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AQUÍ DINS PASSEN COSES

El mestre Josep Vallverdú m’honora amb l’encàrrec d’unes ratlles de 
presentació de l’autor i glossa del text que tot seguit —i com més ràpid 
millor, emprenent aquest preàmbul introductori gairebé en diagonal, 
una mica per compromís, freturosos d’entrar en matèria, de començar a 
queixalar teca— els lectors podran degustar i fruir. No penso fer ni una 
cosa ni l’altra. Considero que a aquestes altures Vallverdú és un literat 
força conegut i reconegut, si bé sempre em quedo amb el dubte de si 
prou apreciat com es mereix, artífex d’una obra extensíssima i diversa, 
escriptor tot terreny com acostumem a referir-nos al personatge aquells 
que li tenim una certa confiança, aplaudit per la crítica i guardonat en 
múltiples ocasions, digníssim Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i, 
sobretot, per a aquells que hem tingut aquest singular privilegi, impar-
tidor infatigable i insubornable al llarg de la seva profitosa trajectòria 
vital, artística i professional de mestratges de tot ordre: literaris, cívics, 
pedagògics i humans. No és la primera vegada que recordo per escrit 
la fortuna d’haver-lo tingut primer de professor de batxillerat —a una 
edat sortosament influenciable— i més endavant de model cultural, 
malgrat que em requi admetre que en l’intent d’emulació m’hagi quedat 
ben just a mig camí. Des dels meus tendres tretze o catorze anys vaig te-
nir sempre molt clar que de gran volia ser com lo senyor Vallverdú, que 
a classe ens seduïa amb la distinció d’un posat i una oratòria irrepetibles 
(encara ara, les seves conferències constitueixen un autèntic plaer: miro 

PRòLEG
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4 Vidal Vidal

de no perdre-me’n cap), d’unes formes flegmàtiques i una amabilitat 
irònica, britànica —oxfordiana—, l’ideal d’una existència consagrada 
als llibres, l’art, la música clàssica, el coneixement del món i la seva 
història, començant per les realitats més properes… No conec cap exa-
lumne seu que no hagi quedat marcat pel seu influx, en major o menor 
grau, amb major o menor perícia imitadora. 

Si no m’entretinc a presentar l’autor d’aquest volum, tampoc no ho 
faré en el seu contingut. Veus més autoritzades haurien pogut afrontar 
el repte, preparades acadèmicament i dotades d’una capacitat analítica 
molt més fonamentada i una major finor estilística. En aquest sentit, 
em remeto al documentat estudi preliminar signat per Xavier Macià a 
l’anterior aplec de contes, La germana de la núvia i altres relats. Macià 
és del gremi, un home savi i sensible, d’una enorme sagacitat crítica, i 
poca cosa podria afegir a les seves pertinents observacions respecte de 
la més recent obra vallverduniana en el context general de la seva vasta 
producció i les virtuts de les seves pàgines de ficció per a adults, potser 
encara no ponderades com pertoca. 

Només voldria remarcar un parell de qüestions ja abordades per qui 
justament va ser el meu primer prologuista. L’agilitat i vivor de la prosa 
de Vallverdú, tan directa i concisa, desplegant una insòlita economia de 
recursos, en aparença tan espontània i natural, però en el fons fruit de 
tants anys d’ofici, un veritable plaer per als degustadors més exigents 
de textos magistrals. He de confessar que acostumo a llegir Vallverdú 
amb una llibreteta al costat, on vaig apuntant paraules, girs i expressi-
ons que em criden l’atenció. La intenció és assimilar-les, fer-les meves, 
reproduir-les posteriorment en algun paper que pugui anar confegint, 
però sé que no en seré capaç, perquè usar un registre lèxic i gramatical 
—a voltes cultista, la majoria de vegades col·loquial i popular— com el 
que gasta el mestre supera la capacitat tècnica d’un servidor i, sospito, 
de la immensa majoria de col·legues generacionals. Vallverdú compta 
amb l’avantatge d’un gavadal de lectures, de tantíssimes hores de redac-
ció —l’única manera d’escriure bé és escriure molt—, d’haver practicat 
a bastament l’exercici recomanable de la traducció, d’haver pouat en 
un català més ric i condimentat, més substanciós i genuí, que el que 
nosaltres haurem pogut tastar. En fi, que m’estaria hores i hores llegint 
Vallverdú amb independència de l’interès d’allò que m’expliqui, encara 
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5Pròleg

que estigués relatant les propietats d’un medicament contra la migranya 
o les instruccions per manejar una màquina de tallar la gespa. 

