estar interessat en aquesta idea que havia pensat. Es
tractava d’una cosa molt desitjada pels llebrosos i fins
i tot, econòmicament rendible per a mi. Jo
començava a estimar aquesta illa, i desitjava també,
poder ajudar als que hi vivien.
I sí, finalment vaig aconseguir que m’expliqués tota la
seva increïble experiència com aprenent del
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«transmissor de missatges», que tant ens serviria a la
illa.
***
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«El transmissor de missatges»
Relata: Adél.
Vaig tenir el primer contacte amb un dels màxims
representants d’aquesta honorable, i ara
desapareguda manera d’establir comunicacions,
degut a una simple casualitat.
Sent molt petit, vaig entrar a l’habitació del meu pare
per fer-li una petició. Ell, d’esquena i sense saber què
era jo, va dir que era important recordar a tota la
família que estaven convidats dijous al sopar anual. I
que, per una vegada, fossin puntuals.
Recordo, que malgrat la meva poca edat i veient que
la meva mare no era a casa, vaig anar visitant a tots
els familiars propers. Els explicava els desitjos del
meu pare, els grans preparatius que havia vist a
casa, i sobretot, la importància de la puntualitat. A un
d’ells, li vaig demanar per favor, que informés a un
altre familiar que vivia ja massa lluny per poder fer-ho
jo personalment. A cadascun d’ells els vaig pregar,
que un dia abans, recordessin a tots els altres el gran
sopar.
Aquell dijous, tots els convidats es van presentar tant
d’hora, que, aleshores els meus pares es van
assabentar, qui havia estat el que ho havia organitzat
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tot, i amb tan bon resultat. L’orgull dels meus pares, i
els compliments dels meus familiars van omplir la
vetllada.
***
Tantes vegades, van repetir la història en els
següents dies, a amics i clients, que la meva
capacitat per fer aquesta tasca va arribar a oïdes d’un
famós transmissor de missatges.
Al transmissor, com era conegut del meu pare, li va
ser fàcil aconseguir que alguns dies, jo l’acompanyés.
El meu pare ho va haver de acceptar, perquè devia
tenir més relació amb ell, de la que a simple vista em
semblava. Potser algun secret, o potser creia que,
amb ell, jo aprendria el art de la vida.
***
Mai vaig pensar, que el primer missatge que
portéssim junts, fos tan diferent al que s’esperava i
això va marcar la meva vida per sempre.
Vam anar a una casa d’aspecte humil. Un home
impedit, amb dificultats per parlar, ens va rebre
assegut en un sofà, li va lliurar al transmissor un
paper escrit, balbucejant alguna cosa que no vaig
poder entendre i després vam abandonar l’habitatge.
24

Sense guardar el paper, que ell, de tant en tant
rellegia, ens vam acostar a l’hospici, va preguntar per
una habitació. A l’entrar, em va indicar que em
quedés a la porta.
Va apropar una cadira al costat del llit d’un vell
postrat, va posar la seva mà sobre la d’ell, es va
aproximar a l’oïda i va començar a xiuxiuejar.
L’altra mà va aparèixer d’entre els llençols, va cobrir
la del missatger i el avi es va posar a plorar.
Vaig llegir el missatge que havia deixat sobre el llit,
«Digues-li que l’estimo, el necessito, i donaria la
meva vida per poder-lo abraçar».
Vaig esperar una bona estona, i com no vaig poder
evitar plorar, vaig marxar.
***
Així, amb moltes sortides esglaonades en el temps,
durant la meva infància i joventut, inclús quan
treballava a la botiga dels meus pares, d’ell vaig
aprendre la filosofia del seu ofici, les seves regles
bàsiques, que en realitat eren poques, si bé, les
maneres per aconseguir un bon resultat eren milers i
molt subtils, que poc a poc em va anar ensenyant.
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—Aquest ofici, —em va comentar amb to cerimoniós
a l’endemà de conèixer-nos, consisteix en rebre un
missatge, i transmetre’l tal qual l’has rebut. O sigui,
que el que vol dir el remitent, sigui entès així, pel que
el rep. Sense que tu tractis d’interpretar, millorar o
polir res del que desitja dir el que l’envia. Ni presentar
el missatge filtrat per tu, per així fer més fàcil
l’acceptació de la persona que el rep.
—Repetint amb exactitud les paraules, vaig comentar
com una cosa molt lògica.
Encara que em vaig penedir a l’instant de haver-ho
dit, estava clar que no era així.
—Adél, sobretot mai, o gairebé mai amb les mateixes
paraules.
Qui explica el que vol, usa expressions, gestos,
moviments i complicitat, d’acord al seu nivell de
cultura. A vegades pot trigar hores a fer entendre el
missatge, de vegades amb un minut n’hi ha prou. No
et serà sempre fàcil transmetre amb exactitud el
desitjat amb les mateixes paraules, temps i gestos a
una altra persona, de vegades de diferent sexe, edat i
coneixements.
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Recordaràs que el teu pare, et va donar un missatge
a portar usant certes paraules. Tu vares comunicar
amb precisió, el sentit del que ell volia dir, a moltes
persones. Tot i així, estic segur que en cada cas vas
usar frases i tons diferents. Fins i tot vares recorri a
un altre familiar per a que així ho fes per tu. Ho vas
aconseguir d’una altra manera a com ho va dir el teu
pare, però l’essència del Missatge i el seu sentit van
ser passats amb exactitud.
***
Recordo la seva rectitud, el seu afecte a l’escoltar de
vegades sense ser necessari, tots els detalls del
missatge. Des del seu origen, els seus motius i les
seves raons. De vegades, per a desesperació meva,
demanava les característiques, segons el remitent,
de la personalitat del receptor.
Un cop va plorar a l’escoltar el missatge que havia de
portar. Mai va prendre una nota, ni mai vaig saber el
que cobrava. Sempre li donaven alguna cosa en un
sobre, o en un paper embolicat. Per l’aparença dels
sobres, havia de ser poc, i jutjant per l’economia de
les persones visitades, dubto que d’això pogués
viure.
Podria dir que era un filòsof de la condició humana, i
d’aquesta filosofia s’alimentava.
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***
Malgrat el flexible que era, havia coses que mai feia.
Al portar un missatge mai acceptava resposta
immediata, la qual cosa, segons ell, seria precipitada.
Si hi havia resposta, sempre deia: «passaré a recollirla a partir de demà, quan vostè hagi tingut temps de
meditar-la. Amb aquest lliurament i la seva resposta,
la tasca en relació a aquest missatge donaré per
acabada».
Mai acceptava propines ni cobrava res dels que
rebien el missatge. Algun cop, algú al rebre’n un, va
intentar donar-li alguna cosa, però ell, ho va rebutjar,
devia ser una costum antiga fer-ho així.
Un dia em va dir: qui demana que porti un missatge,
ho fa sabent que sol·licita un servei, i paga per ell. En
canvi, no vull que el receptor no l’accepti, en el cas
que hagués de donar diners, bé perquè en aquell
moment no en tingués, o be per considerar-ho una
imposició, i per això jo tingués un mal acolliment, i pel
motiu de cobrar, també un moment desagradable.
A canvi, les visites, de broma, les dividia en dues: les
que el convidaven a una beguda, -adorava la
xocolata- i les que no.
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En una ocasió, per a gran vergonya meva, fins i tot
ho va demanar ell mateix. Al sortir, es va disculpar
amb mi per la falta de tacte. Afegint sorneguerament
que ho feia per a així, amistosament tancar millor
«l’operació». La saviesa natural la dominava.
Passar el riu sota la pluja li molestava, i aquestes
visites les escurçava.
Quan el missatge era complicat i feia bon temps,
quedava en algun lloc agradable per a des d’allà,
passejant, escoltar o lliurar el missatge.
Li encantava arribar amb temps, i trucar a la porta,
just a l’hora acordada. Mirava freqüentment el seu
gastat rellotge de butxaca, així relacionava la visita, a
la seva exactitud i professionalitat.
***
Sempre vaig entendre que una persona que no sabia
llegir o escriure, o de escassa cultura, demanés els
seus serveis, o que, per la diferència de
coneixements o economia entre remitent i receptor
fos més fàcil que hi hagués un intermediari. No
obstant això se’m feia difícil entendre com, persones
de cultura, habituades a tractar amb gent, el
cridessin, però ho feien.
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En altres casos, (encara que això és únicament una
impressió meva), els que demanaven el servei,
quedaven descarregats i alliberats d’un gran pes amb
només enviar el missatge. Com si amb això ja
haguessin complert el propòsit desitjat, amb
independència de l’acceptació o no per part del
receptor. Una cosa així com un: «Que sàpigues que
ja t’ho he dit, ara ja és assumpte teu».
***
Les visites amb les que ell més gaudia eren aquelles
on la diferència de cultura, o recursos econòmics era
abismal, i requerien la seva màxima atenció.
Algunes vegades, el que sol·licitava portar un
missatge o una resposta, li demanava el seu consell
personal, de com enviar-ho per a què el seu
destinatari l’entengués correctament. El missatger
sempre deia que portaria l’encàrrec, si bé, no era la
seva feina influir ni en el remitent ni en el receptor.
Però, en alguns casos molt comptats, quan per
alguna de les dues parts, la seva capacitat era
reduïda, el missatge realment tenia rellevància, o, el
que demanaven i la forma en què ho plantejaven no
reflectia la realitat, llavors, ell, indagava més sobre el
contingut, els motius, orígens, o el que es desitjava
obtenir, per a així encausar millor el missatge i
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aconseguir el desitjat. Em meravellava veure com
aconseguia extreure així, la veritable essència del
que es desitjava transmetre.
A mi, el que més m’agradava eren els comunicats
sense remitent. Aquells, on el destinatari rebia el
missatge, però no havia de conèixer la procedència.
A més, no s’esperava resposta, o al menys, ell, mai la
va acceptar. El propòsit d’aquests encàrrecs era
només per a que el que el rebia s’assabentés
d’alguna cosa, per exemple, que la seva muller o el
seu marit l’enganyava amb algú.
Aquests missatges li semblaven una covardia, i a ell
no li agradaven, ara bé, deia, no sempre pots
seleccionar-los, no és la nostra tasca jutjar sinó
transmetre.
En aquests casos, sempre avisava que el missatge
no tenia remitent, permeten així, abans de lliurar-lo,
que el poguessin rebutjar. La majoria així ho feia.
Amb la qual cosa, com d’aquests missatges no en
tornava a informar el que l’enviava, aquest mai sabia
amb seguretat si el destinatari l’havia rebut; just final
a tanta covardia.
***
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Un Imant, pregant-nos la màxima discreció, ens va
demanar portar un missatge a una jove molt
coneguda per tots, per la seva bellesa i molta
liberalitat.
—Digui-li: que s’ha comès un greu pecat, del qual
hem de parlar.
Vam quedar sorpresos del misteriós encàrrec.
Malgrat l’ insistència del missatger, no vam poder
obtenir més detalls.
Vam lliurar el missatge a la sorpresa jove, qui ens va
demanar que tornéssim a l’endemà, quan hagués
tingut temps de reflexionar.
La desconcertada jove del dia anterior ens va rebre a
la porta i des d’allà, ens va acomiadar amb un gran
somriure.
—Digueu-li, que del pecat que vam cometre, és millor
no parlar-ne, de tota manera, ja l’he perdonat, i que,
almenys amb mi no torni a pecar.
Ens vam allunyar, i al doblegar la cantonada no vam
poder aguantar més, ens vam recolzar l’un amb l’altre
per no caure de riure. El que ell volia, no era parlar,
sinó una altra oportunitat per pecar.
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Només de pensar en l’expressió que mostraria al
rebre la resposta, no ens deixava ni respirar.
***
Com aquell dia, era important per a mi, ja que havia
rebut el meu primer sou per treballar tot el dia a la
botiga dels meus pares, vaig convidar al missatger a
menjar alguna cosa al soc.
Al veure el que li havia demanat per ell, una xocolata
molt especial, i a més amb deliciosos dolços, va
preguntar somrient:
—Adél, potser vols que et porti un missatge?
Em vaig posar vermell, estava llegint la meva ment,
però no, en aquest cas no era això.
De tota manera vaig pensar, que jo mateix podria
utilitzar els seus serveis. Quantes vegades vaig
deixar de dir alguna cosa a algú?, o allò que vaig dir,
no es va interpretar correctament, o vaig sentir molt
haver-ho dit i no vaig ser capaç de desfer la malifeta.
O de les meves amistats perdudes i abandonades
per simple mandra de reiniciar la relació, o per
covardia a demanar disculpes. Tan fàcil que seria si
algú, amb discreció ho fes per mi. Que aquesta
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persona comencés de nou la relació, que canalitzés o
sabés alguna cosa en comú que ajudés a entaular
una altra vegada aquesta amistat perduda.
Quina quantitat de moments agradables vam passar
junts, i quant vaig aprendre amb ell!
***
Gran part de l’èxit dels missatges entregats d’aquesta
manera, era que, a l’haver-hi una explicació prèvia al
missatger, la sol·licitud o el motiu del missatge es
moderava, precisava i clarificava per part del
remitent. I el que el rebia, després de pensar-ho,
acostumava a atorgar una mica més del que en una
altra situació hagués acceptat. A més, a l’existir un
testimoni neutral, donava una certa legalitat.
Vaig comprovar això una vegada. El que ens havia
cridat per enviar un missatge, a l’intentar però no
poder-nos-ho explicar, va comprendre que no era
apropiat i posant- se vermell, ens va demanar
disculpes per la pèrdua del nostre temps. Així,
l’assumpte havia quedat resolt, abans de començar.
En altres casos, el que rebia el missatge i accedia (a
contracor), a alguna cosa que demanava el que
l’enviava, per salvar la cara, de vegades exclamava:
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—I digueu-li, que ho he fet per vosaltres!
Fins i tot en cas de no acceptar la sol·licitud, ni donar
resposta, el fet de ser informat de aquest problema, o
necessitat, ja donava peu a aconseguir alguna cosa
positiva. A vegades, la dificultat radicava, en què el
receptor ignorava el problema. Només amb saber-ho,
i quasi sense parlar, el tema podia quedar oblidat,
perdonat, arreglat o al menys minimitzat.
Reiniciar una relació abandonada que es volia
reprendre, era el camp ideal per el missatger.
Embolics de família o entre famílies, herències...
aquests eren els terrenys perfectes per a la seva
tasca.
***
Un dia, quan li vaig recordar el meu inici com a
simple «ajudant de missatger», va donar peu a que
ell m’expliqués el seu:
—Vaig ser carter, després un missatger gairebé
oficial... i en algun cas ho vaig ser fins i tot del Sultà...
Un matí, una amiga, em va comentar el malament
que ho estava passant, a l’haver rebut una carta, la
qual no podia entendre, per la seva escriptura difícil, i
sentit poc clar, si bé era d’una tremenda importància.
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Va esmentar, que si s’ho haguessin dit de paraula,
explicant-li en persona el problema, segur que hauria
quedat molt més clar o inclús solucionat. Com
aquesta carta necessitava resposta... se’m van obrir
els ulls i davant la meva pròpia sorpresa... vaig
acceptar portar-li la resposta, no com a carter, sinó
de viva veu.
Com aquesta amiga, i el receptor, van quedar tan
contents, i alliberats del problema, el varen anar
explicant a totes les seves amistats. Uns, perquè
necessitaven un servei així, altres per la novetat, i els
altres, simplement per veure el resultat, o potser per
curiositat, la veritat va ser que em van ploure els
encàrrecs.
Vaig deixar el meu treball oficial, i em vaig dedicar de
ple a aquest ofici del qual hi visc, gaudeixo i m’omple
la vida tant de la riquesa, com de la misèria humana.
Conservo tants tresors secrets dins de mi, que
considero que soc l’home més ric de la terra. Però, a
l’escoltar també tanta maldat, m’impedeix gaudir
plenament d’ells.
***
Un missatge no gaire habitual que vam portar, em va
deixar un amarg sabor de solitud. Un jutge li va
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demanar que el portés a un pres, a qui amb duresa,
però en consciència i honestedat havia sentenciat
com a culpable, a la pena de mort, tot i que el
condemnat declarava la seva innocència.
—Desitjo que li pregunteu, ens va demanar el jutge,
des de l’anonimat, es clar, i sense valor legal ¿si de
veritat és innocent?
El pres ens va demanar que tornéssim al cap d’uns
dies per donar-nos la resposta.
Ens va donar un llibre... i no ens va dir o demanar res
més.
L’autor era el jutge, i l’hi dedicava amb paraules que
mostraven una vella i profunda amistat.Vam entendre
el sentiment del magistrat, a l’haver condemnat a un
gran amic a la major pena.
***
El missatger no tenia amics i em sembla que no
acceptava invitacions. No sé si també, com el costum
del sobre de pagament, tot era part d’un acord, o
potser per mantenir la neutralitat.
Pel carrer, era com si no el coneguessin, poques
vegades rebia una salutació. Per la quantitat de
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secrets que el missatger sabia, es podia intuir que la
gent el defugís, no era així. Això sí, mostraven una
gran indiferència... quasi, quasi com si ell no existís,
com si fos invisible.
—No m’atreveixo a expressar-ho, deia. Sóc com una
bústia, només la veus quan la necessites.
***
El reconeixement «oficial» del seu treball el va rebre
sense esperar-ho, quan una dona li va demanar
portar un missatge al Sultà, qui en uns dies passaria
per la regió. La seva primera reacció va ser la de no
acceptar lliurar el missatge, per la dificultat d’aproparse a ell.
L’èxit del missatge enviat per aquesta dona, «mare
d’un soldat mort feia poc en combat i del mateix nom
que el Sultà», no ho va ser per haver aconseguit
lliurar-lo en persona i de viva veu. Ni tan sols per la
sol·licitud del Sultà, de donar-li a la dona la resposta
personalment i, ni tan sols, segons alguns presents,
perquè el Sultà hagués plorat a l’abraçar a aquesta
mare.
L’impacte creat a la regió va ser, per estrany que
sembli que, mai es va saber quin va ser el missatge
enviat per la mare, ni la resposta del Sultà: i això,
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malgrat l’immens interès que aquesta
correspondència havia creat i l’afecte que aquesta
dona havia generat a tota la regió; el secret va
quedar ben guardat.
***
El missatger va morir, el de dir-li «missatger» és cosa
meva, a ell, aquest nom no li agradava, preferia el
de... transmissor de missatges, el d’emissari, li
semblava pompós, i el de ser un correu tampoc, ja
que era com si ell, no aportés res.
Jo, el seu humil ajudant, vaig continuar treballant a la
botiga dels meus pares.
Com a única persona esmentada que se li coneixia,
l’autoritat em va pregar que els acompanyés a casa
seva. Una muda, mitja dotzena de llibres, sabó i
altres estris, constituïen les seves pertinences. Sobre
la tauleta de nit, el seu vell i usat rellotge de butxaca.
Vaig demanar si podia quedar-me amb ell, per
recordar-lo quan el fes servir.
Al sortir, em van comentar, que el missatger tenia tan
poc, que podria haver-se emportat a la tomba les
seves pertinences. En canvi jo vaig pensar que el que
ell, m’havia donat amb experiències, havia omplert la
meva vida.
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***
Malgrat que la seva salut era fràgil, mai em va parlar
d’heretar el seu ofici, si bé, per l’afecte i la dedicació
que posava a l’ensenyar-me’l, semblava que sí.
Algun cop em vaig preguntar, per què volia que
l’acompanyés, si no era per passar-me la seva feina.
¿Solitud, desitjos de companyia, o algú amb qui
conversar?
***
Mai vaig preguntar a ningú sobre el missatger. Ni vaig
demanar que m’expliquessin anècdotes que
coneguessin sobre ell. Em semblava que el traïa.
Volia que fos ell, el que em informés de la seva vida.
Això si, com desitjava saber més coses d’ell!
Aquest degoteig de les històries del seu ofici era un
dels majors plaers de la meva vida, que ell, amb gran
habilitat dosificava. Si algú, sabent la nostra amistat,
comptava alguna cosa, no l’hi impedia... en absolut,
però tampoc animava aquesta xerrada.
Amb quina ànsia, esperava els dies que havia de
acompanyar-lo. El que jo patia i la de vegades que
mirava per la finestra de la botiga, per veure si ja
arribava. Em posava vermell, quan me n’adonava del
somriure que ocultaven els meus familiars.
***
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Alguns dies després de la seva mort, un client,
després de ser atès pel meu pare es va acostar i va
dir:
—Demà m’agradaria veure’l; desitjaria que portés un
missatge.
Per Al·là! Quantes vegades havia somiat amb aquest
moment. Amb rebre l’honor d’un encàrrec. Ja m’havia
vist lliurant un missatge, que en els meus somnis
havia preparat, repassat i assajat. Quines paraules
faria servir? Quin to faria servir? Què clar estava al
meu cap, que sempre havia desitjat seguir el seu
camí, però, mai m’havia atrevit a expressar-ho. Era
tant evident, que volia ser com ell, i que volia seguir
els seus passos.
Vaig haver de recolzar-me sobre el taulell, tremolava
d’emoció. Li vaig dir que al matí m’anava be, que
disposava d’una estona. Ai! A les tres de la matinada
hagués anat i en roba interior, si així ho hagués
demanat.
No em vaig atrevir a mirar al meu pare, que ho havia
escoltat tot, si bé, quant li vaig agrair!, quan més tard
li va pregar a la meva mare, que a l’endemà vingués
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una estona a la botiga, ja que jo estaria absent. Quin
gran home va ser el meu pare.
Només una vegada em va fer un retret al respecte de
la meva afició; va passar al perdre un client, per no
ser present a la botiga. Vaig dir que ho sentia, que
feia hores extres cada dia per compensar, però que
no podria viure sense la satisfacció, gratificació i
humanitat de les meves sortides. Es va aixecar de la
taula em va abraçar i em va besar. Em sap greu fill,
va dir, he tingut un mal dia, i ho has pagat tu.
***
—Soc un home molt ric, —digué, mentre
començàvem el passeig, tinc pocs amics, i molta
feina. I he arribat aquest temps de la meva vida, en
què desitjo companyia.
—He pensat amb qui desitjaria o podria unir-me, ja
que sé que a la meva edat, ningú no es casarà amb
mi per amor, desig o simple atracció.
—No tinc cap objecció ni vergonya en entendre-ho
així, per això, vull oferir a aquesta dona (sense
enganys), una proposta, si que es menys romàntica,
però en termes de seguretat, afecte, prestigi i diners,
es prou interessant com perquè que pugui acceptarla. Ella, per la seva elegància, intel·ligència i bondat
42

