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de petjades, es perd en la sorra, cap a la mar. Esu~~~~~~·~

'parelles els han pre cedi timol tes d "aLtres els suo c . m~atí' ~s un
moment· o altre~ s'han aturat a besar-se amb aquesta tendresa 1nsistent
que eLa fa creixe:r els llavis. Les mans d "ella 11 premen l'esquena, des-
ficiases, endutes per la mateixa avidesa que l'obliga a rebregar-la con
tra seu. 1 aleshores, quan es redre9a i"la mira, veu els seus ulls c~-
lids que brillen, hwnits 1 meravellosament consentidors, com el de to-
tes les dones del m6n des de l'origen del temps.

~ Estimada ••• " mormola 8mb la veu trencada per 1"emoci6.
1 ella, deliciosament sensible~ se li abra9a de nou 1 cerca enca-

ra la boca que, n~est~ segura, ~a no l$abandonar~ mai.
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~a~ B~, ja esth !

I Ara, lectora encurios1da 1 apassionada, podree lleg1r amb calma 1
sI B'l assab9i'1r aense impacilm,ciales per1p~cies que menen a aqueet final

'feli9 1 totalment or1Jodox; ja no et caldrh c6rrer cap a, la darrera pa-
gina' per' tal de 'comprovar que el "noi" 1 la tlnoia tf es red1meixen degu-
damerrt de, llurs' peeats G febleses, 1 que seran feligos com ee mereixen,
oem no ets e he has estat tu, com ho e ó o e he he estat jOt com ho som,
he hem é~tat .1 he serem tote amb una petita empenta de la bona volun-
tat, per poc que tinguem la sort de no envellir, de morir-nos aviat •••

Tutranquil.laJ< perO, 'eh?
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Cap:!tol 11

Els escamots de I~ordre púbIic 1 les tropes m~s selectes de
h1 pugen ,en Jeeplt a cavall, a peu~ de genollons, arrossegant-se; avan-
cen a les palpentes,. immersos en la nit 'sorolloea d 'helicopters, afei-
xugats per un equ1p de campanya quet entre m~8 andromines, compr~n dues
mudes de lla'na, re cLons uniformes setmanals, mantes¡p pistoles, fueells,
metral1etesf granades, bombes de gasos, escuts protectors, escapularis,
cordes ••• Acampen pels camine de cabra, sota els arbres de fulla peren-
ne, al peu de les roques t en la negror de les clotades, al marge dels
rierols mandrosos; obren trinxeres, alcen parapets de sacs terrers, .la
ven filferrades, construeixen refugis eubterranis, instal.len latrines
1 (mines, portat11s,,, tallen pins rabassuts 1 avets de vida tehdra", can-
ten himnes patribtics i esbossen marxes guerreres •••

'Tot de foree s d.e ~ serva evacuen ela pobles 1 llogarrets ve Ine"
·les masies i les barr~s de llenyataire, 1 formen un segon einyell
compacte entorn de la Tossa 'esplendidament 11.luminada i remorejant de
veus que discuteixen proposicions temporals darrera les fines tres que
ara i ad~s s'obren de bat a bat perqu~ s·escapi una fumera espesss,. .
gairebé d'ineendi, que fa pensar en pellera abrandats en pIe estiu o en
e~s focs de Sant ?oan~ la festa ritual del desflorament. Aleshores les
veus s6n '~és clares i els serYidors jurats de l~ordre escolten atenta-

\.

ment, pero sense deferencia~ a mb 1 "eaper-anca de recollir un mot il1cri-, ,

'minador, un fragment .dé tesi heretica, un crit contrari a lPordre' natu-
ral i etern ·de les cos es.

Quan el pesquen, els enlla9*s corren adalerats cap als hostals i
'cases pairals en ,~"estat major repasea mapee .. asseesorat per tot d'ex-
perta en geologi~ 1,en histbria ecleei~stica, entre ells en Canyia i
el reverend Prick, rhpidament convocats 1 ascend1te a aquest honor en
arribar a orelles dels oficials llur .,.1ncti.laci6a l·Església de .La Rela-
tivi tat Object1va~ Disposen de textos gruixuta 1, antics en pe~gami ra-
tat pela segles i la descuran98 monacal 1 d'espelmes que aubstitueixen
amb desvantatge ·l~electricitat, misterioaament interrompuda •.
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Les enraoniee que comuniquen els enllaeos s6 ~ mg~~T~

crites per l~escrivent que en fa quaranta~nou copies: .~b ' aw~ ar-
xius particulars de les quaranta-Iues unitats que participen en l'acci6
de d.eSallotjament,~qUi aap si de represalia. 1 ale set ministeris que,
des de la capital remota, segueixen les .peracions a trav~s d'un cir-
cuit oLoa de televisit). Una cbp'í a extra-especial, en paper de barba i
il.luminacions imitatives, ~s establerta pel secre~tari de oonfianea
que ha delegat eL Dire ctor •

En Cany!s, capmassat en els llibres ••
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stop !
No .~s aixb. No ~s així •

. Cal eomeneer- peL Capitol Primer, prooedir amb ordre. On aniríem a
parar, si no ? L"ordre' ~s la sal de lavida-s la condí.oí é de la vida.
Que no ho veieu ·1 l:Tnaeua da.vant d'una taquilla, les bar-anea que orien-
ten la. cireulació dels tran~eünts per les vies públiques, els nois en-
,graBeats a .pull a train, 1#arrenglera,ment. p~r estatures a les desfila ...
des .solemnes i c'ommemorativest-les daiar-chains,- 1'ordenació natural
de 1'alfabet. 'la s,uceessid ne menys na.:,tural dels números, la simple
existlmc:i,.a dels sexes , el eostum de fer un eens de la poblaci6 de tant
en tant. tot ens parla d 'un ordre que eel resppctar i que tUS, ho asse-
guro,. ~espe~ta'rem csigui :que caigui ! Res no ens t§s tan sagrat.

S.~impo,sa·Jdones, una ,petita autocrítica, el reeoneixement d"un er-
ror que. de mica en mica (s'ompie ia pí.ea)", ens podria dur a conaeqüen-
ciesgreus, trasbalsador~s, qui sap si a sembrar la llavor d'un futur
moviment revolucionari en el qual ho perdríem tot, bous i esquelles, i,
en primer'lloc~ les conquestes humanes (llegiu 80cials) aconseguides
amb esforQt 8mb sacrific1.

Repet1m la consigna eternal : ordre al preu que sigui ! Hip ! Hip
Hip 1 Hurra t

Arapodem cenencar prudentment pel
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El lector m'agrair~ que m'interrompi de non 1 11 he de fer una
REV~LACI6 SBNSAOIOBAL. Per qu~ he escrit Capitol Primer quan abans he
posat 6a!)ítol 11 a , m~s endavant (ja ha veure u) , em proposo d f' escriure
CapItol 111, Iv. V~ etc.? Es corrent' de fer-ho aix1 tant en les obres
narratives com en d'altres de pretesament m~s serioses i, de fet, em
cal,eonfesser'sense falsa modestia, si bé tamb~ sense jacthncia, que a-
questa,fou una. de les pr1meres teeniques que vaig dominar. Fins després,
pero, no hi he reflexionat. Ara,éom a fnlit de les meves reiterades
meditacions .(en gen era1 de .dues a tres de 1 a mat1nada t , excepcional-
ment, a~guna tarda de diumenge), em trobo en situaci 6 d'aclarir per
PRIMERA VEGADA aquest caprici aparent.

Per que; rep eteixo, e 1 Prime r Capitol e Cap:ftol Prime'r (dLuen que
1 "'ordre de factors no altera el p redue t e) ha d 'anar en lletres mentre
els altres e6n expre8sats per mitjh d'una xifra ? Es ban senzill~i la
soluci6. fa pensar immediatamen1en l"on de Colom. La formulaci6 "in ex-
tenson del Gapítol Primer evita al lector la int errogaci6 vaganen t filo
sofica que fa : els eapitols s6n numerats ordinalment o eard1nalment ?
Aquest dubte, que podria proporcionar Qna certa 1ncomoditat als cerwells
que filen prim, queda així dies'1pat des de bon c omene amerrt 1 la segure-
tat que sein .aeguedx pe rmet. donce , una lectura planera 1, en alguns
casos, eom l'aotual, hdhuc agradable.
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Quantes hores deu, fer ~ue es pensen que parlen per booa de néu
- oquenéu parla pe r boca d 'ells '- davant 1'led1fic1 caserbo-cavernar1
del Banc Nacional ? En aquest momentno h1 ha n1ngú, cap de les deu o
dotze persones mal comptades que seran , que han estat abana de la deten-
c16 i durant la deteRc16, que eón ara, quan en Oany:!sha decidit d'espe-
rar les explicacions del reverBnd que l~Església de la Relat1vitat Ob-
j e,etiva ens haenviat des d'algun rac6 obseur , suposadament rural, de
la Potencia. Obe1ntun protocol ben adaptat a les nostres latituds ce-
r1monioses, '1 'ha presentat, el "presenta ella, la noia m1nifaldillera
que en el coaencaaent de tot t abana de formar-se el cel i la terra, 1'u-
n1vers nou, que trencara amb el vell, aprofi ta el paa casual del xicot da
rera el cec que s'adre9a a la seva garita ombrejada per tot de fulles
púbiques - a vint-i-eine' metres 1 tan imponent, espiritualment parlant,
com l'edif1ci-símbo1 que, si tingués. ulls per a veure'l, contemplaria
vu.it G deu hores cada día , sense enveja, sense projectar-se taapoc , en
cap de les dues tosses unifi>rmades que en pr otegeixen 1 "a ac éa prop deLa
cartells invisibles, pero efect1us, on en tinta invisible, pero efecti-
va, la ma llarga que instaura 1"ordre ha escrit : "Reaervat el dret d"a,9.
missi6n ~ per escometre'l 'ambnn somrís cordial, d'aecendencia cinema-
tografics, i dir-1i que el reverend livol parlar, sí, a ell, precisa-
ment a ,ell, 1"'indi vidu de tre nta-tt'es anya, brut de nuca.t bigotut i en
cos de jeree1 balder que ha 11ambregat amb inter~s' la naixenga bruna
de les mamelles suposadament blanquesi les cu1xes daurades en les quals
l~ mirada s 'atarda encara ta mesura que m~s homes im~s dones de trenta-
tresanys cauen en leesquer d'una revelaci6 prbxima.

Qui ,~~s, qui menys,totses pregunten si ser~ gaire'expl{cita, deta-
Ll.ad a Sabran a la fi amb tata certesa .que i.lltrl.." ~a divini tat de Crist
no fon reconeguda oficialment fins l'any 269 ? O que el confess1onari
no oomencáa usar-se fins al darrer ter9 del seg1.e XVI? O que tot just
fa cinc eegles que no s·examinen e1s genitals deIs qui volen ésser sa-

oa ao
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cerdots ? En 1 'aire hi ha ía premonici6 de tot de ecr,ets ist Lee lcon-ntversítat Aut noma e arce ona
demnats a convertir-se en JIlat~riade coneixement púb te 'Roma 'oliscial
ja ha "estat prou prometedor:
'_ El reverend Pric.k••• ..,.ha mormolat la no ía ,' sense prolilnneiar el seu

,propi nom , potser per mod~stia.
Caldr~ que vingui la policia 1 que els interrogui sobre la finali-

tat d~una reuni6 clandestina a les portes dels Bubterran1s farcits de
paper-moneda sense garanties euries, per assabentar-se que ee diu Cunt.

~ No sembla un nom cristih •••
....Som pre-post cristiane.
~ Ah '! - exclama el com1ssari, desconcertat.

Conseqfientment, lll'assemblea, encara sense autoritzac16, se celebra
a la ce Ls La on els tanquen indiscriminadament després d "hav er procedi t
a un escorcoll ritual que amuntega damunt la taula de 1~oficial tot
d 'objectes .que ells etiqueten amb pr,ee.i~16:

Quinze mocadora
Un ~Emkon
Nou carteres
Cinc capses de "pep pills"
S1s eapses de' ured airds"
Un' exemplar 'de "The Romance of Lust"
Dos rosegans de pa
Tres sals1 txes
Un tras de paper amb el tel~fon de la elA : 361.1100
Dinou paquets de tabea
V1nt-1-cinc grams de marihuana
Un drap higienic
Un~ cápseta de pastilles per a la tos (buida). ,

Tres ganívets
Un pela .....patat.ez;s
Quaranta dU~S pess!'tes (en,total)
Un cordill de dos, metres ..uitanta
Onze encenedors
S1a,eapaes de llumina
Una Biblia 'adaptada (?)
Onze targes d'identitat
Tres diaris
Vuit boligrafa
Vu1t llibretes de notes
Trenta-set clans diverses.
Una recepta de euina
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-lo ... uDues citaeions judicials
Tres, flascons de perfum
Sis polveres
Set p1ntallavis '
Sis llapis p1ntacelles
Sis mirals de butxaca
Setze fotografies
Un pot de melmelada de pruna.
Llur zel de neofita passara per alt l-empobriment quan es comenci

a parlar de matrimoni de grup 1 Cunt, que predica amb l'exemple, els 0-
fere ixi''la delicadesa de la seva tavella sotafel bosc que en Oany!s se-
para per enfonsar-hi 'la aeva. erecci6 i la aaba ardent amb que tot se-
guit tra9a una ereu grega sobre el ventre de la noia. Les altres hi
reposaran ia gel te. rpent~ els companys les embes teixen per la reraguar-
da, assistits pel reverend que beneei~ els llavis vaginals de les adep-
tes amb el toc magic d"un sexe, que no ha conegut dona.

_ Beneit sigui el ventre que acu11 la semen9a del mascle ! 8 psalmo-
dia ~. Beneida sigui la vara puixant que es buida en la vulva ! Adam,

~el nostre pare, fornica amb ,el1 mateix, i Eva1 carn de la seva carn i
,sang'de la seva sang(J va dona:r n~ixen9a a fills i fil1es que copula-
ren endogamicament perquee.vui nosaltres, e1s fidels de l~Església de
la .aampa Relativ~tat, Objec;iva"ens puguem un~r com germQns i germanes
en una obra comuna que ve nc els tabús de'les edats tosques i instaura
lElcomuni6 carnal dins del grup tribal, de la gensr! bressol 1ncontra-
d1t de l#'espec'ie....A8tart~J, Cybeles, Isthar, Bendi., Atargatia, Ana!-
tis~ Thea, Artemis, la: ¿V.l.agna Mater de mil nome , encarna en cada dona

, "'"aberta per ~aCUSt per Iesus, pels déus solars 1 priapics que honorem
.en la s0ledat de lesmuntanyes, en el formigueig de les viles, en l"om-
bra 'de les presons on serem honorats al nostre tern com a precursors de
la restaurá'ci6 orgiastica-. destí de la humanitat •••

El carce~ert ben entrenat als discursos persuasius, consuma amb
ells darrera d"ells, quan les dones s'eixamplen encara amb l"orgasme
que 1 "heme renova, i no sera cap sorpresa veure ~l acudir 1 "en dema pas-
sat l'gltre a la cerimonia insgural de la capella~ l'antiga vaqueria

, .desafectada on l~enterren sense canta ni pregar1ee, tets reunits entor
de la tomba improvisada damunt la qual pendelégen els membres infla te
que elles munyen amb ele llavis i eaba~den els talle humitejats i pro
funde en homenatge a la primera ~íctima. al protomartir q~e, abana de
morir en una actitud submissament eemblant a la de Lle6 VIII, els lle
ga una targeta 1 una adre9a.