Però resulta que allò que explica Vallverdú és sempre interessant. Els 
seus títols de viatges i de records, els seus assaigs d’uns transcendència 
social i política que el pas del temps ajudarà encara a valorar més, la 
crònica d’un temps i un país en format llibre o article o conferència, 
la ficció per a nens i joves i també per a grans, cada cop més freqüent, 
cada cop més ben rebuda per entesos i lectors. Coincideixo amb Isidor 
Cònsul i altres entesos a lamentar que el lleidatà no s’hagi prodigat 
més en aquesta darrera faceta. Sort que la seva proverbial hiperactivitat 
actual, en la plena forma física i mental que li permet aquesta beneïda 
maduresa prolífica, inspirada, edat d’or creativa en una fecunda tardor 
personal, està contribuint a pal·liar el deler que tenim els seguidors ad-
dictes a les seves històries inventades. 

Vallverdú presumeix amb raó que en els seus relats passen coses. Nar-
racions comprimides, destil·lades, concentrades, que s’haurien pogut 
estirar fins a fer-ne novel·les, per regla general d’aventures, sense aban-
donar però versemblança i realisme, per tant creïbles. La credibilitat de 
la trama per damunt de tot. El lector corrent, en qui l’autor confessa 
estar pensant com a principal destinatari, agraeix aquesta frescor, la seva 
inusual capacitat imaginativa, la recreació d’unes atmosferes dibuixades 
en quatre traços aparentment senzills —només aparentment—, diria 
que bastant a la manera d’un Simenon o determinats novel·listes ame-
ricans que el mateix Vallverdú ha traslladat en diverses ocasions al ca-
talà. 

Macià parlava en el seu pròleg de Vallverdú com un contista retro-
bat. Ens felicitem tots plegats d’aquest retorn a la ficció per a adults en 
els seus darrers treballs editats, sense deixar mai de banda els altres gène-
res que acostuma a abordar amb la mateixa solvència. Aquest recull de 
contes que segueix presenta algunes peculiaritats fins a cert punt inno-
vadores. Una predilecció reiterada per temàtiques marineres, el món de 
la navegació i unes ambientacions moderadament exòtiques. La sorpre-
sa agradable d’un coneixement de la matèria molt elevat i concret, amb 
especial atenció als detalls, per exemple, respecte de tot el que afecta el 
funcionament d’avions i vaixells, si bé sense aclaparar amb la utilització 
de tecnicismes i vocabularis especialitzats: per exemple, el pilot no agafa 
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6 Vidal Vidal

els comandaments de l’aparell, sinó les palanques (assolir aquest punt 
de naturalitat lèxica aparent exigeix desimboltura i gosadia, molt d’ofici 
i gens d’artifici). L’original recreació de dos mites clàssics com són els 
Reis Mags i la llegenda de sant Jordi, amb enfocament, derivades argu-
mentals i conclusions més aviat impensats. Un romanticisme general 
de to contingut, marca de la casa, desproveït de sentimentalismes rosats 
però amb alguna expansió sensual desacostumada. Ara bé, entrant en 
aquestes qüestions delicades, l’autor té a la seva disposició un seguit de 
“palanques” retòriques que li permeten esquivar certes descripcions o 
explicacions morboses amb una frase irònica, com quan al·ludeix a un 
dels esbarjos carnals del pilot més amunt esmentat, el simpàtic prota-
gonista del conte “L’aviador xiroi”, un dels que més m’han agradat dels 
vuit que integren l’aplec: “El pilot devia tenir costum de fer el que va 
fer: anuncià que se n’anava a fer una becaina. I va desaparèixer vers una 
casa on l’esperaven no menys de tres xicotes a la porta. El més benigne 
era suposar que li cantarien cançons de bressol per adormir-lo”. 

