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Edgar Cantero

Guanyador del Premi Antoni de Bofarull 
de narrativa 2005

1

Un nen s’alça entre la gespa seca, al mig de la sabana 
africana. A la mà dreta hi sosté una llança clavada a ter-
ra. Duu braçalets als bíceps, polseres als avantbraços i als 
turmells, plomes al cap, un cordill que envolta els malucs 
cantelluts amb tres dards que hi pengen. La pell negra 
brillant de suor reflecteix el lleó que l’enfronta, a uns cin-
quanta metres; envoltant-los tots dos, el xivarri de gralls i 
escarritxs dóna fe del públic invisible d’aus i insectes que 
serà testimoni del duel. El nen avança una passa i crida 
el rival, el lleó contesta amb un rugit d’amenaça —la veu 
infantil esquinça l’aire, el bram fa tremolar el terra—, hi 
ha un altre crit de desafiament i el lleó es precipita cap a 
l’enemic.

Completament immòbil, el nen esguarda la fera que 
s’atansa, la veu més lenta, en sent per separat cada esbu-
fec, el so de cada pota en tocar a terra. La mà s’agafa més 
fort a la llança, es marquen les venes, els artells li traspas-
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sen la pell. Els vells li van dir quan havia de llançar-la, 
li van assenyalar el moment precís, però ara es veu molt 
diferent fora del poblat, no sap quan s’acaba el moment 
precís i comença el moment que és massa tard. Sent com 
si la llança supurés resina i la mà se l’hi hagués quedat 
enganxada, mentre el lleó, vuit vegades més pesant, vint 
vegades més fort, s’hi abraona com una allau, encalçat per 
un deixant de pols. És massa tard.

A tres metres, la bèstia li salta a sobre. El nen s’ajup per 
esquivar les urpes dirigides al pit, i en el mateix moviment 
alça la llança i li enfila el cos per l’únic punt d’accés al cor.

La cridòria del públic cessa amb el terrabastall del cos 
mort en tocar a terra.

 
2

Una noia seu a l’ampit d’un terrat, la silueta retallada 
contra un cel gris que amenaça tempesta. El vent li agita 
els cabells curts i negres sota la gorra. Es rosega les un-
gles i fuma cigarretes soltes. Les cames, en pantalons de 
pana i botes, pengen enfora per sobre del carrer, envaït 
per la gentada: una manifestació d’obrers baixa com un 
riu humà, brandant pancartes en anglès i gaèlic. Ella se’ls 
mira amb simpatia; busca cares conegudes entre la gent. 
Un home força guapo, amb barba i bigoti, camina a con-
tracorrent amb una maleta a la mà. S’esquitlla entre la 
multitud i fa drecera travessant la zona verda de la plaça 
en direcció a l’estació. Allà es perd en l’ombra densa de la 
porxada de l’edifici; és un dia molt fosc. A l’altre extrem 
del carrer, una desena de policies segueixen la protesta, 
en alerta. Se senten trons molt llunyans, dels que neixen 
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i s’apaguen dolçament, sense sobtar ningú; però la noia 
alça les celles quan mira al cel, com un gos estarrufa les 
orelles. Els trons se li fan sinistres, com si s’alineessin els 
núvols abans d’atacar. Des d’aquí dalt té una bona vista 
del cel, és un barri antic i les cases són baixes. L’home 
guapo reapareix fora de l’estació, allunyant-se dels mani-
festants. Ella el segueix fins que el perd de nou. No duu 
la maleta.