~ Ne s~havia fet fotografiar mai - els assegura la mu11er quan es pr

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats



sq s
9'Isl
s-raq
it.tJg
Oq5'X

~Bb
8St

ff -
Bib

[! le

g.rrS8

f!S'X

ft si
Ü !19

:> l)I

;r.tó

alt
r ec'o
[ lIS

B'Id
r sL

lIle
9JJp

itas

: sh

sJüp

'!l.ul
':roro

-11-
sentien al domicili conjugal. UniversitatAutonomadeBarcelona

Biblioteca dHumanitats
No els ereu ni gens ni miea; era Lnea pa c des de tres anys enrera

i, per tal de convenoer-los, ele mostra la elivella que cemenca a tan-
car-se hermet1cament darrera una vegetaci6 verdosa que ha heretat la
filla •.

Per tanmateix hi ha una fotografía, la del carnet oficial que re-
cuperen de la capsa de naftalina i fan ampliar per penjar-la a la pa-
ret de la capella, sobre mateix del jsg on dormen les menstruante Ella

Icommoguda~ p+ora entre els bragos del comissari que en Oany!s s'encar-..rega' de representar en absencia de l~hmme. Li toca ele pite 1 les nat-, .. .. ,.ges per tal d animar-la, pero 'els seus trehta-nou anys la pr:iven d in-
gressar a la secta 1nom~s' la eompassi6 mou els fidels a visitar-la
tres tardes consecutives) les 8Sl del dol oficial, al pis on sempre
coincideixen amb els antics col.legues del difunt i fins i tot amb el
cap .de serv~is, .amí e de vf duea 1 d~orfes, sobretot si s6n femelles i
tenen divu1t anys com la Mora, i esportivament inclinat al prosel~tis-
me.

El pacte ,en aquestes coné í.orons, es ~egella rhpidament.
El sou ,sera magre,com s'aeostuma, perb les ob11g.ac1ons s6n poques..

1 agrada.b.l.ée i, des d'ara, la vaqueria ~s declara:.da lloc privjlegiat;
ele earnets provisionals els asseguren _ d 'altres avantatges : el
transport de frene, descomptes a les botigues, dret de fiscalitzar
les parelles que s"entretenen massa pels pares a l'hora fosca:::nt per-
mIs d 'insultO e í.rcuns tanc í.at i, eo bre to t, la 1mmun1tat contra les den6.n-
cies qu e faran da e Ls verns sobtadament enz-o jo.Lat s quan e La vegin sor-
t1r a prehidre la fresca errt r e dos coits o, de nit avancada , encordar
ele detinguts que de vegwdes es resisteixen.
" No compreno que seapre hagin de ser de trenta-tre,ranys; ~e una edat

suspeeta - es queixa· el com1ssar1 -. Esteu ben segurs que no ~s aubver-
sí.u, 'aixo ?

Viu am};>1 'si al eor 1, de 'tant en tant, han de suportar interroga-
toria llargs 1 d·una estranya complexitat sobre antecedents massa re~
m~ts perque la 'membria s1gui de gaire ajut •

...- Pero comissari 1 - exclama ,Cunt.
- Ins1steixo ~ fa elle

La noia mou el cap, somrient. T~ una manera absolutament de11cio-
ea de repenjar els p eus damunt la taula que a ell, encara aviciat a
practiques Lnfarrt í.Ls, '11 facilita un mode str gaud1 mentre 11 clava els
ulls en la ratlla carnal del sexe que Cunt obli4a massa facilment, a
prop~sit. En aquells moments,en fa el que vol.
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_ H1 havia una parella que s'·estimava; aleshores va1g aprendre que
tot es redula a la "missiouary posi tion" •

.0 encara :
" El meu germanet feia pipi cada dia a les cinc.

El comissari mmmpmmmmm sospira 1 es corda. En tot el dia ja no
res m~s de bo.
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Capitol 11
Ara si~ sencer (1)

Els escamota de l'ordre públic i ies tropesrae la pau\m~s selecte~
hi pug~n en jeep, a cs~ail,a/Peu, de genollonsf ~rrossegant-se; avancen
s les palpentes, immersos en la n,it sorol19sa d-Heliebpters, afeiBugats
par Un equf.p de campanya Jquet entr~ més andromines, compren dues mudes
de llana, rac1ons:uniformea setmanals, mantes, pistoles, fusells~ me-
tralletes, 'granades, bombea de gasos ll.agrimbgens (aclarimen t que ml'ha-

. '

y.ia .oblidat 'de,'primer i 1'om1ssi6 del qua.Lno s~ encara si faria anar
co'íxa -l~ narrac"16)', '~scute pronect ors , escspularis, cordes ••• Acampen
'pela' camina de cabza ,' sota els srbres de fulla perenne, al peu de lee
roques, errü a negror de les a:btades, al marge deIs rie::.rols mandrosos;
obren trinxeres, alcen parapeta de sacs terrera, claven f11ferrades,
construeixen refug,1s subterranis t, instal.len letrines i cuines porth-
tils, tallen pins rabassuts i avets de vida tendra, canten himnes pa-
tribtics i' esbossen marxes guerreres •••

Tot de forees de reserva evacuen els pobles i llogarrets veins,
'les mas1es i les barraq~es de ~lenyataire, 1 formen un segon cinyell
oompacte en~orn de la T08e.a esplend1dament il.luminada i remorejant de
veua que discute~xen proposicions temporals darrera les finestres que
ara i ·ad~s sl'obren de bat a bat perqu~ s'escapi una fumera espessa,
gadre bé d#in~end1, que 'fa pensar en pallers abrandats en pl.e est1u o en
focs de Sant Joan, la/festa rttual del desflorament. Aleshores les veua
s6n más cIares i els servidors jurats.de l·ordre eSKolten atentament,,~ . .... ' .

, pero sense defer~ncia t amb 'i,"esperan9a de recol11r un mot incrim1nador,, . ,
. un fragment de tes1 heretica J un cr1t contrari a lllordre natural 1 e-
tern de les coses.

Quan el pesquen, els e1'1lla90s corren adalerats cap ala hoatals 1
cases pa1rals on lrestat major repassa mapes, aesessorat per tot d'ex-
perts en .geolog1a i en histbr,ia eclesiastice, entre ella en Cany!s 1
el reverend Pr1ck, rap1dament convocats 1 ascendits a aquest honor en
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arriba.r a orelles del.s ofieihals llur vinculaci6 a 1 'Es~ s1a e la lUu!aUniversi'fat Autónoma de BarceI0ii3.-
inb.JII't.¡ Relativitat Object1va.' Disposen de textos grui ¡tate&(amitIi~a n
pergamf ratat pels segle~ 1la descuran<;a monacal 1 d'espelmes que su:Vs
titueixen amb desavantatge l~electricitat misteriosament interrompuda.

~es enraonies que comuniquenels enlla<;oa s6n immetliatament trana
crites per l'escrivent que en fa quaranta-nou cbpies dest1nades als ar-
xí.us de les quaranta-cdues uni t ats que participen en 1 'acc16 de desallot
jament, i qui sap si de represalia, i als set m1nisteris que, des 0e
la capital remota, segueixen les operacions a trav~s d'un cirouit olos
de televisi6. Una cbpia extra-especial, en paper de barba 1 1l.lumina-
e í ona imi tatives, ~s establerta peL secretari de cenra ance que ha dele-
g*t el Director.

En Canyís, capmassat en els llibres~ vareunint precedente que es
remuntena les ~poques medievals, quan l-orde, encara tendra, practica-
va ja un d~et d'ae1l abusiu i encenia controvérsies eecassament reli-
gioses entre feudals 1 s~rvents de la gleva poc inclinats a reconeixer
previlegie de "jus cunni" i massa. prope¡}leosa perforacd¡ons pre3.atures
a l~ombra discreta de les donardes o sobre llits flairoeos d'herbes me-
di~in~ls. No el pe=rtorben pae els comunicats que se suvceeixen cada
cop amb ~és abundor :Jt1mmJlaftn~ fins a 1Jlassoliment d 'un c11max : em.tre ele
vuitanta-vuit manda~ins que s'han recIbs a la Tossa hi ha divuit man-
darines.

Ro c oraprova ran 1 'endems, quan 1 'oficialitat en pes pug1 a les trin
xeres m~s avan<;ades i, amb la col.laboraci6 indiferent deIs prismatics,
distingeix1 les dones, en llur tota11tat solteres o malavingudes amb
el marit' o 1 'aman t., que es pentinen a la balconada. Les ulleres de lla,!:
ga vista passen de ma en mh, fins a l'encarregat del Servei de Minorie~
el qual les va identificant 1 dicta els noma al seu segon, un home de
lle.tre.impecable que, al seu +orn , comunicar-a la llista a un missatger
el qua1 , a uhgla de cavall, corre cap a ciutat 8mb la missi6 d'infor-

" ,mar els llebrers escoreolladors de cases i torres, de despatxos 1 ma-
gatzems.

.Cap a migdia e ~inicia la gUerra d' altaveus., quan les~orces atrin-
xerad~s, per boca del comissari i, en honor a l'element femen!, de
Cunt, inviten els assetjats a una rendici6 incondicional que no té
110c, potser per culpa de la nois, tan poc energica i, a parer d'al-
guns, tan ambigua, que el policia es veu obligat a detenir-la immedia-
ment. Confiada a dos for<;.~tsi destres servidors de la pau immunes a
le~ temptacions púdicament esmentades en el sis~ manament, ~s duta a
ciutat i tancad& en una cel.la on fins al cap de dos dies no podrh vi-
sit'ar-la el representant diplomatic de la Potencia, prou experimentat
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donar-lí·a entendre habilment, sense dir-li-ho, que c~mpro-

, U iversitat Autenoma de Barcelonaestrange r li ha fet perdre autom t '{;~1i' a~

pe·r
mIs amb un govern..
nacionalitat.

. , iQuin sera el desti de la 'pobre no í a , lliurada sense cap mena de
'protec.ci6'ales unp es d~una llei estranye i, encara pitjor, al caprici
d'un eomissari venjatiu que'l'acusa del seu fracas davant els cent mil
homes' acampats a la Muntany~ Santa ? Quina ser~ la sort dels mandarina
1mandarines envmltats per tot de forees hostils ben proveides mentre,
a,élla els falta fins i tot ltindispensable ? 1 com ~s que en CanyIs,
que encara no hi és, acabara per fer cap tamb~ darrera les reixes ?

Ho veurem en alguns dels~apftol s segUents.

(1) Es a dir, si aquells que en saben m~sl perque ens superen en pru-
dendia i en coneí.xemerrtsde, sastreria, no es'decideixen a empunyar la
m~s democratica de totes les armes : les' tisores. Gracies. De res.
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rrsm 1:
L[e a El desig prou natural de contribuir a une. raonable intel.ligibili-
9 srrp tat dels fets, m'obliga ja des d'aara a introduir el eegUent poe:.ma d"'en

cany,íst maneat de titol 1 escrit amb anteriorite.t ale seus embo La cs , si
bé n0 deacobert fina després de la seva anada a la Pot~ncia :

Que ~a teya la pAtria
potser ?

La bossa
la banca
la cartera
la butxaca
els diners.

La bossa
la banca
la cartera'-
la butxaca
ele d1ners ?

Fam de puta
de manobra,
d"escrivent'
de jornaler
ben maurada en terra ae xalets 1 de pinades

de whi~ky i de bikinis
de b$ites amb naies a gogo
1 de salfumant als pits de les daneses.

en
onsD

a ro

Per res del m6n no escriuria a la banca
amb un, cigar a la boca

sí senyor :
i corbata obligatoria
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per res del m6n no presidiria un consell d'~~Mrn~., t~ft)Ylótrla de Barcelona
ben as segut sobre un poble sense vagues Bíblíoteca d'Hurnanírats

queestalvia camisa en temps de samarreta
per res del m6n no voldr1a confondre la phtria
amb els comptee-cor.r~nts que tens a la banca
amb les finques que et cobre1xen el rony6.

r
~b ;t sd"

ll:-Y;LlSO

0.0: ecf

La patE!'1a~s la gana que pa eses
la ll1bertat que no passa
el'sil enci amb que pass em
mentre criden altaveus 1 diaris
com avui ane a farts

1 som lliures
1 cantem.

s'assenyala r"eiteradament des de l'antigor, ~s un fet que ma1
no acabem de cori~ixer la gent. 1 els familiars, menys.



El ciutadh Zt de quaranta-tres anys" relativament ben peixat, pr~o
pietar~ a mitgef! d'una gestória administrativa'J' Maruinia*, mullerat amb un
a:ntiga .dependerrta d "un "prisunic u 1 pare de tres fills, dues nois i un
noa ; que 1i 'donen m~s disgustos que sa tisfaccions, s 'avorreix.

La c~fete ri~ on tots, unarrí.aam ent , s 'han begut un got de 11et , ee-
ta desanimada. La' conversa se'n resent, llangueix, 1 només de tant en

D tant ,algú pronuncia unes paraules breus que~ sovint, ni obtenen respos-
BOS 011 ta. Badallen" encenen cigarretes" joguineixen amb la capsa de llumins,

~s netegen les ungles 8mbun escuradents •••
1 si féiem un pensament, nois ?'

Tots e onaulten el rellotge. S6n tres quarts d'una.
sí, es fa'tard. 1 demhh1 ha metines •

....Tu rai
- Com, jo rai ?. '

No t'h1 deue matar pas, oi ?

- S1 parles per tu •••
,~ Ja m'agrad~ria veure't. al meu lloc
~ Ara m,ateix' eanvio, ja ve us ,
- Te'n penediries •••

Mentrestant butxague1xen,criden el cambrer,es desen els paquets
de, t abac 'eacampat s damurrt la taula, un d"ells xa rz-upa la darrera gota
de ,llet que queda al .ou L del vas,

Ja se'n, van, senyors ? Vostes sempre pu~tuals.
Quin remei queda !

