
LA OIENOIA I LA MESURA.

Qtian ele seue filIe van tenir liedat, el millonari tra.met~ un propl a Ale-
,

manya per tal de cercar dós t~cnics en cambres i jocs per a infants.
Els dos especialistesregatejaren el preu, estengueren un contracta

en el qual teta oonting~ncia era prevista 1 despr~s de posar-hi ele timbres
que demana la llei, emprenguaren el viatge.

El milionari va anar a rebre'ls a lfestaci6, amb una earrOBsa de
.- vuit cavalls, ale ofer! el grapadet da sal i les tres monedes qua eran d'úe

i costum par a expresear cortesia en-aquella regi6 i ele aCQmpany~ a caea
seva.

El~ savie fotografiaren els nene, ele van mesurar la.capacitat cra-
niana i -als'analitzaren lasang. Despr~e interrogaren els paree i ele
criate, per tal d'eetablir el "pedigree" de les criaturae, i fete ele mi-
maros del cae i sospesadas, que f'or-entotee las opinions, hom dibuix~ unee
gr~fiquae que expressaven el que segueix:

, ,Miguel, 8 anIs.- Una l1nla sinuosa de vertaxe agute, dibuixada an varmell, .
damunt fone bla.u. Significat:Temperament bel-lic6e, amb 1ma certa tenden-
9ia al romanticisme. Aficié i aptitude per a la indúetria de guerra.
Alexandre, 6 anye.- Una ~a el.egarrt," monocroma, d'aecanei6 pausada i una
eran dolcesa en al descens. Interpretaci6: Pau interior, amor al proisme.

-.

Vocaci;~'par a treure parti t de la filantropia i clara indicis de la convea
I

niencia dteducar-lo par a presidant de comit~.
Patriei, 4 anIs.-Un punt negre vacil-lant entra duee ratlles verticale.
Resultat: Segona Lemberg, cinieme cong~nit i BB posici6 drespectador
negatiu enfront de la vida: Els dos t~cnics aconsellaren amb una t!,ie
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tesa cordial, que Patriei f6s pujat pensant que; a la llarga, caldria
enviar-lo a Am~rica.

El milionari expresB~ la seva satisfacció per la manera ente-
nedora amb que ele savia havien expli'cat llur eefor'91:i despráe de discu-.
tir pez- una quants dinere de máa o de menys', hom acord~ un preeeupost i
come~9~ la construcció de la eambra de joca.

,'Vingueren páletes de Roma, es posaren a les ordree dele tecnics
i enderrocaren una ala del castell; la pedra vella feu sentir el aeu crit
per tQta la comarca i trosaets de sagle XV siincorporaren al vent i a la
pola. Elsteodolits tancaren miques de paisatge dins de tzxgmzMrfewta eua-
dr!eules imagin~riee i unes paret~ de meditada naixeti9a va.ú al'9ar-eEtapta
el padr~natge de la ci~neia.

Van haver-hi vagues, éa cIar; i obrers i.polieies morta en quanti-
tate que, dites aqtÚr

;. aemblariem DrPBKtkYBB' incréibles. Un dele t~cnics
alemanys', el d.9'~.6!m;i, menya robuatf; va fUgir amb una germana del mi-
lionari, i encara ara, després de deu anya, no hi ha ningú que Pugui e%:-

'plicar-ae el per qu~ d t a.questa deserci6'. El cas~s que els nena creixierf,
les gr~fiques riscavén d'eadevenir caduques i.el.efuets dela capata'90e no'
paraven d'eetimUlar eequenes, amb una frisaIT9a desproporcionada des de tate
ela punt.s de vista.

, .

Pero va arribar el moment d'estendre l'amorosa volada del sastre,
i e~s treballadore plantaren bandera, van encendre foes d'artifici i el pa
i la me I f0ren berenar de festa i un vell vi do19 alluny~ el record delslt.es
me' tempSQa.el!h' te~p~ doleht.r.