Retruny un altre tro. El cos de la vigia s’ha tensat; ara 
torna a escombrar el carrer amb una mirada de recel. Els 
policies xerren entre ells. L’avantguarda de la manifestació 
ha arribat a lloc i els obrers estan aturats, cantant consig-
nes distorsionades per la polifonia. La noia aixafa la bu-
rilla de la cigarreta i abandona el terrat per una escala de 
mà que dóna a un carreró lateral. Torna a sortir a la llum 
del carrer principal i creua el corrent fent ziga-zagues, es-
munyint-se entre els homes; ara, pel contrast, s’evidencia 
que té uns setze anys i un tors diminut sota la roba de 
noi. Minora el pas quan trepitja l’ombra de la massa im-
ponent de l’estació. Cautelosament, penetra dins la por-
xada. Aquesta se sosté sobre tres fileres de columnes de sis 
peus de gruix, dibuixant una quadrícula arrecerada de la 
llum. Fan falta uns segons per habituar-se a la foscor, però 
a mesura que s’hi endinsa, la noia mira a dreta i esquer-
ra, comprovant cada intersecció. En arribar a la paret del 
fons, localitza la maleta, darrere d’una de les columnes de 
l’última fila. S’hi apropa de puntetes, com si el contin-
gut pogués ser despertat. És una maleta de viatge vella, 
força gastada. Ella consulta a dreta i esquerra per darrera 
vegada, abans de decidir-se a agafar-la. Pesa més del que 
es pensava, però ara ja no bada a dur a terme el seu pla. 
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Torna a sortir al carrer arrossegant l’embalum. Arriba al 
parterre que hi ha al mig de la plaça. Amb un petit esforç 
més, el llença dins l’estany. Es queda a la vora, veient com 
la maleta se’n va directe al fons. Les primeres gotes de 
pluja dilaten petites circumferències aquí i allà sobre la 
superfície de l’aigua. La noia s’agafa la jaqueta amb totes 
dues mans; busca la policia, però no els pot veure a peu 
pla. Torna a l’asfalt i la multitud se l’empassa.

*  *  *
No hem pogut identificar la noia, però sí l’home de la 

barba i el bigoti: Daniel O’Basman, terrorista expulsat de 
l’IRA el 1980, mort el 1985.

3

L’aula és buida, excepte pel professor, que ocupa tota 
la seva taula amb muntanyes de bibliografia tècnica. El 
campanar del campus toca dos quarts. Per la finestra s’al-
biren els jardins de la universitat, amb els colors somorts 
per la boira. El professor rellegeix per enèsima vegada un 
paràgraf en un llibre titulat en alemany. Els ulls s’aturen 
sobre l’últim punt i a part. Reflexiona, amb la punta 
del bolígraf tocant-li el llavi inferior. Alça el cap. Desa el 
llibre sobre la taula, s’aixeca, es treu les ulleres, agafa un 
cap de guix i escriu una equació a la pissarra.

Desa el guix. Rellegeix amb atenció el que ha escrit. 
Finalment, mira al buit un segon abans de somriure per 
la seva ocurrència i esborra la fórmula amb la màniga 
del jersei.

*  *  *
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Les pistes del llibre, per al lloc, i el bolígraf, per al 
temps, han estat vitals. La conjunció de totes dues ens ha 
donat un marge de possibilitats molt limitat: no gaires 
universitats alemanyes van sobreviure a la Segona Guer-
ra Mundial amb els edificis en peu. He visitat el campus 
i m’han permès buscar als arxius les fitxes dels professors 
residents. Aparentment, el científic més brillant del se-
gle xx es deia Karl H. Welterbauer i va néixer i morir a 
Dresden entre el 1902 i el 1978.

4

Una jove estesa al llit en decúbit supí, amb els peus 
descalços al capçal. Duu texans esgarrinxats, samarreta 
polo de ratlles amples, cabells negres, frondosos i curts. 
Pòsters, retalls de fotografies i flyers desborden la super-
fície del suro i s’estenen per tota la paret. Roba bruta als 
peus del llit. Piles de discos de vinil erigides a cada racó. 
Sona una cançó de Madonna, de les primeres. La noia 
escriu en una llibreta de fulls quadriculats, amb una esti-
logràfica barata. Gargoteja els darrers versos d’un poema 
desigual que ocupa tota una pàgina.