Paguen, s$alce,n i, l"un darre;-a l""altre, recullen les gavardines,
els ~bricst les tiufandes, els barrets •
...Un dia m~s.
9 Una nit m~s, diras •••
- Tant 11 fa.

Avancen cap a 'la porta 1, al cárrer, s'aturen breument•
... B~" nois •••

Universitat Aútonoma de Barcelona
Biblioteca d'Elumanitats

Clima
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Fins dijous.
si D~u vol •• o'·.
Fins dijous, doncs.

Encaixen.
- Tires cap amun t, tu ?
-Si; com sempre ,
- í tu' ?
- Tinc el cotxe a la cantonada. Et pue acompanyar, si vols.
....No; .s6n dos pe.ss os •.
- Com et se.mb11.
- si. No val la pena.
~ Bona nit, dones •
....Ad~u, -noi.

El ciutada Z trave'ssa cap a 1 "'altra banda d 'avinguda s'alQa el
coil de lagavardina 1 s~enfonsa més el barret sobre els ulls. Fa fres-
ca 1 e' e~tre~eix. Ben mirat, aquelle"a sortides sén besties. Perque anys
enrera van estudiar plegats ••• No justifica res, aixb. Si ja ni sáben
que dir-se ! Són CO'M ~n matrimon1 vell •••

Una ma el tusta a l"espatlla i, en girar-se, veu dos homes. L'al-
tre, .que no l"ha tocat, avanea la eh dreta, on brilla alguna cosa de
metall.

_ Policia. Ens haura d"acompanyar. It

- Com ?
...Si us plau •••

L~escorten cap a un eotxe' negre, on h1 ha un altre home, assegut
darrera el volante Deferents, 1i cedeixen el pa s i, quan ~s dalt, s'ins-
tal.len al seu eostat, tanquen la porta.

- Den ser un error •••
- No cree. Voste ~s el senyor Z, oi ?

- si.
~ El comissari 18espera.
....De que e~ tracta ?

Ell 11 ho dira •
El cotxe ha engegat1 ara corre gairebé ~el09ment per ~ calQada

buida, entre els escassos neons que encara anuncien productes comercials
a la nit solitaria.

M~s avall tomben a l'esquerra, el xofer frena prudentment a la eru!
11a i accelera de nou senee perdre de Tista una dona forQa maquillada
que esta a punt de travessar.

La comissaria ~s a l"al tra cantonada.
A turen davant .1a porta mat eíx p on el sentinella saluda e18 1nspec-

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanítats
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3C!.!'i .... tora amb un ges t informal. Universitat Autónoma de Barcelona
I .ta -- 'pO Per aquí •• '. Biblioteca d'Humanitats

3cr.!'[ .... Corredora. Unes es cales. M~s corre dore amb t et de porte..~911e van
r¿ deixant enze r a, ,Al cápdava11 de tot _ on el passadis .es bifurca,
~'I.tT - policies el t0cape1 muscl:e mentre truca amb 1 'al tra Il'lh.
) t..t3- "Endavant.
Jj" 1 - Ti~home obre la porta.
m1:T - - Entri.
;oM - El comissari, alt 1 ample d'espatlles, el mira des de l'altre COs-

~
moa - tat d'una taula ronega, carregada de papers_ 1, sense aixecar-se, in-

. l' • ".
0):8 - terroga· 1 inspector amb 1 esguard.

inoS: - - Es el ,aenyo:r. Z.
lé.óA .... Despla9a de nou els u~·ls cap als seus +sb~ssa un petit gesto
.:;.. Segui., •• " '
'Ó IIo De que es tracta ?
B 1: sa - Es una simple tormalitat ••• si Toste cel.labora. Tinc entes
B':! 9':1J19 dij ous es veu amb una colla d' amí.es a "La gabia bua da" •••

.lb ~!JP - 8'1·, ja ta anys ,'
rU' ...Es molt s enzd Ll., dones. ,Unieament ens interessa saber de qu~ parlen.
Ip ~s':d Si no li fa res ~ cemen.care m amb la conv ez-ea -d 'aquesta nit 1 anirem re-
IIaj"em trocedint. Ser~"una mica llarg, ,~s ola r , pero no importa. Tenim tempe,
io~ ~ senyor.Z, molt de temps •••
moO - L'1nspector., 1nconspicu~ment_ s'ha assegut davan t la maquina d'es-

..ta - criure i hi introdueix cinc folie separats per quatre fu1ls de paper
J caz-bé ,
crs':!'Isb - Quan vulgui, oo~iseari •••
e I , Iaj
JJe([
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Capítol II!

M81grat la detenci6 'de Cunt, la se~a col.laboradora más íntima,
com ja indica el nom. el reverend Prick no ha perdut la confian9a de

'les autoritats i, en les Beqüeles de 1~acei6 contra els mandarins, el
trrobem 'al tr'ont'del deP8:rtement d'estudi 1 inves tigaci6 que s "'organit-
za a l~ mateixa vaqueria desafecta~da, com qui diu a l'ombta protecto-
ra del ca'rceller-policia seboll1 t amb honors orgiaetics.

Unequip d'especialistes assist~t pels fidels reuneix 1 c~mpleta
tot de"b1ografies' s.pepitioses i p rovooatavee que ~an baIlar el cap del
comissari qua n es deixa cauz-e 'pe1 loca l.

M No pot ser que tote ells tinguin tamb~ trenta-tres anys 1 ~ exclama
cada cop ,

Recela fEl:leejaments de partides baptismals, d'inscriPcionstü re-
gistre civil. i ell matei~. personalment, verifica que els llibree no
ha.gin estatr alterats per funcionaris poc de fiar lt per sacerdote amb
escas sentit patribtmce Un ordre judicial l'autoritza a apoderar-se
circumstancialment de tots els documents mehtre plouen les denúnciee

,per calúmnia.
El reverend Priek he dirmgeix tot amb eficj)cia, sempre ben ass1s-

t1t pel seu bra9 dret, en Canyís, prou imprescindible ja a hores d'ara
perque, el .coaí.ssera- 1i pa ae í , de moment, les seves recriminacions. les
s'eves exigencias i tot quan es refereix, que ~s ben sovint¡ a Cunt. .

-'No hi ha dubta ~.ue abuseu de les vos tres atribucions. Per ncrae nca r ,
l'heu detinguda per raons p~rament subjectives. personals •

...Subjaetives ? - s "estranya 1 "home , po c versat en practiques d "arrel
. 'f'ilosbfiea.

~ Es elar. Us va sembla r que parlava amb poc convenciment. N'hi ha
d'~ltres que ho s6n de la vostra opini6.

- No en conee rC'sp.
. al ".4,LlJ- Jo e6c une*'e!tM!S" i em coneixeu.

- Bé - contraataca el eomiesari - a v6s us fan parlar motius m~s in-
confeesables. Mireu, farrem una coea; aix1 potser no ml'amoinareu más •••



Ua puc autoritzar una visita de mmtj~ora cada tr
dia per altr~,si voleu.
_ Aixo seria una simple precauci6 higIenica.
_ Qub:voleu,doncs ?
~ Que la deixeu en llibertat.
w No puc. De prim~r. cal 0.efinir la seva situaci6 legal.
~ Quina situaci6 legal?
... La noia no ~s ciutadana del pa1s i ara, com ja sabeu, ha pardut la

nacionalitat del seu.
- O sia que ~s coro si

M _ Exacte~ Aixb 'suposa. '

st mon ~. La faré escápa~.
~s a91 ~ 1aleshores us haáré de tancar a v6s.,
I!9áo'Ij Ambquina excusa? Si legalment no existeix, de qué m~acusareu?
1 B S~ ... Per que no a ou J!1~S raonable?- es lamenta 1"home -. La podeu substi-
isb S'ltuir f~cil~ent. Aquí~ateix terrí.u l'orfenetap la Mora•••
U No m~agrada, el pel verde
eh ;to:t ~ Si sou tan capri tx6s ! En darrer extrem" 1'hi podr!eu fer tenyir.

L'obse'rVaci6 té el seu pes, tata vegada que entre les dones de
1~:Esg1ésia de la Rela ti vi tat Objecti va conenca a fer-se normal el can-
vi de eoloraci6 dels bascas axil.lars 1 pÚbics. El reverend Prick ha
dit no fa ga1re r
- Una eoloraci6 permanent,o 'simplement continuada, és contra:t::iAa les

lle1s de 1'amor i facilita eLs grans corrents d' odi racial que diTidei-
xen la humanit'at en bons i dolents, en superiors i inferiore. No cai-
guem en el peeat maniq~eu, ! Cal rectificar 1'obra de la natura1esa i,
mentre es perea que .els repet1te oonnubf.s exogámí.cs uniformitzen pells

t

1 trets distintius, acudi~ sense reserves,a1s recursos de la ciencia i
.ostfem 1a'nostra bona voluntat, la nostra set, de germanor, amb un can-
~i ininterroroput de colora i de matisos en aquells 1ndrets més freqUen-
tats~ tan encertadament protegits de tot dany per la pilositat, més
abundarrt en uns que en d'altres, pero sempr'e pre serrt- '11m la criatura

, ,
dilevta de la creaci6 •••

~ls funcionaris que no pertanyen a l'Esgl~sia de la Relativitst
Objectiva observen amb es tranyesa aquestes falses mutacions a les queLa
no poden sostreure la v~sta quan elles els fan jutges de l'encert d'un
mat:!a, de la beLLesa d'una tonalitat, de la conveniencia d'enriquir
artisticament la. dota ct é nat ueal. amb tot de to"ts que espesseeJ:xen o
aclareixen els b?rdissars ocultadora. Alguns, 'no hi ha ~ubte que sol.li
,citats per l"'bab11i tat de determinades fidels p' eeounbeí.xen a la crida
de la novella fe a , entre biografia i biografia de mandar f suspecte, es
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no .exí,stís ?

moltes complicacions jurídiques.
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onq a dediquen activament,'perversament, a alterar pape

ceq sib cidit propbsit d'atenyer aquella edatselecta.que el 1 e~·~~~m~~
íxlA - sar a la eomunitat. D'altres, repel.lits potser per t.nalitats maaaa
9UQ _ virolades i agressives, decandeixen de mals misterios~os abans de
sup ciar als c~rrées que. ocupen.
: 01 _ Tot"plegat allarga les investigacions" ja pr;ou complicadas quan
:.tuQ _ un bon dia un dels experts enaopega amb aquest fet es ba LaÉdoz : alguns
: eJ: _ dels mandarins se serveixen de/dOSnoms.. un d'ells totalment 1 1rrecusa-
c:rO.tOSíl blement e La ndea t f , ates que no es retroba en cap document legal. El
a O _ comissari, a es aberrta t , profereix una exclamació admirada:
sxa _- Quina astúcia !

sJ .-Amb la seva Ll.es t eaa habitual, comparable o
B 1 dels mandar-í.ns , ordena tot seguit la r_edacci6 de
ámA _ les 1 'demana una assignaci6 de fons destinada a
'lsCf creixe:q.ts • , ;
1 'I lUj . En Canyis, murri, éalla, 1 ho "la .... tan
oM _ tre se n'adona ~,desp~és de resi~tir dos dies,
lB.., p ot abstenir':"se d ~1nqu"rir y'

I - Que m' amagueu ·1
[ga~C'1 - Jo ? .... replica el re torQ Oanyís -. Res s .

sS LV ---8,1 no parleu, hauré de creure que sou complice •••
Hl jo lo ... Vds'mate_ix - fa' amb un a.rr oneament d' espa tll es.
:mU .... ,La seva dm.splicEmcia impress10na el comissari, el qual,
ale11 a les amenaces, insistei~en un altre ~o :

11 rrex - Apel.lo al vostre senti t de 1 "nonor , El lloc que ocupeu •••
~ f!I9U;g - MIs vaL que penasu en el vostre, de 110c.
I':!tc:rom - Per que ?' - ae sorp rem el comissari.
's'J:;t.1: - Perque 'potser -es beu a punt de perdre'l. Als vostres sup er-í.ore no

" ",f:tj"aoriLele ,fara gens de gracia que us poseu, i els poaeu, en ríd:ícul., "El comissari es mastega el bigoti, nervi6s i enquimerat.
... B~~ •• Estic disposat a ,considerar una proposiciqraonable •••

Cunt- diu simplement en canyf e ,
velib ....Altre cop ?

,No en vol ni sentir parlar i trenca immediatament les n egooa.ac í.ona
D~altra banda, renuncia a ,l~establiment de les biografies ,amamWmm pa-
ral.leles. Perb sap queduu les de perdre. No esta en el seu poder a'a-
bo11r el doble nom ~Talguns dels mandarins ni d'evitar llur recurren-

e.r;t'IB e,1a cada cop .més .aovarrte j ada a mesura que avanca la inveatigaci6 dels
!SlOB fets dmñuntil de la Tossa. N'hi haura prou amb tres dies per doblegar la
tstlo seva obst1naci6. Abans de cedir, pero, encara prova d~engalipar-lo :
L[ 9:) "- Un ascena lis aniria bé , oi ? ••

superior 1
biografíes
cobrir les

tot a la
paral.le-
despeses

ostentosament que l'al-
per pur amor p rop1, no
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r: No em serviria de res ,- declara en Canyís -. i ~.a.fflt'ltbtlb'rlt

possible que aviat m'ordeni ministre de l'Esgl~sia
Objectiva. Haur é de fer un viatgeja la Potencia, és eLan •••

El comissar1 dre9a,1~orella a l'acte.
Us.podria posar pegues •••

- Difícil. En aquel1 moment, prou feina tindreu.
_ 'Mol:tbé, vos guanyeu. Us donaré Cunt -. Fa una pausa -. Quin ~s el.

secret ?
En Cany!s riu, el mira entre oommiseratiu i desvergonyit.

- vs« no 11egiu gaire, 01 ?
~cg- Amb 'q,uinaem ao r+í u , ara ! Com si ignoréssiu que un 110c res-

ponsable t
~ Es cert. De vegades tino absenoies, sabeu ? - 1 aleshores, a~b to-

, , ,ta simp1ici:t*t, fa -: Paeudonims.
Naturalment, després 1i ho ha d'explicar.
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Capítol IV-A

Pregunta: Que pretenien, els mandarins (1), en tancar-se a la Tossa
de, la Nüntanya, Santa' ?

Resposta : Ha estat un acte de protesta contra el Pacte-T~actat d'Amis-
tat Mútua Preferent.amb la Pot~ncia.

