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un d'ells s'origina
1 pod~r que en va

n un lloc ~ d í st an t de l'altre, l'i'ltzarv- , ,o

los

la r~Blització, s'enginya a rela9ü~~r
qu~ tot ~menat ~.~ .. ~~~~~~~~~

~
~ trista fi ••~.

Una nena, petita de quatr anys, va ~ntr8.r un dia fur-
tivament 8. la cambra df' DOCS del., s u germa, qUe! tenia un timbal m.,!

",':'\"'- r-avelLó s , amb ~ pe LL tivant, lw«x;-Vit?¡IIS cLaus , ~ m an e t.e s , tot

l.

el que cal, en fi, a un timbal consid~rable. La nena es dalia p r fl

qu est a joguina perpoc que t í n gu é s de r eme n f ) i el SftU germa-. ~ )(1
~ fWV\,r\,Q..I\. A~ no li d et x av a . , "iXó au gm ntava 1 seu

\desig de jugar-hi, fins 1 punt que hauria donat deu v.gad s la S.-
va casa de nines a canvii d po~r repicar una mica el timbe.l.~-
~. AqU.~~ dia, o m's justam~nt, aquella nit, havia pr.~ un d -

. "
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termini desesper-at , pero qu t anm et eí.x era l'única so]~W~!ipfJ~a~:rp'F8ftttt~~....:..

S8 ~ que tothom 3 casa dormia (comptant-hi el seu germa; naturalm.nt
per- a pogi¡,er entrar a la cambra o jocs i a.isposar-n com emestresse

'!: " " absoluta; cal dir que la seva ambictó no anava més enlla del timbal,
tot i q~e havia d' sser ben forta per a f r-la

dinsar'-$.
Pero va passar per dnmunt d tot ~ i arrita a 113 cambra de jugFlr•

~. La finestra est av a ob r-t a i re í a una 11una t o n b 11 a qu
ho il-luminava tot; tant, qu~ la nana se'n sentí definitivam nt acon

I

horta&a i va d~ixar d banda ~ls temors. El timbal estava ~n un r v
d~ la cambra, aterra, voltat d'una colla de grossoS daus de fusta, i

d'unes quantes cart~s espanyoles. N0f ~spas qu ~l s u g rma fos un
preeoq jugador a. eartes. pero li "greda ven. eom una ID na d'\~.,I

boni~~ i per aixó eren allí, sens~ haver servit mai per altra cosa

que per a 'sser ordenades segons llurs núm~ros o llurs colors i to.-



vel16s prodigi: un cavall j.X~K~tKSX. d'espases de 1 s cartes spany..2
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s pOSa el timbal a la falda i ve m
1 . T~punyar €'s m an et es amb le consciencia precisa lí6 que ~ ceLí a rer so

roll, i com9nQ~ a colpejar la pell d 1 timbal suaument, tan baix t i
~6f!14!AiZ!"l' ~.,.:,r

que no ~ ~.st~rnut de grill, n el cas que ls ~I~

grills poguessin fer-los. 1 al shores s'esd vln~uL un5 ~ gran, un m ra-

les es retall~ claram~nt sobr~ el seu fons da cartoljna blanca i va
comonQar a moure's; el cava11, neguitós per una immobilitat excessi-
va, va fer uns guants bots, saltant ara sobre les cames, ara sobre ls

braQos, i hauria 11 nQat el seu genet a terra si aqu.st no hagu s e~

tat tan d~stre. Domina el cavall i posant-lo a un pas qu denotava

molta noblesa, va passar pe:r sota 1 pont qu formaven 1 s carnes pl_

gad~s de la nena i va ~travessar airosam~nt la porta.
La nena, a qui l~ vista d'aquell miracle havia

llevat t~t ~l sentit de ~a prud~ncia, va llenQar ·un oooh! ... pro-
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longat, .p L de matissos i modulacions, que va d sptt:PfH~tece8~tmtawt~s
va f arní Lí.a. Es eLar- que de primer antuvi ningú ha creur r8S del qu
la nena deia, pero la vista d~ le K~t. carta amb la silmeta d 1 ca
vall i el cavallar r tellada netament els va fer pensar si s'hauri n
produIt un concurs de circumst~¡ncies prou especials per a qu 'un CB. -
vall de cart s prengu9a vida, i el pare, agafant l'únic caval) que
qu@dava en ~l joc ~,l va col-locar a torra, i va r picar
eL timbal aqo ba í xet , ;prop seu , esp r-an t qu potser es rnouriaf-'p ro
no va t en í r- pas m é s 'xit del qu tindr:(~u v6s.· 1 com que fet i f.t
tots t~nien. molta son, optaren per anar-s 'na dormir novament.