*  *  *
Els pòsters de la paret són en anglès, de manera que 

el poema deu estar escrit en aquesta mateixa llengua, i en 
una fotografia es veu l’Sky Tower d’Auckland, la qual cosa 
ens mena a conjecturar que l’escenari és Nova Zelanda. 
Malgrat aquest principi prometedor, no n’hem pogut 
treure res més; l’habitació podria pertànyer a qualsevol 
adolescent. He encomanat a en D. que limiti la investi-
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gació a Internet, col·leccionant fotografies d’escriptores 
neozelandeses per comparar-les. Però podria ser qualsevol 
o cap. M’inclino a pensar que, en realitat, el seu nom no 
va sortir mai de l’anonimat. Tot i això, deu ser el millor 
poema que s’hagi escrit mai.

5

Un client d’un restaurant contempla el desert d’Ari-
zona, separat dels 104 graus Fahrenheit pel vidre de la 
finestra. Té uns cinquanta anys; els cabells abans abundo-
sos ja es fan escadussers a dalt del cap. Vesteix camisa de 
quadres i texans; la gorra, damunt de la taula, se l’ha treta 
respectuosament per menjar. Una cambrera madura, de 
cabells tenyits i formes arrodonides que no fan gaire per 
la picardia de l’uniforme, acaba de servir-li les postres. A 
fora, a l’aparcament, descansen uns quants camions de 
gran tonatge. Els ulls del client vagaregen del camió a 
la seva pròpia mà. Una mà acarona l’altra, repassant els 
artells, tibant i frunzint la pell dels dits. És fàcil seguir 
el curs dels seus pensaments: que hauria de netejar els 
parafangs i el radiador, que el seu camió sembla el més 
brut i vell de tots, que el sol i la pols d’aquestes carreteres 
l’han envellit abans del que tocava, encara que no fa tants 
anys que el va comprar. I que a ell li passa el mateix: té la 
cara i les mans desgastades de l’aire calent del desert i els 
ulls molt, molt cansats; però no és que sigui vell, és que 
té massa quilòmetres. En el següent sospir hi ha una dosi 
notable de malenconia.

Tot d’una, els ulls se li obren, les arrugues desaparei-
xen. Alguna cosa el sorprèn. Lentament, es treu la culle-
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ra de la boca. Mastega amb afany, laboriosament, abans 
d’empassar. Aclaparat, contempla el tall de pastís al plat, 
acabat d’encetar.

*  *  *
Avui hem rebut un truc de la redacció. Esperava po-

der parlar amb el director però, en canvi, el cap de secció 
només ens ha encoratjat a adquirir l’últim número de la 
competència, al qual ja apareix un reportatge de les ma-
teixes característiques que el nostre: “Els 41 rostres del 
segle xx”. A l’oficina, el meu equip i jo hem debatut per 
què precisament 41 amb un cert entusiasme. Som a les 
acaballes del 2000 i la premsa comença a omplir-se de ti-
tulars semblants, rànquings dels noms o els successos més 
destacats de l’any, el segle o el mil·lenni. D’altra banda, 
el reportatge en qüestió no dóna cap sorpresa: Adolph 
Hitler, Ted Hoff, Albert Einstein, Pablo Picasso, Neil 
Armstrong, entre d’altres. He estat a punt de dir al cap 
de secció que nosaltres teníem l’autora del menjar més 
bo dels darrers cent anys, que és una cuinera de cabells 
tenyits en un restaurant de carretera a Arizona, però en el 
darrer moment m’he fet enrere.

6

Una escala de cargol s’enfila per l’interior d’una tor-
re circular tan alta com ruïnosa; pel sostre esberlat s’hi 
esmuny un raig de llum solar. Un home puja l’escala; a 
mesura que en el seu ascens s’apropa al focus, hom reco-
neix el turbant, la barba ben retallada, la túnica vermella, 
les xinel·les, una bossa lligada a la cintura que dringa a 
cada passa amb un accent metàl·lic. Amb la punta dels 
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dits frega la pedra del mur exterior; sembla que receli de 
la integritat de l’obra, però en cap moment no mira cap 
avall, a l’ull espiral de l’escala que es perd en l’obscuritat, 
en una fondària esborronadora.