P.'No ~s avantatjds ?
R. sí per a la Potencia.
P. Que esta~le:ix, concretament ?

R. El dret del país a participar eb les guerres desencadenades per la
.Pot~ncia.,

P. 1no ofereix cap contrapartfda ?
R. Ben ce rt que sí. Un pr~stec .1 "'import del, quaL ha estat conv1ngut que

,s 'empraria en 1~adquisici6 de material bel.lic fabricat pels pr.:::ove!-
dora d~armament de la Potencia.

P. Ne ~~ perm~B l'ús d'armes del pa!s,doncs ?
R. La Potencia no hi té 'cap conraan ca ¡ S6D envellides.
P. Hi hav1a algun perillo de guerra, en el moment de signar-se el Pacte-

.Tractat ?
R. Perill, no; hi havia guerra. De fet, unes quantes guerres
J? Hi ha entrat ~ 'ja, el 'país ?

R. Aquestew~ ~et sort, se les estalvia El Paete no té efectes retroac-
tiuá~
Una·badada de la Potencia?
chlcul. Aixb ha pe rm~~ aLs governants del pa fs de moat rar al poble
la prude~cia amb qu~ defensen els seus interessos i el seu benestar.
ALguna dia;is ha n fet, ressai tar ..únicame'nt aquest aspecte del Tractat.
Hannegligit la publicaci6 de'les .altres olausules ?
• i '1+ l,.es han rublicad es en lletra menuda que contrasta amb els
grans ti tolars referent s al punt al.ludi t.
1 el pobIe ho ha acceptat ?
Segons les fonts oficiala, amb alegria 1 entusiasme. Fins 1 tot
ha~ hagut manifestacions.
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P. Espontanies ? ' UniversitatAutonomadeBarcelona
. " Biblioteca d'Humanitats

R. Espont~miamen:t decidides pels dirfgents. Per aixo eLs mandarins van
tancar-se,.
confiaven que la seva protesta tindria algun efeete ,ositiu ?
sí.

Pacte ?
de la comunitat.

En el .sentit que el govern pod1a denunciar el
No' M~s que res, es contitu~en en consci~ncia
Han redactat aLgun manifest '?
Han .tacilitat un mgm.~..* comun1cat a la premsa.
Qul! diu·1
Denuneia·l~alienaci' del terrmtori nacional 1 la venda de la sang
delsf111s del país a les aspiracions hegemoniques de la Pot~noia

. a canvi. d'un plat d~ llentilles.
.' .

P. 1 els diaris han 'publioat aquest·text ?
R. No. No ha~ pogut j j..aesta~ 1nterceptat pelsserveis de Consulta

Ne ha a.rribat a conefxemen t del poble, dones?
R. Hi haarribat en la forma habitual entre nosaltres : full~ts

tilats.
Olandestins'?

.En la mesura que ne «uen el vist i plau de Consulta.
P. ·Es un document signat per unanimitat ?
R. sí. l1algrat les diferents tendemcies poli tíque;s de Ls reuni ts, es

va arribar rapidament a un acord.
Quants dies .ha durat.¡.la reclusi6 ?
'Quatre.
Els han desatlotja t per la for9a, de la Toesa?
Els han rendit per la fam. Tots els camins que menen

. .

Santa van ser. tallsts des del primer momen t pe rqué
zantsno els poguessin proveir.

P. N0 havien amagatzemat reserves de queviures ?
R. No hi ka haver temps. La precicipitaci6 amb que fou decida 'la re-

clusi6 els va impossibilitzar d'organitzar-se com calia.
P. 1 quin tracte els han dona t , 'les f'or eee de la pau ?

Defe re nt , Han s.ofe·rtuna d~enci6 curta. m~s que res a mb propbe í,ta
identifi,catoria.
E,s nozma L, a í.xb ?

"R. En aquest moment, sí. No els interessa de fer martirs.
P. Ne hi han hagut sano'Lona, per tant ?

N"'hi haur~, probablement de tipus eeonbmí,c , Darrerament, els diri-
gents s~hán adonat que els actes qualificats 'de subversius consti-

a la Muntanya
els simpatit-

. P.

,R.
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tueixen una bona ront. d 'ingressos.
Ha narrat els eSdeveniments, la premsa y.
Et ha ded'í.ea't quatre ratlles informatives.
sense comentaria y,

Ambescasaos co:mentaris; sempre eondemnatoris,
Per qu~ Y
Perqu~ no ~s lliuxe
1 tot'ha quedat com
Ara per ara, si.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Hurnanitats

no cal dir-ho.

d'expreaaar-se.
abans Y

(1) Poteer ja' ~a hora que ela lectora i les lectores tinguin present
que la qualificaci6 de "m,andarins;~~a, obra de la premsa re acoí.oná-,. ,

ria i que ne respon a cap reali ta't. Jiintre els reclosos vOluntaris,
. a m~s deLs humils industr:iala, dels humils comerciante i dels hu-
mils.terratinents, hi havia un grapat d#intel.lectuals sense altres
ingressos que eLa del magre "deu per cerrt " habitual entre els jor-
nale rs de la ploma. (NoDade1 negre) ti

(,,) No indica un.a actitud antifeminista, 1 'ordre de prelaci6 que/s"esta-
bleix entre lectors i lectores? (Nota del n.o~el.lista)""

"-
(,,,t) Em aemb'Laque l"a utor s ' equivoca. Ates que &s un homet les normes

• I "

de la bona educaci6 l~obliguen a aquesta deferencia. (Nota de l'as-
-' -, , ~

~essor editorial)"""
(,,,tt,) QUin~manerade badar ! Si llJassess~r ha 11egit tot el text amb la

mate fxa a te nc í.é , no m"estranya que'·~agi recomanat aquest monstre
tan" vagament emparentat amb la literatura (Nóta del corrector) t"'lItI

("t ..... ) Com~s natural, ilo .Babscr1c aquesta nota tan menyspre::,ativa. No
hi ha: dubte que al corre ctor 11 falta nas li terari o li sobra en-
vel),a; de segur que és aixb darrer .. (Nota de l~autor en llegir les
galerades) ..
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B'IA " Capitol IV~B

Pregunta 1 Q.u~ pze te.nf.en, ele l.'4anda:bins (1),. en tancar-se a la Tossa
de la Muntanya Santa ?

Resposta ~ Ha .eetat un ae te de. protesta contra el tracte discriminato-
ri que 'es d6Iia a la"seva cultura.'

..~ <.

P. 'Discriminatori en quí,n senti t. '?
~ '" ..'lt. El que' es despren del fet que e La elements ofici~üs la consideren

una mena de subcultura.
P. I no ha és ?

R. Dif!cilment hO.pot ser una cultura que es desenvolupa 1ndependentmen
,i que té la .eeva pr~Pia historia.)q: (L), ., .

P. 1 en :qu~ es nota, aquesta discriminabi6 ?. ,

R•. .En. ela ob ta oLee .que se li posen.
P •. Obstaóles' o P!o~ibicions? .
R. Una mica de tot Es prohibi~, per exemple, lllus de la llengua en ma-

t'ries' 6f~cials. 'No ~s prohibida, en canvi, la publicaci6 de diaris,
pera s'hi posa tata mena de pegues.

P. Q~apt~ en surten?.en)
R.. Cap.
P. Cap ?
~. No. Ma! no s "ha pogut. obtenir e,l perm~s indispensable.

LiI'han negat ?

Sovint hananat ajornant la decis ió amb .exeuees variades. A la pr~c-
tica, aixe equival a negar-lo.

P'. I la radio, la 'televisi6 •••
'"R. No. Ben just petits espais de caracter folkloric ~ en hores inconve-(fU",,)

nients.
P. I' en l"'ordre de l'ensenyan<.{a ?

R. La llengua Itlinoritaria no ~s permesa
P. I no ~s contrari a~a Deol arac,i6 Universal deIs Drets de 1 'Home. a-

questa aot í.t ud ?
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R. Ben cert. Aquesta ~s tamb~ la queixa dels mand

tracta d'~na dealaraci6 pl~tonica que ningú no re J 8~
P. Quines ~efenses t', doncs¡ a~uesta cultu~a m1norit~ria ?
R. Practicament, cap. La publicaci6 de llibres.
P. ~erosi no s#en~enya en la ,llengua•••
R. No tan sola no e'ensenya en la llengua, ain6 que ni s'ensenya la

1lengua.
P. En110c ?
R. En alguna instituci6 privada. En institucions públiques, no.
P. O ala que h1 ha unes generacions que desconeixen el seu propi
R. Com 'a instrument de cultura, s1.
P. Quitpot llegir aquests llibres, dones?
R ..Molt paques persones.
P. Pero hi ha gent que escriuen ? Vuli dir si es produeix obra origi-

nal •••
R. si. Hi ha una 1iteratura autbc tone ,
P ..1 aquestes obres' s ón tractades tamb~ amb esperit discriminador C?

R. Sovint, sí. Els serveis de Consulta a~hi mostran más rigurosos que
amb els textos escri t~en la L'Le ngua o~1eial.

P. Hi ha. une.a normes legals que els autorizen a fe r-ho així ?
, .

R •.No. Es a oir, si existeixen ma! no s'han fet pÚbliqqes •
P. 1 els man.darins, amb el seu acte~ pretenien fer pressió sobre

toritats ?
R. Si. Más que res, denunciar públicament una situaci6 a la qual no

~stolerat de ·referir-se.
F.Ni en la llengua oficial?
R. No sigueu'in§enu ! ES'un problema tabú i, per tant, for9a 19norat

fora dels límits del país. De vegades fins i tot dintre d~aquest.
P. ~s possible ? Que no afecta tothom ?
R •.N. pas a aquells que pertanyen a la cultura majorit~ria •

, .P. Peeo eam pqden ~gnorar-lo ?
R. En álguns casos, poteer ~s una ignor~ncia voiliunt~ria.
p~ Tamb~ entre gent de cuktura ?
R. Tamb~. Encara que sembli estrany, la gent de cuktura no aempr-e es-

tán disposats a respectar en els altres una llibertat que reclamen
per a elle.

'P. I els mandarins
titud ?

R. Si m~s no, pot obligar-los a definir-se. 1, sigui coro sigui, testi-
moniegen per un poble.

, ~kareuen que el seu acterpot obligar a canviar d'ac-
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No eLa pot eostar car ? Universitat Autonoma de Barcelona

Biblioteca d'HumanitatsVoleu d~r personalment ?
Si. H1 deura haver sancions ••.

R. lis d~esperar.
P. Greus 1
R. No se sap, encara. De moment, les autoritats callen. Esperem.

Recomanem de llegir o de rellegir 17-horrip11ant combat de notes
que el neg~e, el novel.lista, l~asseBsor literari i el corrector
es lliuren a la p~gina 27.
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Pregunta: Que pretenien, els mandarins (1), en tancar-se a la Tossa
de la Muntanya Santa ?

Resposta : Ha estatun aete de protesta contra les detencions amb motiu
de la darre ra Va ga ,

P. N~hi ha hagut moltes ?
R. Es calcula que han de tangu t s1 fa no fa el deu per cent del total

de persones que hi van par'ticipar.
P. Tantes ?
R, Sí, uns milers.
P. De tota manera, tinc entes que aquesta vaga era il legal.
R. Aquesta? Ho s6n tates.
P. Voleu dirfoue-no ~s reconegut el
R. Exacte.
P. N1en caaoa extrems, quan s 'han

patrons 1 obrers ?

R. No,mai. ler si fos poct sempre es pret~n que les vagues obeeixen a
motivacions politiques.

P. 1 no ~s ve rdtrat, aixb ?

R. Sovi:nt, es tra cta exclusivamen~d "aconseguir unes millares salarials,
d ~1nstal.laciona sani thries" de condicions de treball •••

P. 1 aquest cap ?
R. Aquest cap es demanava llibertat. Dret de reuni6, d'associacid,

pre asi6: .. :y'amnístia.
P. Era política, doncs.
R. Tots ~quests,s6n drets naturals i amm inalienables de la persona. Se

situen per damunt de qualsevol actitud política.
~ ~E. Pero tinc en~es que hi van haver violencies.

R. Pet1tes viol~néies. Comparativamente
( ) P. Que valeu dir ?1 ~

R. Els vaguistes van volcar un~uant8 vehicles, van aped~ar mitja dot-
zena d~establiments •••

Untversítat Autonoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats.

Capital IV-C

dre t de vaga ?

.~

esgotatVeís recursos del dihleg entre
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R. Es molt poo , Compareu-ho amb les v í of.sncaee dels téiíltt d;téUll.egitIJ~u.
P. No s'havien de defenaar, dones?
R. Ningú no els atacava.
P. Pero b~ havien de protegir unes proPietat~que al capdava l í s6n del

poble, oi ? 1, després, la viol~ncia sempre és la viol~ncia.
R. D'acord. Fins i tot quan ~s institucionalitzada.
P. Institucionalitzada ?

R. sí. Hi ha una viol~ncia de les institucions an~erior a
que, com ~s natural, tamb~ degenera en violencia. Si el
fos repressiu, no hi hauria necessitat de combatre'l, o
pacíficamente

P. SO~ del parer, doncs, que els governs no haurien de disposar de
ces destinades a con6e~var l'ordre ?

R. Per comenca r, em re fereixo a una altra violencia; a aquella que di-
mana de 1~exercic1 d'un poder que no respecta la cl.ignitatdels ciu-
tadans i els obliga a una obedi~ncia sense discusiona.

B. Ja entenc ••• ~ero b~ hi ha d'haver lleia.
R. Naturalment. Lleis que ordenin una convivencia civilitzada~ mmmam

mm. lle1s de respecte i no de denigraci6 •••
P. 1 no ~s aquest el cas ?

R., No. S6n unes lleis que imposen un criteri particular contrari al
b~ del poble.

P. Com ho sabeu ?
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R. El poble ho diu continuament
no caldria tenir-lo subje cte
policials.

P. Perb els vaguistes van pertorbar
Ne existeix cap ordre pública Hi
carre~ de les institucio~s. del
claren el aeu manifest.

P. No ho han dit d'altres vega des, ja ?
R. Si; sempre que han tingut ocasi6 de fer-ho.
P. 1 amb quin exit ?
R,.Confesso qué escae ,
P. 1 potsar encara sou ma asa gener-ds , Qu~ han fet canv í ar, amb les se-

Tes protest es ?