Mentrestant, el milionari no podia sofrir que ele seua filIe
juguessin-jocs ah~ims. Ele estlrava llargament leB orellea i ele deia:

-Deixeu la baldUf'a.',lee ba¡es1
; la m~quina de-vapor, ela tape de

llauna; les c&¡yes que figuren llances, i ele amagatalls de ju-

gar a fet. Tingueu la paci~ncia d'esperar el moment en el qual
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podreu jugar per prescripci6 i sota la Vigil~c1a t~dnica.
1 galreb~ sempre, afegia: HAll, dropoat Sl jo hagués tingut ; com vo-

saltras, un pare ric que mtEag»x em procurés la folgad9a tan primmirada-
ment, hauria estat m~s manyac i més' agrait que vosaltres •••"

1 quan deia aquestes paraules, procurava enca19ar-loB a puntades
r -

de peu i ela nene fugien 1 avalotaven tot el castall._________ . -~---- :n:: - - - - -~----~-- .........
De fat, les criatureá x..tW tenlen la seneaci6 que k €lIsmuntaven---

un para.ny da grane proporciona, i miraven les obres amb una gran hostili-
tate lüguna ni t s'havien a19a.t de puntetes i recorrien tot el c'astell •
_ <ieB"al~e témer la morta rredor de lea ",",*"",all llQae~ni la llu-

"na que €lIs,seguia B&XZ galeries enll~. Sortien afora i aigualien el ztma*
ciment que ele paletes tenien preparat o minaven les parets tendres, que

,a vegades~ al la llei de,gravetat se'n reasentia, queien aterra i colga-
ven l~erba 'i €lIsinsactes nocturna que la pasturaven.

El pare intuYa amb orgull la má deIs saua filIe en les dasfetes,
i donava gr~ciea al ~ cel pel prasent diuna nissaga que es fela la
llei. Per~ un dia va desapar~ixer l'ars~nic destinat a las ratas dal cas-
tall i el milionari sosPit~"que €lIsnena l'havien robat par a emmetzinar

. ,
les menjades dele obrers. Va tancar-los sota, clau i els dona turment, pe-
r~ les criatures no valien confessar, premien les dents i aguantaven el
contacte de les'brases damunt la planta dele peus i ni les estelles posa-

\ ' '

-des entre la carn iles ungles podien fer vacil-lar el seu deter.minl. Com
provant el f+ac~s de l'enuig,el milionari aSBaj~ la manyaguesa i promet~
als nene que: els compraria veh!cles amb el nombre de rodae que y-aiguese
sin, i €lIsfaria construir una casa com la que surt, si no horecordava
malament, en 'el cante &L"Hanael i Gre~l". Per~ ele nene se'l miraven
amb un poeat sorneguer i ni %gRXSWX li procuraven resposta. El pare medi-
tava" cercava cenaell i es feia aseeesorar pel t~cnic. Finalment tingu~
una inepiraci6 i digué:



caure el govern.
, ----~P.er~ el temps passava, d'aquella manera inexorable que ja ~B aab!:!:,

i .'da, arr~ba el moment en.el qual la cambra de jocs a'havia d'inaugurar,

- - ---- J1T-----
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-Oors·, brotets de la meva ánima.: si em dieu on heu amagat
lfars~nic, el "papa" UB donar~ un paleta viu o b~ un ma-

"nobre, perque' en feu el que vulgueu.
~'-C)\'wjn~ueren

fills'ft;~J8Fen que aix6 ja podia oonsti tuir la baee d 'una negociaEla
c~. Es retiraren a deliberar i després digueren:

....-No ens abelleix el paleta ni el manobre. Volem el tecnic
en cambres i jocs per a infanta, tal com va vestit en aquest
maments i amb tot el que porta a les butxaques.,

El ·t~cnic digué que de cap~manera, que feia més de trenta anye que
exercia la profeasi6 i mai no sthavia trobat amb una cosa com aquella. Es
más: ei elmilionari escoltava, noméa escoltar de bo de bo, una propoeici6
Bemblan-t, ell cremaria ela plana. de la cambra i el veepre mateix agafaria
el tren de les 6f15 que va cap a Alemanya:. Ahi I arribant allí faria un r!!.