Rere l’últim graó hi ha un replà estret i una porta de 
fusta decrèpita, tan encongida dins el llindar que el sol 
s’escola per tots els costats. L’home empeny la porta. Surt 
a una terrassa que circumda la torre. S’apropa a l’ampit. 
Els ulls de viatger, tan avesats a la contemplació del pano-
rama, sembla que plorin en ser tocats per un aire verge, 
que gairebé no ha conegut mai ningú. Al peu de la torre 
s’estén el desert, tot ple de meravelles: de muntanyes i 
valls, de pedregars i oasis que neixen del no-res, de refle-
xos i ombres de ciutats que no hi són.

7

Un luxós tot terreny s’atura davant del que sembla el 
palau d’un regne en decadència, enmig d’un suburbi a 
Tailàndia. Les estàtues bessones d’estil budista i somriu-
re burleta a l’entrada, els relleus de la porta i l’elegància 
d’un porter guenyo disfressen només parcialment un edi-
fici amb fonaments de pedra i balconades de fusta, no 
gaire diferent dels habitatges pobres del voltant, i unit a 
aquests pels fils d’estendre la roba. La claror de les torxes 
confereix a la façana un to daurat que el fa més atraient. 
També és daurat el marc de la placa on s’exposen les tar-
ges de crèdit acceptades. El porter guenyo, desfent-se en 
reverències, s’afanya a obrir la porta de l’automòbil. En 
baixa un opulent home de negocis, camuflada la fesono-
mia occidental sota unes ulleres de sol. Deixa el cotxe en 
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marxa davant del palau i un grapat de dòlars arrugats a la 
mà del porter.

Dins, la claror és menys daurada i més vermella, un 
xic menys de luxe a canvi d’un punt de luxúria. En entrar 
l’estranger, un empleat que fa el rol de madame es doblega 
com un nino de Playmobil. Intercanvien unes paraules 
en anglès, en veu molt baixa. Dues dones seminues, l’una 
blanca i l’altra d’ivori, els escolten des de sengles nínxols 
esculpits amb esfinxs, a ambdós costats del passadís. A 
la fi, el madame guia el client cap a les profunditats del 
local. Ascendeixen uns quants pisos per trams d’escales 
discontinus, separats per llargs passadissos i cantonades, i 
cada pis és un nou nivell: un de fast riquíssim i obscè, or 
i il·lustracions de Kama Sutra; un altre de falsa elegància, 
catifes brutes i executius borratxos; un altre de parets gar-
gotejades i canonades a la vista, i l’últim, un àtic amb oca-
sionals trams de sostre entre les goteres, on la pompositat 
del guia ja desentona. Obre una porta, o el que resta d’una 
porta. Al darrere, en una habitació sense llum, una nena 
sense roba sobre un llit sense llençols mira a través de la 
finestra sense vidre. Té un cos desnodrit, tapat només per 
una samarreta folgada, i el pit ja se li ha desenvolupat tant 
com havia de desenvolupar-se en una criatura de la seva 
mínima complexió. No pot tenir més de dotze anys.

L’alcavot s’enduu un bon fotimer de dòlars, sempre 
rebregats, mentre acompanya l’estranger i la seva nova 
adquisició cap a la porta, inundant-lo de paraules de gra-
titud. Les reverències del porter gairebé recorden festes 
canines. L’home de negocis no els correspon; en arribar 
al tot terreny, en canvi, té l’atenció d’obrir la porta de 
l’acompanyant per a la criatura.
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Dins el cotxe, en el moment de seure al volant, es treu 
les ulleres i el barret, deixant que un raig de cabells negres 
li caigui sobre l’esquena. Mira la nena. Aquesta fa un crit 
de sorpresa. L’home de negocis occidental resulta que és 
una dona de la vida oriental. Molt bonica, tant com la 
nena, genèticament calcada, com es demostra quan totes 
dues fan exactament el mateix somriure. Si és sa mare, no 
devia ser gaire més vella en parir-la del que és la filla ara. 
Abans de posar-se en marxa, la noia transvestida regira 
alguna cosa al seient del darrere.

