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PART I

Intramurs: 
l’eterna i misteriosa vila de Fes

En el nom d’Al·là, 
el Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós



CAPÍTOL 1

La casa del sant idríssida:
el pati de les ablucions

—Un fi ll! Que ho senti tothom, un fi ll! —va cridar a 
pulmons plens el Haj Tahar Idrís quan la llevadora li va 
anunciar que la seva muller acabava d’infantar el mascle 
que tant s’havia fet esperar, sent com era el germà petit 
d’un reguitzell de cinc femelles: l’Aïxa, la Nabila, l’Ami-
na, la Màriam i la Jamila.

Tots els gats de la casa, que mai no havien vist el seu 
amo fent gatzara d’aquella manera, van començar a mio-
lar nerviosament i a bellugar-se amunt i avall amb l’es-
quena encorbada.

—Un fi ll, Al·là, que et serà el millor servidor que hagis 
tingut! —va continuar el Tahar, que gaudia del títol hono-
rífi c de haj perquè feia uns quants anys havia acomplert el 
pelegrinatge a la Meca. De seguida, va entrar adelerat a la 
cambra de la partera i li va arrencar el nounat de les mans 
de mare feliç sense preguntar-li si havia anat bé l’infanta-
ment i, com a bon musulmà, va voler que aquestes fossin 
les primeres paraules que la seva pròpia boca xiuxiuegés al 
nadó a cau d’orella: “Yazid, dono fe que no hi ha més déu 
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que Al·là i que Muhàmmad és el seu missatger.” Llavors 
li va fer un petó sonor, gairebé ofegador i, tan aviat com 
va veure les dimensions d’allò que li penjava a l’entrecuix, 
es va sentir l’home més feliç del Marroc: 

—Un mascle amb dos collons ben grossos com els del 
Profeta, que la pau sia amb ell! —va sentenciar ple d’or-
gull.

El Haj Tahar feia tota la fi la d’un antic patriarca. Era 
un homenàs ben alt i cepat, més que no pas gras, un 
d’aquells barons que de més jove havia semblat un arren-
capins del temps de Goliat i que ara, passada la quaran-
tena, potser havia perdut uns quants cabells de la closca 
però conservava tota la força d’unes mans i d’uns ulls que 
us haurien fet escopir les dents d’un mastegot i d’una 
mala llambregada si haguéssiu gosat contradir-lo. Vestit 
amb una rica gel·laba i amb el cap cobert d’un fes de 
feltre vermell, el Haj duia sempre el seu gaiato no tant 
per recolzar-s’hi sinó per tal de fer-se respectar, i no s’es-
tava mai d’usar-lo contra la família ni sobre l’esquena de 
qualsevol esguerrat del carrer que cometés la greu falta 
de proferir alguna blasfèmia o d’esmentar el Profeta, que 
la pau sia amb ell, sense la deferència adequada. La bar-
ba, ben negra, també l’ajudava a veure’s, i que tothom el 
 veiés, com a genearca d’una de les nissagues de més rància 
antigor de l’eterna i misteriosa vila de Fes.

—Pareu compte: potser no ho sabeu però parleu amb 
un descendent directe del sant Idrís, i visc a la casa ple-
na de gats que ell mateix va bastir l’any 192 de l’hègira! 
—no es cansava de repetir el Haj si algun desconegut 
no el  tractava amb la consideració que ell pensava que 
mereixia. I és que, ben mirat, no tothom podia  presumir 
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de tenir un avantpassat tan venerable com aquell, nét 
del rebesnét del Profeta, que va fundar Fes amb paraules 
dignes d’un il·luminat: “Déu Omnipotent, que aquesta 
ciutat esdevingui la casa del coneixement i que en ella 
el Teu Llibre sigui sempre llegit i les Teves Lleis tothora 
observades.”

Tanmateix, el dia en què va néixer el Yazid, el Haj Ta-
har va perdre la mesura connatural en homes d’un  passat 
tan feixugament honorable i, com un foll d’Al·là, es va 
passejar amunt i avall amb aquella criatura als braços sen-
se saber què fer-ne ni com contenir la seva joia. Fins que 
va decidir sortir al portal de casa seva i, alçant el nounat 
totalment nu per tal que tothom pogués fi tar-lo a pler, 
va cridar:

—Guaiteu els collons del meu fi ll, grossos com els del 
Profeta, que la pau sia amb ell! Guaiteu-los i ompliu-vos 
de goig, que a la família del Haj Tahar hi ha entrat un 
 mascle!