Elegància, intel·ligència, ofici, veterania i alhora esperit sempre jove, 
il·lusió, estil, voluntat i gust per complaure els lectors: senyores i se-
nyors, amb tots vostès, Josep Vallverdú.

Vidal Vidal 
Agost del 2009

Vallverdu�.indd   6 11/8/09   10:30:11



OBERTURA DEL “NOMéS”

 Una vegada dos crítics respectables em van dir que jo mai no em 
mouria de la narrativa per a nens i joves, que només servia per a allò. 
Més endavant, un lector experimentat em va dir que la meva narrativa 
no infantil-juvenil quedava només en històries d’aventures; i més re-
centment alguns diletants dels que viuen de les novetats constaten, di-
uen, que només narro fets diversos, sense una elaboració prou literària.

He fet cas omís del “només”, els atorgo a tots ells una mica de raó i 
vaig publicant, mentrestant, una sèrie de relats on als protagonistes “els 
passen coses”. Això agrada al lector mitjà, que no entén l’afany ni la cur-
sa per fer cada vegada coses diferents, retòrcer el llenguatge i pretendre 
crear paradisos nous. 

Sóc un autor, diuen, tot terreny. Entre els terrenys que recorro hi 
ha el que té per vegetació històries realistes, mogudes, que fàcilment 
podrien allargar-se en novel·les o vestir-se de guió de cinema. Com les 
que podeu llegir a continuació.
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UN SEGREST ECOLOGISTA

I

Quan va despertar-se tenia la impressió que tot just s’havia acabat 
d’adormir. Percebia la desagradable sensació tan evanescent com alar-
mant de qui a penes ha pogut agafar el son. Però al mateix temps temia 
d’haver fet, en l’entretemps, com un viatge lluny: reveia la gran festa, 
els focs, les quaranta olles bullint totes en cercle i l’ofenosa olor dels 
grans talls de bou que hi ballaven. Per què havia tornat a Mandamadis, 
a Cefalònia, on res no se li hi havia perdut, era un misteri.

També ho era que no pogués decantar el cap a l’esquerra, només a la 
dreta, i encara amb esforç. I amb un dolor fred, glacial, al coll, un dolor 
d’acer quan ho provava.

Llavors va fer un esforç per incorporar-se, movent només un xic les 
cames, però no aconseguí asseure’s: era com si tot ell estigués lligat, i 
per un instant pensà que estava subjectat a la pota del llit metàl·lic. I 
la consciència tornava a glops: també tenia els braços pesants, les mans 
balbes, mentre que el cap bullia, i es retreia a si mateix d’haver pensat 
en Mandamadis, on no havia estat mai; en definitiva, coneixia la ceri-
mònia del sacrifici del bou perquè Iannis Kelesidas li n’havia parlat. Ell, 
que ara es deia com no s’havia dit mai —“senyor Epinu, només serà un 
moment”—, estava a bord d’un vaixell molt blanc. El creuer Corall Ín-
dic era una endreçadeta nau de vacances, portava vuit-cents cinquanta 
passatgers, disposava de dos menjadors, dues pistes de ball i dos bars. 
Tot de dos en dos.
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10 Josep Vallverdú

Jo vaig viure l’episodi quasi com si l’afectat fos jo, i vaig estar ama-
tent al desenvolupament de la narració que ell va fer-nos, i després vaig 
intervenir i seguir de prop el desenllaç. Com va explicar-nos el tinent, 
en despertar-se, féu un esforç per recapacitar: estava totalment indefens, 
viatjava sol i la seva absència als àpats no seria denunciada fins qui sap 
quan. Podia morir, si no era capaç de demanar ajut.

Provava d’obrir la boca i no podia, la tenia ben emmordassada amb 
cinta aïllant. La saliva, endins, s’amuntegava a la gola, i tenia gust de 
víscera crua. 

Des del terra de la cabina, on ara s’havia tornat a estirar, mirava el fil 
del telèfon seccionat.

I tot això passava a l’Egeu, la seva pàtria —és més, passava a molt 
poca distància de casa seva, a l’illa de Piranos, que la nau devia haver 
tocat la tarda anterior.