R. L'actitud de I!loltsindecisos, de moltes persones que no sabien aca-
bar de definir el seu malestar. Tamb~ han con tr-í buf t a que fossin mo
~ificades, ni que sigui lleugerament, algunes posiciona dela gover-

amb la seva actitud. 1, si no fos aix!,
sota 1#amena9a constant d'unes forces

m

I e lf l'ordre públic •••
ha només una vioHmcia
sistema. Els mandarins

pública a
ho diuen ben
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P. Modificacions subst~ncials ?
R. Potser Ho.
P. Duradores ?
R. Tampoc. De fet, m~s aparents que reals.
P. Aleshores ?

R. V.leu dir si val la pena?
P. Si.
R. Jutgeu vds mateix Deu anys enrera, una
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Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

vaga hauria esta:t impoBsi-
bIe.

"P. Pero ha fracassat. Com ha fracassat la reclusi6 deIs mmmmmmfu manda-
rina •

R. Tot fracassa fthns que triomfa.
P. Cal preveure, per tant,que hi heura m~s vagues i m~s recmus10ns ?
R. si.
P Malgrat les represalies ?
R. Si n. h1 hagu~s represalies,no caldria fer-les. Senyal que el poble

ja ha uria tri omfat •

(1) Recomanem de llegir ~ de rellegir el delicids dialeg per escrit que,
a la nota de la pagina 27" sostenen algunes de les persones responsa-
bles de la pUblicaci6 del millor llibre de l'any.
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Un examen cemparatiu acurat deIs tres textos que aoabo de trans-
criure sense .metre ni una sola paraula 1 l'autenticitat deIs quals~
ben garantida, ea troba per damunt de qualsevol manimbra encaminada
a desacreditar-losl aostra dues coincidencies colpidores :

al ele mandarina s'han tancat efectivament a la Tossa
b) s'esperen represalies per part de les autoritats.

Hi ha d1verg~neies, en canvi, pel que fa al mot1u de la tancada :
mentre el primer document la relaciona amb la firma del Pacte-Tractat
d'Amistat Mútua Preferent amb la Pot~ncia, el segon hi veu un acte d'a-
firmaei6 de la personalitat cultural de la minoria a la qual pertanyen
els reclosos i~ el tercer, un gest de solidaritat amb els vaguistes de-
tinguts.

Aixo, que podria fer creure en una falta d#1uformaci6 segura per par
de les persones mmtmDm@mmm interrogades, de fet estableix d~una manera
ben clara que tots tres interlocutora parlen d'una tancada diferente
En podem deduir, dones - i és en aquest sentit que els documents eón
d~una importancaapaPital - que la protesta dels ciutadans més consciente
és constant o, pel cap baix, prou sovintejada per crear una situaci6
end~mica de disconformitat amb la política del Director.

Que encara no hi participa tothom, perb, es veu prou pel to vagament
p.l~mic del tercer interrogador, el qual probablement estA a sou (ma-
gre) del sistema. Es indiscutible que ensenya l'orella.

(1)
~l 13

wld
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Capitol V

ITsd Mai no s'havia dit, ni cregut, que la tomba del protomartir era
9 s provisioUal. Sorpren dones una mica l'ordre del cap de serveis de tras-

lladar les despulles del difunt al Pante6 Patribtie encara no tot~ent
enllestit Bn ra6 de la seva complexitát ornamental. Per tot el que se
aap , no ha consultat ningú, i seria permes de creure en una iniciati-
va personal., pctae r ben intencionada, si bé intempestiva als ulls deLe
fidels de 1 'Esgl~mia de 1 a Rela tivi tat Obj ecti va, si no fas que a~a
vidua se li escapen unes paraules 1mprudents.

- Tots els honors s6n pocs - diu en ocasi6 d'una visita a la vaqueria,
on sempre ~s acollida respectuosament per la comunitat.

Un moment, el reverend Prick se sent inclinat a creure que es trac-
0n ta de despit, 1 en Canyís també abunda en aquesta opini6. Al capdavall,

fiGd li han negat l'ingres a la secta i, a'altra banda, ni que la rebin ~or-
q rr::Idialment, mai no a "ha trobat amb cap vara alta, o, si s 'hi ha trobat ,
cr1J~ñde seguida ha vist que l'homenatge no li era adre9at.
o Su No tarden, perb, a esbrinar que no pot sentir-se engeloaida, tota,snne vegada que el cap de serveis, despréa d'haver desegellat la Mora, ha

comen9at a burxar en el clos gairebé hermetic, a les portes del qual sa-
crificara mentre el cam! no sigui totalment practicable.

Tamb~r~ freqüenta un altre de menys fresat, coropr~sencia en Ca-
nyís la vetlla del trasllat, en p.resentar-sa a la casa i sorprendre'l, a
ell, aparentment mutilat par 1~ocultaci6 a qu~ procedeixen les natges de
la vídua, la qual, com si ignorés aquella ocupaci6, recull tot de boto-
neta potser escampats a posta i',sigui coro sigui, prou abundants pez-que
ell tinguitemps «'entretenir una mica les mans i substituir seguidament
el cap de serveis quan ella no d6na cap 1ndicaci6 de voler redregar-se
i continua doncs anfeinada amb la collita sense fer cabal d~una entrada
diferebt" més musculada i juvenil" tan imp e.::tuosaque acaba per fer-la
caure aterra, on ella,obstinadament ordenada, no renuncia a cap bo té ,
- Qué po]; ser, doncs ? - es pregunta el reverend .t>rick,un cop assaben-

tat dels amors de la vídu8. degudament compai1tits,. com 8 ~esxau entre do-
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nes ben avingudes, amb la filIa.

- Potser s1 que 11 han pujat els fuma al cap •••
El reverend Prick escup, disgustat per aquestes febleses, 1 fins

penaa a bocotejar la eerimonia. Ignora, l'infelig, que/en aquesta eir-
cumat.áneí.a, es prescindira deLs seus serve is, car l'organi tzaci6 ha
estat confiada a la Central Alegre, la qual, amb molt d 'encert, fa coin
cidir el trasllat amb la Festa deIs Pobres.

De bon mat!, la triIlle renglera d 'Indigents Vergonyants, Indigents
de Solemnitat i Indigents Simples ~s sobriament afeitada pels soi,rsecre-
taris del Dire ctor, tots~res ves tits de blanc i provei ts de brotxes am-
pIes que s'enfonsen majestuosament en els bacins plens de sabonera, al
eostat de les nava Ll.es ben afilades que, sobre la safata daur-ada, re-
cullen ela primera raigs del sol eixent. Les marquea més dintingides
s~han disputat amb ferotgia l'honor d$oferir llurs productes 1 ara la
casa guanyadora fa onejar arreu de la ciutat elspolors de la seva senye-
ra comercial.

Els pobres, esearmentats per experi~neies anteríors, esperen amb,
temor el moment de la rasurada, pero aquest any, potser perque d'al-
tres cops hi hahagut queixes i ferits, els s&~seere~taris hán seguit

s no un curset d"entrenament i se'n surten eense causar gaire dany; tot just
mitja arella arrencada, una eseapeada a la nou del coll del pobre més
vell i mitja dotzena de talls inoportunts en qualques barbes. H1 ha feli
citacions, enhorabones i uns quants visques mentre,discretament , els
ajudants s'enrluen els ferits més greus a l~hospital. Del pel caigut
se "n fara un eoixinet que, el dia del seu natalíei, sera ofert al Di-
rector.

Universitat Autónoma de Barcelona
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Sg9V Mentrestant, la tomba, excavada amb pulcritud, ha lliurat les des-
)moo pulles del difunt sota el rebombori d'una marxa militar i en presen-
t.rr o cia de la vidua, obligada a una darrera 1dentificaci6 perque ma í no es

pugui dir que h1 ha hagut error. El cap de serveis 1 el comissar1 la
3J:'l;fí confirmen en llur quali tat d 'agents de ll'autoritat 1 el reverend Prick,
¡1.f9 sense que ningú li·ho demani, i sobreposant-se baronilment ala seus
r sl greuges, pronuncia una breu oració fúnebre.
9ferr - Hem assistit a la resurrecci6 de la carn, germana ! Fidel, malgrat
l.fsles seves neglig~ncies deIs darrers anys, a l'impuls vital que fa crei-

) le xer els membres deIs arbres, deIs animale i de l'home, el nostre martir
)0 1 va saber retrobar el carní de l'orig~n, la ~eu sempre oberta o~ la nos-
31ifl tra voluntad s 'endureix 1 prospera cap a 1 'entranya fecunda que ens mul-
LUSO tiplica. Amb tota la ve ritat podem di r que res de femení no li era alie.
) - L'exemple deIs patriarqu.es li era norma,i un afany d'emulaci6
fSJ feia digne d'ells, 'Va presidir les seves darreres hoz-es••• les
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... e Barcelonameres hores, germana Perque tots recordem amb a 't~9nt

coútinuava brollan~, inexhaurible~ quan el guerrer ja era caigut. Voleu
un senyal m's clar~ una indicaci6 m's certera de la séva entrada a la
Tirilitat perenne deIs elegits ? En ell, tot d'una" es feía present
la resurrecci6 promesa, 1 per aixo l'inscrivim en el registre immacu-

, ,
lat del.a pocs rpaIIl que han sabut conquerir una mort propia, la vida
eternal 1

A l'altra banda de la tomba oberte 1 ara buida, un grup de fldels
copulen amb una sobrietat que no exclou les variacions amb que, a tall
d'11.lustraci6, qualques virtuosos prolonguen aquell acte !ntim 1 prou.
estimulant perque , aL cap d. 'uns minute, quan el difunt abandona defini-
tivament l'antiga vaqueria, li sigui reridit amb tota naturalitat, sense
esforg, el preuat hamenatge de les vares altes 1 de les tavelles bada-
des, totes reunides al seuentorn mentre avancen entre els pobres ara
dempeus i ela sois-secretaris que ja s'han rentat i desinfectat les
mansamb l"'aigua de colonia de les ocasmans solemnials.

El poble, respectuosament, contempla el seguidi, al qual ara s'a-
fegeixen els caps de les corporaciona locals i una representaci6 dels
mestres d'escola. Nom's han de rec6rrer uns metres, pero. El cotxe fú-
nebre, argentat, espera a la cantonada, sota u+rc de tr10mf a l'ombra

. ,
del qual entretenen un monmnt el cadaver amb la vOluntat, declarada 0-
ficialment per boca dels tres sota-sécretaris, que parlen a cor, d'ofe-
rir-ii un comiat digne del simbol en que s#ha convertit, en qu~ s'havia
convertit ja des de l'hora de la seva mórt, amén.

Dos hornes de la funeraria oficial,. profueanen t engalonats, lntro-
dueixen el bagul al cotxe i el xOfer, que els vigila des de darrera el
voLarrt, engega immediatamentJ en soli tari. Unes normes dictades efMa
abana estableixen a perpetuitat que els enterraments de les glories na-
cionals al Pante6 Patribtic seran d'una austeritat espartana, sens~e
fanfarries, 1 tan soIs en presencia del cap de mm Monuments.

Aquest cop, pero, ni ell no h1 assistira. Es al Palau de la Dele-
gaci6del Director t on se celebra la recepci6 deLs pobres t quiel comis-
saz-í , urgentment cridat al tel~fonJ dir~ tot segui t a un grup d '1rltims:

- No ha arribat !
En aLgun lloe, entre la vaqueria i el Pante6, el eotxe, el xofer i

el cadaver¡han desaparegut.El cap de serveis, amoinat~ declara a l~ac-
te :

N. hi ha dubte, ~s l'oposici6 !
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I ara, plenament conscient de la meya reeponsabilitat, demano als
lectors que es preparin a rebre una sorpresa. Que tate aque Ll.s als
quals ne espanten les emocions tortes es disposin a girar full al
te de tres. Els altres, m~s delicats o propensos a caure en basca,
pregats de paasaz- di re ctam ent al capital VII.
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Un moment, amics ! No correro tant.
NQ cal dir ooro m~afalaga aquesta impaciencia,· pero recordeu que

s~nse disciplina no es va enlloc; ~s una condici6 indispe~sable d'a-
quest ordre al qual ens subjectem amb tant de rigor.

Tornem a comengar, dones :
Un ••• dos ••• 1 tres!
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3EHIS8 ambque quequec omaquf.hotenealjuíhoteniutanpensarhi&tansenzillsinomhandei-
tS9lip xatresencaraemquedaaixl&sortdetenirhosemhaavangatnoemtocavafinslasetma-

naentrantlemoci6elnerviosisme&aquellspocavergonyaaveurenenaqueamagues-
alpotdeláconfitura&ielsditsaltallpersirevolverspistolesganivetscomsapr~
fitenelsbacons&araaveureinclinatendavant&nosencansenfins~sestranyqueno-
selatreguin&telaposindeganesjaendevientenirpotserperqueerentantstres-
qUatrequanhaentratlaltreaix~n.m,opodienprendreencaranOhotenia&araenca-

,
rRqueemcastiguinemturmentinemmatintot plequeneteginemtreclescalcespot-
serjaentincproutotjustcomengaarajarpocaperojaenvindr~messemprelestinc-
abundantssis~vancennotantditadaaquíditadaaílatotalaparetnomplirédese-
guidaensortiramesquenoenperdisgensshadáprofitarqqevermellaempastifaaixo
propdelaportacomengoaquí&capalfonsláltraparetdespréstotesquatrenohihau-
rhprousangnes6cunbbudegollat&notindrétempshandevenirvinlranaveurelacara
que pos enpodenlligarmeles mane .demans&pe ussenseaixoresn1castigsni tortu-
resdepressadepressadepressaapaméstoteslesempremtesdig1talsnolesvolien-
jaleshanpreseselprimerquefanaraentindran&mésquenovolenelsensobra~anfre-
gabéquenGsenperdigens&aratornarhigairebénonhihaeladitsbenendina fina-
m~xcitapodriaambunambmentreamblaltrabojamésqllebojacomBifosmomentapator-
nahitotjustunatacadenoresn1esnotasipoguéscallasiaraemsemblaqueentmncga-
gesdesdahirquenohofagproveillftoaquímateixalmigdelacel.laquenoesperdin1una
engrunabenculivadaambelculgairebéarrandeterranomésaltqueencaramembruta-
ria&qu~tantésm~svalquenomixíarajaesmouenunamicaelsorinssempresurtenpri-
merunlf!11et&aram~eampleunabonapixarradasemblesunamulajasurtcomengaasor~
tir~sgrosperonbmassadursivapenjantestrencarasempreestrencajacauunamica-
de fumlescalfordedinsencaraentincmesganesesperaunmomentnosenaniraja-
torna~smésgruixutmeixamplanosabiaqueenportavaaantatampocun altrecopde-
colldecu1&adarreraunxiclíquidnobBnvém~stoumeixugoamblamatambéhedenves-
carlaalaparetfafortor&tamb~lasangn().mñ1pucposarelsditsarasielsdelaltra
mAnh1ham~smevdaAsangalave~daaveuresiemmarejonopintapintaaixojaestamés
....,...b~agafemReunaltretrostotalaparetnopodraserperoaquíproplaporta-
enea rafumej aéscalentaj aveigelsullsque posaranunanoia caca&sang&pixa tsave}!
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La punyent brevetat d~aquest tragment m'estalvia d~excusa~~me da-
vany les hnimes candides o pudibundes (si ~s que alguna d'ellea ha
arribat fins agui). L'express1~ del continuum consciencia-acci6 al q:ua
potser caldri~ referir-se "amb el tecnicisme d'aprehensi6 "1ntro-extra"
de la realitat, ha estat reduit a un esquema que eli~ina rigorosament
tates les aeeoe í.ací.ons ofehs:ives no referides a 1 'acte actual. Es trac-
ta. dones, d.luna reconstrucci6 hipotetica, 1 aquesta ~s la seva única
'feBlesa. Patser ~o tan accentuada, pero,com podríem pensar de primer,
tota vegada, que es basa en experiencies analogues, personals, reforga-
des per la relaci6 eircumstanciada d'altres expermenciea de terceres
persones que han cone=gut tamb~ el conf1nament involuntari i s'han vist
sotmeses a temptacions semblants t si no id~mtiques, 1 tan abassegadores
com les que assalten la Cunt.