El muetzí de la mesquita va començar llavors a cridar 
els creients a l’oració amb un “Dééééééééu és gran!” que 
es va sentir per tots els carrerons de la vila i es va fi ltrar 
per les esquerdes de les pedres d’aquelles vetustes cases 
fi ns a arribar als patis més recòndits i ufanosos i a les sales 
més ombrívoles. Els ases que hi havia al carrer van fer 
un alto i els seus amos es van postrar per pregar al Déu 
Únic i Misericordiós. Tan adelerat com estava, però, el 
Haj Tahar no va sentir les exhortacions que arribaven des 
del minaret i, commogut fi ns a les llàgrimes per primer 
cop a la vida, va dir als ases i als homes que s’havien aturat 
casualment davant de casa seva:
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—Feu bé de postrar-vos en presència del meu fi ll, que 
un dia també serà haj i farà grans coses per a més glòria 
 d’Al·là! —Llavors va tornar a entrar a casa, gairebé sanglo-
tant, decidit a fer d’aquell petit mascle el musulmà més 
devot de Fes i de tot l’antiquíssim Regne del Marroc.

Ben feliç se sentia la seva muller, la Fàtima, d’haver-
li parit un fi ll perquè fi ns ara, durant els primers dotze 
anys de matrimoni, no havia sabut donar-li sinó femelles. 
No és que ho hagués fet a posta, es deia a si mateixa per 
consolar-se, però alguna cosa devia fallar en el seu cos o 
algun greu pecat devia haver comès si li havia costat tant 
d’acomplir el més gran desig del seu home.

Per la seva banda, el Haj Tahar també havia sentit una 
certa culpa secreta, ja que el rosegava el neguit que potser 
era una nefandíssima turpitud comesa amb un amic als 
dinou anys el que el tenia maleït i li havia impedit de 
tenir fi lls mascles. Això, però, no ho havia confessat mai 
a la Fàtima sinó que l’escridassava cada cop que li paria 
una fi lla:

—Una altra femella! —li havia repetit ell cinc vega-
des, a cada infantament—. Quina maledicció regna al 
teu ventre, dona? Que no veus que ens arruïnarem amb 
tants de dots que haurem de desembutxacar! Potser vols 
que et retorni a ton pare com un teler espatllat i prengui 
al teu lloc una muller com cal?

De tota manera, considerant la pròpia falta i volent-la 
expiar, el marit havia decidit de fer el pelegrinatge a la 
Meca quan la Fàtima li va donar la tercera femella. Es va 
absentar de Fes llavors durant quatre llargs anys, amb la 
qual cosa es va cruspir bona part de la petita fortuna que 
havia aplegat continuant el negoci de pells heretat del seu 
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pare i d’altres avantpassats, tots ells adobadors i tintorers 
des de temps immemorial. El Tahar va tornar dels llocs sa-
grats més content que mai, ara tot un haj mereixedor del 
més profund respecte, i es va fer preparar una gran festa 
de benvinguda. Però al cap de nou mesos la Fàtima li va 
infantar una altra fi lla i, dos anys després, una cinquena 
femella. És per això que, quan fi nalment va néixer un 
mascle, la Fàtima es va sentir la dona més feliç del món, 
podent complaure tan justament el seu marit i senyor. I 
va restar agraïda per sempre més al sant Alí Bughaleb, al 
mausoleu del qual havia anat a pregar gairebé cada dia 
durant anys i anys per mirar de tenir el fi ll tan desitjat. 

—Si haguessis resat al meu avantpassat Idrís en comp-
tes d’aquest sant andalusí que tant t’estimes, encara hau-
ries parit el Yazid molt abans! —va deixar anar el Haj 
Tahar a la seva muller l’endemà d’aquest últim part.

I és que, a diferència del marit, ella era oriünda de la 
banda andalusina de Fes, dintre encara de les muralles 
però a la riba dreta del riu; i, per tant, havia de creuar 
el pont que uneix els barris siamesos de l’antiga medina 
(l’un, el del Haj, fundat per àrabs de la ciutat tunisiana de 
Queruan i, l’altre, el seu, per musulmans expulsats d’Es-
panya) per tal d’anar a pregar al sant que venerava de tota 
la vida. La qual cosa, és clar, no agradava gens al marit, 
que ho considerava gairebé una traïció a la seva família 
idríssida i xerifa, descendent com era de Muhàmmad. 
“Però les dones faran el que voldran, ja se sap”, pensava 
aquest. 

No va ser fi ns al moment en què la llevadora li va 
anunciar el naixement del Yazid que el Haj Tahar va 
oblidar, almenys momentàniament, la fúria continguda 
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durant tants anys per la ineptitud de la Fàtima a l’hora 
de parir-li el que li havia de parir, i es va omplir de joia 
en veure aquells collons grossos com els del Profeta, tot 
pensant que l’estirp dels Idrís acabava d’infantar un gran 
servidor d’Al·là.

*   *   *

Uns quants dies després del naixement del Yazid, el 
Haj  Tahar va tenir la pensada de sacrifi car dos xais ritu-
alment, com no podia ser de cap altra manera per cele-
brar el naixement d’un fi ll mascle tan anhelat. Llavors la 
Fàtima, encara convalescent, es va llevar i es va tancar a 
la cuina amb la vella Mabruka, la seva dida de quan era 
menuda, que en contraure matrimoni es va instal·lar amb 
ella a la casa del Tahar, i totes dues van començar a prepa-
rar la multitud de viandes que serien ofertes als convidats 
al setè dia de l’infantament.