S’havia fet de dia, era l’endemà, perquè la claror creixia, no minvava 
com quan havia entrat a la cabina la tarda anterior. “és a dir”, pensà, 
“que ha passat tota una nit. Però jo tinc la mateixa son que…”. Llavors 
es va desmaiar, va tenir potser una baixada de tensió i el va aclaparar la 
sospita que perdia el sentit i que queia en un pou. I que, en copejar el 
fons amb el cos, es desvetllava novament.

En algun moment o altre s’adonarien que el “senyor Epinu” no com-
pareixia per enlloc, i el trobarien a faltar.

Rumià què li podia haver passat. Volia mantenir-se despert, però 
el cert era que el dominaven les ganes d’adormir-se altre cop, perquè 
tot el cos li feia mal. Amb lentitud s’havia girat de panxa enlaire. I va 
rememorar, ara amb acuïtat, alguns fets de la tarda anterior, mentre es 
regirava per provar, inútilment i per enèsima vegada, de posar-se de 
quatre grapes.

Els fets de la tarda anterior: els va repassar, però sense ordre ni con-
cert. Se li acumulaven les impressions.

La frase que més recordava era “Només serà un moment, senyor 
Epinu”. Després tenia consciència d’haver precedit aquell home cap a 
dins la cabina. I després tot negre.

*   *   *
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11Un segrest ecologista

El primer oficial entrà a la saleta de comunicacions. Era el primer 
que teníem, ens estrenàvem amb ell. Es deia Márquez, i era un home 
jove, aplomat, intel·ligent. L’encarregat de la ràdio, assegut al taulell, el 
va saludar amb un moviment de cap. Hi havia una forta diferència de 
temperatura entre la coberta i les cabines. El rellotge, enmig del panell 
de les diverses hores del món i dels fusos horaris, marcava les vuit i qua-
ranta-tres minuts. Una olor generosa de cafè acabat de fer s’escampava 
per la cabina. El cambrer que sortia de la saleta demanà si l’oficial volia 
també un espresso. L’oficial negà amb el cap.

L’encarregat de comunicacions parlava davant del micro. No hau-
ria sentit res del seu voltant perquè tenia posats els auriculars. L’oficial 
l’escoltava parlar amb una certa energia, l’energia que precedeix l’acaba-
ment de la paciència.

—Sí, sergent —deia amb veu robusta—. Segons les notes que tinc al 
davant ja us vam donar les explicacions pertinents ahir a la nit. —Féu 
una curta pausa—. Fins ara no tenim més notícies, però si la senyora del 
viatger insisteix mirarem de connectar-hi. Oquei.

L’oficial reconegué de què anava tot allò. L’encarregat es tragué els 
auriculars i va comentar: 

—és la mateixa cançó d’ahir a la nit, que va telefonar-nos el sergent 
de policia de la comissaria central de Piranos: es veu que la dona d’un 
passatger nostre s’havia posat histèrica perquè el seu marit no li havia 
telefonat des del vaixell. Sembla que ell, de bord estant, cada dia li tru-
cava, i ahir no va fer-ho. I com que, en l’escala que vam fer a Piranos, ell 
tampoc no va baixar a port, tot i ser veí de la ciutat, doncs hi ha hagut 
aquesta mica de sarau.

—I…?
—Que ara torna a reclamar que el busquem. Es veu que mobilitza 

la policia de Piranos.
—Ahir vam atracar al port de Piranos. I ell, el tal Epinu, ni va baixar 

a fer-li una visita ni va trucar-li, segons ella. és això? —demanà l’ofici-
al.

—Sí.
—Epinu, has dit?
—Vasilis Epinu, comerciant de Piranos. He mirat la llista de passat-

gers. Cabina 144a.
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12 Josep Vallverdú

L’oficial va resoldre:
—Cal trobar el passatger. Altrament, ens telefonaran tot el matí des 

de Piranos.

L’ oficial sortí a coberta. Jo, no gaire lluny, estava donant instrucci-
ons a uns mariners. Se m’adreçà:

—Tu, que diu que hi ha un sergent que està telefonant des de Pira-
nos contínuament.

—Aquell d’ahir a la nit…, ja el recordo —vaig respondre—. A veure 
si surt el passatger.

—és clar. Sabent qui és, potser el trobarem més fàcilment.
L’oficial ordenà a un mariner: 
—Vés al menjador, vejam si el senyor Epinu ha anat a esmorzar.