provada, es mereix molt més que jo, obstant això,
voldria intentar-ho.
—Soc ric va repetir, lleig i poc interessant en el físic
com a home; si bé honrat i fidel en tot el que em
comprometo.
—La meva vida ha transcorregut, deia, mentre
bevíem una xocolata, solucionant problemes que em
deixen molts diners, només per a crear-ne d’altres
que em fan encara més ric. No tinc família, i tot seria
per a ella.
Estàvem de tornada a casa seva quan va posar
damunt de la taula el sobre.
En l’instant en què jo ho estava a punt de marxar,
d’un calaix de fusta va treure una bossa de pell i la va
dipositar sobre la taula. Pel soroll metàl·lic que va fer,
i lo plana que va quedar, vaig suposar que seria de
gran valor i pes.
—Agafa-la va dir.
—Amb el que m’ha donat, tinc tot el necessari.
—El sobre és pel missatge, això és perquè en veritat
em vull casar.
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Em va mirar amb tal súplica... em va agafar de les
mans mentre les tancava al voltant de la borsa, que
no vaig saber què dir.
—Vull casar-me!
Mai ens havia passat res igual mentre anava amb el
Mestre. Estava pagant per un missatge, però aquesta
borsa no sabia per a què era, Quin servei s’esperava
per ella?
Per què vaig agafar els diners?, de què em
penedeixo?, si ell, sense demanar-li, m’ho donava, no
hi havia trampa... però, per què vaig agafar els
diners?
El missatge no el vaig portar a l’endemà ni a l’altre.
No estava preparat. Que difícil va ser preparar-me
per portar el meu primer missatge.
***
Em vaig presentar a casa de la destinatària, vaig
començar amb un simple i clar...
—Un amic seu... li envia un missatge.
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Em va fer passar a la sala on sobre la taula, hi havia
un llibre obert.
Devia haver acabat de prendre cafè, ja que hi havia
una tassa buida, i no me’n va oferir.
Els primers instants de la lliurament d’un missatge
«Vostè ho ha de suposar» són els més difícils, és
quan es veu, si cal començar per les branques o anar
directe al gra i sobretot, veure quina predisposició te
la persona a rebre’l d’un transmissor de missatges.
—Qui m’envia, la coneix i estima. M’ha demanat a
causa de la seva timidesa, que l’hi digui jo en
persona, i no mitjançant una carta.
Va prendre la tassa i fer el gest de beure, com si
quedés alguna cosa de cafè.
Ell sap que vostè ho sap. Per la mirada que ella
oferia, era evident que sabia el nom de la persona, i
tal com vaig sospitar, el moment de la indiferència
arribaria, ja que no podia veure com una situació així
es podria resoldre.
El desinterès va arribar, no al revelar-li la identitat de
l’emissor, ni al plantejar-li la proposició de matrimoni
sinó per l’èmfasi en els diners. Aquesta indiferència
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va quedar ben reflectida en la posició que ella havia
pres en la seva cadira, en el ben marcat que el tenia
en els seus ulls i el sentiment de fracàs tan palpable
que jo tenia en la meva ment.
Ens vam donar un temps per pensar. Ella, com per
preparar-me i suavitzar la resposta negativa que aviat
vindria, em va explicar una mica de la seva vida.
—Soc pobra —va dir— i el pitjor, vinguda a menys.
Ja que encara conservo els records del que vaig tenir
i vaig perdre. Tot i això, els diners, si bé els
necessito, son menys importants que l’afecte i els
bons sentiments.
Qui l’envia a vostè, compleix amb tots els requisits
que la meva condició pugui exigir, ja que jo no puc
esperar més, ni ell, per dignitat pot demanar menys,
l’oferta és única, però...
—Però... —vaig dir, avançant-me a la paraula fatal:
Vostès tenen un interès comú; quan el vaig deixar
estava fullejant un llibre de papallones el mateix que
vostè. Va aixecar els ulls, em va mirar amb simpatia,
va ventar la seva cara i va tornar a mirar-me, gairebé,
gairebé amb admiració.
—Vol vostè prendre un cafè?
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Quan vaig concloure la visita i vaig sortir de casa, el
meu mon s’havia enfonsat. No hi havia cap llibre a
casa del què m’enviava. Les regles del missatger no
s’havien respectat, havia mentit. Podia canviar les
paraules, el temps, l’èmfasi però no el missatge... ni
la veritat. Com era possible, que ja en el meu primer
encàrrec, hagués caigut tan baix?
—Vaig reflexionar «Què fals ets missatger...» Per
quin motiu ho vas fer, per què vaig mentir? Ho vaig
fer per diners?, per aconseguir un èxit en el primer
missatge?, potser. Sigui el que sigui, havia canviat
les regles, havia acceptat diners per alguna cosa més
del que era fer la meva feina, havia fet alguna cosa
en el meu benefici, i no per portar un missatge:
mentir, cosa que jo no havia planejat ni desitjat fer.
Però, havia traït l’ofici, al mestre i a mi mateix.
Per Al·là, que havia fet !!, per què havia acceptat els
diners? Aquesta borsa em va arrossegar a fer
quelcom més que només complir amb el deure de
lliurar un missatge.
***
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Em vaig sentir un fracassat, sabia que mai arribaria a
l’altura del missatger. Així, vaig fer alguns treballs
més (gens importants), quan no podia evitar-ho o ja
estaven emparaulats, o potser, esperant que algun
d’ells fos la redempció al meu «pecat», si bé aquesta,
mai va arribar.
El dia en què vaig rebre la invitació a les seves
noces, em vaig acostar a la finestra de la botiga, vaig
retirar el rètol de «Es porten missatges», el vaig tirar
a les escombraries, el meu pare em va mirar, i se’n
va anar a atendre un client en una altra part.
Vaig anar a buscar el sobre, i amb la borsa dels
diners, des del pont els vaig llençar al riu.
***
Han passat anys, els meus pares han mort.
Al capvespre, quan no hi ha clients, m’acosto a la
finestra esperant veure al mestre. El meu reflex fosc
al vidre, sembla que és ell, qui amb el seu vestit
negre, vell i brillant d’haver-lo rentat tantes vegades,
em ve a rebre.
Sempre prometo dir-li el que mai vaig dir, que
l’estimo, admiro i enyoro, si bé no sé amb qui enviar
un missatge tan simple com aquest.
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***
Després del meu fracàs com transmissor, mai hem
vaig imaginar que la meva vida pogués donar un gir
tan dramàtic i total, a la mesquina monotonia en què
em vaig veure reduït. Vaig creure que havia de
allunyar-me de la ciutat que tants bons i mals records
em portava.
Vaig arribar a un acord amb els meus familiars, i els
empleats de la botiga, per a que la cuidessin durant
la meva absència. Si els anava bé, parlaríem per a
que se la quedessin, d’acord amb la família. Em vaig
sentir lliure i me’n vaig anar a treballar a la costa.
***
Van passar els anys, i vaig aconseguir, compaginar la
meva feina en una botiga de productes per a marins,
amb la d’especialista en compres de teles i productes
exòtics de terres llunyanes. Mai vaig creure que això
donés peu a tornar a reiniciar el meu fracassat ofici, i
tot gràcies al capità d’un dels vaixells amb els quals
comerciàvem i que també ho feia a l’illa dels
llebrosos.
***
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Adél, l’ajudant del transmissor de missatges
Relata: Adél.
Mai vaig pensar que arribés a acceptar una oferta tan
extraordinària, com la que em va fer el capità. Viatjar
amb ell quan anés a la «illa dels llebrosos». Un cop
allà i mentre els altres tripulants s’encarregaven de
tot el relacionat amb el comerç habitual, jo respondria
a les sol·licituds més delicades que els habitants de
la illa tinguessin. I, a la vegada, lliuraria els missatges
o encàrrecs que els familiars o amics al continent
m’haguessin donat per als illencs.
El capità havia pensat, que això de rebre i lliurar
encàrrecs seria rentable i al mateix temps humanitari.
No era endeví, si bé, durant anys, havia escoltat
sol·licituds de persones que tenien familiars a l’illa i
volien enviar-los-hi, menjar, objectes i sobretot
missatges, però d’una manera, íntima i individual, i a
l’inrevés, de l’illa al continent.
Llevat d’alguna excepció puntual, cap capità
acceptava ajudar, ja que ningú de la tripulació estava
preparat o disposat, ni remotament, a acostar-se a un
llebrós, o acceptar res que ells haguessin tocat. A
més, existia la vetllada sospita que els familiars que
venien a demanar-los ajuda al port del continent,
poguessin estar infectats per la mateixa malaltia,
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encara que no ho sabessin. Pocs acceptaven
aquests encàrrecs.
***
El nostre tracte econòmic era que jo aniria en el seu
vaixell, i l’ajudaria sense cobrar-li, en la gestió de
compres de teles i similars per a aquests viatges.
Quan ens traslladéssim a l’illa, del que em paguessin
els llebrosos, li donaria un 10%. No era ximple el
capità.
De tota manera vam acordar, com feia el
«transmissor» que no cobraríem res al receptor dels
encàrrecs, ja fossin sol·licitats a la illa o al continent.
Després del meu gran fracàs com a transmissor de
missatges, la seva proposició em va arribar en tan
bon moment que, veient la meva immensa alegria a
l’acceptar la feina, va pensar que d’interès era
econòmic. Ai! Si ell sabés que jo estava moralment
enfonsat, i la seva oferta (de tant valor emocional per
mi), va arribar tan oportunament, que l’hagués
acceptat, inclús pagant.
Tenir un contacte proper amb llebrosos, no em feia
por, si bé, prendria totes les precaucions imaginables.
Ja havíem visitat algun d’aquests malalts amb el
«transmissor», i sabíem que, si bé, sent contagiosa la
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malaltia, no ho era més que altres que costaven més
vides. I, per què no dir-ho, jo ja era un mort vivent.
Des del moment que vaig dir que sí, em vaig sentir
tan bé, que la meva vida va donar un gir total. Ja
només somiava, pensant en el primer viatge.
***
La majoria dels vaixells que comerciaven per la
costa, i diverses illes de l’oceà, de vegades feien
escala a l’illa dels llebrosos per si volien adquirir
alguns dels productes que havien portat a altres
ports, i que els havien sobrat: carn salada, farina,
sucre, cafè, eines, medicines etc. i si se n’havien
recordat, aquelles comandes que haguessin fet
especialment en el viatge anterior.
Pel que comentava, els viatges a aquesta illa eren
bastant rentables per als propietaris dels vaixells,
degut al preu desorbitat que demanaven pel que els
venien. Llevat que sempre tenien problemes per
trobar tripulació quan es programava visitar els
llebrosos.
El nerviosisme de la tripulació augmentava a mesura
que s’aproximaven a l’illa, i més encara, quan per les
males condicions de la mar i el vent, tenien el perill
d’embarrancar a l’acostar-se a la platja.
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El fàstic davant de la visió dels malalts, era palès,
ningú es molestava a ocultar-ho. Sí, sentien pena per
ells, però en realitat el que volien era acabar aviat i
tocar el dos.
El que va portar al capità, a pensar en aquest
«negoci» va ser que, una vegada, durant una
d’aquestes rares oportunitats, quan la tranquil·litat de
la mar, i el poc vent, els havia permès acostar-se
bastant a la platja i tenir una conversa amb ells, si bé
a crits, un dels illencs va dir que necessitava un favor
especial, però no volia que ningú més ho escoltés.
Necessitava explicar-ho bé i no a plena veu. Com un
ésser humà! Si hi havia algú que s’acostés a un punt
remot de la platja, a distància normal de conversa, i
fes aquest servei, el pagaria esplèndidament.
Ningú es va oferir.
***
Quan vam arribar, el capità, amb mi al seu costat, va
informar als que estaven a la platja, que havia vingut
la persona adequada per parlar amb el que havia
sol·licitat un servei especial. Em va presentar com
Adél. Que a més estaria disposat a atendre a tots els
que ho sol·licitessin, i a acceptar des del continent la
mateixa classe de serveis per a ser lliurats a l’illa. Va
ser la primera vegada que al vaixell, es van sentir
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aplaudiments i crits d’alegria des de la platja. Però,
com aplaudeix un manc?
Al cap d’una estona, va aparèixer la persona
interessada i va indicar el final de la platja per reunirnos.
Va coincidir que aquest dia el vaixell gairebé havia
embarrancat a l’apropar-se tant. El retard, fins que
arribés la marea alta per allunyar de l’illa, seria
suficient per a intentar fer una bona feina en aquesta
primera i important oportunitat. Així, vaig accedir a la
seva proposta de trobar-nos al extrem de la platja, ja
que hauríem prou temps per a tota la gestió abans de
poder sortir a alta mar.
Vaig prendre una barcassa, remant em vaig acostar
al punt extrem de la platja on ell es trobava.
Mentre m’aproximava, vaig pensar com de difícil seria
per ell, demanar-me «això» que segur seria molt
especial, pagar per avançat, i no saber, si jo
compliria.
Vaig parar a una distància suficient de no contagi,
però, prou a prop com per poder parlar com a
persones.
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El que jo guanyaria per aquest servei, m’animava, si
bé, el realment important per a mi, era redimir-me del
l’error passat. Per a ell, la major part del pagament
era simplement per haver d’aguantar la seva
presència, olor inclòs, possibilitat de contagi i la resta,
molt poc, per fer el que per ell, era tan important, però
que, en condicions normals resultaria fàcil. Que cara
els resultava la seva malaltia!
Va començar sense presses. Per a captivar-me, i ferme acceptar i complir amb el seu encàrrec, va
començar explicant una mica de la seva vida.
***
Estava molt enamorat de la seva dona amb qui no
havien aconseguit tenir fills, malgrat que els dos ho
desitjaven immensament. Si bé no sabien amb
seguretat, qui era el que no podia procrear; les
diverses malalties que ella havia tingut en la seva
joventut, ho indicaven amb força certesa.
La seva dona, trista, i veient-lo pressionat per
familiars i amics perquè tingués descendència, va
proposar que, millor que adoptar-ne un, preferia que
busqués temporalment una altra dona, a la qual
podrien compensar generosament, així al menys, el
fill tindria la seva sang.
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Ell ho va rebutjar de ple, realment estava enamorat
de la seva dona, i no podia acceptar veure’s ficat en
aquesta situació tan anòmala i antinatural. Un dia,
sopant a casa dels pares de la seva dona, aquesta
els va explicar la idea. Per a sorpresa seva, als pares
els va semblar bé. No hi hauria engany i es resoldria
el problema que a tothom, tant entristia. Ell ho va
seguir rebutjant. Però als amics comuns i altres
familiars, el pla els semblava genial.
Sent així la situació tan fàcil i clara, i acceptada per
familiars i amics els seus arguments en contra es van
anar reduint, i com els anys passaven, va acabar per
cedir.
L’hi va comentar a la seva dona, amb l’esperança
que aquesta última dificultat, que tot aquest procés
presentava, li salvaria de haver de fer-ho. —Bé, va
dir... però... amb qui? No serà fàcil.
—Ho tinc solucionat va contestar ella.
Amb la meva germana!... està d’acord, a més
t’aprecia. Així tindrem al nostre fill, amb sang de tots
dos.
***
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Vaig deixar els rems, vaig fer tot l’esforç per no
mostrar sorpresa ni admiració, si bé, l’únic que vaig
aconseguir va ser callar i no dir res.
Passat un temps, em vaig atrevir a preguntar.
—I què desitja vostè de mi?
—Quan vaig contraure la llebrosia, —va continuar,
els del poble es van assabentar, murmuraven i ens
esquivaven. El que desitjo és que vagi a buscar a la
meva família, que els expliqui que no els vaig
abandonar. Una nit em van envoltar diversos homes,
em van lligar i em van drogar. No sé quant temps
després, vaig aparèixer en aquesta platja. Sense
voler-ho, els vaig deixar en una mala situació moral,
econòmica, i sense saber de mi.
Confio en l’amor de la meva dona, i si ja hagués
trobat una altra parella, jo ho comprendria. Però
l’important per mi, és que, a més, tenim un fill al que
adoro.
Des que sóc aquí, he treballat intensament per
arreplegar una raonable quantitat de perles i pedres
semiprecioses que voldria que els hi lliurés.
Em va mostrar un gran mocador ple.
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Se’m va fer un nus a la gola, vaig comprendre el
drama d’aquest home. No sé els anys i l’esforç que li
hauria costat el que havia extret. I ell anava a posar
en mans d’un perfecte estrany, amb poques
possibilitats que aquest les lliurés a la seva família, i
més, tenint en compte el seu incalculable valor. Ell,
no es trobava bé, la seva malaltia estava molt
avançada.
—He escrit l’adreça i el nom de la meva dona i del
meu fill. Per si no vol tocar el paper, l’hi explico ara
amb més detall perquè li sigui fàcil trobar-los.
Busqueu-los, i si us plau enganyeu-los, digueu-los-hi
que estic força bé, que els estimo molt. I a ella, que la
estimo tant o més, que quan ens vam casar, vint anys
enrere.
Com no vaig dir res... va continuar.
—Quedis de la borsa, el que vostè consideri
convenient pels seus serveis. Si torna, ja em contarà
com estan, el positiu. Si ella està amb un altre, no ho
vull saber... i perdó, m’és difícil demanar-li, però si
vostè confia en mi, (ara, ja no tinc res més, per
poder-li donar), em comprometo a lliurar-li tot el que
pugui extreure en el pròxim any, (segurament la resta
de la meva vida), si pot aconseguir que vegi al meu
fill, encara que sigui sobre el vaixell. Jo aniria a la nau
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amb una barqueta. Sé que no ho aconseguirà, qui vol
veure un pare llebrós?
Dir-los a vostès que vaig ser l’home més feliç del mon
tornant amb l’encàrrec fet, seria quedar-me molt curt.
***
La quantitat de moments irrepetibles dels que vaig
gaudir buscant a la seva família, l’èxtasi que em va
acompanyar quan em vaig presentar en nom del seu
home, les repetides preguntes sobre com es trobava
ell, si creia que seria convenient que es desplacessin
a l’illa per veure’l.
El pensar què em donarien com a prova de que jo
realment havia fet la visita, i el procés de decidir-ho,
van tenir un encant sublim.
Al final, el de menys valor era el que s’adequava
millor als objectius que volien aconseguir: fent-li
arribar les seves peces més estimades, els objectes
que ell més utilitzava, i que de ben segur se’n
recordaria.
Després em van donar un sobre obert amb una carta.
En la seva presència i sense llegir-la vaig tancar-la.
No van preguntar el que ell m’havia donat, ni el que jo
havia pres. Van entendre que podent haver-m’ho
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quedat tot, havia anat a visitar-los. Per a ells ja n’hi
havia prou.
***
Aquesta situació tan personal em va fer pensar que el
treball seria molt més que limitar-me a lliurar els
missatges i perles.
Vaig aprendre, que quan tornés a fer aquesta funció,
havia de preguntar i saber més de qui m’enviava i del
receptor, per donar resposta al que tant preguntaven.
Tal com feia el transmissor, i quina raó tenia!
***
Vaig tornar a l’illa diversos vaixells després. Vaig
portar la carta, la vaig entregar en mà a la distància
d’un pam, i els diversos paquets amb les seves
pertinences, que va reconèixer de seguida. Li vaig
assegurar que la seva dona i el petit (ara no tant),
estaven molt bé.
I mentre llegia ens vam posar a plorar.
—Pare, pare!, des del vaixell va sonar el crit d’un
infant al costat de la seva mare.
No ho vaig poder evitar, no vaig tenir el valor de mirar
cap al vaixell, ho vaig fer cap a la platja. Diversos
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remers ja s’estaven preparant per acostar al seu amic
al vaixell.
No crec que ningú a bord, ni els remers de la
barcassa o els que estaven a la platja deixessin de
plorar al presenciar una escena d’amor tant
entranyable, sobre un mar tranquil que aquest dia
havia emmudit per poder escoltar el que es deien.
***
Després d’aquest moment que va omplir la meva
vida, no vaig perdre ni una sola oportunitat d’anar a
l’illa. Els capitans m’avisaven quan anaven a sortir.
Jo, ja no podia viure sense el pagament amb sòlides
monedes d’afecte, que els llebrosos em donaven. Al
veure que els escoltava, que executava els seus
desitjos i tornava per a explicar-ho, els encàrrecs em
plovien.
Hagués pagat per fer aquest treball. Quantes
vegades els vaig tornar perles i pedres precioses de
la borsa que em donaven, —que no ho sàpiga el
capità! Algunes vegades, el pagament era excessiu
pel que havia de fer. D’altres, a canvi, era molt poc el
que podien donar-me, però mai vaig demanar més.
Segons ells, em pagaven pel que jo havia d’arriscar,
patir i suportar. Jo cobrava, segons la dificultat del
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que demanaven, descomptant el valor de l’immens
honor de deixar-me treballar. Sempre pensant que el
capità guanyés el suficient per continuar. No podia
permetre que no li interessés venir a l’illa.
De quants episodis humans vaig gaudir! Quant vaig
aprendre...! Tinc tal quantitat de històries per explicar!
Tantes, com llàgrimes vaig vessar de tristesa, felicitat
o solitud.
***
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Nara a l’illa
Relata: la comunitat de leprosos.
Sempre que l’illa tingués perles, i els mariners,
mercaders o pirates tinguessin tanta por a venir a
robar-les, o pescar-les a les nostres costes; les
medicines, provisions i alguns capritxos, els teníem
assegurats. La resta dels béns mundans que
necessitàvem, ens eren cars, i no era gens fàcil
aconseguir-los.
***
Mentre tot això passava, altres vaixells es van
presentar a la l’illa, aquesta vegada, no amb el
propòsit habitual.
Els comerciants van arribar amb una nau de més,
aquesta última embarcació, amb diversos tripulants
armats fins les dents, l’aparença del quals, distava
molt de ser la dels que normalment venien a
comerciar.
Vam córrer a per les nostres armes, que feia temps
havíem comprat per seguretat i que havíem fet servir
poc. Si bé la pesca era abundant a la nostra illa, no
passava així amb la caça, excepte l’existència
d’algunes aus.
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Al veure la nostra reacció i aconsellats pels
comerciants habituals que ens visitaven, els tripulants
de la nova nau van deixar les armes i ens van
mostrar el que els portava a l’illa i que ens volien
vendre... una dona.
I quina dona ens oferien!, jove, vestida simplement
amb una preciosa bata blanca, digna, elegant, amb la
mirada al front.
El seu cap ens la va oferir en mig dels riures dels
seus companys, pel valor d’un casso, no de perles,
sinó, pel símbol que ens van fer d’un cristall, vam
entendre que el volien ple de pedres precioses,
robins o maragdes, la mercaderia de més valor que
teníem, que només utilitzàvem en casos comptats i
especials.
Les dones, que en aquell moment estaven a la platja
es van retirar al comprendre el que anava a passar.
Unes per vergonya a presenciar una cosa tan
inhumana i desagradable. Altres per no poder-ho
impedir, i les altres per pensar que havent una dona
nova, els homes les deixarien de pressionar. Una
d’elles mostrant gran valor i abans de retirar-se, li va
donar una gran bufetada a un dels que mostraven un
gran interès per l’oferta.
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La discussió comercial es va iniciar a la platja, les
pedres les teníem, però no tots estaven d’acord en
fer la compra. La nostra illa ja era «l’illa maleïda», i
ara desitjàvem que a més, fos coneguda com l’illa
que comprés dones no llebroses per al nostre plaer?
Al veure el dubte, entre rialles, van despullar a la
noia, ella va romandre segura, altiva, capalta com
una estàtua.
Els menys malalts, que eren els que més pedres
extreien, van dir que anaven a acceptar l’oferta. La
resta, no estava d’acord amb la compra, si bé no
tenien dret ni autoritat per impedir-ho.
Els comerciants i els traficants d’esclaus no sabien
que les pedres també eren bastant abundants a la
illa, si bé pel nostre problema físic, eren difícils
d’extreure. Però no devíem fer una mostra evident
d’això, ja que, per aquesta riquesa, sí que podrien
decidir envair l’illa.
¿I on aniríem nosaltres?, on trobaríem una altra llar
amb perles que ens mantingués vius amb la nostra
malaltia.
Van dibuixar la contraoferta sobre la sorra: cinc
maragdes, dos bols de perles i una caixa de
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mareperles. Unitats i mesures que els illencs teníem
clares, i els que venien també.
Des de la nau van reduir la seva proposta a deu joies
(ja havien suposat, que el que havien demanat per
començar, els seria impossible d’obtenir), els joves
van dibuixar set cristalls a la platja.
La bescanvi va ser acceptat, però els traficants no es
van confiar, van exigir el pagament per avançat. Ells
escollirien set pedres d’un lot que els presentaríem.
Un mariner, de molt coratge, es va acostar a la platja
amb una barca petita, per assegurar-se de la
quantitat i la qualitat del pagament. Durant el temps
que es triga en rebre les pedres i perles, seleccionar
les millors, girar-se i mostrar-les als altres, ja s’havia
empassat una perla del lot... quin element!, els illencs
no van dir res, el seu coratge mereixia un premi, i no
volien crear problemes. No, no ens tenia fàstic,
s’havia empassat una cosa que nosaltres havíem
tocat. Vam riure de la seva habilitat.
Un cop tot rebut i comprovat per la resta de traficants,
es van guardar les pedres i els van donar les perles i
mareperles als comerciants pels serveis prestats.
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El mateix mariner va tornar amb la dona i la va deixar
de peu a la riba sense permetre que ningú s’acostés
a ella fins que va tornar a la seva nau.
Quina dona tan perfecta i indefensa es veia a la
platja!
Es van acostar tots, els primers, els que havien
pagat, ja barallant-se per ella abans d’haver-se
aproximat.
—Estic famolenca, assedegada i cansada —va cridar
vull rentar-me! Necessito anar a algun lloc on pugui
descansar. A partir de demà, cada nit acceptaré a un
de vosaltres, per companyia. No necessiteu forçarme.
Tots van parar en sec. Quina presència, quina
autoritat!
Es va obrir pas entre els homes, que no es van
atrevir a detenir-la i va caminar fins al poble on les
dones l’esperaven.
Els traficants, ara sense riure, van alçar veles i van
salpar.
***
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Va complir el promès. Cada dia s’acostava a la seva
barraca un home diferent i ella cada nit parlava amb
ells, els explicava contes, dels quals es recordava de
quan era petita, o què s’inventava, de vegades els
preparava menjar, rentava i curava. El sexe era
humiliant, però escoltar i compartir les seves històries
i penes, era l’únic realment dolorós que havia de patir
durant la nit. Quan a l’alba abandonaven la seva
cabana, ella s’aixecava, s’acostava a la mar a rentarse i a plorar sota l’aigua, per a que així, ningú ho
notés.
Una nit, es va presentar una dona, i a l’obrir-li,
aquesta li va dir que només desitjava una mica
d’afecte, i totes dues molt juntes van parlar fins a
l’alba.
Mai va dir no, mai va cridar, mai es va queixar.
Una vegada un home li va fer saber, lo molt que
odiava el que feia. Mai de la vida es perdonaria la
humiliació que li feia patir i ni tan sols tenia l’excusa
de pagar-li per a no tenir remordiments.
Algun temps després, una nit ningú va venir i després
en tot un mes, només un es va presentar.
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Les trobades per decidir, be sortejant, pagant, lluitant
o renegant, qui era l’afortunat en compartir la nit amb
ella, ja no es feien. Ara ningú volia forçar aquesta
dona que tant bé els tractava, i que s’havia guanyat el
seu respecte.
I es va dedicar a fer el que les altres dones feien a
l’illa. A més pels seus estudis, ensenyava als nens i a
qui volgués, a aprendre a llegir, escriure i fins i tot, a
cantar. Ajudava a tots en el que podia i al final, i així
de fàcil, va aprendre a estimar-los sincerament.
Sorprenentment fins i tot compartia el menyspreu per
un ésser misteriós i poeta, a qui tothom anomenava
“El canalla”. Tots l’odiaven, per haver permès que la
seva amant, que no era llebrosa, però que estava
molt enamorada d’ell, vingués a l’illa per a cuidar-lo,
tot i que ell no l’estimava.
***
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El canalla
Per cada petó, fill i nét
que em donares.
et vaig privar de tendresa
afecte i respecte
Quantes vegades he de dir-te,
que no t’estimo.
quantes vegades he de dir-te,
que mai t’estimaré
Mai m’he permès donar-te,
ni una mica d’afecte
a canvi de les infinites
mostres del teu amor.
Ara que estic cec, sord,
impedit i llebrós,
no comprenc com, encara
amb mi et vols quedar.
.
Quant mes dolor t’he de causar?
per a que entenguis,
que tot i que et necessito,
mai et podré estimar.
Encara que els núvols rentin els meus ulls,
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les abelles retirin la cera de les meves orelles,
i un cavall em porti a tot arreu.
Ni t’estimo, ni t’he estimat, ni t’estimaré.
Però ara que et necessito,
quedat.
tot i que no et desitjo,
t’acceptaré.
***
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Hamed
Relaten: Nara, Hamed i l’autor
Des de feia uns dies Hamed, havia pres la costum de
passar per davant de l’entrada de la meva cabana.
Quan fumava, jo sentia l’olor del seu cigar, el seu
aroma travessava les canyes blanques que formaven
les primes parets del meu habitatge. Però mai
s’aproximava a la porta.
Al poble mai es va apropar a mi. Al veure’m, desviava
el seu camí per no creuar-nos. L’havia reconegut, era
Hamed, el gran amor de la meva joventut, el fill del
jardiner reial a qui tantes vegades havia mirat des de
la meva estança quan treballava al nostre jardí.
Recordo que s’esforçava tant i tan bé, que feia goig
veure com tenia cura dels arbres fruiters, bé,
especialment el costat de més enllà. Això li permetia
que, al podar-los, estar mirant cap a la meva
habitació, sense que es notés gaire.
Com rèiem de la fidelitat a aquesta part dels arbres! A
més, sempre posava els testos amb les flors més
boniques prop de la meva càmera.
Quan passejava amb les meves amigues pel jardí, ell
sempre s’acostava per oferir-nos les flors més
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boniques i explicar-nos alguna incidència amb les
plantes.
Vaig entendre que ara li feia vergonya presentar-se
com llebrós, i per respecte mai em vaig acostar a ell, i
això, malgrat el gran desig que tenia de saber alguna
cosa dels meus pares.
***
Als pocs mesos de la meva arribada a l’illa, ja eren
pocs els homes que a la nit s’apropaven a la meva
cabana. Quan algú encara ho feia, simplement
trucava, esperava la meva resposta i entrava, però ell
no ho va fer mai.
Un dia vaig sortir i em vaig posar al seu costat, va
amagar la mà esquerra a la butxaca, va girar una
mica la cara i va intentar allunyar-se.
—No te’n vagis, com et dius?
—Em dic Hamed
—Mai he rebut la teva visita, és que no t’agrado?
—Sí, i per tu, donaria la meva vida sencera, però, no
tinc el que cal, per creuar aquesta porta.
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—Sé que al principi era força difícil decidir qui vindria
a la cabana cada nit, però com pots veure, ja pocs
s’acosten. Què és el que et falta?
—El teu afecte...
—Vine, acompanya’m, anem a passejar per la platja,
d’on ets?
—No m’has reconegut, soc Hamed el fill del jardiner
del teu palau.
No vaig voler reconèixer que ja ho sabia.
—Hamed, el cuidador del nostre jardí! Com m’agrada
veure’t! Digues, com estan els meus pares?
—La teva mare va morir de pena quan vas
desaparèixer. El teu pare, si bé ja és vell, segueix
regnant amb amor. Sospira per tu, creeu que estàs
morta, li donaria una gran alegria saber que estàs bé.
Entenc que no ho has fet perquè no has pogut.
—Com em vas reconèixer?, de fet, com sabies quina
aparença tenia jo? Les princeses no es mostren als
jardiners.