No cal dir res m~s perq ua qued1 clar el propbaf t altament morali t-
zador d'aquesta historia exemplar. Tot 1 així, si algun lector
Clubtes, el negre o jo mateix contestarem amb molt de gust, 1 amb la su-
ficient extensi6, totes les consultes que se'ns faci. Només exigim que
siguin honestes. Sedassers~ aberrantst aetmesons i enganyapastors,que-
den exclosos d'aquests avantatges. Val.
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Havent sopat, el eiujrada Y desplega lea pagines redu~des de "La
veu del poble" i, diseontinuament, llegeix qualques paragrafs d'un ar-
tiele sobre la llibertat i les sevas formes d'expressio dialectica.
seva mullerf que torna a acabar de despa~rar la taula, s'estranyal

_ Has comprat el diari de la nit ?
_ No. Es un d'aquests que de vegades envien per correu; l'he trobat

a la bús tía ,
_ Ah ! Recorda't d'esquin9ar-lo, després. No m~agrada de veure

aquests papers pe.r casa •••
_ N. t'moinis - 11.recomana el eiutada YJ un xicot de trenta-cinc

anys, aIt i cepat, que treballa d'enginyer tecnic en una 1ndúsjria
ram de maquinaria hí.dz-auLí.ca ,

Continua llegint:J sense apl:lc;ar-s"higaire, distretament conscien
de les remora que vénen de la ouma , on la dona renta plats amb aque-
lla, energia tan seva que, quan camina, 11 fa moure els pita amb una
mena de penfoleig estimulant. El pensament l'escomet, l'abandona, ~or-
na a sobreposar-se a la reflex16 sobre la leutura, li provoca una pru!
ja agradable, una lleugera arr1tmi'a del pols ••• Ala aet anys de casets
~questes evocacions encara el pertorben.

Que té de sorprenent, dones, que al cap d'una estona barri el pas
de la seva dona que surt a deixar els eoberts al ealaix del trinxant1
He ha ealeulat amb una preoí.sí.é ben digna dels seus coneixements p rc--
fessionalst perque hi ensope@a com per easualitat, quan fa veure que
s'adre9a a la comúna. De tota manera, a qui vol eng~nyar ? No pas a
eLl.a, prou ae oatumada a interpretar correctament aquella lluisor deIs
ulls" el gest afeixugat amb que 11 toca' les anques, la roentor de la
besada •••
e Deixa ! ~ riuJ amb els coberts a les mans.

Pero el eiutad~ Y insisteix, passeja els dita ea~ les natges,
per qn la prem contra seu mentre despla9a els llavis cap al eoll i els
va abaixant en direceió a l'escot. Ella mormola :
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- Puc deáxan aixb, abans ? UniversitatAutonomadeBarcelona

Té la veu una mica ronca,i ell, progressivament 'm tU!', 'lf6sompa
nya fins al moble sense treure-li les mans de sobre, ben a 1 'inrevés,
car quan la dona obre el ealaix, el ciutada y~ tan correcte si el veie
pel carrer o a la feina, ja 11 ha arregussat les faldilles i 11 palpa
el ventre amb una destresa més propia d'amant que de marit.

La besa després de nou i, a reculons, la va empenyent cap al dor-
mitori, cap al llit, on sembla que s'assereni una mica quan la fa seu-
re als seus genolls i la despulla eonjugalment a eanv1 que ella li fa-
ei el mateix favor. Encara té esma d'encendre el lluIDperque l'acte san-
c10nat a l'església i al registre civil sigui més complert, i, un mo-
ment, la veu drecada al seu davant, o inclinada, o amb la ma avanca da ,

amb les cames obertes, no ho sap ••• Deu ser aixo darrer, pero ara ja
no ho 'veu; no ve~res.

El xiscle del timbre, insistent, l'atura, el redrega lleugerament,
i ella" que el segueix amb tot el cos, per no perdre t L, xiuxiueja :

No •••
- Es la porta •••

Deixa •••
S"ap0dera ara de la iniciativa i reprén un ritme que els separa i

els ajunta, els ajunta m~s que no els separa, sobretot quan el ciutada
y 11 mossega ela llavis i ella 1i esgarrapa l'esquena bo i escGmetent-
le gairebé amb ferotgia, desbridada sota 1~acci6 combinada de l'home i
del timbre.

Ne ha deí.xat de sonar ni un sol 1nstant, i ell, m~s r'lisoiplinat,
salta del l1it , del oostat del qua1 besa eLs llavis inflats mentre re-
cull la bata.

Qui deu Ser, aquest carallot ?

S6n dos. Alts eom ellJmusculatsf amb una expressi6 adusta que en-
cara ho semlblam~s quan un d # ells diu :
- Policia. ,
~ Policia ? - repeteix ell~ automaticament esfere!t.,
- Tenim ordre de procedir a un escoreoll.

La hi mostren, ja dins del rebedor, on adrecen tot mmJljbjhalies de
l1ambregades recelases als mobmes) a les parets.

Ri ha algú més ? - 1i pregunten.
- La meya dona.

Encara ~s al llit) nua, i el ciutad~ Y corre cap a la porta del dor,
mitori que s'ha quedat oberta. Un deIs homes, pero, el priva de tancar-,
la i tots tres contemplen el salt que fa ella en adonar-se de llur pre-
sencia. Púdica, es gira, engrapa el vestit caigut prop de la tauleta de
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nit, poteer oblidada ,que, en
públic escassament entusiasta a jutjar
que, sense entretenir-se més1 diu·:

_ Comencem.
a lsq Eficients i ben entrenats, passen revista a tots els'mobles, fan
9V le saltar els calaixos, eecampen la roba, despengen 1 palpem els vestits,

examinen objectes menuts t fotografies, cartes, i :al.bum dels segells,
Iojl fullegen les-tres dotzenes de novel.les de la saleta, elsfrolums tec-
fB 91 nics del petit despatx, estudien com si l'entenguessin un planol tot
19 lo just esbossat, miren darrera els quaclres, sota el lavabo, l'aiguera 1
BNOl el bidet, donen un cop d'ull a la comuna i fiquen les mans~l dipbsit
~ j'n:Sfl de i 'aigua ••• El ciutada Y 1 la seva.muller, comminats a no deixar-los
fm o de petja, els aagu eí xen mansament.

" .
)!Í en Al menjador fan La primera i darrera troballa. Un de La homes al-

.<;~eldiari que ell, més atent als deures que imposa el matrimoni que
[ie 1 als temor5?expresaats per la seva dona, ha deixat sobre la taula, obert
)1'[ - i tot.,
~:r - Que ~s, aix0 ?
~'L _ Ni espe;ren resposta. Ele ulls experts han copsat a l'acte la im-

p·ortl3.nciade la descoberta i ara eí,epoden mirar amb un esgua ré victo-
l al ri6s.
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_ Bhs haureu d'acompanyar -diu l'altre tot traient-se les manilles
,

de la butxaca ,
Per qu~ ? - protest~el ciutada Y, 1 as senyaf.a - : Per aixb ?

Us .aemb.La poc ?
_ Si l'ha trobat a la bl1stia ! - intervé la seva esposa.

'Ells dos se somriuen per pr imer copo
Tots he diuen ••• Haureu de respondre del delicte de difusi~ d'impre

s.s clandestina.
Si nom~s en tinc un exemplar

_ Se'n pot treure cbpies, oi ? - fa un deIs policies -. Au, allar-
gue~ les mans, que al comissar1 11 agradara de veure-us.

1 1 "'emman111a.
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Capítol VII
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Qui s'atreviria a bmasmar el comissari per al1argar el Bojorn de
Cunt a la pres~ en castig de la seva conducta anti-socia1 ? 1, al cap-
davall, que poteer no l"ha pres a'acord amb e1s seus sUpriors, aquesta
decisi6 ? M~s, i tot : li ha estat imposada. El1}, si 1"esco1tem, més
aviat ha fet mans i manegues per escurgar la penalitat •.

....He aconseguit que la h1 reba1xessin a tres dies; d'aquí no he pogut
passar - explica ~. El cap de serveis preten que el mínim que 1i cor-

. ,
resp&n ~s un dia per cada una de les •.• diguem substancies ••. amb qu~, ,ha emporcat les parets t , de fet,tota la cel.la : sang,vomits 1 excre-
menta. I ben content podeu estar que les dues menes d'excrement comptin

, ,nomes per una.
Tats ela fidels, i eft reverend Prick 0ateix, ho accepten amb re-

aignació, sense fer-hi gaires escarafalls, per~ en Canyís creu que el
comissar1 s'ha burlat d'e1l, que tot p1egat ~s una combinació bruta del
serveis policiaca, aLs quals deu 1nteressar de reten1r la noí.aen llur
poder.

- Sou de mala llei - l'acusa -. Vam fer un tracte •••
1 coropodia preveure jo que la vostra amiga ens faria aquesta por-

cada la vigilia mateix de de1xar-la en 11ibertat ?

Quina vigília'? No l"hi heu deixada, oi ?
,.,.No. Per aí.xbque ••.,

No podeu parlar oe vigília, doncs. Seria vigilia, hauria estat vigi-
lia, si ara. fos al carrer - li recalea ell -. Ve1e.:u com no sou de cap
con~ianga ? Fins i tot us feu un embolic amb la lbgioa.

_ Jo ? - s'enrabia el comissar1 -. L'expressió és absolutament cor-
recta !

eáa

- Ho seria ~i hagu~ssiu cit la vigília del
llibertat. Si és que en teníeu la intenci6,

~ Busqueu massa potes al gat~ v6s !

- Tampoc no es diu aix! - el corregeix 'ell -
al gat. Pero ~~ clar, esteu acoBtumat a pensar

dia que volíem posar-la en
que en dubto.

Es diu buscar~res potes
d'una manera retor9ada
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-47-1I(f;1 falsa, que ara, ja no n'encerteu ni una , UniversitatAutonomadeBarcelona
Biblioteca d'Humanitats- Es que la vostre mala fe faria perdre l'oremus a tothom !

En canyís el subjecta per les eoLapea de 1 'americana i el sac sej a
violentament fins que 11 fa caure el barret.

~ Mala fe ? Us atreviu a acusar-me de mala fe quan us consta positiva-
ment que, sense mi, a hores d'ara no tindríeu ni ofici ni benefici,
que poteer fins i tot seríeu un perseguit si a Ls vostres superiora
se'ls hagués ficat al magí que aquella magnífica idea vostra, la de la
dobl e biografia t obeia a intencion s sabote jadores '{

- Deixeu-me anar les solapes immediatament ! - el commina el co~missa-
ri, pal.lid d'ira.
-Quan vulgu~ - el desafia en Canyís.
- Ara mateix !

Els fidels s"interposen entre els dos hornes i, a una indicació
discreta del reverend Prick, una de les dones inclds s'alleugereix
siblerot de roba 1 inicia una petita dansa voluptuosa i lasci~a amb el
decidit proposit de distreure'ls.

Res no val de res. :El comissari i en Canyf s retinguts a un~discre
ta distancia l'un de l'altre, es contemplen corodos galls de panses,
s'amenacen amb el puny, s'inerepen :

....Venut 1
Aprofitat

- Ja me les pagare u totes
- La por que em feu

Els tapen la boca, perb ells mosseguen dits i palmells de mans
menHmiament anbntmes , fan eet'orcoe per al11 be rar-se deLs tentecles
fidelB~ donen guitzes a tort 1 a dret i el comissari, que la t~ més a
prop, acaba per fer coincidir violentame n t la punta de la sabata amb
el ventre tendre de la.despullada que es contorsiona.
- Botxi !-li crida en Canyíe, amatent.

Carcamal 1 Usho faré empassar a punta de pistola, a±xa
Quan els fidels se n'adonen, els d os homes ja estan concertant

desafiament t , tot d 'una, les veus parl en amb precis t ó , . fredame.=nt Se-
ra l'endema, a la sortida del sol 1 a doble sang. L'indret, urnestació
abandonada del metro.

Ne han previst, p~ro, que els caldra forgar la porta i que el serra
ller sera un sapaetre. Ben cert que el detenen a l'acte i,amb eines i
tot, ingressa a les masmorres policials. No hi fa res; en aquell moment
el 801 ja ~s alt i cal aj ornar-ha fins el matí següerrt, quan tots es
tornen a trobar a la porta i, cerimoniosamentt es cedeixen el pas.

Els testimonis i el metge, precabuts, sal~e~ la rasa de les vies,
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des d'on el reverend P:t:tckdirigeix les .peracion iv 'tas~ , ad ce a

Biblioteca d'Humanitatsda extrem de 1 'andana" arma ts amb dues pistoles preYiament examinades
per uns experts que no han acudit perb han enviat unes declaracions
jurades, i avancen tots dos a pec a poc, comptant els quinze metros
per cap que, d'acord amb les instruccions del reverend Prick, han de
rec6rrer abans de disparar. Aleshores s'aturen, esperen la veu de co-
manament, alcen ies armes, apunten •••

Foc t
Els trets desvetllen un devessall de ressons~ue els multipliqu.en

i els perllonguen pel túnel baix i estret, pero tots dos homes conti-
nuen dempeus, il",le608, potser una mica encongits, amb el cap ben en-
fonsat en el coll, eixordmts pel rebqmbori. Cal que el reverend repe-
teix1 dues vegades més 1 'ordre d 'agredir-se pe rqué provoquin de nou un
altre allau de resson~mcies catastrbfiqqes entre les quals se sent el,
crit angoixát del comissari

.Aiii !•••
El metge, seguit deIs testimonis, escala la paret sense agilitat

iJ mentreen Canyí s s 'immobili tza,,.encara indemne, tots envol ten el po-
licia que mostra una ferida superficial, perb de sang escandalosa, al
bra9 esquerra. El doctor hi treu importancia i diu :

Sang senzilla.
Oal proseguir, dones; el desafiament ~s
El reve ren d, que s'este.revelant com un

que wra tots dos homes només utilitzaran una
missari no pet servir-se prou destrament del
el seu adversari no lluiti amb tots dos.