o
o o

Al mateix temps, en un altre lloc, s'esdevenia un prodjgt s mblant
amb unes dames d~ cors de cart s franc~ses. Aquesta vegada, potsmr
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plicar el proc's d'aqusst segon miracl •. Sigui com sigui, el. cas 's
que 1 s dam$s de cors varen abandonar tamb el seu fons de cartolina
blanca' i com~nQaren a b~llugar-se lfintilment. Tothom sap d. quin s-

til són les figur~s deIs jocs d~ cartes frRnc~s~s, d manera que 1 s

du es darnes de cors, un í des pe L bust i s ense caro s, r-en com un s di-

~ '"'~m í nu t es gerITlan~s s lam eses , M qllalrno e Ls imp d1ilapas ele corrport8r-s
corndues delicades i f or-moae s senyoretes. Algú s'ha preglJntat, ese:J2

,'" ~ ,
c ame s-, perOrc.p~r[lJu

~a d e fallar p er- a que st a banda el mi r-acLe (lu,¡havia r eixi t Fl f~r
tic, coro ªra possible QUQ poguessin caminar sen s

viur~un~s figu~~s d~ cart s? Es movi.n, i caminav~n, no en dubt ~siu
I

i cada una d'~lles portava ~n la s~va única ma, una flo~ v rm -pas;
LLa , que s-übj8ctav~ arnb e18' dlts dfi la rn aner-a mé s elegant po'ssibl .

l'

Anaven tocad.s amb una ~iia cofia v~rmella vorejada d~ groc, amb una

orla d~ cors que feia bo d~ veur . Es pot oir que amb llur singular



terra gairem's de qua~re dits- i arribar~n als afores, a u n a mu n t e-
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beu t at i b í 11 í Biblioteca d'Humanitatsa 1 am~nt riqu ssim, feien un goig qu enamoravon.

1 45 capteni~n b~n b' com du~s princps s de la nissaga m's il-lustre.
Els trebflls que var n passftr per abandonar

la ciutat (que temien com a un monstre baladr r, monocrom i pI de
p rille) s~rien, bep xplicats, una gran ~pop~ia. Perot ls ven e .r n

t o t s -cal c r-eur-e que ajudao.es pe r un al t oasigni, pprqll'" eren una me

na d~ p~rsonetes molt fragi1s, qu~ ntre tot~s dues no pujav n de

nya immensa, coberta de flore j herbes, ben acollidora, a de grat

deIs eues sabaters, pIs porquets de Sant Antoni i en general tota

mes.

d'insectos, qUti CiS mostraren for«a inoportllns amb los dues d~

~ seguiren endavant, incansablti'mnt, mpes.s p runa

irresistible que les~a eap a una dir&cció det.rmin~da,

meha

for«a
I . .... . ;

on s'havia d~,a.comp1ir el seu d st í •

o
o o
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El cavaller d~ cart S espanyoles tambl va d .sitjar (i ni tan soIs
sospiteva l'existencia de les dam~s sortir el més aviat possible
la s~veci-ütat; primer per-qué t mia qu í-s ap-d,o 1 s bot s dels tran-
stiu'ntsi les r-od s de t o tjs -~~Y-&i natl1rall'&s.s}idesprls p rqu~
estava pl.nad_ gent i el cavall~r t nia una mena d'instint que lt

"'-O/
feia compr~ndr~ la necessitat de passar desap.rcebut. Ning~~.'n v
adonar -els. c í.u t ad an s van tots a la seva d ria, d 'aLl.ó més cap-ficnts-
i també ~l cavall~r, s~hse ntrebancs considerables, va arribar a la

~ muntanya acollidora.
Allí va r~spirar, amb una sepsació o~ d slliu

ranQB absoluta, i posant ftl seu cavallal pas, va nc tar ~m. un verí

(,::dequ e , per- bé· qu te vag ame n t, no_~vi naa a d ecí,ssi u. 1 r,/s qu al s u
.~

torn S~ sen tia empts per un~ forQR totpod~rosa, irr~sistibl i agrAoa
b1~ djobeir. Cont~mplava petits retalls de c~l, a trav~s d gatos s

i farigoles quo se 1i apareixten com d'una gran altura, i trobava que



ho poss.ia tot, tot, per a po~er-sft eonsio.ctY'arf

Ele ,.tit habitants del bose no
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(la seva espasa el fpi~ t~mibl~) i seguí el seu cam! amb moltft f rrn sao