Va arribar el dia de la festa i la casa de salons ombrívols 
va començar a omplir-se de convidats; els homes per una 
banda i les dones per una altra, és clar, ja que no era qües-
tió de provocar concupiscències. Els gats corrien amunt 
i avall pel pati i les sales interiors, excitats com estaven a 
causa de tot aquell barreig d’aromes: el te amb menta ben 
flairosa de Meknès, els plats de cuscús i els tagins de carn 
estofada en cassoles de terrissa, el gingebre, el comí, el 
coriandre, les llimones, el julivert, la nou moscada, l’oli 
de cacauets, l’all, les olives adobades, el foc de llenya on 
s’havien rostit les broquetes de fetge de xai, la canyella, 
l’aigua de tarongina, la mel i els altres efluvis que s’engan-
xaven a les catifes de les estances, a les branques i a les 
fulles de les datileres del pati, i fins i tot als gruixuts murs 
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de pedra d’aquella casa idríssida, la llarga història de la 
qual es perdia en els temps gloriosos de la fundació de 
la ciutat. 

Els homes menjaven i xerraven amb gran gesticulació 
a la fresca de les datileres, al voltant de la font on el Haj 
Tahar feia les ablucions quan pregava a casa. L’Abdal·là 
Tijani, company seu d’infantesa i adolescència, havia vin-
gut a la gran festa encorbatat i amb un vestit de tall fran-
cès, com li era habitual. Amb la boca plena de cigrons, 
va dir al Haj:

—Ai, amic, que no em canso de donar-te l’enhora-
bona! Tant de bo visquessis més a prop, que faríem jugar 
plegats el Yazid i el meu Ahmed de seguida que cami-
nessin! —Feia més de deu anys, l’Abdal·là s’havia venut 
l’antiga casa de la medina per instal·lar-se a la part nova 
i moderna de la vila construïda extramurs pels francesos 
durant l’època colonial, on regentava un concessio nari 
Peugeot.

—Això ho dius sense posar-te la mà al cor, amic Ab-
dal·là —li va contestar el Haj en un to a mig camí entre 
la broma i el retret—, perquè, de fet, no voldries pas que 
un fi ll teu tingués tractes amb un minyonet com el Yazid, 
que mai no es traurà la gel·laba ni el fes ni deixarà de 
servir el Déu Únic.

—Ben dit, Haj Tahar —va afegir el famolenc mestre 
de l’escola alcorànica, que també havia estat convidat al 
gran esdeveniment familiar, mentre engolia un tall ben 
gros de carn de vedella i no parava de passejar l’esguard 
pels múltiples plats d’exquisideses on encara no havia fi -
cat cullerada.
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—Ja em diràs què en treus, d’entossudir-te a viure 
aquí a la medina —va continuar l’Abdal·là—, com si fos 
el que era! Que no t’adones que aviat t’hi quedaràs tot 
sol, i no et farà companyia sinó l’ànima del sant Idrís? 
Això no té cap futur, home… A aquesta banda de Fes 
només hi vénen a raure els pobres berbers de les munta-
nyes que no tenen diners per fer-se construir cases com 
cal a la vila nova. 

—Maleïts berbers —va sentenciar el Haj—, que no 
saben parlar l’àrab com cal! La fi na i delicada llengua de 
l’Alcorà!

—Però són musulmans —va saltar el mestre, si bé 
ningú no va acabar d’entendre les seves paraules perquè 
tenia la boca plena de faves.

—I per això van lluitar els nostres pares fent costat al 
soldà per tal d’aconseguir la independència? —va raonar 
el Haj Tahar, adreçant-se a l’Abdal·là—. Per què havien 
de fer fora els francesos si ara gent com tu s’entesta a 
portar roba cristiana i vendre cotxes europeus? Per tots 
els sants del Marroc!

—Va, no t’embalis —va manifestar el seu amic un xic 
ofès—, que dur corbata i guanyar-se bé els cigrons no em 
fa a mi menys patriota que a tu. O és que oblides que tots 
dos vam fer la gloriosa Marxa Verda del 75, ara fa vuit 
anys? Ningú no s’estima tant com jo el nostre rei Hassan, 
que Déu ens el guardi per molt temps!

—Això, això, que Al·là escolti els teus pietosos precs! 
—va aconseguir confegir el mestre alcorànic, encara que 
l’aire dels pulmons li va haver de passar per la massa de 
sèmola i carbassó que estava a punt d’empassar-se a mig 
mastegar.
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L’Abdal·là, que s’estimava el Haj per molt tossut que 
fos aquest, va voler posar fi  a una conversa que prenia un 
tombant que no li agradava gens i, allargant les mans cap 
als braços del seu company de jocs innocents d’infantesa 
i menys innocents de joventut, li va dir amb el somriure 
bonhomiós que les seves galtes ben afaitades sabien em-
marcar tan apropiadament:

—Vinga, home, fes que ens portin d’una vegada el 
Yazid, que ja tinc ganes de veure els collons del teu fi ll, 
grossos com els del Profeta, que la pau sia amb ell!