Repeteixen per tant el passeig per l'andana novament escombrada
de testimonis i, arribats a la distancia reglamentaria, s'engeguen en-
cara un parell de trets per barba, dos d'ells sufi~ientment certers;
en Canyis augmenta les seves poseeesd.one amb una menuda clenxa on ja
no ereixera mai més el pel i el comissari aJiT'mmmthm s~enriqueix amb un
petit forat1 sota mateix de la rascada anterior, s'n6 que ara la cosa
1nteressa el mdscul flexor.

- Res d'important - assegura el doctor.
El comissari, en sentir-lo, es refa prou

seu contrictant i tots, comrnoguts, presencien,
ria l'incident sense la imprudencia que comet,

.,..La justícia sempre preval ••.
Quina justicia? - salta immediatament el comissari.

- Negareu encara que defensaveu una mala causa?,
Ben cert ! Hem satisfet l'honor, n. la justicia.

a doble aang.
jutge perfecte, dictamina
pistola. Ates que el co-

fj

br-ap ferit, és j us:.t q.:ue

per allargar
l'encaixada
en Canyís en

la ma al
que liqllida-
comentar :



":"49- u B
En Can;yis branda el cap i s "eixuga amb e1 dora IJrsiYA ," olti:HleJgllDctie

Biblioteca d'Humanitatsminiscula de sang que li ha caigut sobre el nas.
_ No escarmentareu mai ! La yottra lbgica defectuosa •••

Pero el comissari lJl1nterromp :
_ Ja estic cansat de lligons ,! Pergu~ ara l~atzar us ha afavmr1t •••

L'atzar , La dest~esa, deveu voler dir.
Si agaf~veu les pistoles com un carnisser !

- Més ho o.eveu Ber v6s, amb el vostre carrec ••• Aixo o un infelig !,.....Calma, calma ...reeomana el reve rend Pri ck,
Pero el comissari, solemne, es treu el mocador de la butzaca amb

m~ del brag il.lés i d6na u~opet a la gaIta d'en Canyis, el qual es
precipita immediatament cap a les pistoles. Fins després no reacciona.

- No vull que m"'acusin d 'assassinat. Ens tornarem a veure les cares
quan tingueu el brag en condicions.
- Per,~que esperar ? En tinc prou amb una mh •••
- Llengua, teniu !

- Si ?
~l I ara ~s ell qu1 es llenga sobre les armes Els testimonis, pero,

:olL el subjecten a temps, l'arrosseguen cap a la sortida sense fer cas dé
IB'Iá les seves protestes, de 1 "'entossudiment amb que no para de girar-se
: - tot,cridant :

- La pell us faré, una al tra vegada!
Aquí us espero - contesta en Canyís.

9IJp Ben entes, s'hauria d'esperar massa; per aí.xb, al cap d'una esto-
a.tm na, segueix mansament el reverend Prick cap a la vaqueria on mttl!srnmBIJ1lmrnm

le dues adeptes novelles de l'Esgl~sia de la Relativitat Objectiva es pre-
paren a rebre el vencedor.
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Capitol VIII

fH,}

A les vuit en punt del mstí, un home s"atura al bell mig de la
Pla9a Principal, es~reu el gec, els pantalons i els calgotets, que dei-
xa amuntega ts en un cost at, es penja dos retol s de cart6 a les mans i,.
Yestit únicament amb la camisa, alga els bragos en creu.

Els transeUnts, escassps en aquesta hora, escurcen el pas, tenen
un moment d'ino.ecisi6, es consulten mútuament amb la mirada recelosa
a la fi, dos d~ellsl m~s encuriosits o gosats, s'atansen a l'home i
llegeixen les inscripcions, tragades amb tinta vermella i en una escri-
tura clara :

.eó B,
.t o 9'1

01"1 -

e 'I -

lJ -
ir. -

U8 1

3 G9 Qui pot parlar en nom del poble, si
el poble no li d6na la seva veu ?

diu el primer; i el segon ~
La dignitat ~s de tots o de ningú,
i ara ens ~s negada i us la negueu.

S 'hi a tansa m~s gent, i tots llegeixen en ailenci sense que 1 "he-
me faci cap moviment ni els adreci la parauLa , Emmbb í L corn una esth-
tua, mira al seu davant, cap a l'edifici de la Banca Nacional.

M~s i m~s transeünts fan una parada al seu costat, i ara ja n'hi
qu.exiuxiueigen i bescanvien unes frases timides i breus ,com espanta-
des, abans d'enretirar-se en un costat de pla9a a l~espera deIs esde-
veniments o, si tenen pressa~ de proseguir el carní cap a la feina.

A les vuit i dotze, dos policies fan llur ap ar-í c í é , peL que sembla
no preme~itada, it sorpresos per la indument~ria i la posici6 de l'ho-,
me, s'acosten tamb~ a donar un cap d'ull als escrits. L'interpel.len,
amb br-usqnue r-í.a, gaireb~ verme Ll.s d'indignaci6, pez-o el1 no contesta, es,
limita a redregar una mica més els bragas que se li deuen cansar •

. Al cap de trenta segons, els dos agents li arrenquen els cartells
de les mans i se l'enduen senee que ell hi pposi cap resistencia.

JA -

rs'! Bq

A un quart de nou en purrt, un segon individu s"atur~en un extrem
la Placeta Vella¡t fora de la protecci6 deLs ar-br-es,es lleva els pan-
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talons i calgGtets, el gec i l'armilla, ho deposi
pedra on no seu ningú, smbjecta dos rectangles ne
tes dels dits 1 posa els bragos en creu.

Dues criatures que van a escola z-Lue n, perb ni elles ni la ma re ,'
que les acompanya, no tenen temps de llegir res, car la dona, cauta,
s'apre ssa a allunyar-s e d'aqu ell veina tge peril16s ..

Els honors de la primera lectura corresponen a un foraster carre-
gat de maletes que fa una pausa prop de l'home, al qual s'ha atansat
amb un atreviment, o una incons cí.é ncfa , que de seguida encora tja d'al-
tres persones a imitar-lo. Una d'elles, un vell mal afaitat 1 camacmrt,
fins i tot confegeix en veu relativament alta el dontingut dels dos

s'.¿slq cartells.
Negueu-vos a col.laborar

US9V aembla que rondini abans de passar a 1 "a 1tre4: on diu :
Llibertat, are. i aquí.

N#hi ha que se separen rapidament, temerosos de comprometre's,pe-
sI s ro tot de vinguts de nou ac crren ja, atrets per aquella peti ta aglome-

raci6 a la qual demanen claricies que no obtenen Hi ha cares consiro-
ses i cares alegres; gairebé totes es miren '1'interessat amb una
sió llunyanament aprovadora que ell no pot observar : des de bon comen-
gament que ha tancat els ul18.

El vehi.le policiac que frena sorollosament arran de calgada provo-
ca una escampada tan general i uniforme que, en arribar on l'-home es ma-
nifesta, els agents ja no tenen cap necessitat d'obrir~se pas; l'home
torna a estar sol.

El sergent qu~omana la petita forga llegeix les dues frases sense
+ donar, senyals d'emoció i, seguidament, amb un cop energí.c, aba~ la por-t SJ:.)"

ra contra el brag dret, que cau, com mott.
9J:.Jp - Som-hi,- 11 ordena.

~a8n S6n exactament les vuit divuit.

as sx

im Ln!

I .JJ.rn

1 e.ill

laov

q o n

A dos quar-ts de nou en purrt, una tercera persona" una noia, pren
possessió d,'un dels raj ols quadra ts de la pi!aya del Rovell de 1 "Ou , es
treu el jersei pel cap i la faldilla pels p eus i, únicament drapada amb
bragues 1 sostelhidorsl adopta la posici6 .de L crucifice.t, sinó que a e-
lla 11 pengen dos cartells deLs canells •

se~enten corregudes i exclamacions mentre un escamot de mascJes,
gairebé tots pixatinters" travessa la plaga per tal de &ontemplar aquell
meravella des d'un lloc m~s privilegiat. La noia es prou bonica perque
tardin una estona á adonar-se dels retols, no pas menys provocatius
ella. El del brag dret de.lara :

6mB
.r:m.tl

[ ef,



-52- uProte steu. sempre contra 1" ordre
amb una peti ta fletxa idealment
frase continua :
si no +especta els drets humans.

Hi ha m~s exclamacions i cops de colzes, els esguards es passegen
rrqs\ dels missatges a les cuixes, al ventre, als pits avaramen t protegi ts

de la no ía tara envol teda peruna mul titud ereixent 1 inclinada al comen
in ;:ts tari gruixut. Ella, asbupe né ament serena, va}mastegant xiclet.
iJJ dm La plaga s.l'.mple,s'obren balcons i apareixen els prí.mez-aprism~-

a~J'I,ticsen mana madures o senectes que negligeixen, a favor de la oarn
aal rosada, el contingut de la proclama. Qualques dones, a distancia res-

S;:t~B peotable, posen cara d'indignades i xiuxiueigen mota eondemnatoris
que atenyen tata la joventut.

La policia, alertada des d'una cabina telefonica públic~1 n. aeut
fins a tres quarts, pero ha fa amb abundancia: quaranta-Tuit agents
a les ordres d'un oficial s'obren pas praeticament a garrotades i en-

OJ- ó tre mmmmmm, or1te que 1 'aldarull cí.utada absorbeix amb tota facimi tat
01;).8 Quan els primers aoonsegueixen d "'arribar prop de la noí.a, per terra ja
1 "lelf hi ha ben bé dues dotzenes de ferits.

L'ofioial es queda palplantat i, amb un gest lent, s'enretira les
nema ulleres de sol. Amb la mateixa lentitud,1a la volta entorn del ooa im-

mbbil, llegeix'la trase, es mira la cUlpable, alga els ulls fins als
ali .8~ seus u1ls que ara tenen una expressi6 menyspreativa, i aleshores pro-
a811 jecta violentament un brag enlaire.

Dos polieies, un a cada costat , escorten la noia cap al vehiole
que eLs espera amb les portes obertes. L'oficial, a darrera, fi ta Illib.a

lBUO' l'esguard en les natges que ascil.len lleugerament, doloes i sense pD.-
o o El'l vocaci6.

B'XÓS i 'a 'acaba
ib es: re, on la

,1: 9JJ

láme

1: 01

s IT''f o j

n:l.8¿j
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Un anonim
L~acabo de rebre per correu ordinari i, com és logic, m'apresao a

comum car-d.oa'Ls lectors ,complices me us en aquesta aventura que, pel
que sembla, ens pot portar complicacions. (Ja veig que n'hi ha uns
quants que ae'n van; aquest plural no els fa gracia).

Heus ac! el text :

"Et vigilem. Fa temps que no et perdem de vista. Vll viu, doncs.
No e~s agrada gens/el que fas. Tenim molta pac í snc í a , pero ara ja
se'ns acaba. Abandona 1~ediatament aquesta obra de caníbal mal-
parit. No tomerarem que arros&eguis el bon nom de la p~tria pel
fang. T'has venut a,l'or deIs nostres enemics. Mira de no cobrar
en plom~ La nostr~m~ ~s tan ,llarga com'la no~tra voluntat d~xter-
minar totes les cuques ver~noses que no llauren dret. No et tor-
narem a avisar. Amb nosalt~es, 's a la segona que va la ven9uda»

\He quedat degudament impressionat, 6s caar. Pero no m'explico cem
aquests eLeme'nt s 'tan ma aal.eshan pogut entrar en coneixement del manus-
crit. No l'he llegiT a ning6, no l'he confiat a ningú, gairebé ni n'he
parlat.'~s possible que •••

si, falten setze phgines; ho acabo de comp rovar ¿ Algú les ha pres
de casa. Pero gui ? A veure, fem memoria de les persones que m'han visi-
tat durant aquestes dues setmanes darreres ••• El cobr-ador del gas, el
de 1 'aig~, el de 1 ~electrici tat t el del pis, el de la casa en vam com-
prar el w'hte'ra pagues ,el paleta que duia lB,factura d 'unes modestes
reformes a la.cuí.na, el llauner que ens ha earregat cent vint p':'afies
per aesembussarla canohada del lavabo ••• No ho entanc; sembla que nomás
pass í.ngent a cobrar, per casa! Ah, sí ! Tamb~ han vingut un parent
llunya que, una vegada l'any, té necessitat d'impressionar-nos amb la
relaci6 detallada deIs seus negocie cada cop m~s nombrosos, i un desco-
negut que havia sentit dir que posavem rellogats per tal de compensar
d"'unamanera o altra la crisi de 1;edici6. Potser ~s aquest, doncs ..
L'excusa és una mica priD~, ben mirat. Sí, de segur que devia ser ell.
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Oh, si ! Ara recor~do queFl vaig h2.ver de deixar ffitt~~o&)rmc~Bme~~
patx; algú trucava a la porta i al pis no hi havia n~te~Ij1!n¡w8at~s
pot negar que va ser lJ.est.

Per si algú el veu, facilitaré ara la seva discripció : si fa no
fa, d'un metre seixanta-vuit d'algada; complexi6 robusta; cara afable,
amb un granet sense pus a la ga1ta esquerra; bigoti discret, de per"1ona
madura tot i que no devia passar deIs vint-i-cinc anysj nas afilat i
llavis plens; barbeta arrodo~ida; ulls enfOTI3ats i petits; lJeugerament
curt de bragas; cabells negres, pentinats sense clen~a. Vestia panta-
lons grisos i americanR fosca de tres botons. camisa blanca, a~b el

rrumo:co11 una mica. arruga t, i corba ta de colo r perla. Senyes pa:bticulars :
8 e~ una boasa al costat esquerra de l'americana,sota l~aixella, que ponia~ ,

,;trrS1J: indicar la presencia d 'un revolver.,
Possiblement es tracta de persona perillosa. Si el ve~eu, no féu

l"heroi; eviteu-lo. ~¡o cal que mo rí.ntots.