74

—Una nit, molt tard, vas sortir al jardí a agafar unes
flors, jo estava amagat, tu, pensant que ningú et veia,
et vas retirar el vel. Havia vist tantes vegades els teus
ulls blaus, quan des de la teva habitació miraves al
jardí, però mai la cara.
—Com vas arribar aquí?
—Vaig abandonar la nostra casa a palau. Els vaig dir
als pares que volia conèixer món, no vaig voler que
ells sabessin que havia contret la lepra. Ja
començava a notar-se’m i segurament per això
podrien perdre la seva feina a palau.
Vaig viatjar una mica. La gent, al començar a sospitar
que jo estava malalt, em dirigien quantitat d’insults,
maltractaments o m’apedregaven per a que
m’allunyés. Per això, vaig prendre la decisió de venir
a aquesta illa, on al menys, en això, tots som iguals.
—Hamed, explica’m de la teva vida a l’illa.
—Com saps, els inicis aquí són molt difícils. A
l’arribar, si els que et porten no t’han matat o robat, i
has aconseguit arribar viu a la platja, els de l’illa, et
prenen el poc que encara tens, especialment les
medicines.
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Aquí, al no haver metges s’aprecien molt. Tot i que la
majoria d’aquestes drogues són estafes, productes
sense base medica.
Els illencs, et deixen només l’estrictament personal.
Els diners o les joies, tot t’ho prenen, segons diuen i
és bastant cert, per a les necessitats comunals.
Després t’expliquen com treballar per aconseguir
perles i mareperles al mar o alguna pedra semi
preciosa a les mines, segons la teva capacitat o estat
físic. A mi, no m’ha anat malament, em trobo encara
força bé, col·laboro molt amb tots. El que ens venen
els comerciants que arriben en vaixell, ens surt molt
car, de vegades tenim molts problemes per
aconseguir els aliments necessaris, i en el meu cas
les llavors o plantes.
—I sempre ha estat així?
—M’han explicat els vells, que a l’inici va ser molt
pitjor. Per robar-los el que portaven els nouvinguts,
normalment els mataven. Després van aprendre que
si no eren més, s’unien i s’organitzaven per controlar
els comerciants, no sobreviurien. Tractar amb els
vaixells en comunitat, va simplificar tot el procés i fins
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i tot va resultar més beneficiòs per ambdues parts en
costos, i freqüència de visites.
Poc a poc m’he convertit en l’hortolà i jardiner dels
vegetals i flors que aquesta terra ens deixa conrear.
Continuo col·laborant amb tots, i em sento bastant
bé. No arrossego els peus o coixejo, veig
acceptablement, però tinc la mà esquerra
engarrotada i en la meva cara es veu clarament la
llebrosia. La malaltia, amb el temps, anirà a més.
—Sabia que estaves ficat en els treballs de camp. O
sigui, que les verdures i algunes fruites fresques que
em menjo, les cultives tu, això ho desconeixia. Et
felicito.
—Sí, tot el que produeixo, al seu temps ho porto a la
casa comuna, allà ho reparteixen. Els nens són els
més beneficiats, són els únics sense llebrosia. A
vegades en temps de bona collita, la naturalesa
produeix amb tanta abundància algunes fruites i
hortalisses, que tots podem gaudir-ne. He tingut
molta sort amb les faves, albergínies i carxofes. Ah!
El meu major èxit és amb els nens, es degut a les
maduixes.
Volia preguntar-te una cosa Nara, és impossible que
sigui cert, però, si ara que tinc l’oportunitat de fer-ho,
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no ho faig, mai m’ho perdonaré. Sé que és una mica
infantil, però a mi m’importa. En aquella època erets
molt jove, i jo només devia ser un caprici, ja que era
l’únic jove que veies amb freqüència. És cert que jo
t’agradava?
—Hamed, no només m’agradaves, estava
enamorada de tu. Sempre mirant-te per la finestra,
m’encantava veure com treballaves, especialment
quan cantaves. Penses que quan vaig baixar al jardí,
i em va caure el vel, va ser un descuit? T’havia vist
allà, i volia que em veiessis. La de vegades que
organitzava visites al jardí amb les meves amigues,
per parlar amb tu.
Després vaig marxar en el viatge «oficial» que el meu
pare em va demanar que fes (per allunyar-me de tu).
En un poble remot, vaig conèixer al meu company
d’infortuni, em vaig enamorar perdudament d’ell. La
nostra felicitat va durar poc, el van matar els
traficants d’esclaus, a mi, per venjança em van portar
aquí, per a vendre’m a vosaltres.
—Sí, ens vam portar molt malament amb tu. No
obstant això poc a poc t’has guanyat l’estima de tots.
Les teves classes als nens i grans t’han creat molts
amics. Els petits, que afortunadament no tenen la
llebrosia és l’única cosa que tots veiem amb futur,
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són als fills de tots... la majoria ha perdut els seus
pares. No hi ha éssers més feliços i estimats al mon,
que els petits d’aquí, i tu, en això, has ajudat molt.
El que tots admiren, és que malgrat el que t’hem
obligat a fer, has aconseguit que fins les dones no
tinguin gelosia de tu, ets extraordinària.
Et vaig a explicar per què, últimament he vingut cada
nit fins aquí. Fa poc ens vam reunir tots, i es va
aprovar, el que ja tàcitament es fa, retirar l’exigència
de rebre’ns cada nit. Ningú va acceptar l’encàrrec de
dir-t’ho, van pensar amb vergonya que això, mai
havia de haver succeït, a la fi m’ho van demanar. Soc
un dels pocs, crec, que mai ho ha fet.
Què penses fer Nara?, no ets llebrosa, i ja no tens
cap obligació de romandre aquí.
—Hamed, em serà difícil abandonar aquesta illa a on
em sento tan bé. A més, encara que sembli increïble,
aquí sóc lliure. Malgrat lo maltractats que sou per la
humanitat, i considerant el patiment amb el qual heu
de viure, la gent aquí és més compassiva que alguns
dels comerciants i mariners que venen a explotar el
vostre dolor.