Tornà el mariner amb la resposta negativa. I, pitjor, tampoc la nit 
anterior Epinu no s’havia presentat a sopar.

 —és estrany. Tenies raó —vaig dir—. Cabina… quina has dit?
 —144a. Hi faig un cop de telèfon.
L’oficial primer trucà a la cabina en qüestió. No hi havia línia. Des-

prés es posà en contacte amb els d’Atenció al Passatger. Des d’allí li van 
certificar que el telèfon de la cabina en qüestió no contestava.

Vaig decidir:
—Anem-hi. No entenc què pot passar.
No seria la primera vegada que ocorria la incompareixença al men-

jador d’un viatger per raons de malaltia i, fins en una ocasió, de mort. 
Acompanyats d’un cambrer i proveïts de la clau mestra, vam arribar a 
la cabina.

Ningú no va respondre als trucs, i decidírem obrir la porta.
El passatger, ajagut i girat de costat, estava semiconscient, entorpit, 

i molt congestionat.
Agenollat al seu costat, vaig observar la inflor de la part posterior del 

cap. 
L’oficial havia enviat a buscar el detectiu del vaixell. Avui en diuen 

cap de seguretat.
No trigà ni un minut a comparèixer. El detectiu esperà que deslli-

guéssim l’home i el féssim seure a la llitera. El que anomenàvem Epinu 
va boquejar i empassà saliva. El detectiu va prendre la iniciativa.
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13Un segrest ecologista

—Aquí hi ha hagut violència —va dir, amb nerviosisme. I al cam-
brer:— que el metge es presenti a la cabina del capità. Us sembla bé que 
l’hi portem?

Vaig fer que sí, tot esperant que el passatger begués uns glops d’ai-
gua. Després vaig adreçar-m’hi:

—Davant el que ha passat, potser que suprimim el joc del nom fals, 
tinent Mesiti. No ens fa cap gràcia que un policia sigui atacat a bord. 
Ni enlloc, és clar. 

El tinent Mesiti, que havia embarcat sota el nom d’Epinu, assentí.
—Què ha passat? Us han atacat? —li vaig engegar, encara que era 

prou evident. Jo parlava en italià, suposant que m’entendria.
—No ho vaig veure —respongué—. Vaig entrar a la cabina darrere 

el mecànic. I no recordo res més.
Parlava italià prou correctament, amb un deix.
El detectiu observava la cabina. Va parlar en grec:
—Escolteu, em recordeu, no? Massimo Leucati, detectiu del vaixell. 

Us parlo de manera que m’entengueu més bé. Ens ho heu d’explicar tot, 
però d’aquí a una mica, tinent.

Acabà d’ullar la cabina. Tornà a la llengua toscana:
—Tot sembla en ordre. Anem a veure el capità. Allí el metge se’l 

mirarà. Podeu caminar, tinent?

El capità anava en cos de camisa i bevia un suc de fruita. Es devia 
haver llevat feia poc. La seva cabina tenia la porta oberta.

—El tinent ha estat atacat, ha sofert un bon cop i fa la impressió que 
encara està sota els efectes… —començà el detectiu.

—No va anar a sopar ni a esmorzar —vaig continuar jo—. Deu 
haver passat la nit inconscient a la seva cabina. De fet, la seva dona ha 
estat fent telefonar la policia de Piranos…

El capità va alçar la mà, després mirà el detectiu. 

—I què li ha passat? Ho heu deduït? —demanà.
—Ens ho dirà ell. Perdoneu —va fer aleshores el detectiu, deixant 

lloc al doctor, que examinava la ferida—. Aquest senyor de segur que 
ens ha d’explicar moltes coses.

Hi hagué una pausa espessa el parell de minuts que el metge netejà 
la ferida.
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14 Josep Vallverdú

—No és res greu —va dictaminar el metge, que acabava de cobrir 
amb una gasa la ferida del cap del passatger. Encara li mirà les nines dels 
ulls. I afegí—: Em preocupa més el somnífer. Fa l’efecte que li van in-
jectar una dosi de cavall. Puc calcular que ha dormit més de deu hores. 
Vull dir dormir de debò.