Com s’omple de vida el rostre que veu per primer cop 
els llocs sants de l’Orient, la fesomia del Haj Tahar es va 
il·luminar en sentir el prec del seu amic. S’imaginava ja 
les felicitacions de tots els convidats presents al pati de les 
datileres que ara menjaven i xerraven en grupets, aliens al 
fet que estaven a punt de contemplar el nou musulmanet 
que el bon Déu havia tingut a gràcia de donar-li.

—Donaaaaaa! —va cridar a pulmons plens el Haj.
La Fàtima, però, no el va sentir perquè estava en una 

de les obscures cambres interiors plenes de rics tapissos i 
falgueres, ornades a més amb el goig sonor que aportaven, 
lents i cadenciosos, una munió de canaris duts d’Espa-
nya. Allà dintre, més enllà del domàs verd que separava el 
món solar dels homes del cau íntim i humit on la Fàtima 
feia vida amb les seves cinc fi lles, xerraven ara amb exal-
tació les dones convidades a la festa que se celebrava en 
honor del petit mascle acabat de néixer.

—Fàtimaaaaaaaa!!! —El Haj es va esgargamellar pro-
nun  ciant aquest nom i fent una lletja ganyota de pomes 
agres perquè la seva dona no l’havia sentit de primeres. 
Tots els homes del pati van callar de sobte a causa d’aquell 
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crit que de ben segur va creuar valls i muntanyes, rius i 
oceans, per arribar a través del temps a oïda de la mateixa 
fi lla del Profeta.

Enmig del silenci provocat per l’esgarip del Haj, va 
començar a sentir-se la fressa d’unes babutxes femenines 
que recorrien deleroses les ombres interiors de la casa per 
tal d’acostar-se al pati de les datileres i les ablucions. Uns 
segons després va aparèixer en un dels arcs la fi gura d’una 
dona, vestida amb una ampla gel·laba amorosament bro-
dada i cofada d’un vel que amagava el seu bell rostre per 
no incitar a pecat aquells barons que el seu home havia 
tingut la gentilesa de convidar. Llavors la cara del Haj va 
canviar radicalment, passant de forma instantània d’un 
emmurriament ostensible (provocat per la incapacitat de 
la muller de tenir l’orella sempre parada) a un beatífi c 
somriure acompanyat d’un ràpid llambreig als ulls, plens 
més aviat d’urc que no pas de tendresa. Era que la Fàtima 
duia el Yazid als braços.

—Dona —va dir l’orgullós pare de la criatura—, en-
senya’ns els collons del meu fi ll, que tots aquests respec-
tables amics gaudiran de saber que el gran Haj acaba 
d’aportar un altre servidor al Déu Misericordiós.

La Fàtima es va acostar al seu marit i senyor sense dir 
paraula, li va donar la criatura i va tornar a creuar el do-
màs verd per endinsar-se en l’obagosa llodriguera on les 
dones xerraven i reien a boca plena, lluny com eren dels 
seus homes. Llavors el Haj va aixecar els faldons de l’in-
fant i, alçant-lo per damunt dels caps amb els seus braços 
estesos cap a la volta del cel, va voler que els convidats 
admiressin l’homenia del seu fi ll mascle.
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—Ooooh, company! —es va exclamar l’Abdelwahhab 
Nu wa ri, a la petita bòbila del qual, regentada per la seva 
família des del  principi dels temps, s’havien confeccio-
nat segles enrere les rajoletes verdes i blanques i blaves 
de la font que ornava el pati del Haj Tahar i que, amb el 
seu disseny bell i repetitiu, volia refl ectir l’infi nit poder 
d’Al·là—. Ara ja pots ben dir que no et quedaràs pas sen-
se descendència, que aquest homenet t’infantarà tots els 
néts que voldràs.

—Inxal·là, si Déu vol! —va respondre ritualment 
el Haj, tot cofoi i envanit pel comentari d’aquest antic 
amic de la família. Un dels avantpassats andalusins de la 
seva muller, el moro Abubèquer de Tortosa, s’havia hagut 
d’equivocar de totes totes, va pensar el Haj, quan va dir 
que “a l’ombra de la felicitat sempre s’arrosseguen caute-
losament els escurçons de la malaurança”.

—Inxal·là! —van replicar a cor els altres convidats pre-
sents al pati, admirant els atributs que algun dia apren-
dria a manejar el Yazid.