El personal del bordell segueix inclinat en senyal de 
respecte quan el tot terreny es posa en marxa, potser 
massa ràpid, derrapant sobre el carrer cobert de fang. 
El veuen desaparèixer darrere d’una cantonada, apartant 
uns quants vianants a cop de clàxon. El madame està a 
punt de tornar al palau quan uns crits d’alarma li asse-
nyalen la calçada. Dins un toll de fang, acabat d’expulsar 
del tot terreny a puntades de peu, es retorça un genuí 
home de negocis occidental en calçotets, amb les mans, 
els peus i els llavis lligats amb cinta adhesiva.

*  *  *
No ens en sortirem. Situar en el temps i l’espai una 

sola d’aquestes visions, localitzar-la per mitjà del paisat-
ge, la llengua i l’ètnia dels personatges, esbrinar el nom i 
cognoms del protagonista, trobar-lo i contactar-hi, si és 
que encara viu, podria ocupar tota una vida. I a nosaltres 
se’ns requereix que ho fem amb vint imatges diferents per 
a la setmana que ve.

Tanmateix, suposem que ho aconseguíssim, que tro-
béssim ni que sigui només el nom de tots vint. Què ens 
en donarien? Els agradaria? No; la feina hauria estat en 
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va. Quan se’ns va encarregar un reportatge sobre els vint 
personatges més rellevants del segle xx, el director del 
diari va deixar a la meva elecció els noms que haurien 
d’entrar a la llista, però no crec que esperés rebre gaires 
sorpreses. El que es vol de mi és que destriï vint personat-
ges importants de l’elenc que universalment es considera 
com a “gent important”: polítics, científics, artistes, es-
portistes; persones que hagin influït en la vida dels altres, 
que hagin canviat el rumb de la història —entenent his-
tòria en el sentit tradicional: política, economia, cultura i 
la resta de matèries avorrides—. No crec que acullin amb 
gaire entusiasme la revelació que l’acte d’heroisme més 
memorable del segle no és el de Roald Amundsen ni el 
d’Oskar Schindler, sinó el d’una indigent tailandesa que 
va rescatar la seva filla d’un prostíbul de mala mort.

8

Finlàndia, febrer del 1940. L’exèrcit rus ha començat 
l’ocupació de la península de Carèlia. Un col·legi catò-
lic aïllat entre els llacs és escollit pel seu emplaçament 
estratègic com a baluard per a l’avançada soviètica. Un 
regiment de cent homes en pren possessió i els seus habi-
tants, una dotzena de monges d’origen suec i un centenar 
d’internes a tot estirar, entre els sis i els catorze anys, esde-
venen presoners de guerra. Els soldats, en contra del que 
es podria esperar, no tenen esma de dirigir a les hostatges 
una mirada de perversitat. La meitat d’ells no ha sobre-
viscut als rigors de l’hivern i la resta estan malnodrits o 
malalts. L’oficial, un dèspota sense rastre de cor, encara 
més endurit per la campanya, no ha dubtat a fer valer la 
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seva autoritat disparant per l’esquena a una criatura que 
provava de fugir corrents quan arribaven. Aquest absurd 
vessament de sang és seguit d’un reguitzell d’amenaces 
blasfemes que gairebé fan sagnar les oïdes de les monges, 
i al qual les internes assisteixen formant a peu dret i amb 
la vista al front.

Això sembla impacientar el comandant. Creu que les 
nenes es rifen del seu regiment desmoralitzat, que gairebé 
no pot aguantar-se en peu. S’apropa a la primera fila i 
examina les alumnes una per una. S’atura davant d’una 
joveneta de deu anys. Li criden l’atenció els ulls de color 
turquesa increïblement brillants, estàtics com els d’un 
mort, o el fet que hi hagi un altre parell d’ulls igual de 
torbadors a la mateixa alçada a la fila del darrere. L’ofi-
cial s’inclina davant d’ella, s’enfronta a les pupil·les que 
miren sempre endavant, impertèrrites. Fa un carrisqueig 
amb les dents. La nena segueix mirant-lo com si hi veiés a 
través, com si no hi veiés, com si mirés cap enrere. Ni els 
seus cabells negres llisos fan el més mínim moviment. Ni 
la pell blanca se li estremeix en rebre l’alenada obscena de 
l’oficial a la cara quan li parla. Tranquil·lament, separa els 
llavis i contesta en un altre idioma.