79

—Tens raó Nara. Com desitjaria poder ajudar a la
gent d’aquesta illa! Necessitem tant: un metge,
menjar adequat, professors, potser alguna autoritat,
llibres, respecte i comprensió. Tot el que ens faci
sentir que encara som éssers humans.
—A més, els mercaders no acceptarien portar-me de
tornada en els seus vaixells per molt que els
paguéssim. Ja saps, fins cremen les barcasses amb
els que ens lliuren la roba i menjar per no pujar-les al
vaixell. No tocarien res després de haver estat en
contacte amb nosaltres.
—Sí, és cert Nara, em van explicar que algú va pagar
per a que se l’emportessin en una de les barcasses
amb les que ens fan arribar el que demanem. Ho
feien lligant aquesta petita barca darrere del vaixell.
Mai es va saber si els pocs ximples que ho van
intentar ho van aconseguir. Els mercaders mai
esmenten el resultat. Potser és injust i cruel pensar
així, però pot ser que no ho diguin, per aconseguir
més clients.
És fàcil saber el desenllaç. El llarg viatge, o les
tempestes tan freqüents, fa que sigui gairebé
impossible aconseguir-ho.
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Si a causa de grans onades, la barcassa estigués a
punt de bolcar, segur que al passatger no el pujarien
al vaixell.
L’última vegada que es va intentar, va passar alguna
cosa dramàtica. Tot just al sortir de la badia, la
barcassa va donar un gir inesperat, l’home va perdre
l’equilibri i va caure a l’aigua. Va ser devorat pels
taurons davant de tots nosaltres. L’horror va venir
una mica després, al veure que un nen s’havia
amagat entre els queviures i sota de les mantes per
també poder escapar. Tal va ser la commoció, els
plors del nen, els crits de tots nosaltres, que fins als
mercaders se’ls va estovar el cor, van baixar una
petita barca, i van empènyer la del nen a la platja.
Això és una illa sense sortida, és més que maleïda, té
les riqueses no necessàries, i res del que és bàsic
que ens és tan indispensable. On els de fora no volen
entrar, i els de dins no podem sortir.
—Hamed, no saps quant donaria jo per poder veure
el meu pare i dir-li que estic bé. Malgrat això no em
quedaria allà, ja tinc poc a veure amb la vida de
palau. A més, al saber els seus súbdits la meva
estància a aquesta illa, no l’ajudaria en el seu govern.
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Vaig pensar de contractar a alguns dels mariners
perquè portessin la notícia que estava viva. Si ho
demanava i pagava a alguns d’ells, potser algun...
per compassió, si passava a prop de Palau, que està
molt lluny, compliria l’encàrrec i li diria... però mai ho
vaig fer. A més, també sabrien a on i en quines
condicions visc i per aquest motiu, la seva pena seria
més gran que creient-me morta.
També necessitaria revelar aquí a l’illa el meu origen,
i no crec que això fos una bona idea. Com a prova
que el missatge ho enviava jo, només tinc una agulla
d’or que la mare em va regalar. Sempre l’he guardat
amagada en el pèl, així no l’he perdut i al ser el meu
únic record d’ells, no voldria desfer-me d’ella.
Estimo tant el meu treball amb els infants aquí, que
em seria difícil viure sense ells. A la fi m’he adonat,
que el que més desitjo en aquesta vida, és tenir un
fill.
—Nara, jo vaig tenir la mateixa idea. Vaig pensar,
sense que ho sabessis, informar al teu pare, a través
dels meus, que també estaves viva. Pensava dir-los
que «la dels ulls blaus» vivia. Si bé, a l’escoltar parlar
a alguns dels nostres companys, vaig comprendre
que no era una bona idea. Els illencs havien après
que pressionar coneguts o familiars per a que els
visitessin a l’illa, fent-los saber o recordant-los que
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ells vivien allí, si bé, era una cosa molt compassiva,
originava una cruel coacció.
Fa anys, al saber que usant els vaixells dels
mercaders (pagant quantitats astronòmiques) podrien
arribar a l’illa, alguns afins o amics es desplaçaven
fins aquí per veure’ls o parlar amb ells. Pel camí,
degut al cost i temps del viatge, perdien diners, salut i
en canvi a l’arribar, guanyaven en realisme. A
l’apropar-se i veient el que veien, molts no volien
desembarcar sabent que no podrien tornar.
Sí, es van produir moltes mostres d’amor i afecte a
distància, però també de patiment innecessari per
part dels que arribaven, i dels que estaven aquí. Així
es va decidir no permetre o encoratjar aquestes
visites perquè no es repetissin aquests dolorosos
tràngols.
—Hamed!, no saps el molt que t’agraeixo que hagis
pensat en mi. Veig que pels nostres pares faríem el
que fos.
—Nara, oblidem per algun temps, aquests
pensaments tristos, m’encantaria mostrar-te l’hort.
Per què no véns demà a veure’l?, no saps quant he
desitjat ensenyar-te les meves flors, estant tu davant
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meu. Tinc algunes fruites que gairebé igualen en
bellesa i qualitat a les del teu jardí.
—Sí, i voldria portar als meus nens, a alguns d’ells no
els coneixes ja que mai has vingut a classe.
Aprendrien molt allà. Va, que tenim tant de què
parlar, sense finestres ni arbres pel mig.
***
Relata: l’autor.
La vida de Nara i Hamed, després de anys
d’immensa felicitat, es va convertir finalment en
mesos d’intens sofriment. La seva llebrosia havia
progressat molt ràpidament. Tots varen sospirar
alleujats al veure que l’enorme mal de Hamed,
l’agricultor, havia acabat, i també el de Nara.
Gairebé per designi diví, dies després de una gran
tempesta, va aparèixer embarrancat a la platja un
petit veler, amb el seu tripulant mort per fam i set o
inanició. Segurament un pescador del continent o un
dels comerciants.
Havent sofert la pèrdua de Hamed, tots van entendre
que ara era el moment i oportunitat per a que ella
partís.
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Entre tots van reparar la barcassa i els que en el seu
temps van ser navegants o pescadors li van anar
ensenyant a Nara l’art de la vela. Veient ajudar en
l’obra a alguns sense cames o mans, amb les
destrals i altres eines lligades al que quedava dels
seus braços, va ser l’únic moment en què de veritat,
es va veure plorar Nara.
Quan ella va estar llista per navegar, van esperar el
vent més propici que la portaria al continent.
Van omplir la barca d’aigua i menjar, i les seves
butxaques de diners, robins, perles i maragdes.
Es va acomiadar de tots ells amb una abraçada a
cadascun.
Nara va arribar a l’illa, sent jove, bonica i pobra. I
va sortir sàvia, rica, envellida, llebrosa, i en estat
de bona esperança.
***

85

El Retorn de Nara
Relata: l’autor.
El mar i els vents li havien estat favorables. Nara
havia seguit a la perfecció tots els consells i
instruccions que li havien donat els seus amics
navegants durant tant de temps a l’Illa. L’aigua i el
menjar que portava, la van mantenir viva fins quan va
albirar la costa i un port.
Nara, aquella nit, va amagar totes les perles, pedres
precioses, monedes d’or i plata en un forat a l’entrada
del port, per si intentaven robar-li.
Tot i ser un poble molt petit, va poder canviar
fàcilment la seva barca, que amb tant d’afecte havia
preparat, per dos camells, un per a ella i un altre per
portar tot el necessari per a un viatge tan llarg i
perillós. Va escollir la ruta del desert feréstec, ja que
desitjava esquivar les rutes dels traficants d’esclaus i
altres malfactors que les recorrien.
Va haver d’afegir alguna cosa al pagament, la qual
cosa va fer discutint i regatejant molt, plorant i
explicant que la deixarien sense res per al viatge tan
llarg que havia d’emprendre. Els va donar vàries de
les monedes que tenia, contant-les i recontant-les
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tantes vegades i dient que no arribava al preu
demanat.
Veient les seves dificultats, amb un somriure el
cameller va acceptar el tracte, queixant-se després
molt durament, això sí, tot dient que ella l’havia
enganyat.
Pensant que una dona no sabria res de camells, va
acceptar la seva condició de ser ella la que els
seleccionés. Finalment havia escollit, i es va endur
els dos millors animals del seu ramat.
Va pagar l’equipament, menjar i aigua amb dos
preciosos fermalls de nacre i plata, dels que
l’antiquari, sense poder ocultar la seva sorpresa, li va
pagar només la meitat del que en realitat valien.
Malgrat això, aquestes joies van ser suficients per tot
el necessari i li van sobrar algunes monedes de
canvi.
Tal va ser el seu amable comportament, que
l’antiquari, una mica penedit pel beneficiós negoci
que havia fet amb ella, la va convidar a sopar i passar
la nit amb la seva família.
Al matí a l’acomiadar-se, van afegir als seus alforges,
deliciosos dolços que li havien preparat.
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***
Aviat es va adonar Nara, que com en el mar, el
desert feréstec, no té ni menjar ni aigua, i que havia
escollit la pitjor ruta, si bé la més segura.
Si el lector ho desitja, aquí puc fer un esforç
d’imaginació i explicar les aventures i dificultats
d’aquest viatge. Si bé, n’hi haurà prou amb anotar, la
mort d’un camell, la picada d’un escorpí, les seves
febres i els seus malsons i el pitjor: el descobrir que
estava embarassada i que, si moria, el perdria.
Necessitava continuar, havia de salvar el que tant
volia.
I com li va passar anys enrere quan la caravana del
sultà va ser atacada i els seus companys van ser
morts o esclavitzats, a la llunyania, va veure una llum
al desert.
***
Al despertar, Nara va observar que una nena la
mirava i va veure un home collint llenya que afegia al
foc que cremava davant d’ella i l’escalfava. La petita
va avisar als seus pares, i aquests es van acostar.
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A l’instant Nara es va aixecar i no va poder evitar
mirar al seu voltant buscant les seves pertinences.
La dona li va acostar el que va suposar que ella
buscava, la seva bossa del tresor. No faltava res. Li
va fer tanta vergonya la seva desconfiança, que va
tancar la borsa, i la va deixar apartada.
—Em dic Rashida, aquesta és la meva filla Mara i el
meu marit Omar. Has estat dormint tres dies. T’hem
curat de diverses ferides. Has tingut molta febre i
sempre has estat delirant. Si la desena part del que
has explicat en els teus somnis és cert, mai més em
queixaré de res, la resta de la meva vida. Voldríem
que ens ho expliquessis tot, però per favor, amb un
ordre.
—Podria ser una història molt llarga.
—Aquí, fins que arribin les caravanes, a la nit tenim
tot el temps del món, les nits són precioses i
tranquil·les, a nosaltres ens encanten les històries
interessants, llargues i ben comptades.
—Em dic Nara, soc una princesa àrab...
... els traficants d’esclaus em van vendre...
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...vaig viure una meravellosa vida en una illa preciosa
... i he despertat aquí al vostre costat.
—Voldríem ajudar-te, si bé, tot el que vols fer ens
sembla gairebé impossible i no està en les nostres
mans poder-ho fer. Però, d’aquí a poc vindrà el millor
dels camellers, un veritable amic, un home honrat.
Les seves amistats i contactes s’estenen per tot el
sultanat, i la teva història l’enamorarà. Sé que ell et
podrà ajudar. Ara has de descansar. Aquí, en aquest
lloc adorable et podràs recuperar.
Nara va gaudir de l’Oasi. Aquella illa al desert li va
tornar les ànsies de viure.
El cameller va arribar, la va escoltar i dels seus ulls
van brollar llàgrimes. En tota la seva vida, de gran
narrador d’històries, mai havia escoltat una història
real tan dura, i tan ben explicada.
***
—Nara, va dir Rashida, —aquesta es la teva última
nit aquí, i ara que Omar no ens escolta (li fa vergonya
quan ho explico), vull també explicar la nostra
història, la d’aquest oasi del que, com tu, amb la teva
illa, també estem enamorats, és una narració de la
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qual estic orgullosa. Això és per a nosaltres una illa
en el desert, el mateix que el teu, és un oasi al mar.
***
Aquesta nit Nara va dormir prop de Mara, somiant
amb aquella bonica història que Rashida li havia
explicat. Abans de marxar, va obsequiar a la petita, la
més bonica de les seves perles negres.
***
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La història d’Omar o el valor de l’aigua
Relata: L’autor (desconegut), d’un conte molt
antic «L’aigua del paradís».
Hi havia una vegada un home anomenat Omar que
vivia al petit oasi d’Izmir.
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Izmir, com vostè sabrà, és un dels tants oasis que es
troben a la ruta de les caravanes en el seu camí des
de l’est cap a Bagdad. Petit, però de suficient
importància com per permetre la preparació de
l’última i més important etapa, abans d’entrar a la
gran ciutat.
Al ser l’última gran escala, permetia donar avís de
que aviat s’arribaria, esbrinar els preus actuals en el
mercat, deixar a l’oasi els objectes ja innecessaris o
que podrien recollir a la tornada i organitzar la
mercaderia per a la venda.
Tot i que no era el més proper dels oasis a la capital,
Omar i Rashida rebien diverses caravanes al mes
que venien a rentar-se, descansar, i preparar-se pel
tan esperat fi de viatge. Era l’última gran parada
abans d’arribar a Bagdad.
Disculpareu que hagi oblidat dir-vos, que Omar
treballava per Sa Altesa el Sultà Solimà. Permetreu
que posi la mà dreta sobre el meu cor cada vegada
que esmenti el seu sant nom, com a signe d’afecte i
respecte, cap a un governant tan estimat, i respectat
per tots els seus servents, a causa de l’amor que
sempre havia demostrat per ells.
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Com us deia, el treball d’Omar consistia a mantenir
l’oasi preparat per a les necessitats dels camells i
dels seus conductors. Proveir-los d’aigua, lloc per
banyar-se, sopluig i algun producte fresc, dels quals
les caravanes no disposaven.
Feia molts anys, Izmír havia estat un dels oasis més
freqüentats, per la seva bellesa, els seus fruits i la
abundància i qualitat de l’aigua, fins que per alguna
poderosa raó natural, l’únic brollador d’aigua que
existia a l’oasi es va anar assecant poc a poc. La
immensa majoria de les caravanes van deixar de
visitar-lo per falta no només de aigua, sinó per
l’escassetat de palmeres, figueres i altres plantes
típiques dels oasis que donaven menjar, ombra i
frescor durant la seva estada.
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L’oasi en la seva època de abundància d’aigua
Omar vivia en aquest oasi amb la seva dona Rashida
i la seva petita filla, Mara. Gràcies a un suggeriment
de la seva dona, havia aconseguit la feina com a
guardià de l’oasi, amb el compromís d’arreglar,
canalitzar la poca aigua que hi havia i tenir cura de
les caravanes. En compensació, Omar rebia de cada
persona i camell que venia a l’oasi un petit pagament,
que li permetia viure a ell i a la seva família.

Els camells i els seus guies, font de visites i
ingressos de l’Oasi
Però, la veritable raó per la qual s’havien enamorat
de el lloc, interessant-se en fer d’ell un veritable llar
per a ells i els seus visitants, romanent en un lloc tan
allunyat i solitari, era que tant Rashida com Omar
compartien una gran passió. Escoltar contes,
95

llegendes i històries de terres llunyanes, on ells no
havien estat mai.
Permeteu-me que us ho expliqui.
Quan les caravanes arribaven, i després de l’enrenou
creat, a continuació dels interminables salutacions, es
procedia a donar de beure i de menjar als camells.
Després, la neteja total del propi cos i a l’hora
sagrada, les oracions. A l’enfosquir, el sopar i el te a
la menta fresca que Rashida plantava i guardava
amb afecte per a aquest moment.
En aquest instant era quan després del primer glop
de te, i amb les sempre amables frases sobre la bona
qualitat de la menta, el cap de la caravana
començava a comptar en detall les anècdotes del
viatge. Unes vegades eren petites històries o
llegendes escoltades, unes altres eren els successos
i contratemps ocorreguts durant el viatge i unes més,
els relats dels llocs visitats, però sempre sense
excepció, narrats amb molt d’afecte.
Després de introduir la història, el cap de la caravana
amb un gest, passava la paraula al membre de la
caravana que més habilitat tenia en explicar-les, o al
què tenia una major relació amb la narració. I sempre
esdevenia que, la millor aventura del viatge, la més
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original història, o la de més perill, donava peu a que
en aquest moment de la ruta, havien trobat, comprat
o canviat, aquest objecte especial que tant estaven
buscant per portar als seus amics de l’oasi d’Izmir:
Rashida, Omar i Mara.
La petita Mara, en braços de Rashida era la que
sempre saltava a recollir el regal, davant el goig dels
viatjants.
Per costum era el més vell dels camellers el que el
lliurava a Mara, amagant-lo una mica per perllongar
més aquest moment de joia.
***
Eren una família feliç. Tots els membres de les trenta
o quaranta caravanes que amb regularitat passaven
per l’oasi, sabien de la passió que els tres tenien per
les històries. Ja era gairebé obligat, quan es trobaven
diverses caravanes en ruta, en distants punts del
món preguntar... ja teniu la història per a Omar i
Rashida? O, quina llegenda podem explicar-los sobre
aquest brodat de seda que hem comprat a
Samarcanda, Catay o Cipango?
Els relats sempre incloïen màgia, misteri. Les «Mil i
una nits» de viatges acumulades, permetien polir i
perfeccionar el relat de tal manera, que els seus
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amics de l’Oasi sempre escoltaven la història,
diverses vegades contada, explicada, repassada,
polida, i amb les pauses adequades i l’entonació
exacta.
Rashida i Omar s’havien guanyat l’estima sincera
dels comerciants, pel gran afecte que a la vegada ells
els demostraven, per la delicada cura i atencions que
els dedicaven durant la seva curta estància a l’oasi i
per l’esforç que feien durant les absències, per tal de
preparar l’aigua, la fruita seca, el pa, el te i
l’acolliment que els oferien. I quan era possible,
també els servien carn, llet i formatge de cabra.
Amb aquesta barreja d’estima i simpatia per les dues
parts, el moment màgic de aquesta primera nit a
l’oasi era, per tots molt esperat i mai els decebia.
Després del regal i la història, el final de la nit
arribava quan, amb la brillantor de la lluna sobre les
palmeres, les ombres apoderant-se de l’oasi i el foc
com a focus d’atenció, Rashida ballava al seu voltant
una dansa curta, senzilla i ben preparada. Al final
quan desapareixia entre aplaudiments i rialles, sobre
la sorra s’anaven desplegant les mantes, el foc
s’anava apagant i l’encant de aquella nit quedava per
sempre gravat en l’ànima.
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Les afables Nits a les haimes

Les palmeres i els seus dàtils, exquisideses del
desert
***
Però Rashida i Omar observaven amb tristesa que
mes a mes, any rere any, l’oasi era més terra, la terra
era més sorra i aquesta cada vegada més seca. No
hi havia prou aigua per a que les palmeres i altres
arbustos creessin una barrera davant el desert i
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permetessin donar alguns fruits. Els dàtils, les figues,
els ametllers eren cada vegada més escassos i
l’herba era gairebé impossible de trobar. La menta
fresca que Rashida cuidava tant, consumia gran
quantitat d’aigua. Les cabres, abundants en altres
temps que proveïen de llet, formatges i carn, ara,
eren cosa de el passat.
***
Aquesta història, no tindria més interès, i no us
l’hauria començat a explicar, si no fos pel que va
passar a partir d’aquest moment i que ha estat la
base d’un relat comptat a través de moltes llunes.