Va irrompre llavors el Raixid, un minyonet de set anys 
que li feia de macip al Haj Tahar quan era a casa i d’apre-
nent a l’obrador de pells, tot anunciant que acabaven 
d’arribar els músics que el seu amo havia manat que acu-
dissin per tal de celebrar l’adveniment del nou mascle.

—Visca el Haj! —va dir l’Abdal·là Tijani, fent dos pe-
tons a les galtes del seu amic d’infantesa i adolescència—. 
No, mai no deixaràs de ser el més generós dels hostes!

Un cop instal·lats al pati de les datileres i les ablucions, 
els cinc músics van començar a treure harmoniosos sons 
al llaüt, el violí, el banjo, el tamborí i la pandereta que 
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havien portat. L’Abdelwahhab Nuwari, gairebé commòs, 
va confi ar a l’Abdal·là, que era al seu costat:

—Ai, quina incomparable joia per a l’oïda! Aquests 
músics semblen la gran orquestra del mestre Abdelkrim 
Raiss! I és que no hi ha res com la música de Fes, oi?

És clar, no va esperar resposta a allò que no podia ser 
sinó una pregunta retòrica i va continuar fruint d’aquelles 
cadències que l’unien a l’essència mil·lenària de la seva 
ciutat i de l’insigne Regne del Marroc. El Muhàmmad 
Guissa, però, que havia sentit el comentari de l’Abdel-
wahhab Nuwari, va voler fi car-hi cullerada. Heretat de 
generació en generació des del mateix naixement de la 
vila, aquest amic del Haj regentava un ampli obrador de 
catifes que tothom creia voladores fi ns que els colonitza-
dors francesos hi van anar per testimoniar científi cament 
que no ho eren.

—Parles amb justícia, Abdelwahhab! —va dir el Mu-
hàmmad Guissa—. Les nostres orquestres són certament 
sublims. Però què me’n dius, dels nostres fi ns artesans? I 
dels nostres inefables poetes? I dels nostres honestos polí-
tics, per bé que tots hagin marxat a Rabat? I dels nostres 
sants? I dels nostres lúcids homes de ciència? Ja riuríem, 
ja, si cap altra ciutat del món volgués comparar-se a Fes!

De sobte, i sense cap motiu aparent, el Yazid va ar-
rencar a plorar amb uns gemecs que de mica en mica es 
van anar fent més i més desesperats. Potser en tenia la 
culpa la gloriosa música de l’orquestra local o la ferum de 
les pells dels dos xais sacrifi cats aquell mateix matí i que 
el Haj  Tahar havia deixat en un racó del pati per fer-les 
portar l’endemà a l’adoberia. O igual n’era responsable la 
tocamenta d’atributs a què el petit havia estat sotmès pels 
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incrèduls convidats del seu pare. El cas és que el Yazid va 
començar a sanglotar i a plorar amb un creixent  desconsol 
que no hi havia manera d’apaivagar. L’orquestra va haver 
de plegar perquè no podia competir en volum amb els 
crits de l’infant. Per molt que el Haj el sacsegés i li digués 
que, sent com era tot un mascle, no podia fer ara el plo-
ramiques, el nadó va continuar tocant l’orgue sense parar. 
Pel que semblava, als seus tendres pulmons hi cabia més 
aire que a una manxa ben grossa de farga. 

Desesperats i amb un mal de cap que de ben segur 
que els va martellejar durant dies i dies, els convidats van 
fer sortir les seves mullers de l’ombrós cau on s’havien 
esbargit bona part del dia i van començar a abandonar la 
casa del sant idríssida.

—Aquest minyó teu —va dir l’Abdal·là Tijani al Haj 
Tahar— de debò té els collons grossos com els del Profe-
ta, que la pau sia amb ell!

El Haj no sabia si acceptar agradosament aquestes pa-
raules com a lloança o si, per contra, el seu amic hi havia 
mesclat un punt d’ironia. Fos com fos, no li va quedar 
més remei que fer el cor fort i acomiadar els seus invitats 
amb uns “aneu en pau” de rigor gairebé ofegats pels in-
contenibles brams del Yazid. Al mestre alcorànic, però, li 
va dir que tornés al capvespre perquè havia de parlar molt 
seriosament amb ell. 

Tot enfurismat per aquells plors inoportuns que li 
 havien fet fer el ridícul d’una manera tan estrepitosa, 
el Haj encara es consolava pensant que els seus amics 
 havien quedat ben admirats de l’apoteòsica masculinitat 
del  Yazid. 
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—Calla! —li va dir fi nalment, al fi ll ploraner, quan 
tothom va haver marxat, amb l’autoritat de la seva barba 
secular.

Però el Yazid no tenia aturador. Llavors la Fàtima, que 
venia d’acomiadar-se de les dones, va fer un gest per aga-
far el nadó i amansir-lo explicant-li alguna història dels 
homes blaus del desert o dels seus avantpassats andalu-
sins. El Haj, però, no va deixar que la seva muller arribés 
a arrabassar-li la criatura i li va dir amb ràbia als ulls:

—Aquest mascle pertany al seu pare i tu no hi tens res 
a fer, que me l’afemellaries!