L’oficial li engrapa la cara amb una mà, s’hi apropa en-
cara més i torna a parlar-li en to amenaçador. Li prem les 
galtes com si volgués aixafar una taronja. Ella ho resisteix 
dos o tres segons; després, tot es desenllaça a una velocitat 
impossible. Es doblega, estira el braç, agafa la pistola i la 
passa cap enrere, la seva bessona l’agafa, apunta i dispara 
endavant. Tot en una centèsima de segon. Hom diria que 
la coordinació necessària per tot plegat requeria mesos 
d’entrenament, però ha estat espontani, i cap de les dues 
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no ha mogut els peus de lloc. La bala que ha disparat la 
segona ha passat uns centímetres per sobre del cap de 
la primera, abans d’entrar-li a l’oficial per la boca. No és 
una mort ràpida. En encaixar el tret, recula i cau de ge-
nolls al centre del claustre, i després d’escopir els incisius 
travessats per la bala, encara té temps de mirar als ulls del 
botxí —als quatre ulls del botxí— abans no es desmaia 
davant la tropa paralitzada.

9

Tròpic. Hi ha un noi assegut sota una palmera a la 
vora d’un penya-segat, de cara al mar i al sol rosat que 
neix. Escriu en una llibreta ratllada a sobre els genolls, 
amb llapis. El text és en francès; ell és de pell roja, proba-
blement haitià. Un ferri atrotinat acaba d’arribar a port i 
fa sonar la sirena, interrompent només un segon la con-
versa de les gavines. El noi s’aixeca i mira cap al moll. 
És un nano ben plantat, que ja comença a ser un home. 
Guarda les ulleres de prop dins la butxaca del pit de la 
camisa. El llapis se li encaixa perfectament rere l’orella. 
Àgilment, s’endinsa entre la vegetació, camí del port.

Per la carretera que surt del poble hi camina una dona 
blanca d’uns trenta anys. Té els cabells llargs i negres, 
ulls de color blau clar i un cutis perfecte, impossible al 
tròpic. Carrega dues motxilles a l’esquena. Sua a raig fet, 
desacostumada al clima, però no es queixa. No fins que 
s’entrebanca amb una pedra, cau a terra i un munt de 
llibres s’escapen de la motxilla. De seguida, el noi del 
penya-segat apareix d’entre la vegetació i s’ofereix a aju-
dar-la. Comencen a recollir els llibres disseminats. Ella 
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se’l mira de cua d’ull, ell sembla interessar-se per les por-
tades. Examina una edició de butxaca de tapes vermelles 
i títol en francès. Empra aquest mateix idioma:

—Que bé, m’has portat llibres nous.
No abans de ficar-lo a la motxilla i intentar acomo-

dar-lo entre els altres, el noi aixeca el cap i es troba amb 
la mirada de la nouvinguda, ara desconcertada per la fra-
se. El noi vol aclarir-ho: es treu una cartera de pell molt 
fina i atrotinada, i li mostra una fotografia que, en canvi, 
està impecable, com una còpia recent d’una d’antiga. La 
dona dels ulls blaus hi és perceptiblement més jove, com 
si desmentís la impressió que, en veure-la la primera ve-
gada, hom no pogués imaginar-la més jove o més bonica 
encara; ja té el cutis perfecte i vesteix clarament com una 
turista al tròpic, i abraça per l’esquena un nen indígena 
d’uns deu anys. Al fons es veu una palmera a la vora d’un 
penya-segat.