***
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Un dia, com de costum, Omar estava fent la seva
feina, quan al moure unes pedres va notar que sota
d’elles, la sorra era humida. Va comprovar que no
s’hagués vessat algun líquid en aquest lloc i al veure
que no, va començar a furgar. Va notar, molt poc a
poc però sense cap dubte, que hi havia més humitat
del normal per aquest costat.
Amb l’ajuda de Rashida, un parell d’avis i un home
ferit que esperava la propera caravana per sortir de
l’oasi, van aconseguir extreure la primera gota
d’aigua. Durant dies van seguir la veta del líquid,
veient quina direcció prenia la sorra més humida.
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Àrdua labor al començament, però quan varen
aconseguir un petitíssim flux constant, la mateixa
aigua els obria el camí. Aigua per aquí, gotes per allà,
van passar dies i nits observant, netejant, canalitzant
l’aigua, fins que ja sense cap dubte, van poder veure
que tenien un brollador, una font aqüífera que rajava
de les pedres. L’aigua corria, s’eixugava, tornava a
sortir, avançava, es retorçava pel camí que li
preparaven.
Hi haurà prou aigua per arribar a l’estany?
Aconseguirà prou nivell perquè pugui salvar aquest
monticle?
S’assecarà amb el sol de migdia?
¿Disposarà de prou aigua la font, per no esgotar-se
durant l’estiu?
Els dies que va trigar aquesta petit corrent en arribar
al seu destí van ser màgics. Cada pas avançat, cada
tram de sèquia afegida, era un èxit a celebrar.
Ah! Com de difícil és, que l’aigua doni un pas
endavant, quan hi ha milions de grans de sorra
assedegats que, per a deixar-la passar, li cobren la
seva part.
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La primera gota que havia d’arribar a l’estany va ser
esperada amb un silenci absolut. L’últim tram va ser
interminable. Mara per ajudar a l’aigua a fer més
ràpid el camí, amb el seu dit l’humitejava. Mara, No
facis trampes, li renyava Omar somrient!, l’aigua
haurà arribat sense cap dubte quan la primera gota
caigui allà. El so que va fer al caure, va sonar com
una cascada. Tota l’aigua que fins aquell moment
havien provat no valia. Era la que augmentava les
reserves de l’oasi la que comptava.
Els vells al beure-la, van dir que era l’aigua més
fresca i cristal·lina que mai havien provat.
Mara va posar el seu dit a la boca amb les primeres
gotes i Rashida va omplir un bol amb aigua i va regar
les seves plantes.
Omar reia, Rashida era feliç. Molt feliç.
***
Van passar els dies, Rashida li va recordar a Omar
que treballaven per al Sultà Solimà... senyor seu.
Permeteu-me una vegada més, a l’esmentar el seu
sant nom, que posi la mà dreta sobre el meu cor en
senyal d’afecte i respecte. Y que era la seva obligació
informar de qualsevol notícia o canvi important.
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—Tens raó amiga meva, he d’anar a presentar-me
davant ell, portar-li una mica d’aquesta aigua perquè
sàpiga que a Izmir, torna a haver molta aigua, que
pot enviar, si ho desitja, més caravanes, missatgers
reials, petites patrulles, sabent que seran ben atesos i
fins i tot millor acomodats. I si Al·là ho admet, l’any
vinent hi haurà més cabres.
Els dies següents va preparar amb cura el seu
viatge. El matí de la seva partida va agafar aigua
recentment sortida del brollador i va omplir amb ella
una preciosa ampolla de vidre, regal molt apreciat,
portat des del llunyà Egipte per una caravana.
Omar mai havia vist una ciutat, si bé després de tants
relats i explicacions se sabia de memòria els camins
a prendre.
Va fer poques parades. Las indispensables per a
permetre alimentar i descansar al seu camell. Malgrat
això, va trigar gairebé una setmana a arribar a
Bagdad.
La bellesa de les vistes de la ciutat a la distància van
ser breus. Omar volia arribar ràpid, per parlar amb el
seu amo el Sultà...
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Muralles externes
Al capvespre va arribar a les portes de la primera
muralla, les quals va poder travessar amb facilitat
perquè eren les usades pels comerciants, agricultors i
gent de la vila.
A l’arribar a la segona muralla, els guàrdies el van
detenir, però per la seva llarga explicació, la seva
simpatia i la vehemència del tema a tractar, el van
deixar passar amb un somriure.
Al front de la tercera muralla i a la porta del palau, es
va topar amb dos enormes guardians, els quals li van
impedir el pas i ni es van molestar a contestar-li.
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Omar, al veure que no podia passar, va decidir
romandre al costat de la porta i durant tota la nit va
explicar una i una altra vegada als immutables
guardians, l’importància de la seva missió i la
necessitat de parlar amb el seu amo el Sultà. A cada
canvi de guàrdia, les mateixes explicacions als nous
vigilants, tot comptat diverses vegades, fins les
primeres albors del matí.
Tantes vegades va repetir Omar la seva història i
amb tanta vehemència, que: oh casualitat!, finalment
va succeir. El Gran Visir va passar prop de la muralla
i el cap de guàrdia que havia escoltat nombroses
vegades la llarga explicació des de l’interior, la hi va
explicar.
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Aquest a la vegada va prestar atenció, i adonant-se
de l’interès del relat, va ordenar que fessin passar a
Omar dins al palau i el mantingueren incomunicat fins
que ell donés nova ordre.
Quan el sol començava a esborrar les ombres en les
muralles, el Gran Visir es va presentar com de
costum a la sala d’audiències on dos vegades al dia,
Sa Majestat el Sultà escoltava als seus súbdits i
impartia justícia.
El Visir, home influent, gaudia de l’amistat i confiança
del Gran Sultà. Li va comentar, que desitjava que
escoltés a un súbdit amb una història d’allò més
curiosa.
Un cop van ser abordats i resolts els temes més
importants del dia, el Gran Visir va ordenar que Omar
s’aproximés a la sala d’audiències.
Al ser les últimes hores del matí, poques persones
quedaven ja al recinte i després d’una indicació del
Visir, Omar més pàl·lid que la lluna plena, va explicar
amb passió, el que el portava a Bagdad.
Va parlar de l’aigua, de l’aigua i de l’aigua, del seu
oasi, de la seva tasca quotidiana, de la nova font, de
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la seva família, dels camells i les caravanes, dels
contes i de les llargues vetllades.
Va emprar per explicar-ho el mateix sistema que
feien servir els camellers. Traient la història de les
profunditats de l’anima.
Al prolongar-se l’explicació d’Omar més dels pocs
minuts que l’audiència solia atorgar, alguns dels
presents es van acostar per interessar-se pel que
aquesta persona, a totes llums, d’estament molt
humil, explicava.
Al veure el somriure del Visir, sempre al costat del
Sultà, fins els servents buscaven una excusa per
apropar a escoltar el que allà esdevenia.
El silenci i l’atenció inusual que el Sultà prestava a la
història, va fer que l’habitual murmuri de comentaris,
consultes, passos, estossecs... a l’instant acabessin.
Fins i tot les mosques van deixar de volar per a veure
el que passava.
Quan Omar va acabar, amb els ulls abaixats, es va
acostar als peus del Príncep dels creients i va deixar
allà l’ampolla que amb tant afecte guardava.
El Sultà la va mirar un instant, i li va preguntar.
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—Què heu vist de la nostra ciutat?
—Res majestat, és la primera vegada que en visito
una, vaig arribar ahir a la nit a la posta de sol i he
estat al peu de la vostra muralla fins que m’ha estat
permesa l’entrada.
—Heu menjat o begut alguna cosa?
—Només el que he portat del oasi.
—Guàrdies! Emporteu-vos a aquest home on no
pugui veure res, ni parlar amb ningú. Doneu-li de
menjar el que vulgui i de beure: llet, sucs de fruites,
però res de aigua. El tornareu a portar aquí a la posta
de sol i sobretot, no creueu ni una sola paraula amb
ell.
La aldarull va ser monumental! Quan el Sultà va
abandonar la sala, els comentaris van ser de
sorpresa i enuig total. Com era possible que el Gran
Sultà tractés així a un súbdit tan lleial? Per què el
tancava en comptes d’agrair-li els seus esforços? La
mínima cortesia indica que se li hauria d’oferir aigua i
sopluig. Els presents van començar a abandonar amb
rapidesa la sala, i es paraven a explicar el que havia
passat a tots els que es trobaven al seu pas.
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La notícia va córrer per la ciutat com el foc en un
camp de blat sec.
Les crítiques eren notables, per l’afecte que
s’esperava del seu Sultà a qualsevol súbdit, per la
senzillesa de l’encarregat de l’Oasi i de la bellesa i
encant de la història explicada.
Els guàrdies, que tantes vegades havien escoltat la
història, al repetir-la, es van convertir en els herois de
la jornada.
***
A l’hora de la audiència vespertina, la multitud va
entrar a la sala passant els llocs de guàrdia sense
que ells els poguessin detenir. Els soldats que van
arribar moments més tard, només van poder
improvisar una barrera al voltant del Sultà per si
s’hagués de menester.
Les hores es van anar succeint, jerarques i
ambaixadors van presentar els seus respectes, es
van despatxar les missions diplomàtiques, però
d’Omar, ni les mosques, ara molt atentes, en sabien
res.
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Murmuris llunyans que s’anaven aproximant,
demostraven que la persona per la qual, tots estaven
allí, a la fi havia estat cridada.
Una vegada més, en presència del Gran Sultà, Omar
es va agenollar esperant la seva sort.
El silenci, total.
—Si et demanés que relatessis una història, com les
que compteu a l’oasi sobre aquesta ciutat, què em
diries?
—Gran senyor, poc podria explicar-vos d’una ciutat
que no he visitat a menys que em demaneu que
l’inventi.
—Si t’ordenés que tornessis al teu oasis a continuar
la teva tasca, què demanaries?
—Sols el vostre permís.
—Quina és l’aigua més fresca que mai hagis provat?
—La de l’oasi d’Izmir, el meu senyor, sense cap
dubte.

111

—Quan tornis a casa teva, quina alegre història
comptaràs a la teva dona i la teva filla?
Omar abaixa la vista i no respon.
T’ordeno que tornis a l’instant a Izmír. Una patrulla
t’acompanyarà un dia de camí. No t’aturis ni tornis
enrere, ni parlis amb ningú, I prepara com sempre
l’oasi, fins que rebis les meves ordres.
Silenci.
Quan Omar va sortir de la sala, el Sultà, com quan
anunciava grans esdeveniments va exclamar:
—Gran visir! Ordena a la teva guàrdia que acompanyi
Omar pel mateix camí pel qual va arribar fins aquí.
Que sigui aquesta mateixa nit. Que la llum del dia
l’agafi lluny de Bagdad.
Demana als teus guàrdies que sota cap concepte
deixin al meu súbdit desviar-se de aquesta ruta, que
no li parlin, ni li permetin detenir-se fins que es trobi
molt lluny de Bagdad, que no mire, ni escolti, ni vagi a
sospitar que aquí a la nostra ciutat tenim la millor
aigua.

112

No vull que sàpiga, que cadascuna de les nostres
fonts, ompliria deu dels seus oasis. Si be es certa la
fama, bellesa dels nostres rius, embassaments,
aljubs i sèquies, no té comparació amb l’amor del
meu súbdit, envers el seu tresor, l’aigua del desert.
Així, no vull que una persona que tant estima el que
té, pensi que no vaig apreciar el que m’havia portat.
Per a mi, té més valor la seva ampolla, que mil gerres
i cent fonts.
Per això, desitjo que pensi
El que és cert.
Que a Izmir tots
Tenim un tresor:
L’aigua.
Que jo tinc un fidel guardià,
les caravanes a un amic
i a mi,
el seu gest m’ha arribat a l’anima.
La gent va abandonar la sala entre alegre i afligida...
Omar no havia vist l’aigua de Bagdad, ni pres el bany
al matí, ni escoltat les seves cascades, ni li havien
explicat alguna història per dur a la seva estimada...
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Però tampoc havia estat humiliat per la seva ampolla
d’aigua.
***
Anaven passant els mesos de turmentes. Las
caravanes en aquesta època no anaven. Però tot i
així Omar i Rashida tenien més feina que mai. La
sorra sepulta l’aigua i els arbres, el vent trenca
branques, i esborra els camins.
Un dia, va arribar la primera caravana de la
temporada. La d’un bon amic que per primera
vegada, venia acompanyat de soldats.
Veient la indumentària i l’aspecte de les persones
que l’acompanyaven, havia de ser un viatge de gran
importància. Segons semblava es dirigien al llunyà
Oman.
Ells ja tenien l’oasi a punt per atendre la sempre
esperada primera caravana.
Tots dos sabien com d’important era aquella primera
visita. D’ella depenia que la mateixa caravana, a la
seva tornada, fes parada a Izmir, i que durant el seu
trajecte, quan es trobés amb altres caravanes que ja
estiguessin de retorn, els animessin a visitar el seu
oasi. Ara amb més raó, ja que tindrien més aigua.
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Els dos ja gaudien només de pensar la de vegades
que comptarien la descoberta del brollador a les
pròximes caravanes que arribessin.
***
Tot va passar com de costum. Primer la cura dels
animals, després la neteja corporal, i després les
santes oracions.
Però, Rashida com a dona, va notar certa discreció i
«evasives» quan tractava de parlar amb els diferents
membres de la caravana. Suposava que era a causa
de la presència de soldats i d’un misteriós personatge
que s’havia fet poc visible.
Aquella nit, després del sopar, sota les palmeres i al
voltant del foc, la indiferència mostrada durant tot el
dia es va convertir, en gairebé exaltació quan el cap
de la caravana va començar a parlar:
—Fa unes setmanes, al nostre petit poble prop de
Bagdad, havíem començat a preparar com sempre,
tot el necessari per a aquest viatge. Animals, equips,
estris, mercaderies amb què comerciar, menjar, aigua
i soplujos. Treball feixuc, que ens va impedir durant
diverses setmanes estar al corrent del que passava a
Bagdad.
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Un cop vam iniciar el nostre viatge, i vam passar per
davant de les muralles exteriors de la gran ciutat, els
guàrdies ens van preguntar cap a on ens dirigíem, i
per quin camí?
Els hi vam indicar i ens van demanar que abans de
continuar la nostra ruta, el Gran Visir desitjava parlar
amb el responsable de la caravana.
La immensa preocupació que vaig demostrar pel
problema en que podia estar ficat, em va ser reduïda,
quan el cap de guàrdia em va explicar que era cosa
de dues hores i si ho desitjava podia permetre que la
meva caravana s’avancés per no perdre camí.
Vaig ordenar els meus homes prosseguir i em vaig
presentar davant el Gran Visir.
—Desitjaria demanar-te, em va explicar, ja que et
dirigeixes cap l’oasi d’Izmir, que em permetis que una
patrulla de soldats preparats, t’acompanyen. Han de
dur a l’oasi a una persona important, vint camells
amb càrrega, uns presents i un missatge.
Vaig accedir amb alleujament. Només el pensar que
tindria soldats acompanyant-me una part de camí, em
tranquil·litzava. Després d’esperar unes quantes
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hores fins que tots els membres de l’expedició es van
organitzar, vam iniciar el camí fins aquí.
El cap de la caravana es va acostar al que havia de
ser, pel seu aspecte, un gran personatge, i amb gran
cerimònia, va rebre d’ell, un document.
Després d’una setmana de viatge, compleixo el que
m’ha estat encarregat, lliurar-vos aquest missatge,
vuit cabres i dos petits cabrits, que ens ha estat molt
difícil amagar durant tota la tarda.
Omar, amb Rashida al seu costat, va acceptar
tremolant el pergamí lacrat, que el cap de la caravana
li lliurava.
Aquest no es va moure del seu costat fins que Omar
va trencar el segell.
Al veure el primer dubte d’Omar, i sabent la seva
escassa capacitat per llegir, doblegant el genoll va
agafar el pergamí i al seu costat va llegir.
Al meu súbdit i fidel servent Omar:
Jo. Solimà, amo i senyor de l’Oasi d’Izmir.
Desitjo canalitzar les aigües de l’oasi, per a que,
en el termini d’un any, si hi ha prou aigua, sigui
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parada important de totes les caravanes que des
de l’est s’acostin a Bagdad.
Demano que es presti la major ajuda a Tàriq, el
meu fidel constructor de palau, perquè comenci
l’estudi i execució d’aquesta obra, a la qual
segons les meves ordres, haurà de donar la
màxima prioritat.
Ordeno a Omar, el meu súbdit, que al final de
l’obra, vingui a Bagdad amb la seva dona i filla,
com convidats meus, a informar-me i explicar-me,
en la primera nit de la seva estància, sobre
l’aigua, el menjar i les caravanes. Jo, amb molt
plaer, li ensenyaré els nostres banys, fonts i
cascades.
Envio a més, vàries cabres com a mostra de la
confiança que tinc, en que hi haurà suficient
herba i aigua per a alimentar-les. La més petita de
les cabretes, la negra, és per a la petita Mara.
Mara va intentar aixecar-se, però va ser subjectada
amb afecte per la seva mare, davant les rialles de
tots els presents.
Finalment, torno a l’Oasi, l’ampolla que se’m va
lliurar amb el tresor més gran d’un desert, l’aigua.
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Ara plena del més gran dels tresors de palau, el
perfum de tarongina, per a que la primera nit de
l’arribada de cada caravana, s’obri, per al plaer
dels que durant tant de temps han estat absents
de la nostra pàtria.
Demano als diferents caps de les caravanes que,
com ja és costum, expliquen una història que
hagin sentit. I a partir d’aquest moment, contar un
relat per cada caravana que arribi, formi part de la
primera gran vetllada.
Jo. Solimà El Magnífic