Quan el metge fou fora, Mesiti va incorporar-se i quedà assegut a la 
llitera del capità.

—Podeu parlar? —demanà el detectiu de bord.
El ja refet tinent assentí.
I a continuació semblà de sobte com més despert. Va fer, neguitós:
—On és la noia? Busqueu la noia!
Nosaltres —el capità, el primer oficial, el detectiu i jo— coneixíem 

la veritable identitat del passatger, però davant dels tripulants i passat-
gers manteníem el nom d’Epinu amb què ell, el tinent Mesiti, de la 
policia de Piranos, viatjava. Mesiti va embarcar a Patra, quan el vaixell 
feia el tomb del Peloponès i carregava el segon contingent de passatgers. 
Ho féu, doncs, sota el nom del comerciant Vasilis Epinu. Es presentà 
de seguida al capità, que en aquell moment despatxava diversos afers 
amb mi, per comunicar-li que estava en missió especial, i ensenyà les 
acreditacions.

—Suposo, capità, que us han enviat un missatge xifrat des d’Atenes 
—va dir.

—Sí, sou a bord per no perdre de vista aquella noia, la Grace Sol-
way.

—Ho recordes bé, tu? —se m’adreçà el capità.
Ho recordava; la Grace Solway viatjava en aquell creuer acompa-

nyada d’un home i una dona joves, els seus guardes personals. Grace 
Solway era un nom tan fals com el de Vasilis Epinu per al tinent Fo-
ros Mesiti. Ella en realitat era Eline Solinas, filla del milionari greco-
americà Giorgios Solinas, gran contractista d’obra pública, executor 
d’empreses gegants: autopistes, embassaments, ferrocarrils subterranis, 
ciutats senceres. La noia havia nascut als Estats Units, i viatjava ara pel 
Mediterrani acompanyada de les dues persones que vetllaven per la seva 
seguretat. Una noia i un noi. Les havien triades joves, a posta per no fer-
se evidents. La protegien d’una manera dissimulada, com si formessin 
un trio de jovent, anant amb ella a tot arreu, als balls del vaixell, baixant 
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junts a terra en les visites concertades, i no separant-se’n gens. Feien fila 
de ser tres amics. Ocupaven dues cabines entre els tres. 

—El comissari atenenc Epistimos fou qui m’encarregà la missió 
—havia explicat Mesiti el dia que embarcà—: és imprescindible que 
ningú del vaixell, fora dels principals responsables, en aquest cas el 
capità, els oficials i el cap de la seguretat, coneguin la meva veritable 
identitat.

Això havia estat a Patra. Ara ens trobàvem moltes milles a l’est. 
 

*   *   *
 

El capità, en veure que el passatger es deixondia de pressa, passà a 
l’interrogatori directe: 

—Us han atacat. Teniu idea de qui?
El viatger garfí el braç del capità mentre respirava a fons.
—Si m’han atacat és perquè la volien raptar.
—Qui? Qui volia raptar i a qui?
—La noia, la Grace Solway. No m’heu sentit, abans? Busqueu-la, 

que, o molt m’erro, o no és a bord.
El mateix capità telefonà a Atenció al Passatger.
L’oficial va dir:
—Un sergent de la policia de Piranos s’ha passat la nit trucant al 

vaixell demanant de part de la senyora Epinu, Mesiti, vull dir. El conei-
xeu, oi?

—I tant, el sergent Iannis Kelesidas —respongué el tinent.
L’oficial primer assentia, tot mirant el capità.
Mesiti confirmà que la que feia telefonar era la seva muller. Un ven-

tilador s’havia activat per remoure l’aire encara carregat de la cabina del 
capità.

—Digueu —el capità continuava garfint el telèfon. Quan penjà con-
firmà que la Grace Solway no era a bord, ni els seus dos acompanyants 
tampoc. Havien baixat a Piranos i de segur que no havien retornat a 
bord. Al menjador no els havien vist a sopar.

Mesiti mirà el capità, amb una expressió de derrota.
—Per això van inutilitzar-me. El perill de desaparició de la noia era 

a totes hores una possibilitat. El comissari en cap, Epistimos Talotis, em 
va enviar a bord. Al Ministeri de l’Interior també n’estan al corrent.
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