Mirant-se ara el Yazid de fi t a fi t, el Haj li va amollar:
—Ton pare et diu que callis i has de callar!
Veient, però, que l’infant no tenia cap intenció d’obeir 

les seves ordres inexcusables, el Haj Tahar va sortir de 
casa amb la criatura i es va dirigir cap al mausoleu del 
sant Idrís remugant que aquella manca de respecte no 
era pròpia d’un fi ll seu. Una vegada allà, li va clavar cin-
quanta-dos cops a les plantes dels peus amb el seu gaiato 
mentre li enumerava les cinquanta-dues generacions de 
la seva nissaga que es remuntava fi ns al mateix Profeta, 
que la pau sia amb ell. Finalment el Haj va pronunciar 
solemnement aquestes paraules:

—Yazid, aquests il·lustres noms te’ls he volgut fer sen-
tir perquè sàpigues que ets l’última anella, però no per 
això menys preuada, d’una nobilíssima cadena: la família 
xerifa que t’ha dut al món a Fes, eterna i misteriosa vila 
sense parangó al Marroc, el més gloriós regne de l’Àfrica 
i de tota la terra… Sigues bon musulmà i un bon marro-
quí, i deixa de ploriquejar, que no ets pas una femelleta! 
Sigues home, collons!
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El nen no va entendre ni un borrall, però tanta por i 
tant de dolor com va sentir als peus i a l’ànima el van fer 
emmudir. 

—Veus com sí que tens els collons grossos com els 
del Profeta, que la pau sia amb ell! —li va dir el Haj ara 
ja més calmat, amb un començ de somriure, tot pensant 
que havia guanyat la batalla.

I se’n va tornar cap a casa, tot aturant-se pel camí aquí 
i allà per tal d’aixecar els faldons del nadó cada cop que 
topava amb algú que volia comprovar la seva homenia.

Quan es va assabentar que el Yazid havia deixat de plo-
rar, la Fàtima va sentir que li treien un gran pes de sobre. 
I és que, des del moment en què es va casar, havia viscut 
amb un ai al cor que l’oprimia fi ns a l’ofec. Amb tanta 
femella que li havia parit al Haj, sempre s’havia pensat 
que el seu marit i senyor la duria en qualsevol moment 
al jutge, li diria públicament “em divorcio de tu” tres 
cops, i l’engegaria a fer punyetes. O que, sense divorciar-
se d’ella, es casaria amb una altra dona més jove i més 
bella a qui deixaria fer i desfer en aquella bonica casa del 
sant idríssida que la Fàtima s’estimava tant perquè, amb 
el pas dels anys, se l’havia deixat al seu gust amb canaris i 
falgueres i coixins brocats. Ser repudiada o haver d’acatar 
les ordres d’una altra dona: veritablement no sabia què 
era pitjor i vivia espantada. I ara que per fi  havia parit 
un mascle, aquest era un ploraner i el Haj seria capaç de 
pensar que ella l’havia maleït per algun obscur motiu! 
És per això que, quan va sentir que el Yazid havia deixat 
de plorar a la tornada del mausoleu, la Fàtima va donar 
gràcies a Déu i va respirar fondo.

*   *   *
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Al cap de poques hores el Raixid va tornar a entrar al 
pati de les datileres i de la font de les ablucions i va anun-
ciar al seu amo que el mestre alcorànic havia arribat.

—Fes-lo passar, xiquet! —va ordenar el Haj Tahar, al 
mateix temps que començava a repassar mentalment el 
petit discurs que s’havia preparat.

De seguida va tornar el Raixid, seguit lentament per 
un vellet baix, esprimatxat i geperut. El mestre tenia una 
llarga barba canosa que li arribava fi ns als genolls i duia 
una gel·laba que en el temps de la seva ruda confecció 
havia estat blanca però que ara mostrava taques de tants 
colors i olors que qualsevol erudit amb una miqueta d’ull 
viu i nas esmolat hauria pogut escriure la història dels 
àpats a què el mestre havia estat convidat els últims quin-
ze anys. Era un home sant, tanmateix, i el Haj es va alçar 
per donar-li la benvinguda.

—Seieu aquí, venerable savi! —li va dir l’amo de la 
casa, ajudant-lo a ajupir-se sobre una catifa que havia fet 
portar al pati, on jeia el Yazid tot nu panxa enlaire i on 
ara seurien ells per tal de beure el te a la fresca de les da-
tileres.

El vellet, de pell dura i groguenca com el cuir adobat a 
l’obrador del Haj Tahar, es va asseure a la catifa, i el Rai-
xid es va fer fonedís discretament tan bon punt va haver 
servit el te.

—Us dono el meu fi ll —va deixar caure l’amo de la 
casa sense cap mena de circumloqui.