Les cabres, el regal del Sultà
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El Cap de la caravana va treure d’una bossa,
l’ampolla que Omar havia portat a Bagdad, la va obrir
un instant a prop del foc i quan va veure que Rashida
al rebre l’aroma, es cobria els ulls per sentir amb més
intensitat el perfum, va tornar al seu lloc en el cercle i
com tantes altres vegades havia fet, va prendre un
glop de te i va començar.
—Aquesta nit vull explicar l’extraordinària història
d’una ampolla d’aigua que va esdevenir perfum de
tarongina i dels diversos incidents que van ocórrer
durant aquest temps perquè tal prodigi esdevingués.
Hi havia una vegada un home anomenat Omar que
vivia amb la seva dona Rashida i la seva filleta Mara
al petit oasi d’Izmir...
***
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El cameller i Daud el metge
Relata: l’autor.
El cameller, quan Nara es va recuperar de les seves
febres i picadura, se la va endur a Bagdad. Nara va
pensar que, el que li havia dit Rashida era veritat,
aquest home era el més honrat dels mortals. Sabia el
tresor que ella tenia, va poder haver-la matat robant-li
tot. Però no ho va fer.
A l’arribar, li va aconseguir el millor dels metges,
Daud, el que més sabia de llebrosia, per a veure si
podia ajudar als de l’illa.
Daud va trigar molt poc a adonar-se’n que Nara havia
contret la malaltia.
Mentre el metge, i la seva dona la cuidaven i curaven,
ella els anava seduint. Durant les llargues y doloroses
cures a què la sotmetien, ella els parlava de les
delícies de cercar perles i extreure topazis a la seva
illa. Durant els banys de fang bullint, els explicava
l’encant d’educar als «seus nens». Cada sangria, la
endolcia amb els relats meravellosos que li havien
explicat els illencs, de quan encara no eren llebrosos.
Els va relatar la història del transmissor de missatges.
Y plorant, els més entranyables moments de la vida,
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en companyia de Hamed, i els seus llargs passejos
per la platja abans de la seva mort.
Finalment, Nara es va curar de la llebrosia però va
pagar l’alt preu de perdre el seu fill.
***
El metge Daud i la seva dona Azhar, mestra, li van dir
que anaven a fer el viatge que tota la seva vida
havien planejat: anar a Europa, per aprendre de la
seva medicina i els moderns sistemes d’educació.
No anirien a l’illa, no perquè allà residia la llebrosia,
que ells tan bé coneixien, ja que havien tractat molts
llebrosos. A més, es començava a rumorejar entre els
que es dedicaven a la medicina, que en realitat no
era tan contagiosa. La veritable raó per no anar, era
que tota la seva vida havien desitjat fer aquest viatge.
Potser, quan tornessin, estarien més preparats per a
ajudar als llebrosos i educar els nens.
Nara, com a última arma per retenir-los, els va
mostrar les seves pertinences. Les perles, pedres,
diners i joies... Els va dir que se les quedessin, que
amb aquest petit tresor, més el que els llebrosos
poguessin després aportar, seria suficient per crear
un petit hospital, i proporcionar-los un bon sou pel
seu sacrifici.
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Per als llebrosos, no haver-se de sotmetre a l’enorme
cost dels traficants, seria suficient per millorar la seva
vida. El portar medicines, ensenyar-los a alimentar-se
bé, i implementar millores sanitàries, si bé gairebé
mai podria curar-los totalment, al menys si podria
pal·liar els seus patiments i fer-los que se sentissin
menys sols i aïllats.
Els va insinuar que, com a metge i professora,
podrien utilitzar, aprendre, provar i practicar tota la
ciència que existia o que ells coneguessin, per ajudar
uns éssers humans tan desemparats.
Els va dir que tot el que els illencs li havien donat, ho
tenia guardat el cameller, per a que en disposessin
en benefici dels llebrosos.
Malgrat tant d’esforç per part de Nara, Daud i Azhar
varen partir.
***
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El metge i la professora
Relata: l’autor.
Azhar i Daud no van disposar de molt temps per
reflexionar sobre la seva decisió de partir. Els
preparatius del viatge els havia mantingut massa
ocupats.
Quan ja cavalcaven a llom dels seus camells i totes
les preocupacions havien quedat enrere, per davant
només estava el llarg camí fins arribar a Europa, i ja,
quan era impossible o no justificable tornar: només
quedava pensar en el que havia de venir.
Va ser en aquest moment quan sorprenentment, el
que havien deixat enrere va tornar a cobrar
importància.
Havien rebutjat la invitació d’una dona admirable, que
els havia ofert una oportunitat única, de desenvolupar
la seva professió de una manera molt diferent a com
ho havien fet fins aquest moment. Això feia, que la
perspectiva d’anar a Europa, el seu somni daurat, en
cada etapa cavalcant sobre els seus camells
empal·lidís, ara, semblava una empresa mancada
d’interès.
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La primera manera de lluitar contra aquesta mala
consciència, va ser culpar a Nara d’haver-los
espatllat el seu tan anhelat viatge, proposant-los una
idea tan caritativa, que els va crear un dolorós dilema
moral. Si hagués estat una oferta comercial o
econòmica en benefici d’ella, els hauria estat molt
fàcil refusar sense cap remordiment.
Però aquest no era el cas. Nara els havia ofert tot el
que posseïa perquè ajudessin, no a ella, sinó a altres
persones amb unes necessitats punyents.
En descàrrec seu, calia reconèixer-ho, Nara els havia
demanat massa, anar a un lloc ple de llebrosos,
quedar-s’hi, i treballar en condicions molt difícils,
posant en perill les seves pròpies vides.
Però, el més important que ella els havia demanat
era la seva permanència a l’illa. Així, ells serien els
primers «treballadors» que voluntàriament fossin allà,
sense ser llebrosos, només amb l’ànim d’ajudar.
Aquest sublim acte, seria per la seva ajuda mèdica i
d’ensenyament, un enorme gest moral cap els
llebrosos, i un gran toc d’atenció a la resta de la
població del continent, a l’assabentar-se de aquesta
meritòria i valerosa acció.
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A canvi, els havia ofert un nou i estrany món, un oasi
al mar (com ella l’anomenava) on, per fertilitzar,
només es requeria una mica d’amor.
Els oficis que ells dos dominaven, anaven com anell
al dit per a les necessitats de l’illa.
Però l’havien rebutjat.
***
Molts dies de travessia pel desert, van propiciar
l’oportunitat de parlar i, amb tranquil·litat examinar la
part positiva de l’oferiment, que ells, com a mínim,
havien ajornat per a quan tornessin de Europa.
Azhar, va pensar que allà podria aplicar sense límits
les idees una mica revolucionàries que tenia per
millorar l’ensenyament, i que tan difícil li havia resultat
implantar a la seva ciutat, dirigida per religiosos. El
repte d’ensenyar als nens i als grans, no només allò
essencial per a la vida en una ciutat, sinó, també el
bàsic per sobreviure en una illa tan limitada de
recursos. Potser, fins a aconseguir poder treure els
nens de l’illa, al no ser llebrosos, preparant-los per al
que s’enfrontarien al continent.
Com compaginaria l’educació de nens i nenes amb
els adults malalts? Nara ja els havia explicat algunes
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de les dificultats que ella va tenir, però que gairebé
sempre va aconseguir resoldre, i la solució els l’havia
explicat.
Com tractar als nens sense pares i com educar als
pares sense braços?
Azhar no deixava de pensar en això, però els camells
seguien el camí cap al port, cap a Europa.
***
Daud ho tenia més complicat, a diferència de la seva
dona que treballaria majoritàriament amb nens no
malalts i amb possible futur, ell, tindria com a èxit
màxim, veure morir els llebrosos amb menor
patiment.
Sabia que a la majoria no podria curar-los, però
podria mostrar-los els avantatges d’una bona higiene,
correcta alimentació, poc contacte físic i pràctiques
sexuals, que reduirien la possibilitat de contagi entre
els llebrosos i la joventut no contaminada. I potser,
podria aconseguir reduir el nivell de patiment físic i
moral de la malaltia. Si podia atendre i medicar
correctament, i a més, aconseguir atreure gent de
l’exterior per ajudar en la cura dels malalts, tot
resultaria més fàcil.
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El seu desig més ardent era provar de manera
irrefutable, i d’això ell n’estava segur, que amb
aquestes millores, els llebrosos no eren tan
contagiosos. Així podria aconseguir que se’ls
permetés sortir de l’illa, i demostrar al continent que si
bé la repulsió seria difícil d’evitar, res justificava
continuar maltractant-los.
***
Si aconseguien algun resultat positiu en aquesta «illa
de la vergonya», (així anomenada quan algú es
dignava a parlar-ne), podrien potser aconseguir del
Sultà, qui s’havia mostrat interessat en millorar el
nivell sanitari i educatiu de país, alguna ajuda extra,
necessària per a l’illa. Quelcom religiós com una
mesquita, o més proper, com la policia o seguretat
per als casos més extrems de violència, que
afortunadament s’havia anat reduint.
Potser un petit port des del qual es pogués
comerciar, adaptant-lo al fàstic que produïa l’illa (o
sigui, aconseguir separar els que venien a
descarregar o carregar), de la població illenca.
Serveis veterinaris per als animals de l’illa. Medicines
o drogues pal·liatives per als casos terminals o més
dolorosos. I si no fos demanar massa, materials per a
una petita escola, inclús un petit hospital, això,
milloraria la vida a l’illa.
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Si ells dos, metge i professora, ja prou coneguts,
romanien allà anys, podria ser la prova irrefutable de
tot això. El fet que els nens, vivint tants anys a l’illa no
es contagia-se’n, ja era una mostra concloent d’allò.
Una bona paga, seria una gran ajuda per convèncer
el que estaven dubtant de venir a treballar a l’illa.
***
Un dia, estant prop del port on un vaixell els havia de
portar a Europa, i desitjant saber la millor drecera a
prendre, van preguntar a un caminant que per allí
passava.
—Bon home, d’aquestes dos senyals que indiquen el
camí al port, quina és la millor a seguir?
—Crec que el millor port està a les vostres esquenes,
molt lluny d’aquí.
Tot seguit, el bon home va desaparèixer.
***
El cameller al veure’ls tornar, va somriure. Va ordenar
preparar sopar per a tres, ja que va pensar que
tindrien molt de què parlar, planejar i preparar per al
seu viatge a l’illa.
***
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Azhar i Daud a l’illa
Relata: l’autor.
Veure arribar una embarcació diferent a l’habitual, va
despertar a l’illa un increïble interès ja que, no
semblava una barca de comerciants - traficants, sinó
que s’acostava i embarrancava a la platja a propòsit.
No podia ser tampoc un vaixell de pescadors o
d’altres navegants que transportaven fruites o
espècies i que passaven per allà, que de vegades, a
més de tafanejar, s’acostaven per poder veure als
que estaven a la platja, però mai arribaven a tocar
terra.
Seria un vaixell estranger van pensar. Que no sabia
on s’havia ficat, o bé s’havia extraviat, o havien
decidit portar a terra per reparar-lo, comprar aliments
o buscar informació.
Al veure com posaven peu a terra un home i una
dona, van confirmar, pel seu saludable aspecte, el
que ells ja havien descartat, que es tractés de
llebrosos confinats a l’illa.
La seva sorpresa i alegria va arribar al màxim, quan,
la dona (sense mostrar por), els va dir que venien de
part de Nara a treballar a l’illa. Ella com a professora i
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ell com a metge. Que portaven al vaixell, molts
objectes per fer la vida més suportable, adquirits amb
el tresor que Nara els havia donat. Portaven a més,
un taronger per plantar prop de la tomba de Hamed.
Ells no l’havien oblidat, i ella tampoc.
***
Malgrat aquest bon inici, els començaments de la
parella no varen ser fàcils. Desprès d’una unànime
acceptació a l’haver estat enviats per Nara, i el fet
d’haver portat gairebé tot el necessari, i que Azhar i
Daud eren en realitat allò que tant havien desitjat, no
va ser suficient per a evitar alguna que altra
reticència. El problema era que simplement i durant
molt temps havien de fer front a «l’efecte Nara», o
sigui, tot es comparava (en veu alta o tàcitament),
amb el que Nara havia fet o com s’havia comportat.
Però poc a poc es van anar adaptant, integrant i sent
acceptats per la comunitat. La tripulació del vaixell
(quatre persones i ells dos), havien portat: sis
vaques, un bou, cabres, ovelles, bens, molts arbres
fruiters i quantitat de llavors, diverses teles i utensilis
per a les cases.
Doncs bé, aquesta tripulació estava disposada a
tornar amb més productes (sense recórrer als
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mercaders), per proveir les necessitats de l’illa. Això
va crear un ambient de llibertat i millora econòmica
com mai s’havia tingut.
Lamentablement, aquest viatge només es va repetir
dues vegades més. En una de les tornades varen ser
atacats per uns pirates, quan en realitat no hi havia
res per robar. Varen degollar als quatre tripulants i la
barca la van enfonsar al mar. No va fer falta confirmar
qui havia encarregat aquest acte, al veure aparèixer
un vaixell de mercaders uns dies després de
l’enfonsament, per si desitjaven reiniciar les relacions
comercials, «lamentablement» interrompudes durant
algun temps.
Als mercaders al final, això els va sortir molt car, el
Sultà no podia permetre que un fet d’aquesta
envergadura es realitzes impunement. El cameller,
amic de Nara, que era una persona amb molt bons
contactes, informat per Azhar i Daud, va anar a
explicar-ho al Sultà. El comerç entre l’illa i el continent
es va reiniciar immediatament, amb els comerciants
«pirates» a la presó.
La vida a l’illa millorava. Azhar, sense grans
coneixements d’agricultura, però amb la ajut dels
alumnes de Hamed, va aconseguir fer créixer els
productes frescos tan necessaris per a una bona
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salut. El trànsit regular d’un vaixell entre la illa i el
continent, portava els productes que ells
necessitaven, o els que no podien conrear. L’ajuda
de les perles i pedres precioses era encara
necessària per a equilibrar, si bé, ja no tant com
abans. Cada perla, sense el cost dels mercaders,
donava per a molt més.
La situació dels llebrosos havia millorat, alguns en la
fase inicial de la malaltia s’havien curat, però pocs.
Daud comentava que en alguns casos, aquests que
curaven, la seva malaltia no era llebrosia. Molts, el
que patien era sífilis, i havien vingut o estat enviats a
l’illa equivocadament.
Així, ell, dedicaria part de la seva tasca a aconseguir
diagnosticar la malaltia correctament, aquest error
era inhumà, i al final mortal.
Medicines, neteja, bona higiene, alimentació més
saludable, i la guinda: una millor vestimenta, i alguns
trucs estètics per tapar, o dissimular la malaltia, van
ajudar moltíssim.
***
El que va fer-ho canviar tot a un nivell inesperat, va
ser que un dia va aparèixer un vaixell amb un grup de
persones, que van venir a l’illa per a visitar-la i
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conèixer-los. Això, degut als permisos pertinents del
Sultà, i gràcies a la tasca de Daud provant que la
malaltia no era tan contagiosa. Venien a passar un
dia, veure el que feien els malalts, la seva agricultura,
ramaderia, la recerca de perles, l’ensenyament, i
escoltar les seves històries.
Aquesta primera associació mèdica, estava clar,
sabia amb el que s’anaven a trobar, «van aguantar»
bé les situacions més desagradables. La majoria
provenia d’un ambient sanitari que els havia preparat
per al que anaven a veure.
A causa de l’èxit i interès que aquesta visita va
generar en el continent, de tant en tant, altres
«visitants» es presentaven. Ara bé, aquestes visites
provocaven situacions molt dispars, des dels que ni
baixaven del vaixell, als que es desmaiaven al veure
els pitjors casos de llebrosia, fins als que ho
passaven «molt bé».
A l’anar-se’n, solien deixar alguns diners i diversos
objectes per a la comunitat, no tots en realitat
necessaris o apropiats, però s’agraïa la intenció.
Un d’aquests grups, a l’arribar va preguntar pel
«ermità llebrós», que vivia una vida de plena
meditació en el més profund de l’illa. Se’ls va explicar
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que no era cert, si bé havia alguns habitants
dispersos, amb els que es mantenia el contacte.
Regularment s’apropaven al «poble» i, en realitat,
ningú vivia al centre de l’illa, ja que tota l’activitat
productiva, es realitzava a la costa.
Els següents visitants que van arribar, havent escoltat
als anteriors, van insistir sobre el tema, i a més,
entossudint-se en esbrinar per què tractàvem
d’ocultar-ho. La història, al poble, es va agafar amb
humor. Aquest personatge mai havia existit, ni
s’entenia com s’havia originat aquesta llegenda.
Veient l’interès dels forans, es van preparar i al
següent grup que va venir, se’ls va confirmar, que
existia, però que vivia força apartat de tots, i no se
sabia el lloc exacte.
Si ho desitjaven, es podia organitzar un recorregut
pel centre de l’illa i intentar amb l’ajuda de tots ells
trobar-lo, i en aquest cas prestar-li auxili si ho
necessitava.
Alguna expedició que va arribar, va acceptar la
proposició, i després de uns recorreguts esgotadors,
donant voltes i més voltes, però visitant paratges
preciosos. Primer els ensenyaven el que quedava del
volcà extint, la base del qual, en l’actualitat, s’havia
convertit en llac, i era la seva font d’aigua potable.
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Després passejades il·lustratives de la flora i fauna
de l’illa, visitant coves, penya-segats i altres possibles
amagatalls. Tot i així mai se’l va trobar, augmentant
així la seva fama. En cada viatge s’afegia una mica
d’interès tot inventant noves idees al relat per fer-ho
més atractiu. En un dels relats es contava que havien
esbrinat que es deia Piro. En un altre dels
recorreguts, es van trobar restes d’un foc recentment
apagat, i unes mantes velles, abandonades amb
precipitació a l’apropar-se els visitants. Això provava
la seva existència. Amb el següent grup, un dels
guies amb gran vergonya va acceptar que en
èpoques de sequera o de tempestes, l’ermità
s’acostava al poble a robar una mica de menjar.
Els guies de l’illa quan tornaven del recorregut, no
deixaven de relatar els incidents per a delit dels
illencs. Un cop els visitants havien partit... es clar.
Però la troballa de les brases si era certa i no se
sabia qui havia encès i apagat el foc, ja que en
realitat, ningú vivia al centre de l’illa! El succés del
foc, sí que va sorprendre als illencs.
Quan els visitants partien, se’ls acomiadava amb un
petit homenatge. Se’ls obsequiava, a qui volgués
emportar-se, alguna figureta de fang sec, feta pels
nens. Al principi gairebé ningú se les emportava per
no tocar-les. Temps després, alguns fins demanaven,
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si se’n podien emportar dos, per a obsequiar-les a
algun amic.
***
Degut a les queixes de alguns dels illencs, es va
convocar una reunió, per a veure si s’havia de
continuar permetent aquestes visites, que podien
arribar a convertir l’illa en un zoològic o en un
espectacle de circ. Es van exposar els diferents
problemes que aquestes trobades provocaven. El
pitjor era la tremenda humiliació que alguns dels
residents patien al trobar-se amb els forasters.
Comentava una persona gran, que un dels visitants
(per molt preparats que pensaven que estaven per a
aquest tipus de visites), al veure’l havia començat a
vomitar davant d’ell.
Tot i disposar de bona pesca, carn i fruita a l’illa, els
visitants portaven el seu menjar i beguda i no ho
adquirien allí. Les salutacions, contactes físics, o
converses properes... sempre resultaven escasses.
Malgrat tot, la decisió va ser la de seguir acceptant
visites. No pels regals o pagaments que portaven,
que tot ajudava, sinó perquè fins i tot sense voler-ho,
aquests visitants portaven reconeixement a la illa, i
aquests «foranis», poc a poc s’integraven, alguns
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d’ells ja menjaven els seus productes. Altres, fins i tot
feien amistats, i tornaven individualment per l’interès
que alguna de les curiositats de l’illa els havia
despertat. Normalment la pesca de perles,
l’agricultura i les visites per l’illa. I al tornar al
continent, en parlaven.
Si bé els visitants, al retornar, presentaven aquestes
visites com una experiència dura, també aclarien que
es podien relacionar molt bé amb els llebrosos i que
no era l’ínfer que abans es creia. I molt important,
aquests «estrangers», de vegades es prestaven a
portar o emportar-se correspondència, avisos i a
realitzar petits serveis personals.
Tot i l’aparença física dels illencs, en alguns casos
verdaderament horrible, el rebuig era cada vegada
menor. Des de quan arribaven a l’illa, fins que sortien,
la comprensió, relació i enteniment milloraven. Això
era, el que els seus habitants volien.
***
Per la seva banda, Daud i Azhar, estaven contents...
especialment després que el Sultà hagués informat
que vindria a visitar-los i passar un dia amb ells. Volia
conèixer l’illa, i en lo possible ajudar en les seves
condicions de vida. L’acompanyarien, educadors,
metges, agricultors i altres tècnics que poguessin
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aportar idees. A l’hora, veure com s’havien organitzat
a l’illa, per aprendre dels seus residents, i aplicar-ho
en altres llocs, amb elevats nivells de llebrosia en el
seu regne.
***
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Redempció
Relata: Adél.
Vaig continuar visitant l’illa fins que vaig veure que la
meva intervenció com a missatger ja no era
necessària. L’arribada de Nara i l’haver aconseguit
portar a l’illa a Azhar i Daud, a més de la benedicció
del Sultà, va fer que l’illa, ja no fos tan aïllada. Entre
els illencs i el continent ja existia un comerç estable, i
les visites des de allà eren ja força habituals. Aquest
lloc, abans tan menyspreat, havia perdut aquesta
aurèola de terrorífic, i havia guanyat en comprensió.
Jo em sentia redimit del meu gran error del passat.
Vaig creure que havia arribat el moment de tornar
amb la meva família i reprendre el meu ofici.
En una de les meves «intervencions», li vaig
preguntar a l’illenc que estava ajudant, qui era
aquesta dona «no llebrosa», de la qual tots en
parlaven? No havia vingut mai a demanar-me ajuda i
no sabia res d’ella. Li vaig demanar que quan la
veiés, li digués que estava disposat a portar-li
qualsevol missatge o fer-li algun encàrrec.
Va somriure... maliciosament. Em va dir que es deia
Nara.
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—I... Això és tot ?, vaig insistir.
Llavors se’n va riure.
Tot seguit es va asseure sobre una pedra, i creuantse de braços em va explicar la seva història; al
menys el que sabia d’ella. Vaig notar que li posava un
interès molt, però que molt especial al relatar la seva
vida i descriure-la a ella.
A l’acabar i acomiadar-se, somrient de nou va afegir.
—Té parella, i estan molt enamorats. Molts han
intentat captivar-la... entre ells jo, sense èxit.
I va marxar.
***
Era tan evident la meva atracció per ella, tant, que
gairebé part del pagament pels meus serveis, era que
m’expliquessin les seves últimes novetats. Tenia les
meves raons per justificar-me, però mai les podria
reconèixer ni revelar-les. Es podia veure molt des de
la platja on jo estava. I jo mirava a qui em mirava.
Un dia, un dels que més la coneixien, veient aquest
afecte per ella em va parlar clarament.
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—Adél, t’apreciem molt, però més volem a Nara i a
Hamed, i no volem crear-los cap problema. Ell està
molt malalt, gairebé en fase terminal. Ella sap del teu
desig de conèixer-la, però la seva vida està dedicada
només a ell. Ni s’acosta a la platja els dies que
arriben els vaixells. Sé que t’admira pel que estàs
fent per nosaltres, i nosaltres voldríem demanar-te
que no fessis tan evident el teu afecte.
Em vaig sentir molt malament. Li vaig dir que estava
avergonyit, que li pregués que em perdonés, i que
mai més tornaria a passar.
***
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La desil·lusió de Nara
Sense saber res de la decisió de Azhar i Daud d’anar
a l’illa, Nara desil·lusionada, va travessar un cop més
el desert, fins el sultanat del seu pare. Es va acostar
a palau, però no va tenir el valor d’entrar. Finalment
va decidir que no podia anar-se’n per sempre de la
seva terra sense veure el seu pare, i que ell la veiés a
ella.
Va parlar amb els pares de Hamed, els jardiners. Els
va explicar que el seu fill havia mort. Que havia
quedat embarassada d’ell, però l’havia perdut.
Els va lliurar la seva agulla d’or per a que li donessin
al Sultà, en prova que sempre els havia tingut
presents, i li expliquessin per què no volia anar a
palau, especialment la meva malaltia i el seu «ofici»
inicial a l’illa.
Que li diguessin, que el volia més que a la seva vida.
I que li demanava que al matí següent es passegés
pel jardí com sempre feia.
Va pujar al turó, des del qual s’albirava el palau i el
seu immens jardí. Va esperar que sortís, i tal com feia
anys enrere, quan els guàrdies l’acompanyaven per
veure la posta de sol, el va saludar movent els braços
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com quan era petita. Ell, agenollat i plorant, li va
enviar un petó de comiat.
***
Va repetir el viatge que anys abans havia fet, fins
més enllà dels confins del seu sultanat. Se’n va anar
a viure amb aquests dos «pares» en el desert que
l’havien adoptat i estimat tant.
***
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La maduresa
Relaten: Nara i després Adél.
Quina alegria van tenir els meus «pares» adoptius al
tornar a veure a la seva filleta estimada a qui creien
morta. Els vaig explicar el que havia passat amb el
meu company Jarib a qui adoraven, i els vaig relatar
gairebé tot el que em va passar, i ells, es van dedicar
a estimar-me i no van preguntar més.
Van transcórrer els anys. Em vaig dedicar
completament al negoci de comestibles que ells em
van llegar quan van morir. Vaig sentir que aquesta
etapa tant important estava acabant i que la següent
aviat vindria.
I va arribar.
—Voldria encarregar un sac de dàtils d’aquesta
temporada, i un altre dels secs.
I, per favor, deu borses d’arròs, i cinc sacs grans de
farina.
—Vol alguna cosa més?
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—No, només saber quant li dec. Ja tinc tot el que
necessito. Enviaré a algú perquè ho reculli aquesta
tarda.
—S’oblida d’allò més important.
—No crec haver-me deixat res.
—Se’n va vostè sense la seva primera esposa.
—No l’entenc, com sap que no tinc dona?, que no
estic casat. A vostè no la conec de res. I no creu que
és una afirmació molt impertinent?
—Una persona, tan rica com vostè, que demana,
sense preguntar el preu dels productes, que a més
s’ha passejat tot el matí pel mercat comprant grans
quantitats de mercaderies bastant cares, i que vesteix
tan malament, si tingués dona, ella no li permetria
caminar com un captaire pel mercat.
—A més de comprar al seu establiment i fer-li un
favor, vostè m’insulta. Si m’està insinuant que aquí
també es venen esclaves, pot cancel·lar la comanda.
—Adél, està clar que no m’has reconegut. Soc Nara.
Mai vaig anar a demanar els serveis que tu oferies,
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així que, mai em vas veure, o de fer-ho, seria de molt
lluny.
—Nara!, quina alegria, no ho puc creure. Vaig saber
que havies sortit de l’illa, no hi havia anat en molt
temps. Quan al port em van explicar que una dona
havia canviat un petit vaixell per camells, i pagat el
material de viatge amb joies i perles, vaig saber que
erets tu. Et vaig buscar varis dies pel desert. Vas
haver de prendre un altre camí. Mai més vaig saber
de tu. Però, em pots explicar a què treu cap aquesta
proposició tan estranya?
—Disculpa, no m’he pogut resistir, ha estat una
broma, perdona’m. Mai un home de la teva qualitat, i
amb la riquesa que posseeixes, es podria interessar
per una pobra venedora de mercat i ex llebrosa. Així
que, no em fa vergonya explicar-t’ho.
Em vaig enamorar de tu gairebé sense veure’t, des
de que vaig arribar a l’Illa. Vas ser la primera persona
que havia tingut el valor de fer alguna cosa pels
illencs. No em vaig atrevir a apropar-me a tu, sabia,
que tu coneixies el que havia passat a l’inici de la
meva estància a l’illa. Tenia por que interpretessis
malament el meu interès per tu al ser un «estranger».
Estava al corrent de tots els teus treballs al servei
dels llebrosos. Em van relatar l’historia del teu ofici
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com transmissor de missatges, Quina meravella! Vaig
fer el que tu feies amb mi, interessar-me per la teva
vida.
—Para Nara para, deixa’m dir alguna cosa a mi
també.
—Adél, deixa’m acabar, estic tan il·lusionada! Quina
alegria em fa veure’t!
Des que vaig saber que havies preguntat per mi,
esperava amb tanta ànsia la arribada dels vaixells,
desitjant que, en algun, vinguessis tu. T’observava
sempre de lluny, molt amagada. M’havia enamorat de
tu, per la teva obra, però no volia que per cap motiu
se sabés, pel meu pare, de la meva presència a l’illa i
del meu «ofici» a la meva arribada. I qualsevol
contacte amb tu, seria delatar-me. Tot i que si que et
vaig demanar alguna cosa, pagada per mi, per als
meus alumnes, però ho feia a través d’altres.
Després Hamed es va atrevir a parlar-me, ell m’havia
estimat sempre i em necessitava, i jo necessitava
algú a qui estimar. Em vaig dedicar només a ell.
Quan va morir, i vaig tenir l’oportunitat de sortir de
l’illa que tant vaig estimar, la vaig aprofitar, perquè
vaig pensar que et trobaria. Vaig preguntar per tu al
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continent. Em van dir que havies sortit en un llarg
viatge.
—Sí, havia marxat a comerciar amb un dels capitans.
—Perduda l’esperança de veure’t aviat, vaig planejar
el meu viatge a Bagdad per buscar algú que ajudés
els llebrosos de l’illa, i després vaig pensar en tornar
per buscar-te. Sí, vaig prendre una altra ruta diferent
a l’habitual dels traficants d’esclaus. Després, tot em
va sortir malament. I ja no he sabut res més de l’illa,
vaig fracassar en el meu intent de ajudar-los. Em vaig
quedar aquí amb els meus pares adoptius, i he tingut
una bellíssima i tranquil·la vida en aquest poble
perdut de les muntanyes, ara soc gairebé feliç.
—Doncs Nara, he de contar-te moltes notícies bones
que desconeixes sobre l’illa, vine amb mi i te les
explico. Desitjo i espero, que em portarà la resta de la
vida explicar-te aquest relat, ja que ho allargaré al
màxim.
—Adél, m’estàs demanant ser la teva dona?
—Nara, quan tu d’amagat venies a veure’m, mentre
jo estava treballant a la platja, també et veia. Em
posava en la posició de mirar cap on tu estaves.
149