.port en el qual deixaria baldat 61 milionari.
Quin pare no hauria fet el que va fer el ~are aquell? Va deixar a,-

nar les criaturea i a l'endem~ máteix morian dotze palatea máe, pmmatzXRK*
~A~~eb.emmetzinata. ~ ~~ del país van fer agitaci6 i aconseguiren fer

sense exc~sa poasible que per.metéa de distreure-ae'n.
- ,Oaldria explicar la cambra, _pero hi ha coaes que e6n ZB~KmBK*x

-realment inexplicables. La persona que e'acoetáa más a fer la a9va dea-
- crip.ci6,-la deacriuria així: era una cambra gran com l'ala d 'un mercat,

aena~ parets que.la dividisain interiormente Ela tres compartimenta deati~
nata a cada un deIs nene eren assenyalata noméa pintant el terra, lee pa-
reta i er'soetre amb un color diferant par a cada un diells. Í cada divi-
8i6 contenia Isa joguines que la ci~ncia aconsellava.

En un deIs extreme hi figurava la tribuna des de la qual els
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familiare, ele amica i els convidats podrian contemplar ela jocs i pre-
'-aidir-los. Pero no era pas aquesta disposici"6 de les formes tangibles la ~

. "que donava caracter a la cambra. Hi havia_alguna cosa ~aterial que domi-
. "nava i tallava l'ale, aquesta cosa que dau fér por ala guardiana. deIs mu-

seus quan ee queden sola a lea nita, o l'esgarrifan9a del pensar, noméa,
!Uf'.~ els dolle d'aigua 'que corren a les fosquea, molt endins de 1a"terra.

,

El pare en11eetí el programa de les feates inaugurala i dia
pos~ que fés enganxat a tots els.xamf'r-anade la comarct". Quan ei dia xblgEl

vihgué', ela s-a.csde gemec s i lea trampes van fer la aeva música pele car--
rerai se sentia p~r tot arreu el cruixir de les faldillas ammidonadas,
i lea sivellae de plata i la part clara deIs barrets de cfupa reprodulen el
sol. Les placea semblaven vaixells, pela gallardete de colora, i el mar ma
teix, que era for9a lluny, enviava alenades de aal ªª,r.in.a.__ ' ---_---'"""

~-'- - - -- -..-'1~- 'Arrib~ l'hora convinguda i el milionari es dirigí amb la sava
carrossa cap a la casa de l'alcalde, que l'esperava engalanat amb una gran
medalla hi8t~rica i empunyava ~b orgull un bast6 de banús amb ~a borla
de eet vol tes'. Amb ,tota la for9a viva. que ele dos homee r~preeentaven, es
passejaren pef.s car-r-er-afine al' esgl~sia, i allí recolliren' el rector';
el qual es veia más investi t que en cap altra ocaaí.ó de la f'ac'ul,tat de
beneir ..
BR'IlI'Btz 1Ugú que dirigia ocul tament el programa~; don~ una aenyal i s 'en
cengueren coets i rodes, amb la qual cosa la gent va enardir-se i record~,
vagament, unes paseades lluites d'independ~ncia.

Mentre la ?omitiva es dirigia cap a la cambra de jocs, un mis-
"-aat.ger- entra al poble a cavall, segui t o precedi t:, aegons el vent, per

.» ,un nuvolet de pola. Atrapa la carrossa i en aquell moment el seu cavall
caiguá mort pel cansament. El genet salt~ aterra i allarg~ una ~i8siva
al milionari, ,!uela prengué amb la m~ dreta',:tva desplega~ ..la de tanta

-plecs com tenia i llegí:
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"S6c el IlPare Sant da Roma, qua m' adhareixo a la fasta. i lamanto no po-
der aasistir-hi.Squesta satmana tinc un coneili i dues canonitzacions,
la qual cosa, si no hi haguaaein ja laa conegudes restriccions pontifi-
cale',m' impediri. més que mai la meva impoBeible visi ba , Per~ us dedico
un record emocionat i ua faig el present de tota la simpatia vaticana".

