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Als nostres avis, perquè no oblidem que també
han estat joves.

I a Jules Verne, per demostrar que la
imaginació és una forma de realitat.

Sense oblidar: Daniel Defoe, Jack London,
Edgard Allan Poe, Robert L. Stevenson,
Herbert G. Wells…
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I PART

El meu nom és Quim
i he viscut una història extraordinària…
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LA CÀPSULA DEL TEMPS

Primera vibració. El jove sergent Laborda no va ado-
nar-se’n, estava massa concentrat en l’avançada lectura
d’una novel·la que tenia recolzada damunt de la taula de
control. Segona vibració. El llibre va desplaçar-se lleuge-
rament quan el jove acostava el dit per passar la pàgina. El
sergent encara mantenia una consciència de ficció i no
entenia aquell moviment atípic del llibre damunt d’una
taula plana; potser li estava indicant que s’havia saltat al-
guna línia important de lectura… No, els llibres de paper
no tenen aquest tipus d’interactivitat. Aleshores? Per ins-
tint, la nou del coll va fer el màxim recorregut possible de
pujada provocant una glopada d’enteniment que, a ma-
nera de despertador, va activar la dura i disciplinada for-
mació militar. Va aixecar-se d’un bot, la qual cosa va fer
caure la cadira, i va mirar l’habitació contigua a través
d’un gran finestral de vidre amb resistència i gruix de se-
guretat. Mentre la nou del coll ja baixava va comprovar
atordit com trontollava una càpsula metàl·lica de dos
metres de diàmetre. A la taula de control un seguit de
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llums s’encenien i s’apagaven al ritme d’una alarma sono-
ra activada a deshora, una errada de coordinació que els
enginyers haurien de revisar, però el militar temia que
aquest no era el problema principal. Va prémer un inter-
ruptor per anul·lar l’alarma, que sí que va funcionar com
s’esperava, i tot seguit va atendre al marcador digital
del plafó vertical de la taula, que indicava una data:
28.10.1938; i unes coordenades geogràfiques de longitud
est, 0° 42’ 51” E, i latitud nord, 40° 39’ 27” N.

La mirada neguitosa va tornar a l’habitació de la càp-
sula en el moment que la vibració desapareixia. Va acos-
tar-se ràpidament a un ordinador i va cridar: “Prepara’t.”
A la pantalla va aparèixer una finestra amb la típica nota:
“Error del sistema” repetida per una veu digital, que a més
li suggeria reiniciar l’equip. El jove sergent va utilitzar ex-
pressions d’un vocabulari ric en renecs d’una manera im-
perativa, com si fos una ordre, i aquest aspecte formal va
ser interpretat pel sensible ordinador com una afirmació,
perquè va començar a l’instant el procés de reinici. El mi-
litar, tot recordant la mare de l’ordinador, va obrir un ca-
laix per fer-se amb una llibreta. Va buscar una pàgina
encapçalada amb el nom del poble de Tivenys i va repas-
sar unes anotacions similars a les que apareixien al marca-
dor: 0° 42’ 51” E, 40° 24’ 38” N. Hi havia diferències
amb les de la latitud nord.

Va despenjar un telèfon vermell d’una manera tan pre-
cipitada que l’auricular li va caure a terra; quan el va tenir
dominat, hi va parlar sense esperar resposta.

—Aquí el sergent Laborda. Càpsula cinc. Alerta deu.
Batalla de l’Ebre. Alerta deu. Batalla de l’Ebre.



11Viatge a la batalla de l’Ebre

Després de penjar el telèfon va respirar a fons amb la
intenció de recuperar el domini dels nervis. Va desistir a
la meitat per redreçar la cadira caiguda i agafar la novel·la
per guardar-la dins una bossa personal. Abans, però, va
mirar la portada on hi havia dibuixada una fantàstica es-
tructura tipus vehicle sense rodes per sota del de l’autor:
H. G. Wells; i més avall el títol: “La màquina del temps”.
Visualment va comparar el dibuix amb la càpsula rodona
i va somriure, com gairebé sempre que associava els dos
aparells, aquesta vegada sense cap indici de divertiment.

La veu digital de l’ordinador el va fer retornar a una
realitat més moderna tot repetint que es trobava operatiu
per, gairebé a l’instant, canviar a veu d’astronauta per
modular un to dramàtic i un rerefons irònic, cortesia d’un
programador burleta:

—Tenim un problema, Houston. Les coordenades no
corresponen a Tivenys. Ara són a Flix. Repeteixo, ara són
a Flix. Que hi ha algú?