Així em vaig enamorar de tu. Sempre et recordaré
amagant-te entre les palmeres.
—Adél, quant de temps hem perdut!
—Sí Nara, t’ofereixo matrimoni i a més, el meu amor
etern.
***
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Molt, però molt de temps després...
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Nara i la flor de dos colors
Adél va tenir set dones. Hi havia contret noves
núpcies cada tres anys, per la qual cosa, tenia
aquella edat, en la qual es té més experiència i
fantasia que, en realitat, energia o ganes.
Malgrat això i, com sempre ho havia fet, cada dia
ordenava posar una flor de dos colors sobre el coixí
de la muller desitjada.
***
Una tarda, a la més jove, la setena de les seves
mullers, la que més vegades rebia la flor, se li va
ocórrer una idea per a passar de manera diferent les
últimes hores de la jornada.
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Va proposar a les altres cinc mullers, posar aquella
nit la flor que rebessin, a la cambra de la primera
dona: la vella Nara.
La sisena va acceptar a l’instant, la cinquena va
creure que seria divertit i va accedir, la quarta no va
contestar i la tercera i segona amb pena en els ulls es
van excusar.
***
Quan la dona del guarda va portar una flor groga i
blanca a la segona de les dones, les tres la van
prendre i obrint la finestra de la vella Nara, la varen
dipositar sobre el seu coixí.
Quan Nara la va veure, mil sensacions van atrapar la
seva anima. Feia més de vint anys, centenars de
llunes passades sense que la flor es posés sobre el
seu coixí.
Sempre recordava, la gran il·lusió amb la qual
esperava que la nit arribés.
Va seure sobre el seu llit, va recolzar la flor sobre el
seu pit i va plorar desolada.
***
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Va passar un temps i Nara amb la flor a la mà, va
obrir la porta i va sortir de la seva cambra.
Com a la muller més llunyana, per a arribar a la
cambra del seu marit, que la reclamava, havia de
passar per davant les portes, de les altres sis dones.
Al travessar el passadís, no necessitava mirar per a
veure que totes les portes estaven entreobertes i amb
la llum apagada. Però el que no va notar va ser que
el silenci es transformava en riures que s’anaven
convertint en riallades.
Nara va entrar a l’habitació del què l’esperava.
***
Des de feia molts, molts anys, be degut al desinterès
de les joves, be a la edat avançada d’Adél, les nits a
la gran cambra, eren de silenci i tranquil·litat. Però
aquella, com mai, es va veure animada per
conversacions pausades, instants de silenci, de
petons, records, d’amor, de murmuris, i de xiuxiuejos;
que es van anar repetint una i una altra vegada, fins
que les últimes ombres de la nit li van donar la mà al
dia.
Nara va abandonar l’habitació i va encaminar els
seus passos cap a la cambra més llunyana. Les sis
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portes encara estaven entreobertes. Res s’havia
mogut des de que ella passés.
L’aire ple d’odi de la primera es va anar dulcificant
porta a porta, i en la sisena, una ma afectuosa li va
tocar l’esquena.
Nara mai va tornar a la gran cambra, ni la dona del
guarda va anar a buscar flors al jardí.
Aquella nit, al veure a Nara tremolant, ell havia
comprès el que havia passat i va recordar tot l’amor
que d’ella, feia temps havia oblidat. Els primers
petons, les seves carícies i les primeres flors
recollides. Així, el verdader amor va rejovenir, amb la
força de les nits perdudes i la calma de les estacions
guanyades.
A partir d’aquell dia, cada nit, el seu marit després del
sopar, passava pel jardí i abans de retirar-se
s’apropava a la seva estança, portant-li, només a ella,
la flor tan desitjada.
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Però Nora mai va tornar a dormir sota els seus
llençols.
Quan després d’un petó, una abraçada o una mirada,
ell la deixava, Nara prenia la flor i creuava el
passadís, parant-se al davant de la gran cambra,
tornava sobre els seus passos i deixava la flor a la
porta de la muller, que aquest dia, pogués compartir
amb el seu estimat, el major dels afectes a canvi de
la verdadera calma. Posant a la balança, les
minvades energies del seu marit, i les necessitats,
il·lusions i desitjos, de les desitjades.
Amb aquest exquisit equilibri de la dona que estima, i
amb aquest lliurar, de la dona estimada.
... i per ell... una flor d’aquesta manera enviada, mai
va ser rebutjada...
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I així, l’amor, la pau, i la tranquil·litat varen regnar a la
gran casa.
***
Quan aquella nit tan especial, ell li va prometre, que
cada dia dipositària la flor sobre el seu coixí, ella al
davant de la porta i d’esquena, li va dir en veu molt
baixa.
—Adél, aquesta ha estat, la nit més dolça, tendra i
càlida, de la meva vida i com a última, desitjo
recordar-la així.
***
Quan les últimes ombres de la nit es retiren, davant
els primers passos del matí, Nara sent com una de
les dones abandona la gran cambra.
Però Nara, mai més va tornar al seu llit.
***
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On viuen els personatges de les novel·les?
«O, com s’escriu correctament un relat, quan el
personatge que has inventat, t’ajuda a fer-ho?»
Relata: l’autor.
Quan escric, imagino, o penso en els personatges de
la història que vaig a relatar, per descomptat els
descric, o els faig actuar per a que siguin el més
apropiats a la trama plantejada. En el meu cas, no és
fàcil que aquests personatges els torni a utilitzar en
una altra història, o una continuació d’aquest relat
com si es tractés d’una sèrie, tipus Sherlock Holmes i
Watson, Hercules Poirot, Miss Marple o qualsevol
personatge de cinema o televisió.
Realment no sé, si és perquè m’és fàcil crear-ne
d’altres diferents per a les noves histories que vaig a
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relatar, o que aquests personatges estan bé per a
aquesta obra, i pot ser que no siguin vàlids, o no
tinguin la força, potència o empatia per a les noves
trames.
Però com en tot, hi ha excepcions i aquest
personatge especial és Nara del conte «Nara i la flor
de dos colors». Em sento còmode amb ella, puc fer
que actuï de manera que fins i a mi mateix em fa
sentir be o, desitjant-ho, em fa plorar o patir. He
recorregut a ella en diferents relats i en una novel·la, i
crec que encaixa be amb cadascuna d’elles. Podria
dir que confio en el seu caràcter, mai m’ha fallat, som
bons amics i ens comuniquem d’una manera, que de
moment no sabria definir.
Nara és el tipus de personatge que un cop creat,
cobra vida pròpia. Sí, sé que molts diuen que això no
és cert, que és l’autor qui els crea i els fa actuar
segons el seu desig, i és ell, el que mana. No vaig a
discutir-ho. Però de vegades sento que és ella, quan
escric, la que mou les meves idees, o els meus dits
en el sentit que vol.
Això fa que d’alguna manera ella tingui un major
protagonisme en les decisions de la història, i jo, em
vegi limitat en les meves opcions. Per exemple, si
veig un gir potencial en la història que crec és
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necessari o interessant incloure, però no encaixa en
la seva personalitat, abandono la idea, o la cedeixo a
un altre personatge.
Del que sí estic segur, és que crec ser capaç de fer-la
actuar segons els meus desitjos, però, m’és totalment
impossible pensar, com fer que ella realitze alguna
acció diferent a la personalitat que li he donat. Em
resulta impensable, i no puc imaginar, de quina
manera podria escriure que ella, de sobte es
converteixi en assassina o en l’alcaldessa d’una
ciutat.
La veritat és que, no sé com Nara aconsegueix, que
somií amb ella, indicant-me així l’acció que "anem» a
escriure al dia següent. No crec recordar que això
m’hagi passat amb cap altre personatge o al menys
no amb tanta força.
Sí, és una protagonista viva i molt especial.
***
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La trobada
Relaten: l’autor i Nara.
Un matí, mentre estava llegint en un banc del parc
del Putxet, davant de casa meva, algú es va asseure
a l’altre extrem, no em vaig girar per a mirar ja que el
banc era ample, no s’havia acostat a mi, i, ¡què
carai!, els bancs són per a això. A més, són públics i
permeten que es puguin asseure diverses persones
alhora, sinó, els farien més petits.
Varen passar alguns minuts... i
—Escolti’m per favor.
Sé que vostè és escriptor. Sóc lletja, intel·ligent,
desgraciada, ex llebrosa, i necessito tenir un fill. No,
no em miri, i no s’espanti, no m’acostaré, però
presteu-me atenció per favor.
Processar tanta informació de cop, em va ser
impossible, a la dona l’havien informat malament.
Escric, però no sóc escriptor. No sabia de quina
manera la podia ajudar. Si em buscava a mi per
aquest motiu, de poc li serviria.
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Havia iniciat un gir cap a ella per a mirar-la, aquest
inici de gest, només va permetre’m veure la silueta
d’una dona vestida de negre i d’esquena. Al dir-me
que no la mirés, vaig tornar a la meva posició, amb la
vista al front. Vaig deixar el llibre al damunt del banc i
vaig creuar-me de braços.
El que més va atreure la meva atenció de aquesta
introducció, era el de ser llebrosa. Per què
m’interessava més la seva malaltia, que això de tenir
un fill, o que ella m’hagués buscat per a relatar la
seva història.
I sí, he de reconèixer, em va encuriosir que una
persona iniciés una conversa definint-se com lletja,
com si això fos a aportar algun resultat a la trobada.
Curiosament, en aquests dies estava escrivint un
relat sobre una dona afectada per aquesta malaltia, la
qual es bastant inusual i poc contagiosa, i oh
casualitat !, algú que l’havia patit, venia a explicar-me
la seva experiència. Massa coincidència.
El curiós és que contràriament a d’altres vegades, en
aquest cas no havia parlat amb ningú sobre el fet que
estigués escrivint sobre aquest tema, ni que la
protagonista fos una dona.
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—L’escolto.
—Ara que he captat la seva atenció, voldria
presentar-me: sóc Nara, la protagonista del relat que
està escrivint. Sóc el seu personatge, la dona que
vostè ha creat i que encara està concebin en la seva
imaginació.
Va callar, suposo que per a donar-me temps per a
assimilar que, o be era una broma original o, la
veritat, no podia imaginar cap altra explicació. Vaig
mirar al voltant, i no vaig veure res especial, no
semblava que algú ens estès gravant.
—Continuï per favor.
—Sé que sóc una invenció, no existeixo, a mi res em
fa mal, excepte quan vostè comenta que alguna cosa
em fa mal.
No m’entristeix saber que en la seva imaginació m’ha
descrit com una vella, ja que sé, que tot passa només
en la seva ment. Si bé, sí, em dol quan
específicament em descriu, quan escriu i anota, que
pateixo al veure patir als altres. No m’ha creat com
una dona feliç, però alguna vegada ho he estat. I no
gràcies a vostè.
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Ho entenc, formo part de la seva història i pot
imaginar-la com vulgui. Però els canvis!, com autor
està modificant la meva vida tantes vegades. En
alguna ocasió és només un petit detall ortogràfic, com
quan jo afirmo alguna cosa amb rotunditat, i després
al poc temps, vostè afegeix uns símbols
d’interrogació, això fa que em quedi perplexa, en els
instants previs jo estava segura, i acte seguit, ho
estava dubtant.
—Miri senyora...
—Deixi’m acabar!
He vingut a dir-li que aquest relat, no és tan sols la
meva història, afecta també a d’altres personatges,
que són els meus amics. En altres temps, un relat
s’escrivia i aquí quedava inamovible, tots els que
treballàvem o havíem estat creats per al seu
entramat, sabíem què s’esperava de nosaltres, i
repetíem el nostre paper contínuament, lletra a lletra.
El coneixíem, l’assumíem i no ens suposava cap
problema.
Anava a interrompre-la, però m’estava agradant tant,
que ni em vaig moure.
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—Però no amb vostè, amb la seva mania de estar
retocant-ho tot constantment, les nostres penes i
algunes alegries són imprevisibles.
Vostè gaudeix escrivint, nosaltres en aquest cas
sofrim. He vingut a proposar-li un tracte: l’ajudaré a
escriure millor i més ràpid el seu relat, i fins i tot, si
vol, el puc ajudar a ampliar-lo. Sols ha escrit sobre
els meus últims anys, la meva vellesa... i encara que
no la conegui, he gaudit d’una vida molt interessant.
Crec que la seva idea envers als meus últims anys es
bona, vull que la ampliï, però sobretot necessito que
em doni un fill, desitjo tan tenir-lo. I no n’hi ha prou
que l’inventi, vull que escrigui tota la seva vida amb
mi, des del part fins a quan jo mori. Anhelo sentir-lo,
necessito viure’l i gaudir-lo.
En aquell moment jo necessitava un cafè ben
carregat.
—Vostè pensa molt en mi i de com fer la seva història
més interessant, sóc la seva heroïna, però jo estic
amb mi mateixa tot el temps, em conec millor que
ningú. Sí, és cert, jo sóc el resultat del que vostè
descriu, però malgrat això, tinc idees pròpies, desitjos
únics que m’agradaria explicar-li i compartir. Seria
una nova visió de la seva ficció. El seu relat és bo, si
bé, molt curt, i la meva vida... la meva, no és només
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la que ha inventat, és molt més densa i
verdaderament interessant. Li puc demostrar... això,
a canvi del que li he demanat.
Vostè ha escrit sobre mi, però només la part final,
quan ja sóc vella. Ho reconec, no està malament, té
interès. No obstant això, quant s’ha perdut!, la meva
joventut com una princesa capritxosa, el rapte, la
meva maduresa, la vida a la «illa dels llebrosos» el
meu oasis al mar!, i després al mar en un oasis, el
contagi amb la llebrosia, el meu retorn. De tot això
vostè no sap ni diu res, ni explica com vaig arribar a
la seva història al final de la vida, ni d’on arriben o
acaben els altres personatges tan interessants que
he conegut. Tot això ho desconeix, no ha escrit res
sobre el que li acabo de comentar!
Vaig sospirar, però no vaig obrir la boca.
—Això és el que li ofereixo: hi ha en aquest univers
un lloc on «habitem» els personatges creats, si és
que aquesta és la paraula apropiada i jo vinc d’aquest
lloc. És un altre món, allí conviuen les històries
iniciades, les acabades i les inacabades, amb
personatges mil vegades repetits que es coneixen en
aquest món, fan amics, o enemics,
increïblement originen altres histories, les seves
pròpies històries, que ja no tenen res a veure amb els
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autors, ni s’assemblen al ja publicat. Vostès ens han
concebut, però nosaltres continuem quan els
escriptors s’aturen. Hi ha més epopeies, faules,
llegendes en aquest món, que estrelles al firmament.
Vaig pensar que li podria interessar trobar aquesta
mina de relats nous, que no tenen propietari, vostè
els podria aprofitar, o incorporar algunes de les
nostres històries a les seves idees. el puc portar allà,
sé com entrar, sortir i fer-lo passar, no com un
escriptor, sinó com un personatge. Em temo això si,
que, si descobrissin que és vostè un creador
d’històries, no dubtarien a castigar-lo, o pitjor, obligarlo a reescriure la seva història a la seva
conveniència, com estic intentant-ho jo. Mai sortiria
d’allà, estaria presoner de per vida.
—Continuï si us plau, no puc negar que el seu relat
m’està captivant.
—El que jo més desitjaria, és portar-lo fins a la seva
història, en realitat a la meva, perquè vegi el curt que
s’ha quedat en el seu relat. Quan per exemple canvia
de capítol, on jo no aparec,vostè se’n va a dormir, o
es pren vacances. Què creu que faig jo?, m’assec i
espero a veure quin futur em prepararà vostè?, doncs
no, ja tinc vida pròpia, i segueixo vivint, ara al meu
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ritme, sense parar-me o ensopegar amb les seves
sobtades idees o trames.
Quan vostè no em molesta amb els seus canvis,
ampliacions o salts d’humor, jo vaig a la meva. D’això
de vegades se n’, de tant en tan l’hi deixo entreveureho, però quasi sempre s’ho perd. Hi ha successos
tant interessants en el meva vida, que vostè mai
podrà imaginar. Li ofereixo com deixar-li veure-la,
també la dels que m’envolten, faré que la pugui
veure, i incorporar-la a la seva història... el pagament
ja ho sap, és el meu fill.
—Com m’ha trobat?
—Per un altre dels seus contes: «Les meves
converses amb la parca», un relat que em va
encantar. Va ser la Parca, qui venint des de l’ultra
món, em va donar la idea de venir aquí a parlar-li, per
a portar-lo, com Ella també fa, a un lloc especial. I
quina Parca tan encantadora!, quin sacrifici tan
impressionant va fer pel seu germà. Ara som
amigues ¡gràcies per crear-la! El felicito per aquest
conte. Sí, ho reconec, vostè es bo escrivint.
Amb totes aquestes dades, no ha estat difícil
localitzar-lo, he anat investigant amb el seu nom i els
enllaços que ha posat en les seves novel·les, amb
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això he trobat alguna foto, una mica de la seva vida i
viatges. Amb el seu nom, ha estat fàcil obtenir les
adreces, telèfon etc. Sí, sí, no rigui, he fet tot això,
fins i tot sé, com utilitzar un mòbil.
Jo, en lloc d’esperar que ens vingui a visitar a «la
terra de les històries creades», quelcom impossible,
m’he avançat, he aconseguit sortir i venir al seu món.
Li interessa el que li proposo?
—Miri senyora...
—Nara, per favor.
—Nara, l’he escoltat amb atenció, interès i sorpresa.
Està clar que vostè desitja algun cosa de mi. Malgrat
tot, no crec el que conta. Voldria que la seva història
fos real, així plantejada, és apassionant, però
inversemblant.
—Si jo fos el Quixot, rebutjaria la meva oferta? Si ell li
prometés acompanyar-lo per tota la Manxa, deixar-lo
cavalcar a Rocinante, presentar-li a Sancho.
S’imagina, poder parlar amb ¡Sancho! I el Quixot
explicant-li el que va fer en els seus viatges, tot el
que va explicar i, sobretot, el que no va explicar.
Acceptaria la oferta?
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—Nara, no sé què dir-li. No la crec.
—És fàcil comprovar-ho, aquí ve el seu veí, convidi’l
a seure.
Un amic i veí que estava passejant, al veure’m se’m
va acostar, va començar la conversa parlant sobre el
temps, però jo no el podia escoltar, pel nerviosisme
que tenia al veure’l venir, i perquè va interrompre la
situació tan increïble en què em trobava.
Per no acceptar la proposició de la dona (i així
admetre que començava a creure’m alguna cosa del
que ella m’estava contant), vaig oferir al veí que
s’assegués amb mi, i simplement li vaig comentar si
no li semblava estrany que amb un temps tan bo,
hagués tan poca gent al parc. Va dir que sí, que era
cert, que era un parc meravellós, només aprofitat per
nosaltres dos. I va asseure’s just a on seia la meva
acompanyant.
Vaig quedar paralitzat.
Va deure notar el meu poc interès per la seva
companyia, crec que va entendre que aquesta, aquell
dia no era la més oportuna, i va acabar ràpid el que
estava contant i es va retirar.
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La dona havia desaparegut.
***
Vaig tornar a l’endemà, em vaig asseure al mateix
lloc, amb la mateixa posició. Quedava bastant clara la
meva intenció. La dona es va acostar. Ara si la veia
bé, vestida de negre, pas lent, cara oculta, i no se la
podia veure, portava un vel que la tapava. Em vaig
aixecar, estava petrificat.
—Vostè és la parca, i ve a buscar-me. Vaig exclamar
horroritzat.
—No, no s’espanti, recordi, sóc Nara el seu
personatge, vinc sense dalla, va dir en to un tant
jocós.
A l’estona em vaig tranquil·litzar.
—Amb la seva desaparició d’ahir, vaig quedar
impressionat. Avui sóc aquí, tot i no creure res del
que m’està explicant. Si bé, el que conta i com ho fa,
està despertant el meu interès. Així, que prefereixo
em digui què és el que vol fer o contar-me. Intueixo
que hi ha una gran història al darrera de tot això.
—Si li pareix bé, perquè vegi que això va de debò, i
només com a exemple, com a introducció
171