El Sant Pare."
-Per uns moment a, les ovacione of'egar-enel soroll dela caa-

tells da foc, i tothom feia comentaris favorables. Atau hi hagué que va
dir, a19~~t ,la veu, que dasprés de tot havia quadat millor el pont!fex
que el rei. 1 era veritat.

,Quan el Baguici va arribar al castall, els criats van dis-
parar, de la milI"or manera' qua saber-en, vint-i-una canonadas senea qua
s 'hagueasin de lamentar p~rdues de vides ni destruccione d" impossible re-
paraci6.

Les autoritats,' presididas pel milionari, pranguaren seient
iJ. '

en la tribuna .de la dmbra de jocs',i la múl titud va quedar-ese a fora, pan-
\.dant de las HaztE.B notícies que hom aniria donant per mitja d'unea grans

pissarres.
Ara sí qua podia dir-se que la festa comen9ava de bo de va-

" ,res. El milionari ~ica da mans, i aleshores el tecnic va entrar a la cam-
bra portant ela tres nena; el t~cnic anava vastit de gala, ostentant to-
tes les sevas condecoracions civila, i ela nena duien unes granotas de se-
da groga, e~pecialment ideadas perqu~ no dificultessin cap mena de joc.

Una m~sica Buau Bort! no sa sabia d'on, i XBz seguint el seu rit-
me el t~nie v~ ter que Miquel, Alexandre i Patrici ocupessin el lloc que
corresponia a cada ~ d'el1s. 1 un cop aconseguit aix~, digué:

-Apa, a jq.gart
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Les pissarres van portar aquestes paraules al carrar i una ovaci6
, . ,

que dur~ disset minuts va fer r~trunyir les parats i ocaBion~ ~ 'trenca-
~ (de '
mentS~vidres.

El:s nena anaven d'un joc a %Ji l'altre fent memoria. d'asaaiga ante-
riers, i es deixaven portar per la mica d'e8ma que els quedava. Trobaven en,
les seves joguines la fredor que ele sentinelles troben, durant les nits

,d'hiver.n, en els canans deIs seus fusells i si no_hagués estat perque ana-
ven meditant venjances, haurien declarat all:!mateix que renunciaven a ~.!
ser filIa de mí.Lt onar-í;

Per~ de moment tot va anar bé. S'acab~ la 8essi6 tal com estava pr~
vist, i el :D>araofer:!un gran banque t', en-el transcurs del qual tothom va
menjar i beur-e tant coro,va.vlbler; BXB excepte els nensl; que es van negar a
prendre alimente y-- -'-_____ ----- -, ---.c.._---,

En els dies que seguiren, van necessitar-se tres criats robustos p
per a portar els nens a la cambra. I així i tot, aprofitaven qualsevol mo-
~'d~~ ,
ment"\éíier--quar el tecnf,o es girés d 'eaquena., per a donar-li copa al cap i
deixar-lo sense sentits. Llavera, s'escapaven i jugaven a oavall fert amb
els fil~s d'una gitanos que tenien el campament prop del EB3tett% castell.

El pare va cridar' el t~cnic i li digué que ja n'hi havia prou, que
si no trobava una solució elegant li retiraria els favors i li faria mala

\

'- " '-cara. El tecnic declara que no podia admetre cap censura, perque tenia pr~
vist el'remei: en casos aix:! s'aconaellava lligar els nens per una came~,
amb una cadena resistent, i dirigir els jocs amb una canya llarga.

Ho van provar així-.Per~ qut podia v~ncer l'obatinaci6 d 'una
r~9a ceroaquella? Al cap de vuit dies just~~ els nens es van corsecar i
la in~ignaci0 del milionari el va deixarsense bleix.

1,...,



Ca.J eJ8Z(g)
Universitat Autónoma de~aPcelona

Biblioteca d'Humanitats

8

Quan el recobr~, va a]?rofitar-lo par a dir:
-La meva f6ria fara tremolar la terrai

I gaireb6 , ,ho aconseguí, mireu. Va agafar el tecnic amb les seves propies
clav~ com Jk una pap~llona damunt l'esout d'armea del oaste11.mane i el

---~--~-~------~-~-----~---

. ,1