Un dia -consid~reu la sorpr~sa d~l cavaller de car-

tes- en sortir d'una rodera de carro ~n la qual havia caigut p r un

fale moviment, va veure sota una mA_ttaA mar'~ ~ Ctue garlues , uues ~ rany s,

pero '~ssimes senyoretes, d' alló m é s esv rad.s~ p rqu~ una abella

volia tastar la flor que cada una portava .ia a lB ml; es v~ia que P r
m's qu~ maldessin no podi~n deseixir-se'n. El cavall~r s'hi precipitl

movent un gran enr nou, i va espantar l'abLlla, que fugi fent un ron-

dineig t.rribl~. Les damas el r merciaren ,~XijK~K~ti polidamant, d s

prés de r~tornar-s~ de l'ensurt, i el cavaller se'ls oforí amb 1

major desint~r~s.
Les du~s senyoret s, que en r alitat eren dues mitges

s enyo r-et e e un Lde s en diagonal por la cintura, b n t gua l.s d cara, at



~
b í Ll.amen t i do manera dQ mo ur-et s i d'exoressar-se _lJniver§itatAuton9Ip.adeBar~elona- " 1 e s B1-bílffi'~d"it1 Pa~ ¡¡;dE" car-tes franceses, en una paraula- .-sentir n"'que po d í en confrar aesn

~
absolut en aquell gentilhome d@l seu braQ, i d'al shor s per sempr

B-b{C))

s.gui~.n tots tres junts una mateixa ruta, s ns. que cap pod.r ocult

els dirigís, en aparenQaJa cap lloc dQterminat, i s.ns que 1 s dames

haguMssin d8 temer més .ls cucs sabaters, ni ls porqu ts de Sant An-

toni ni cap d'aquests mqptres, n resum, perillosos par dos 'ssere d'u

na delicadesa tan singular.
Al comenQ~ment de cada dia, triaven d'acord lIs

tr~s .1 camí a seguir; cal dir que portava la iniciativa el cavall r,

.1 qual tenia una idea precisa d la seva responsabilitat i sabia m

nar tot~s les cos.s a bon t.rme.
Aquest cavall~r d cartes espanyoles, qu.~a desgrat

d~ la s~va apar5nQa cerimohi~sa i ·ncarcarada una cosa ae no dir, eru

un sentim~ntal, 8S va sentir encisat b~n aviat per les gracias d les

dames, i es va enamorar d'aquelles dues mQitats da senyor ta, d'una
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mena d'amor tan sincer com pugui s ntir un home noble ~~t~~

dr.ta i feta. 1 l~s damea ~l trobav n tan val nt i s •• ti •• senti n

tan s~gur.s 1prop X.IX seu, que també s8'n var n enamorar, posant-hi

cada dna el s~u cor, com en una @mpresa com~, de manera que ni l' n-

veja ni la g losia t~ni~n r s a fer-hi; ren mes f~licos del qu 's
>

possibl~ de donar-ne idea amb unes quanr s lletr s. Que cad ~ s'ho i

\magini com pu gu I .
1 v~t Bcí que un dia arribaren en un~ pobl~ci6

als.tores de la qual hi havia aeampat un gran cire, que estanía lw

s~va closea d lona sobre una extensió de terra eonsid rabIe. Els

tres p~rsonatges conservav~n encar~ la innata prudencia que els f ia
evitar la proximitat de la gen~ qual d.efugi.n .1s els pobles,

poro el 'c í r-c els va atreure poderosament i eLs va semblar que, a con

dició"d~ star amat~nts, podrien tafanejar quina mena de cosa ~ra s n

s 'exposar-se avc ap rise. S' eseorr gue¡·renper una unió d e 18 Lona p.r
1.
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on no h aur-Lai pogu t passar- ni un cad eLl, de gat, i situ~Jbf~~~add.~r~~~~s

una caixa que ~ls protegia de 1 s mirad~s d tOthOffii els p rm tia a

l'ensems dominar un tros d~ pmsta, arribar~n a temps d sentir el co-

menqam~nt d'una marxa. .xecutada par uns músics que fin més goig que
una collad. rectors. Uns quante cavalls envarr n la pista, i a partir

d'aquí van desfilar davant d~ls ulls merav~llats de les d1J s dam s i

d 1 caval18r, una seri d~ prodigis que no podi n ni somniar, ni tan

sols formar-se'n una clara idea, a o. sgrat d~ t~nir-ho justament a uns

guants centím~tr&s d@l nas. Mireu si ~ls va agrqdar que els s.mbl~ ue

per m's que caminessin, el món ja no 9ls podria of rir ~~s dillor i d

cidiren qu~dar-s. allí. S'instal-lar -n curant s.mpr do pasear desap ~

c~butsJi cada dia, a l'hora d~ l'espectacl , triaven un lloc dif rent,

pui~ Que las dimensions extraordin~ri s do tot el qu .ls voltava, no

01e permstia veure la pista·s~nc.ra.
Quan (tls va tocar la sort de po~.r v uro cl?ran nt



el prGstidigitador, ~l cavall.r va cont~mplBr uh
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xar assoss@gar més. Figur u-vos qu. ~l presti~igitador mostrava en una

ma un barret de copa s@ns~ trampa, i en l'altre quatre cRvalle d car..
t~s amb ~13 s.us corresponents c8vBll~rs, es cIar; a voluntat del pr~
tidigitador, las quatr~ cartes gr~n absorbides pel .X~~5t,barr t: d -