Ara és ella qui, en apartar els ulls de la fotografia, es 
troba amb el somriure del seu antic amic. Vol semblar 
satisfet, segur de si mateix, però els ulls li centellegen com 
si somiés despert. Ella fa un crit, li diu el nom, i sense 
aixecar-se de terra, s’abracen. Ella se n’aparta un moment, 
vol mirar-lo, ha crescut moltíssim; després torna a arra-
par-s’hi. I ell, que ara és més ample d’espatlles que ella, 
l’agafa ben fort, i somriu d’una manera que delata quant 
de temps ha esperat aquest encontre.

10

Quatre cabanes de fusta de colors entelades per un 
temporal de neu. A uns metres del poblat, suporten la 
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tempesta mitja dotzena de gossos encara enganxats a un 
trineu. Un gos, tot d’una, aixeca les orelles, gira el cap i 
fixa els ulls blaus en alguna cosa en la direcció del vent.

11

Al principi només hi ha llum, raigs blancs de dia nai-
xent. Després es disgreguen i formen aurèoles que dibuixen 
el contorn de les muntanyes, esvaïdes i blanques a l’horit-
zó, sòlides i fredes les més properes. Hi ha una ombra 
entre els dos penya-segats que triga més a definir-se, una 
forma suspesa al buit, tapant l’astre solar que s’eleva a ulls 
veients. Dins l’ombra comencen a veure’s tonalitats de ne-
gre dins el negre, clars i obscurs, pits i esquenes, fins que 
es pot distingir cada ocell i cada ploma per separat. Són 
corbs, una munió de corbs atapeïts al damunt d’un objec-
te penjat entre les dues parets d’una gorja profundíssima. 
Ara el sol il·lumina la corda esfilegada, lligada al voltant 
del que sembla ser una extremitat humana. La resta del 
cos no es pot veure, els corbs el cobreixen completament. 
Però no el picotegen; només l’utilitzen com una talaia, 
com fan els seus germans d’Occident sobre els fils de telè-
fon; uns s’hi posen curosament i els altres en surten amb 
un esclafit d’ales, respectant sempre l’observatori.

De sobte, a la paret de roca de la dreta, la pols sembla 
que s’inquieti. Alguns rocs sobre les cornises tremolen 
i rodolen pendent avall; altres de més grans hi reboten i 
cauen al buit; se sent un crit creixent, i finalment, un 
home cau a plom. Aleshores la taca de corbs es desfà entre 
esgarips d’alarma, una mà entoma la mà del desgraciat al 
vol. El crit es talla en sec. Ara només se senten els gralls 
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distants dels corbs foragitats i les veus dels companys del 
caigut, més amunt, que el criden. Són soldats colonials 
anglesos. El que ha caigut observa, aclaparat, l’home que 
l’ha salvat de la mort segura. Car el que hi havia sota els 
ocells és un home viu, penjat de cap per avall pel peu 
dret, amb la cama esquerra doblegada per darrere de l’al-
tra. El seu cos demacrat presenta, contradictòriament, 
una musculatura robusta, com si tot ell només fos esque-
let i músculs de roca, no gaire diferents de les parets de la 
gorja. La pell sembla curtida pel que podrien ser mesos a 
la intempèrie, i no té un sol pèl. La roba que portava ja 
no és sinó un parrac onejant al vent. L’expressió al rostre 
és de calma total, de perfecte equilibri que, per culpa del 
pes del soldat que acaba d’enxampar, ara s’ha trencat. La 
corda cedeix. Cauen tots dos, però només el soldat crida 
a mesura que es converteix en un punt diminut al fons 
del precipici; l’asceta que l’acompanya ho fa en silenci, 
senyal de la seva absoluta conformitat.

*  *  *
Vaig encarregar la localització d’aquesta imatge a en K., 

el més veterà de l’equip i lleial amic meu, que avui m’ha 
portat al despatx, grapats per separat, els seus apunts i la 
seva renúncia irrevocable. Els apunts citen antropòlegs 
britànics que descriuen els ritus d’antics gurus jainistes; 
aquests han assolit la categoria d’éssers sobrenaturals, pel 
seu costum de dur la pràctica física del ioga a les darreres 
conseqüències, sotmetent-se a turments passius a fi de 
fer-se un amb el món, no sols en el sentit espiritual, sinó 
purament orgànic.