—Perdoneu, Haj Tahar, què heu dit? —va respondre 
el mestre, amb un cert neguit a la veu, al mateix temps 
que bevia una mica de te dolç amb flairosa menta de 
Meknès. Les seves mans tremoloses no aconseguien  posar 
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tot el líquid dins la boca i un gotim càlid li arrosava la 
barba i la pitrera.

—M’heu sentit bé, mestre. El que vull dir és que el 
Yazid ha d’esdevenir el més devot musulmà de Fes i us 
demano que me l’eduqueu com cal —va dir el Haj, que 
es va aturar un moment per comprovar la reacció del 
vellet. Veient, però, que aquest no s’immutava sinó que 
continuava xarrupant sorollosament el te que els havia 
preparat el Raixid, va decidir continuar els seus raona-
ments:— Ja sabeu que durant molts anys la Fàtima no 
va encertar sinó a parir-me femelles i, a més, semblava 
que ho fes a posta per omplir la seva llodriguera de do-
netes que l’ajudessin a cosir i a brodar… Però ara el Déu 
Misericordiós s’ha recordat del seu servidor i m’ha volgut 
donar tot un mascle amb els collons grossos com els del 
Profeta, que vós mateix els heu vistos i palpats. No seria 
just, per tant, que jo el volgués tot per a mi. És a dir, 
l’hem de fer pujar amb dretura pel camí de Déu perquè li 
sigui bon fi ll, si no volem que creixi a la babalà. Ja sabeu 
que, si no es poda un arbre, no té força per créixer… Els 
fruiters els hem d’esporgar; si no ho fem, ens donaran 
fruits petits que no maduraran. És per això que us dono 
el meu fi ll, per tal que en feu un home de bé sotmès al 
Déu Únic… Us prego que li claveu vergassades fi ns que 
no s’aprengui de cap a cap el santíssim Alcorà i sàpiga 
resar totes les oracions i conegui la virtut del dejuni i la 
caritat i li tregui l’entrellat a la unitat divina i a les reve-
lacions dels profetes i dels àngels i al Judici Final que ens 
durà al lloc on ens pertoca…

Aquí es va aturar el Haj Tahar, esperant alguna mena 
de resposta per part de l’ancià de pell pergaminosa, però 
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aquest no va fer mostra de voler dir res sinó que, fi xant 
els ulls al fons del got que tenia en una mà, va  continuar 
xuclant-ne el líquid fragorosament mentre amb l’altra mà 
espantava les mosques que es delien per dipositar minús-
culs excrements a la seva gel·laba secular. El silenci confo-
nia el Haj amb remors a què no tenia l’habitud de parar 
esment: la fressa de les contorsions que feia amb braços i 
cames el Yazid potser perquè ja s’havia cansat d’ensenyar 
l’entrecuix a qui el volgués contemplar, el degoteig com-
passat i fresc de l’aigua de la font, els canaris de la Fàtima 
que cantaven goigs més enllà del domàs verd… Aquest 
brogit se li va fer insuportable a l’adober, que no va tenir 
més remei que seguir parlant per tal d’amortir-lo:

—És clar —va afegir—, arribarà el dia en què haurem 
de pensar a enviar el Yazid a la Meca perquè esdevingui 
un respectable haj. I també caldrà que es casi amb alguna 
joveneta de malucs amples que li sàpiga parir els fi lls que 
mereixen aquests collons —va insistir, i els va assenya-
lar—, grossos com els del Profeta, que la pau sia amb ell, 
per a més glòria de la gloriosa ciutat de Fes i del gloriós 
regne alauita i de tot el gloriosíssim islam.

L’home de religió encara va deixar patir el Haj durant 
un minut, que a aquest se li va fer etern. Al fi nal, deixant 
el got de te a la catifa i obrint-se de braços com si volgués 
fer gala d’una vella taca vermellosa al pit, producte potser 
del sacrifi ci d’algun xai en època d’Ibrahim, el mestre va 
dir amb una veu rogallosa però ferma:

—Que en tinc, de mamelles, jo? 
El Haj no va entendre la pregunta i el mestre alcorànic 

va haver d’insistir-hi:
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—Us demano, Haj Tahar, que em mireu la pitrera i 
em digueu si tinc mamelles.

—No en teniu, no —va respondre l’amo en un to 
marcadament dubitatiu, no sabent què s’empatollava 
aquell saberut.

—Doncs si no en tinc, de mamelles, això vol dir que 
jo no podria alletar l’infant. I si no el puc alletar, ara no 
li seria de cap ajuda.

—Però…
—Però res —va interrompre el vellet greixós—. No 

vulgueu anar en contra de la voluntat d’Al·là, que ens 
dóna femelles per tal que elles prenguin cura de nosaltres 
quan som petits. Ja va dir Muhàmmad, que la pau sia 
amb ell, que “el Paradís es troba als peus d’una mare”. La 
maternitat és sagrada, benvolgut amic, i fi ns i tot a un no-
iet amb els collons tan grossos li caldrà una dona versada 
en qüestions de criança. És o no és?