.sapar~ix ~n d~ la vista i anaven a parar al fons del buit d la copa.

x. m~gi~ L'emoci6 del cevaller en v@ur quatrG deIs .ZI seus companys

complicats ~n un ~f~r tan obscur arriba al maxim d t nsió. D.s d'al s

horos ~s pot dir qu~ no va p@nsar en res més.
Co ne í der-ava gairebé una tmpo Lí de sa no posar-se en co.,!!

tacte amb .ls altres cavall~rs de cartes, baldament fos per pregunt}~

los si s.'ls oferia quelcom n el qual ell .ls pogués s rvir; s 11 n

coman?' una mena de d ría indominable d'asbrinar on ~ra guardat 1 fa-

mós barret d0 copa, que hos~atjava (no en t nia cap dubte els SGUS

companys. Despengu4 incalculables ~.5~X.S reserv.s d'enginy p r a des
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co r i r- eI depar-t.ament de L pr-est.Ldí g.ítador, i qu an 1 de scobr-L, i o. s-
cobrí l'emplaQamftnt ~~wmai del barr t, va situar 1 s seves da~ s n un
lloc prou s.gur, i va excusar la s~va ev~ntura r~colzant-la p podero-
sos motius de companyonia i do cavallerositat, i hi va tenir.antR tra
Qa -~ra sincer- que les d.m~s, par b' qu amb una gran rec&nQa ino. fi-
nibl@, no li va~~n opo58r cap entrebane al seu proj ct d'entr vistar-

s~ 8mb els quatre gcntilhomes.
Així '·s que, n hav.r escollit 1 mom nt qu li

sembl~ m's propici p~r a passar d sap rcabut, el cavall~r es dirigí a
l'~statg~ dpl pr.stidigitEdor. El brrrr@t de copa estava col-locat, eles
amunt, sobr@ un tocador alt1ssim, fins a €sdevenir in xpugnable. Inex-
pugnable a prim~rB vista, i per ft qualsevol que no poss.fs la f.rmftsa
del cavall~r, ~l qual tingu'~'hRbilitat de s rvir-s~ d'un bast6 r col
z•ten un eo st at o. e1 tocao.or . Pe rOl es ale s - J.jP ~~. tan t, 1~ boea- o. 1

barr~t qu dav~n en18irad~s encara fora del s.u abasto Emp~ny~ un ras-
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ció ~s col-10c~ en el oirn lliés alt que pr&s ntBva el barret~ n aqu lln
posició.

El cavaller as va ~spolsar curosom~nt, i cornpongu' aqu.-
lles parts de la sev& indum~nttria qu~ m's havi n sof·rt amb l'ascen
ció i agenol1&nt-s0 a la vora d 1~ boca del barrat, intent descobrir

J

en ~1 seu fans els quatrG camarades. PerO i1~shor~s $1 poder m~gic d 1
barr~t d~ copa 1i va pr.ndre la voluntat, i 0bsorbint-l0, el reun1
par spmpr~ .amb els a1tres cavall~rs de cart6s.

o
o o

nera possible,

\
d~ cors, qua s empr-e s vh avI n captingut (1(' 113 millor lT~

v8r~n perdr~ el seny en constatar la d~saparició d 1,

Les du@s ueIn s
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seu ~axKli.~ enamorat i arr ncarun n uns .sgarios i nlors orou ~o.L J.. .. _

~ _~
rollosos p rque tot i prov~nir d'un parell de p.rsonets tan infi-
mes s'.Ea aS6&bentessin d la seva existencia tot s lss p rson s
del cir~r.n molta sorpr.sa. El dir~ctor, un t rr'b hOll!

bigotut, va int~rpretar que al16 era un ~X.5Wt pr s nt que 1 e 1
. ./feia al circ, i ~ $15 f.'lbb ast í r- una b ar-r-eca de f u st a , amb gu íx ,-

tes i una porta sobr~ la qua1 feu pintar un form6s r~tol qu. a B

"LES GERMANES SIAMESES MES PETITES DEL MONn.
1 aquella atracci6 dft l'exhibici6 del fen~men, i la

del joc d. mans del pr~stidigitBdor (amb ~ cinc cert s .n 110e
1 ei r ..

Pero Ce.ldf.s.


