
Bra~amonte arriba el
mate ix dia que es corn.
memorava la Conques-
ta. Era diumenge. Ouan
davalla del vaixell, que
s'havia sacsejat teta la
nit lentament, com un
enorme cetaci mort i a
la deriva, cornencava
L\ sortir el sol més
enllá de les teulades
terrosses i humides de
la ciutat, més enlla
també deis campanars
i més enlla encara de
la cresta irregular i gri-
senca de les munta-
nyes del nord. Era una
claredat Iletosa que po-
dia fer rnalbé els ulls.
si sobtadament hom la
mirava amb intenció
-a despit de la cien-
cia geografica- d'es-
brinar alguna mena de
cordó umbilical que
s'allarqas en direcció
nord, cap a la terra
gran, o de justificar la
presencia indiscutible
de I'albada. Estic
d'ecord que a les ilies hi ha d'haver dia,
I/um i sol, o nit, es a dir fosca! o una cosa
o /'altra, pero no les dues a, la vegada.
I Bracamonte parpellejáarnb el batee irre-
frenable de quan se serrtla fastiguejat,
cosa que feia que les parpelles,
autonornes a la cara, li prenguessin
el trot, que l'índex i el polze s'en-
carregaven d'aturar cop en seco Des-
prés mira el moll desert, creuat d'urr
costat a I'altre per les corretjades
deis rails, on el rovell palesava I'ab-
sencla lIarga d'una roda rnetalllca.
I de sobte, el soroll malenconíós del
xiulet d'una locomotora de vapor; el

gemec es perllonqá..
s'eixarnpla per l'alre
matiner i, quan sernbla-
va havar-se fet mil bo-
cins, de bell nou el
silenci. Un silenci
opressor, únic, que no
aconseguia d'identificar
amb cap deis silencis
de tots els 1I0cs del
món que coneixia, fet
de lIepar i lIepar repe-
tlt de les ones topant
amb els blocs de el-
ment i amb els coste-
lIams deis navilis en
reposo Sense adcnar-
se'n, Bracamonte va fer
unes pases. Immedia-
tament, va haver de fer
un estirament i bada-
llar, igual' com si fos
un matí de quan anava
a escola al poble, en-
dormiscat. Havia dor-
mit malament. Un fas-
tic. I ara, fam. Una fam
salivosa que li omplia
I 'estórnac buit. I no és
que hagués estat tres
dies i tres nits dins el

gavatx de cap mig poli o de la balena,
com el seu admirat Jonas, del qual ara'
no podia precisar si havia estat sant o
que, així i tot, encara que no hagués es-
tat foragitat d'enlloc, tenia fam, fam als

cabells i a cada pel del cos d'horne
quarantí i de I'engonal, quec.era la
intimitat rnés estimada de la seva
dimensió física. Aleshores, repara
la locomotora. Una massa fosca,
distant d'ell uns quants de metres,
que respirava-respira o pixa?,
dubta- bafarades per totes les
juntes. Aquella mena d'escarabat
gegantí i piloter restava lmrnobll.
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Antoni Serra va néixer a Sóller (Mallorca)
l'any 1936. És autor d'un. llibre d'enques-
tes, Gent del carrer (1971), i ha publicat
també tres volums de narracions: Entrada
de fosca (1972), Tríptic del viatger (1975)
i Quartet per a una confidencia (1977), a
més de la novel·la La gloriosa mort cÍeJoan
Boira (1973). Té inédita una altra novel·la,
A Calaloscans, rapsodia per a una nit de
Walpurgis, i treballa actualment en un lli-
bre extensíssim, La magnificencia del gest
apres des del tiHer, amb el qual inicia el
cicle de la novellistica de la nova dimensió.
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