—No hi havia pensat, però no creieu que…?
—Jo no crec res, honorable Haj —i va tornar a inter-

rompre’l—. Només us suggereixo que repetiu amb el ben 
guiat Califa Alí: “vaig reconèixer la presència del Senyor 
quan se’m frustraren els meus projectes”… Ja en torna-
rem a parlar, de tot plegat, quan circumcidareu el Yazid 
d’aquí a uns quants anys.

El mestre va fer per llevar-se, donant per acabada 
aquella conversa que li semblava tan absurda. El Haj, for-
ça confús, va cridar el Raixid per tal que ajudés l’home 
sant a incorporar-se. El marrec, però, no el va sentir per-
què s’estava amb la Fàtima i les seves fi lles més enllà del 
ric domàs verd, en una de les obagoses cambres plenes 
de falgueres i canaris. Això va provocar al Haj uns fogots 
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d’empipament que li començaren a pujar coll amunt i a 
cremar-li galtes i orelles. Al mateix temps se li va congriar 
a la gola un clam d’ira contra el macip desobedient però, 
quan tot just volia sortir-li per la boca, va arribar a les 
seves orelles un so que no s’esperava, l’imponent bram de 
la crida a l’oració del capvespre que proferia el muetzí des 
del minaret de la mesquita i que, amb una força colossal 
i inexorable, va sacsejar murs de pedra i cors de carn com 
l’udol esmolat i fred d’una llunyana divinitat de voluntat 
esborronadora: “Al·làààààààà és gran!!!” 

Llavors l’adober va ajudar el mestre alcorànic a  aixecar-
se i, plegats, van fer les ablucions a la font que els era a 
la vora per tal de presentar-se nets davant del Déu que 
transforma el dia en nit i la nit en dia. El vellet fl atulent va 
amollar una llufa i va haver de recomençar les ablucions. 
Quan fi nalment tots dos hagueren acabat de rentar-se, 
van acomplir en aquell pati de les datileres les  pregàries 
pertinents: les tres rakes del capvespre, cadascuna amb 
la inclinació i les dues postracions de rigor, la recitació 
de les Primeres Paraules del Testimoniatge i el Proemi de 
 l’Alcorà seguits de les Últimes Paraules del Testimoniatge 
i la Salutació, les oracions privades i les obligades, i les 
Paraules de Pau… Per acabar, els dos bons musulmans 
van fer dues rakes més, tal com també demana la més 
acreditada tradició. Però aquí el Haj va perdre l’atenció 
deguda al sagrat ritual que estava duent a terme perquè 
un ull se li anava cap a la catifa on hi havia el servei de 
te i jeia el Yazid tot nu. I és que l’infant mostrava signes 
d’una certa agitació i començava a fer-se sentir. Amb l’al-
tre ull el Haj s’imaginava el Raixid gandulejant en algun 
racó, i la Fàtima i les seves fi lles brodant o explicant-se 
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històries en una de les sales perfumades amb gerdor de 
fl ors on ell no gosava entrar. De mica en mica, li tornava 
la ira a l’adober, i amb força.

—Donaaaaaaaa! Raixiiiiiiiid! Filleeeeeeees! —va cridar 
el Haj amb tot l’alè que li van permetre els seus pulmons 
d’arrencapins del temps de Goliat quan al fi nal es va aca-
bar la pregària.

Preveient la delicada escena familiar que estava a punt 
d’esclatar, el mestre alcorànic va decidir escapolir-se sen-
se esperar que ningú l’acompanyés a la porta. Llavors va 
començar a sentir-se la xiuxiuejada remor de babutxes 
majoritàriament femenines que corrien cap al pati de les 
datileres per tal de respondre a l’interrogatori de l’amo 
i senyor. Precedides d’un núvol carregat de perfums de 
l’Orient, fi nalment van sortir a la llum la Fàtima, l’Aïxa, 
la Nabila, l’Amina, la Màriam i la Jamila. I, amb elles, el 
Raixid.

—I encara teniu la barra de presentar-vos davant meu 
sense llàgrimes als ulls ni cap senyal de contrició a la cara? 
—va proferir el Haj davant dels set reus, que van acotar el 
cap—. Ai, que no teniu vergonya ni por de Déu! A veure, 
Raixid, on eres quan t’he cridat perquè ajudessis el vene-
rable mestre que ens ha honorat amb la seva visita?

—Amo… —va fer el marrec tímidament però  l’adober 
el va interrompre de seguida i no el va deixar continuar.

—I tu, Fàtima? Què feies amb les teves fi lles mentre 
el muetzí us instava a l’oració? És que me les vols desgra-
ciar tornant-les apòstates? Que no en tenen prou amb la 
malas trugança de ser dones?

—Senyor…