Igualment, entre les darreres anotacions, en K. em re-
met a una llegenda que podria esclarir la imatge sisena, la 
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del musulmà que puja a dalt de la torre. L’edició de Muh-
sin Mahdi de Les mil i una nits dóna una versió dubtosa 
del conte de la Torre de la Victòria (que ell, a diferència 
de Francis Burton, situa a Etiòpia), al cim de la qual s’ar-
riba per una llarga escala de cargol “que encara no ha 
pujat ningú”, car només l’home virtuós, “que conserva la 
puresa d’un infant i anticipa la saviesa d’un vell”, podrà 
ascendir-la fins al final. Malauradament, en K. se n’ha 
anat abans que pogués dir-li bona feina.

12

El mar blau omple els carrers. És una multitud uni-
formada de maoistes xinesos, centenars de milers cridant 
a l’uníson. El dazibao del fons, un diari mural que re-
cobreix de pictogrames tot el mur d’un palau de més 
de cent metres, sembla la transcripció de la veu de les 
masses, unànime i gargantuana, escrita en caràcters im-
mensos.

Costa adonar-se’n, perquè la visió de la multitud ja 
és prou aclaparadora, però a poc a poc s’observa cap a 
on es concentra l’atenció de tota aquesta gent. En un 
extrem de la plaça hi ha un estany, i al mig de l’estany 
s’erigeix una illa en forma d’estrada de fusta, i dalt de 
l’estrada, un guàrdia roig —una criatura de gairebé no 
quinze anys— llegeix una sentència amb veu estrident, 
catapultada pels altaveus. L’acusat és un home molt més 
gran, i alhora molt més petit. Està de genolls, en calço-
tets, amb les mans lligades a l’esquena, el cap cot i un 
barret d’ase al damunt. Li sagna el clatell, per culpa de 
la corda que duu al coll, d’on penja una llamborda a 
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mode de medalla ignominiosa, amb el nom del seu crim 
escrit en lletra d’herba: “Sóc un…”. Dos guàrdies més, 
un a cada costat, vetllen perquè el condemnat no intenti 
ni mirar el jutge, els fiscals, els centenars de milers d’ulls 
acusadors que té al davant i els ulls gegantins de Mao al 
seu darrere, condemnant-lo des d’un pòster descomunal, 
de l’alçada d’una casa de deu pisos, que presideix l’acte. Per 
sobre d’ells, es congreguen núvols de pluja. Bufa el vent.

La sentència és executada a l’instant. No hi ha un sol 
botxí, sinó centenars de milers; és desproporcionat, però 
pretén ser definitiu. La gent de les primeres files —de 
les primeres deu o vint files— disposa de galledes plenes 
d’excrements. Sense cap mirament, enfonsen les mans 
dins les galledes, n’agafen a grapats i els llencen sobre el 
reu. Els guàrdies se n’aparten, divertits; el que s’ha erigit 
com a jutge riu veient el càstig, molt complagut. L’acusat 
no es mou. Té l’esma de quedar-se agenollat una estona, 
es deixa cobrir de merda. Ha de fer-ho. No solament per-
què els guàrdies el mataran si es resisteix a la humiliació 
pública. Ha de submergir-se en la merda per poder sortir-
ne. Ha d’arribar al punt que, de tan baix, ja no pot fer 
sinó pujar. Ha de morir.

Entre el foc incessant d’excrements, l’acusat cau de 
bocaterrosa, rendit. Un dels guàrdies fa gest d’anar a re-
dreçar-lo, però ja l’han esquitxat prou sense apropar-s’hi; 
no pot fer-hi res. Ja ni tan sols veu l’acusat entre els pro-
jectils. Però l’acusat hi és, estès a terra, mig colgat entre la 
immundícia. Obre la boca i, com un gos rabiós, enfonsa 
el cap dins els fems.

En surt mig segon després. Estira un cable que té aga-
fat entre les dents, i el cable en tibar-se escombra la trona 