La pantalla va mostrar una seqüència de mapes de si-
tuació fins a destacar un mapa del riu Ebre, que en el
darrer tram serpentejava fins al seu delta. Per sota d’una
bossa de corrent i al marge esquerre del riu destacava amb
una bandera republicana el poble de Tivenys. La bandera
va desplaçar-se en línia recta i riu amunt fins a situar-se a
l’altre costat. El nom de Flix va tornar-se de color vermell
quan la bandera s’hi va aturar al costat.

—I què més? —va fer despectiu, més empipat per ha-
ver estat interromput d’una apassionada lectura que no
pas de les imprevistes conseqüències que representava l’in-
cident. I, per si el to emprenyat no havia quedat prou clar,
el militar va intentar enfonsar, sense aconseguir-ho, el dit



12 Gabriel Martínez i Surinyac

dins la pantalla, sense recordar que aquesta també era sen-
sible, i la veu virtual va respondre a l’instant al vincle del
topònim Ebre, ara tapat per l’índex del jove.

—El riu Ebre. És el riu de més conca i cabal de la pe-
nínsula Ibèrica, ocupada en la seva major extensió per l’es-
tat d’Espanya. Neix al paratge de Fontibre, dins el terme
municipal de Reinosa, i té un recorregut de 928 quilòme-
tres des de les muntanyes cantàbriques fins al seu especta-
cular delta mediterrani. La vall fluvial ocupa una cinquena
part del territori, banya set comunitats autònomes i en
són divuit, les províncies que el senten en propietat, so-
bretot quan hi ha projectes de transvasament a altres ter-
ritoris necessitats d’aigua, tot i que en la seva riba i la dels
seus afluents la mitjana és de 32 habitants per km2, lluny
de la mitjana nacional que arriba a prop dels 80 habitants
per km2. La cultura, la polèmica i la tragèdia han navegat
per aquest camí d’aigua, Iber de nom antic, arrel etimolò-
gica d’una península que ha vist arribar pobles conqueri-
dors navegant per les tranquil·les aigües, una invitació a la
dominació estrangera com bé van aprofitar els romans.

»El descobriment de les fonts dels grans rius sempre
han estat objecte d’expedicions amb el somni d’ocupar
portada del National Geographic. Actualment, els geògrafs
i els màxims especialistes hidròlegs defenen que les verita-
bles fonts de l’Ebre són uns quants quilòmetres més amunt,
al Pico Tres Mares, de 2.175 metres, perquè és més poètic
i adient al nom del cim que dels seus pendents en llisquin
tres rius a tres mars; l’Ebre al Mediterrani, el Nansa al
Cantàbric i el Pisuerga a l’Atlàntic. Però les tradicions són
les tradicions i, si durant molts anys l’Ebre a nascut a
Reinosa, de Reinosa serà, i no se’n parli més!
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»I tampoc s’ha de dubtar de la vessant miraculosa del
riu. Sant Lambert, patró dels pagesos aragonesos, va ser
decapitat pel seu senyor al negar-se a abdicar de la seva fe
cristiana. Per a sorpresa del seu botxí, va agafar el seu cap
i va creuar el riu a gual per anar a buscar l’església de Santa
Engràcia, a Saragossa, on el seu cos va ser enterrat a la
cripta. Els poc creients parlen de llegenda i no pas de mi-
racle, però amb les llegendes s’han forjat els pobles i amb
els miracles han sobreviscut.

»Els més fans del riu fins i tot parlen que Homer va
incloure un episodi de la gran llegenda L’odissea en el del-
ta del riu Caribdis, imatge i semblança de l’Ebre. I si algú
ho creu exagerat, què n’hem de dir de la pesca en les seves
aigües dels silurs —sí, són peixos i no fòssils—, de més de
cent quilos i dos metres de llargària?

»Simples anècdotes, si ho comparem amb la veritable
i única història que ha fet famós el riu al batejar amb el
seu nom la batalla més cruenta, ferotge, sagnant i última
de la Guerra Civil espanyola. Batalla que apareix en els
més prestigiosos annals internacionals sobre les batalles
més famoses i extraordinàries que hi ha hagut i hi haurà
sobre guerra i estratègia militar. La batalla no era una més,
era i és la batalla de la Guerra Civil: la batalla de l’Ebre.
Trist destí per a un gran riu, que a més d’haver-se vist te-
nyit de sang, s’ha de veure ara embrutit per les indústries
químiques i nuclears que creixen a tocar dels marges.

El sergent va somriure. Ningú no havia revisat el pro-
gramari d’aquell ordinador. La veu continuava amb altres
meravelles sobre el riu amb fons d’imatges fixes o anima-
des que il·lustraven la locució. El soldat es va interessar
per l’aparició d’un text subratllat i acolorit en vermell que
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indicava un hipervincle d’extensió a un determinat tema:
la batalla de l’Ebre. No va tenir temps d’activar-lo, els
capitosts ja ocupaven la sala i li exigien novetats.
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