començarem amb un relat molt simple, però
interessant i fàcil. La història, per a que vagi entrant
en el tema, no comença en aquest parc, sinó en un
dels carrés propers que porten a ell. Segueixi’m per
favor.
—Esperi, esperi, li vaig dir. Quina n’està dient! No em
portarà a una entrada monumental, a un cercle de foc
que travessarem i on veurem tots aquests
personatges de les novel·les, o farem un viatge al
passat?
—Podria ser, si busco la novel·la on es descrigui tot
això, però per aquí, en aquest barri que no s’ha escrit
res que valgui la pena, només sé de la novel·la de
quatre dones amb quatre històries interessants, si bé
no les volen contar. Si em segueix, podem creuar-nos
amb les seves vides, dos carrers més avall.
La vaig seguir. No, no vaig notar cap tremolor al
carrer ni hi havia cap aurora boreal, ni focs artificials.
—Bé, ja estem en el lloc on la història transcorre, va
ser iniciada pel seu autor, però mai va ser acabada ni
publicada, així, si li interessa, pot apoderar-se d’ella i
fer-la seva.
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—M’estic perden amb la seva explicació, aquí no veig
quatre dones, i quin podria ser el meu interès per les
seves quatre històries?, que a més no les van a
explicar.
—Perdoni, no sóc escriptora, només sóc el seu
personatge amb el desig de tenir un fill. Aquesta
història que li proposo és la més interessant que he
trobat per aquí. No és culpa meva que visqui en un
barri amb tan poc interès literari, del què no s’ha
escrit res excepcional. Perquè no se’n va a viure al
barri de Gràcia, o a París, em seria més fàcil. De tota
manera, no s’equivoqui, el que va a veure, com a
introducció, val la pena. Però és vostè el que té que
escriure l’historia, no voldrà que a més de mostrar-li
els quatre personatges se l’escrigui jo. Vostè faci la
seva part, i jo faré la meva. Ah!, aquí estan elles,
totes seves... i va desaparèixer.
Dir que no sabia què fer, seria poc. Estava fent un
ridícul increïble. Però quina era la probabilitat de que
apareguessin quatre dones caminant... a menys que
tot estigués planejat, i molt bé.
Vaig comprendre que simplement anava a fer
l’imbècil, però d’una manera tan original, que donaria
peu a escriure una història interessant. Em vaig
acostar a elles.
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—Hola, bon dia, podrien indicar-me com s’arriba al
parc més pròxim.
—De quina història és vostè, o ja va per lliure?
—No, estic a «La llebrosa»... (En això sí que vaig
anar ràpid), encara no m’atreveixo a anar per lliure, el
seu autor no l’ha acabat, i no vull embolicar-me. A
mes, m’agrada el meu personatge, l’autor em fa
sentir còmode, i realitzat, no vull molestar-lo. Si faig
matisos propis, pot ser que em retiri de la seva trama.
—Ai! Sí fill sí, ni se li acudeixi. Tenir un bon autor és
tenir un tresor, si vostè ho fa be, fins i tot, potser que
el torni a posar en una altra o d’altres de les seves
històries i així disposi d’una vida narrativa llarga i
interessant.
No sap la sort que vostè té, a nosaltres el nostre
autor només començar a escriure, no va poder arribar
a explicar les nostres vides, va morir al poc temps.
Així, cada dia iniciem el primer capítol, on explica
«que sortim de casa i baixem fins a la plaça de
Lesseps, i poc més». No sap vostè l’avorrida que és
la nostra vida. Mai passa res diferent en aquest
recorregut. Avui al menys, se’ns ha apropat algú nou,
vostè. Aquest barri té tan poc moviment literari que
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trobar un personatge d’una altra obra, resulta molt
rar. Estic quasi segura que si el nostre autor visqués,
l’inclouria al llibre. És una pena, així podríem veure’ns
més vegades, però dema, segurament ja no estarà
en la nostra vida, no ens creuarem per aquí i tornarà
la monotonia.
—No ho entenc, vostès deuen tenir vides molt
interessants, només amb recordar-les i comentar-les
hauria de donar per a molt. O arriscar-se a anar per
lliure, parar-se a fer un cafè o anar a passejar per un
parc. Segons tinc entès, poden viure la seva pròpia
vida, diferent al que el seu autor ha escrit, no és cert?
—Ah no!, com les nostres vides no les va descriure,
no ens atrevim a fer-ho, ens limitem a l’escrit, avorrit,
però segur. I sí, són històries interessants que
cadascuna de nosaltres pot recordar, si bé no
compartir.
Quina pena, estem arribant a la plaça, haurem de
acomiadar-nos.
—No es preocupin, puc acompanyar-les, m’agradaria
continuar aquesta conversa.
—Ho sentim, l’autor va escriure fins que vegem el
rètol de l’estació «Lesseps», allí s’acaba tot. I
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nosaltres no estem interessades en canviar res,
tenim una vida curta però plàcida. Ja veig el rètol,
adéu.
—Esperin, esperin, vull escoltar les quatre històries...
Merda!
***
—Porto dies esperant la seva visita, com és que no
ha tornat?
—Ja ho sé, però com vostè portava un cabreig
monumental, vaig pensar que hauria de donar-li
temps per a que assimilés l’experiència i desitgés
alguna cosa més. Ja veu, els personatges quan no
se’ns molesta, també sabem controlar els nostres
temps, fer-nos els interessants, aparèixer en el
moment oportú. Como ha estat tan preocupat i no ha
escrit res envers a mi, he tingut uns dies molt afables.
—He tornat cada dia, a la mateixa hora al carrer de
baix, les quatre dones no han aparegut, ni he pogut
reiniciar la xerrada.
—Si no l’acompanyo per a obrir la porta no ho
aconseguirà. De totes maneres, no estic segura, però
no crec que aconseguís canviar la vida d’aquestes
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dones, ni assabentar-se de les seves històries, no
són molt obertes.
—Vaja, en quina miserable i poc interessant història
m’ha ficat.
—Li ho vaig dir, no és culpa meva que per aquí no
s’hagi escrit res que valgui la pena.
—Està dient que si volgués introduir-me en el relat
d’en Miguel Strogóff, hauríem d’anar a Siberià...
caminant?
—Seria el més segur, si no li molesta caminar molt de
temps, si be saltant d’obra en obra, buscant els
moments en què es trobi un passatge o personatge
que en l’obra ens acosti a Rússia, podríem arribar-hi
sense necessitat de desplaçar-nos tant.
—Ja veig, és com fer servir el metro i anar a l’estació
adient per a canviar de línia, i així al final arribar al
lloc desitjat, sense que ens interessin els diferents
trajectes i parades del camí. El nom de l’estació
podria ser, en aquest cas, el capítol d’un llibre i d’allà
saltar a un altre llibre en una cruïlla de línies. La vaig
entenent. Una cosa, així com: En el capítol IV
(Estació Central), del llibre Miguel Strogóff (Línia L3),
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vam saltar a el capítol VII (Estació mercat), de el llibre
«Viatge en el Transsiberià» (Línia 6).
—Sí, més o menys, podria considerar la xarxa de
metros, com tota la literatura, que es va ampliant
constantment.
—En fi, perdoneu, crec que vaig iniciar aquesta tasca
d’una manera poc apropiada, però veient que li
agradaria una obra més complexa, i de renom, li
proposo el Quixot, no sap el que m’agrada aquesta
història. Ell va venir a Barcelona, va estar en una de
les seves platges. Veient que això de caminar no li va
bé, si agafés el seu cotxe, acabaríem més ràpid.
—Cregui’m, ja conec bastant be l’historia del Quixot,
prefereixo la que em va insinuar, la nostra història. Jo
com a autor, i vostè com el meu personatge.
—Ah! A la fi desperta. Què bé! Si està llest a seguirme, pensi: de la seva història, en quina part desitjaria
començar la visita? Usant el seu sistema de capítols
ampliables, podrem saltar quan vulguem a qualsevol
part d’aquesta, prendre idees i adaptar-les amb les
corresponents modificacions al seu relat.
—I si comencem pel principi? Ja que m’ha recriminat
que no he escrit res sobre quan vostè era jove, i ha
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esmentat que va ser una princesa, podem iniciar-lo
per aquí, pot ser un començament interessant. Però,
com és possible que existeixi aquesta història?, jo
encara no l’he escrit, quan la vaig crear, vostè ja era
vella, i sols podia continuar-la des d’aquell moment,
però ¿com va arribar a ser jove?
—És una bona observació. Lo que passa és que
vostè te poca memòria. Constantment està escrivint
petits relats, després els esborra, modifica, amplia i
de vegades els oblida. Veig que no recorda, que em
va imaginar en un desert, filla d’un Sultà àrab, per
tant princesa, i em va cridar Nara.
Anys després, va escriure la història de «Nara i la flor
de dos colors» sent jo gran. Això si, oblidant el
verdader origen o no desitjant fer-ho, o recordar-ho.
Jo vaig seguir vivint allò que vostè va iniciar des de
quan estava a palau, sense les seves molèsties ni
interferències, ja que vostè no tocava l’historia. Vaig
anar creixent en edat i experiència... fins que vaig
arribar a l’etapa madura, i em vaig topar amb la seva
versió, sent ja una vella, i havent de fer el que
escriu... quina molèstia! Però tot l’anterior és el que a
vostè li falta. El que jo vull mostrar-li, és la meva vida,
i els que l’han compartit, així podrà canviar-la o
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ampliar-la, fer-la més complerta; li prometo que no es
penedirà. Ha estat una vida plena i interessant.
—La veritat, no tinc cap interès en canviar la història
que he escrit. Tal com la tinc, ja em pareix be. Afegir
tota la seva vida i la de les persones relacionades
amb vostè, podria interessar a uns, però no a tots.
Pel que veig, seria una història molt llarga,
contràriament al que és ara, un conte molt curt.
—Sí, una de les coses que m’agraden del seu estil a
l’escriure, és el truc d’ampliar el relatat, afegint
capítols o textos complementaris, que no estan en la
seva història original, a mesura que se li acudeixen.
En el meu cas, hi ha personatges o situacions que he
viscut que encara que no estan físicament escrits en
el seu relat inicial, pot anar afegint a mesura que jo
els hi mostri, al veure’ls, què fàcil li resultarà escriure
sobre aquests! tota la meva vida, de moment, la
podem fer cabre en un sol tomo, si vostè no s’estén
massa.
Tinc tantes vivències per contar, he conegut tantes
persones i llocs meravellosos dignes de relatar, que
el seu conte, si vostè vol, es pot convertir en «El
conte de mai acabar». Ho intentarem, quan acabem
el recorregut per la nostra història, podrà decidir que
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posar-hi. Sigui com sigui, recordi, que vull tenir i
gaudir del meu fill.
—Bé, com començarem?
—Ens en anem a Àsia.
***
Estava en una ciutat que no vaig reconèixer, això si,
d’aparença asiàtica i islàmica. Minuts després vaig
sentir tambors, trompetes i una desfilada militar que
acompanyava al probablement regent d’aquesta
ciutat o país, acompanyat de la seva filla coberta per
un vel. Vaig seguir el festeig fins a l’entrada d’un
palau, al qual, per descomptat no vaig poder accedir.
Per fi va aparèixer Nara. Com si fos una guia
turística, que ve a l’hotel a recollir al seu client per a
mostrar-li la ciutat .Amb el programa ben planejat, les
explicacions monòtones i temps suficient per menjar
el típic del lloc. Només li faltava la bandereta per a
que no el perdés de vista.
—A punt per al recorregut inicial?
Vaig estar a punt de matar-la.
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A partir d’aquí, vull dir, des del moment en que vaig
poder entrar al palau, i veure a la jove i elegant
princesa, em vaig enamorar d’ella. Seguir la seva
vida, va ser ja, un verdader honor i plaer.
Entenc que no es pot estar fent dues coses a la
vegada. Així, mai vaig entendre, com Nara
aconseguia que jo pogués veure tota la seva vida,
forjant amistats, i participant en les activitats d’alguns
moments de la seva història, sense que ella se
n’adonés de qui era jo. En fi, d’aquesta manera tan
original, jo gaudia de veure la seva vida. Que fàcil
seria escriure-la!
Aquesta facultat, i el fet que, a més, ella se
n’encarregava d’anar-me portant mitjançant salts en
el temps, als moments mes estel·lars de la seva vida,
em deixaven estupefacte.
Em vaig adonar que aquests «viatges», que em
transportaven a diversos períodes de la seva vida,
estaven molt ben escollits, els millors segons ella.
Em semblaven gairebé preparats perquè fossin els
capítols de la meva novel·la. Estic segur que si Nara
volgués, seria Shakespeare. Em sorprenia quan
explicava el que «la seva altra ella» feia, i tractava de
comentar, i algunes vegades fins i tot justificar els
seus actes. Quina meravella!
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Quan la jove princesa feia alguna cosa, que la meva
guia recordava amb vergonya, excusant-la em
comentava: això ho vaig fer per gelosia, o què
capritxosa era jo de petita, i sempre m’he penedit.
Em preocupava també que, al transcórrer tant de
temps immers en aquests viatges, em fes més vell.
Que quan hagués acabat de recórrer la seva vida, jo
també m’hauria convertit en un vell. No obstant això,
no era així, no notava que envellís.
***
Així, poc a poc, Nara em a fer recórrer quasi tota la
seva vida. Història que només el final, era la que jo ja
havia escrit. Me la va ensenyar en preciosos i
ordenats capítols, va saltar d’història en història amb
una intenció evident: el seu desig que m’enamorés
del seu personatge, aconseguir el que ella volia.
Quina presentació tan extraordinària que va fer.
A més, em va mostrar d’altres personatges, tan
interessants o més que ella... quina humilitat, quin
sentit dels valors humans te, quin bon gust. Vaig
gaudir de la seva etapa a palau, quan era jove, guapa
i capritxosa. Nára no ho va intentar ocultar, ni
justificar. Volia mostrar-me com va ser en realitat, en
totes les etapes de la seva vida.
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Vaig pensar, si jo hagués de fer el mateix amb la
meva vida, no sabria per on començar.
Va corregir, va plantejar, va expressar, va modificar
algunes idees com sempre havia desitjat que ho
fessin els meus lectors, per així millorar el que escric.
Ella mateixa, és la millor de les meves correctores.
Quan li vaig comentar l’orgullós que em sentia de la
seva actitud i comportament durant la seva vida a la
«Illa dels llebrosos», simplement va dir, que l’havia
gaudit, que només aquesta experiència, ja es
mereixia tot un gran capítol en «la meva» novel·la.
Uf! No li anava a discutir. I què clar ho tenia ella.
Realment no sé com vaig a justificar que vaig signar
aquest relat amb el meu nom, quan és Nara la que
l’ha escrit quasi tot.
«Així, en el futur, afegiré més capítols amb reflexions
meves o d’ella sobre la seva vida, que farà que
aquesta història no acabi mai... em farà falta molt de
temps, i en gaudiré completant-la».
Al final ens vam separar. Ella amb la seguretat que
crearia al seu fill, si bé, no tinc ni la més remota idea
de com fer-ho, i que a més sigui digne d’ella. I jo,
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amb la certesa que a Nara l’anava a utilitzar en més
històries.
No vaig poder evitar-ho, li vaig preguntar:
—Et podré veure algun cop més?
Va somriure,
—A quina de les diferents versions de Nára voldries
veure? A la vella, a la guapa princesa, a la llebrosa?
—No ho sé, si bé, què meravellosa ets! a qualsevol
edat has tingut homes que t’han estimat. Així i tot,
tinc una pregunta a fer-te, sé que no hauria de fer-la.
—Endavant.
—Com vas acceptar que Adél «el Vell», tingués més
dones? Què va passar per a que et relegués i
s’oblidés de tu? Què va passar amb la seva promesa
de amor etern?
—Que poc saps de l’amor Autor!, i aquesta pregunta
és un cop baix i injusta, sóc el teu personatge, però
tinc cor. Mai vaig poder donar-li el fill que tant ell com
jo desitjàvem. Vaig preferir que al menys ell els
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tingués, va haver de casar-se diverses vegades per a
aconseguir-los.
Pel que fa a la seva promesa d’amor etern, et portaré
fins a ell, perquè hi doni resposta, només ell podrà
fer-ho. Viu en un bosc molt espès, envoltat d’amics,
està cec, molt vell i gairebé invàlid.
Visita’l diverses vegades abans de fer-li la pregunta.
Fes-te el seu amic, t’enamoraràs d’ell com jo ho vaig
fer. I aviat veuràs que no és necessari que li facis.
Et deixaré allà, ja t’he mostrat tota la meva vida. La
meva part del tracte amb tu, jo ja l’hauré complert.
Ara espero que tu compleixis amb la teva.
—Ho faré.
—Per a equilibrar la teva desafortunada i cruel
pregunta: tu, el meu autor, series capaç d’estimar-me
tant, com els que tant m’han estimat? Podries igualar
l’amor que he rebut d’ells?
—Ho voldria intentar Nára, creus que el meu
personatge, tu, podries arribar a estimar-me?
—Sempre he aconseguit estimar als que m’han
volgut. Si bé em pregunto, quin tipus de relació
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seria?, entre un personatge i el seu autor, on
viuríem? en l’historia, o en la realitat, quin relat
triaries: l’escrit, algun esborrany, la teva primera
versió, el que encara tens en ment. Quan la nostra
relació es deteriorés, i jo ja no t’agradés, la
reescriuries al teu gust?
Intenta-ho va dir, si jo he pogut arribar al món de la
realitat, t’hauria de ser fàcil sense la meva ajuda,
entrar al país on viu la fantasia, ara que ja saps que
existeix.
—Escolto i obeeixo, si bé, després de veure la teva
vida tan heroica, no crec estar a aquest nivell, però
intentaré complir el promès. Adéu Nara!
—Gràcies per tot Autor!
***
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Adél el vell
Relaten: l’autor i Adél:
—I què vol ara el vell del nostre pare?
—Demana, que el portem al capdamunt del turó, al
costat de l’arbust que de jove va plantar, amb el xai
nounat, que el dipositem sobre la terra i que el
deixem morir allà.
—Oh !, això és nou, durant anys ens ha demanat
que l’escoltem,
que aprenguem d’ell
el que els seus pares
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li van ensenyar
perquè serà un tresor
el que d’ell aprendrem
—Pobre vell, el que ens conta no ens interessa i si el
portéssim allà, i el deixéssim morir, la justícia vindria i
en lloc de heretar les seves propietats, ens
imposarien llargues condemnes i aquestes, sense
repartir.
El vell que sent això dels seus fills, amb ira i energia
sobtada es despulla de les seves vestidures, pren el
xai entre els seus braços, parteix cap al turó, s’asseu
sobre la terra, juntament amb l’arbust, i envoltat de
tots, a ells es dirigeix.
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—Amics meus, la natura us ha donat el do de rebre
dels vostres pares tot el que ells van aprendre.
Jo, humà imperfecte, no he pogut ensenyar als meus
fills, tot el que els meus pares em van transmetre
amb tant d’amor i el que jo, amb grans esforços, vaig
aprendre en aquesta vida.
Sóc vell i estic a punt de morir, però no ho faré, us ho
prometo, fins que, com els meus pares van fer amb
mi, us expliqui tota la meva vida, perquè també
vosaltres la conegueu i amb afecte la pugueu passar
als vostres fills.
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Us demano que m’escolteu; i quan els meus fills o els
fills dels seus fills estiguin llestos a escoltar, els ho
expliqueu a la vostra manera, perquè ho sàpiguen i
ho puguin compartir amb les seves famílies.
L’arbre, el xai i el turó: tots van escoltar,
i els dies ho van explicar a les nits
i les nits, en secret, ho van dir als anys,
i els anys van anar passant, escoltant,
aprenent i gaudint.
El bosc que havia crescut de l’arbre.
El ramat que havia escoltat al xai.
Les boniques muntanyes que envoltaven el turó.
Tots ells eren ja adults ...
Però el vell Adél no parava de comptar, ensenyar i
d’emocionar.
I fins i tot la lluna, quan era plena, amb l’excusa
d’il·luminar anava a tafanejar.
Ni els seus fills, ni els fills dels fills dels seus fills mai
van anar, mai van estar preparats per escoltar.
Però jo, que gràcies a Nara conec el lloc, i quan tinc
desitjos de companyia i ganes de millorar, m’endinso
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molt de matí en el més fosc del bosc, m’assec
sempre sobre la mateixa pedra, mirant al frondós
arbre i quan les primeres llums de l’alba em permeten
albirar, veig el bellíssim xai blanc estirant al vell,
ajudant-lo en el camí cap al arbre, que ja l’està
esperant.
El vell Adél, ara gairebé cec i amb dificultats per
parlar s’asseu en el buit del tronc que amb tant afecte
li ha preparat el seu amic vegetal.
Després pren una pedra de terra i la tira amb dolçor
sobre la seva amiga la terra, per indicar que va a
començar.
Tanco els ulls amb goig, fins que la frase que tantes i
tantes vegades he escoltat em torna a emocionar.
«Escolteu-me amb cura,
que els dies són molt curts i avui,
avui, tinc molt per explicar-vos.»
FI
Per Emílio Vilaró
Tradüit per Marita Ramírez
***
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