S91Jp
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Cap~tol VIII
(Continuaci6)

.Leo.
d sm

A treo quaz-ts de non el'] pun t , a 1'hora precisa que els poLecá ea
detenien l~ neia. una quarta persona, aquewt cap un vall, es despulla

r srí ' a la plaga de'l,e Corífeus i anb un ges1; forgat, él 'artr{tic. recull la
roba entre eLs seu s p eue abana de de:;:-;T!-¡ 6fj' r eln b ra coe de gud amerrt p ro-
veits, ale extrema, de oarte11s amb ine;cripcions.

l~S un indret concorregut, pTOp del ne z-cac , i no tarda 8 tancar-lo
un e ero Le de cOI!lpraé!.furefl i de vmrors entre e Ls qiu Ls , eLs qui el co neá
xen , poden veure el d5.!.'e(;tor de la plaga. La aeva aparicí6tperQ, es
fugitiva, ja ~ue de segdda que llegeix el contingut deIs cartons,

Al raI'lat 1i eobz-en pa at orj

i
}~sijem far"Gs de fer bee ee !

gira cua i 6e'n +ornn al mercm'l.al; no ~s pa s delshui e~ pe rd en el 110c
• G"par ur.a ampru tonc a.a ,

Les dones +arspoc no resL ije ixen geir , pfJrO el pl1blic es ronova
ae nae de cau.re , ben a l'inrev,~St s'obbe:rva una tenci no ta a l'auament
i un inteL'~s PlI!l!!ll!llflI12J.Ib ao cerrtue t qua n un noi explica a la rodona :

A la p18e€ltt? Velj.8 te,I!lp~ n'hi hav áa un •••
- Desp1..l11.at ?

sí. 1 anb uns escri'CB, coro aQueste
- No seria el ma+etx ?
- Era jOV€, a queU .• J'ltsprés, 12 polieia se l'ha endu t ,

Tamb6 8' e ndu en s L vell • .Ara 86n dma ánapec t oz-e q ue e 'idebtifiquen
i l'obliguen a vestir-se sense deixar ni un sol moment els c1stells de
la COI!lpra; la fan ella, perqu~· é~s resulta m~s economice Mentrestant,
1 "inter.l aguen.

1.'1 1 ., ,,. • ..
..Lo ve r i , que potser es a crd , es fa re]1et:u' les p.r eguirt ee , pero es

compren qUE:! es t ra o ta de pura c oq uetc !..'ia. Cada e op e orrt ee 'G8 el I!H: te ix :

- :Bocee !
1 el pi tj or ~s que, en alguns rac ons prou a11 unyat s , ele badoes 11
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A les nou en puht, una cinQuena persona

A un quart de deu en punt, una sisena pers0na

A doshuar"ts de deu en pun t , una setena persona

A les .\les en punt de la jrardR, IR persona que :fa vint-i-Ginc, una
dona a 'une trente F.\11ys, robusta, inicia el segon cicle de 1 'ope.::.raoi6
a lR Plaga PrincipRl, on es des pulla ~e p~l a p~l, gira un dart6 si fa
n'::;o í~[:id 'un met r-e qua dz-at lb o fe ze Lx el seu text a la ge nta da que imr!le-
diatament a'aplega

Par que ens he u despulJ.at ?
La c í.r-cul ac í.ó s "a t uea , els pa es ang ers ~e tramvies i au't obus oa fan

parar ele conductora i aban~onen ele vahiclas, ela clienta que feien
el ilel'IDut als bnrs s'afuen cap a les portes, sanze pagar, tot de vai-
16·t~J s'el.ifi1en a lera bz'anqu ea mén a Lt as deIs ar-br-ee , als tanela, als

deIs entresols, ala eostres deIs vehicles •••
La. palie Ls aVE! n93 a pen, des de tres blocs de C8 ses més e1'ülEi, on

han hagut de de í.xa r el s co txes , i van r-epa r-t í.rrt l::"enya gressa per tal
d"obrír un 8010 estret en la nar: r-emor-os a que. tor.a a ta:l:lcar-se a llur

,

,
La muJ.titnCl. Ln'í.c í.a un mov í ment indecís, Q~ Geguíment,pero d'un

extrem ~e pLaca .a 'a198 un a veu que ac aba d' es tabli l' aas oc í ac í.ons :
- A la placeta Vella'!

I la gerrt , eo m fuJ.thim1da per una aobta da c oapz-ena.í.ó, gira cu a , s #es
muhy entre eLa ootYe:: que obe t+ue í.xen la. ca.Lca ña , c or ze 11er les vore-
res, es d ee bo ca ca p R Lr; pl.ace ta on, al mornent que hi az-rí ba , un x í.é'ot
jovel'let, de d í nou o v í.n+ AY1YS, comenc a a ~l!1...rn dee co rda r= ee els pan-

r talo:ns • .Al s eu davan t , gira t co nt re el torra, reposa un caz-t é d 'un me-
tra qua dra t , apr-ox.í.madamerrt ,

Ouan 1 ;alQ.a, ja totelr1ent nu , el pobre l:!.egeh:

Ena Rvergo~yim de l'ordre,
Pero tot ~.'sgents han eegnit la :.'iua08 humana cap a 18 placeta Ve-

i el 'noi ~s i1!lInsdietament hiseat pe r mitj3 0Qtzena de mane amples

darrera
La dona e Ls 8:2.rpC1"8 arnb la panes rta contra el ve nt.re y entre eLs

p i ts que se :n"escspen pe r de.lt i el pubis pa z'cLaLmen+ v:isible per sota.
La. ni a r renquen amb una e st re hada , lí'esquincen a ene e TLcncaz- el) tl'onsos
i,a pes d.e bza coa , pej~ C.i3f'1Uí'lt La genta0.a, s'emporte11 la pe r-toz bndo ra
í;¡1lE'\ eomr í.u ,'lJ
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i andur-Lde e que, sense delicadesa, el gaz f'e í xen pe ni r'Sffiit:lt\:tffiIfI'1tiltJJ.

carnes, pele bragas, pel ell, 1,al cap d'un IDoment,el
a la gabia d'una camioneta de les forGes de la pau.

L8.geritada, a r a sense que calgui el galvanitzador d'una veu más
espav í.Lada , €'mpr~n una nova c oz re guda , aque s t cop cap a la plaga del
RGvell de l'Ou, on al cap de cinc minuta irroI'lp una veritable riuada,
a er ea cuda pe l cami 1 tan impetuosa que ga í.ro bé esclafa l'individu aom-,
rient i aene e ni un fil de roba " pero reIativament protegi.:b pe r la pan-
carta de dimensioDG atan ar on ~~~_~rit :

N0 serero lliures si no ens ho guan em
}~Xp:rG~h;aun ideal. :Ningú no e e sen t enca ra ElI!J.b voc ac i,o de mltrtir

0::'1 quan una novel1a ena da de policie~ ea r r-e ga contra la muL't í.'tud , E:i'apode-
,j-fl ra del xicot t , amb mé2 malhumor que .eLs agente que han actuat

98 Principal i a. la placeta VeLl.a , 1 'arlossega cap al cotxe on el xo-
A. 11 :R.t f.cf'e r , darrera el vo Ia nt , e sp era amb 61 motor ;¡e~.

"1 rr \ 1/8ll'pectacle f:l 'ha a ca ba t , Ara ja no hi fa res que tothom galcpi
~r ~'cap a l(~ pl.a ca dels cor-í re us , a tocar del mer oat pe rque , a la 1'1, La

;r ,. poLí.cí.a tar.lb~ ha cap tat el raí se at.ge i e i.no camí.one t ss farcidee d 'uni-
o~ ¡'forme han procedlt al torrent de ciutadans. El protestatari Qe torn,

e1 hi era, no ha tingut temps de manifestar-s8. o po t se r l'heTI det íngut
rf f\ .i quan es pz-epa rava L'indret és ocupat .militarment.

o ': ' ~ t1 ho son tambe tate els al res on, des de les vuit, de quart en
e' ,r,- .: quatrt , homes .i 0 orles' d 'un e:;:¡tnwy mov Lment sub t errand expo s en el con-

cepte que el s mere iJ:: Líur s oc í eta t i el gove r n del ])i1....e etor • .Aparent-
I .J [men t , les mesures 0e le~, a ut oz-Lta ts , prelfi:3ibles i tot com e re n , el e
.t r . han aga fat dcspre v í ngu t.s , ae nae un pla alterna tiu. l~ancats de placea p

s c ompanys deIs detingu te renuncien a pr-o seguir l' operaci 6 o

O t . h í h' . , , ?po ser Ja no ~ &V~e.m.ngu nes .
El temps ene ha dir~ ti No ene dese orat gem, encaz-a ,

sno:

q
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Avui, amb datad'ahir, s'ha rebut el següent comunicat a vuitan-
ta-vuit llars. Lliurat discretament a 'mane de l'interessat o d'algun
dels seus familiars per una peti ta brigada de vint-i-dos hcme s d 'as-
peete inconspicu acostUm9.ts a qu~ els rebin amb la cara llarga, el
d ocum ent raona :

"L'Estrenu Cap de la Delegaci6 del Director en aquest Veral, en
escrit que obra en el meu poder, em di~ :
ORTIRE. - A prepbf3it de la tancada que tingu~ lloc darrerament a
la TOBsa de la Muntanya Santa 1 de les in.estigacions dutes a
terme a partir d'aquest fet, es declarem provats els s~ents ex-
trems :

o

La participació personal de vost~ en l'enmentada tancada 001-

lectiva que, amb l' excusa d 'unes actuacions aconsellades pe)" l..:a
conservaci6 de la tranqui.litat públmca i el benestar general
de la comuni tat ,.procedí a alteraz\Ia normal oo nv í.vbnc í.aentre
els ciutaétans i a red-actar un co mun í.cat ofensiu per al govern
del pa!s; el qual comunitat fou profusament distribuit per con-
ductes clandestins i enviat a l'estranger amb la intencio manifes
ta de desaereditar les nostres instituoions als ulla de les po-
tEmc ies amigues.

"Ates que en els fets al.ludita vost~ resulta responsable,
infracci6 prevista en el Capital 111, artiele 81, paragraf m) i
nota Sisena del vigent Reglament de Conviv~ncia Ordenada, l'Es-
trenu Cap de la Delegació del Director" degudamen;t assisti t

per les facultats que li concedeixen els articlea 10 i 12 d'a-
quest document legal, ha decidi t que la trascendencia dels fets
1 les circumstancies que concorren en la seva persona d'acord
amb el que disposa l'article 31, aconaellen d'impoaar-li .una pe-

nyo ra de CINQUANTA MIL.
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Contra aquesta sane í ó pot 1nterposar tripleni

, . i"'li eCid'H ~ itatsamb caracter, respectivaflent, de pree, ratiflcac o 1 ns svencia,,
davant la Delegaci6 del Director. Aquest recurs s'ha de presentar
en el termini de tres dies habils, compresos els festius no ofi-
cials Q religiooos assimilats oficialment, a comptar des d'aquell
en)q,uesera rebuda 1 a notificaoi6 si. sempre qué , prsTiament, es faci
efectiu 1 'import de la penyora, a titol p rovasí.onat, en alguna de
les oaixes de la Deleg.aci6.

Passat aqueot termini sense que hi hagi hagut recurr ncia 1 pa-
gam~nt, l#autoritat procedir~ a exercir les facultats de oaptura
de béns ,1 de subje ccí.ó personal previstes per la llei.

Notificaci6 que, per ordre, de ll'}~strenu Del e=gat del Lrector ,
1i comunico als efectes indioa ts.

Que la pau l'acompanyi
El Comissari

(firma !l.legible)
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Mea culpa ! Cal que m'acusi de precipitaci6 calumniosa.
Les setze pag'í.nesa 'que em referia en parlar de 1 "anoní.m,no havie

desaparegut ; les he retroba des ..Per error o ba doqueria, foren desades
a la carpe ta que correspon a un altre text també en curs de redacci6.
La ,distracció és f~cil : totes dues car-pet ee, exteriorment identiques,
reposen l'una damunt de l'altra en una lleixa immediata a la taula on
escric. Re s.d'§ixo, pe~o, no'm'excusa Confio que encara sigui a temps
d'lIesmenar o, encara més bé , de prevenir, el dany que podria fer al ne í

que es pensava que volíem posa r relJ.ogats .a casa. Es innocent Anava de
bona fe N. us preocupeu, dones, d'evitar-lo. Aquella bossa susp~cta
s.ta l'americana podia ~sser qualsévol cosa, potser una cartera espe-
cialment ben prove!da ••_ Les aparences enganyen.

Ara, ~s cIar, resulta més inexplicable que mai l'anonim que vaig
rebre. Si les pagines 86n a casa, no les ha pogut llegir ningú. L~obra,
sobre la qual m'he franquejat després amb unes quantes persones en
aquell moment era totalment desc.neguda. 1 no se'm po~ia amena9ar, die
jo, p~r una obra de la qual no tah soLs s'ignorava el contingut, sin6
fins i tot l~existencia o, m~s modestament, la gestaci6.

Cal que entre tote trobem el desllorigaéior d'aquest petit misteri
He d.nat veus sobre l~afer i ara espero les suggerenoies, les quals, hi
pujaria de peus, de segur que seran nombroses i variades.
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Estem d'enhorabona: Cubt, a la fi, ha pogut abandonar el calab6s
on era confinada L, extraor í cí.al.ment. s'ha banyat i tot a l'establiment
clandestí que,prop de la comissaria, regenta un carceller honorari. Els
fidels de l'Esgl§s~a de la Reiativitat Objectiva, que tenen ganes de
celebrar-ho sense estalviar-hi res, ofereixen un a mena de recepci6
llampec davant les portes del Banc Nacional, a l'indret exacte on la

'. ."

sucursal nostrada de la secta fou inagurada informalment i adhuc una, ,ca a 1 atzar-s.Pe r respecte a les ordenances, s ha renuuciat a la idea
d~1nstal.lar un bufet i cada fidel, humilment, es porta la beguda i
l'entrepa.

t,El r-ever énd Prick, que gairebé qufiueja d'emoci6, enceta 1 'acte
amb un petit parlament característi.c :

- Benvinguda sigui entre nosaltres la filla~d'un pare essencial que
resuscitem di~riament en la seva imminencia viril, permanent a través,
d~l temps i de les orbites unive~sals. Restituida a l'ordre dels ger~
man s, l"acollim ara coroel simbol etern de la fontana, del retorn ci-
clí.c, de l'erecció humana Latent o roanifesta, del sanglot visceral que
obre les portes consuetudin~ries de la renovació ! Avui ~s un jorn
d'alegria i de lliris, una fita en la temporalitat d'una existencia
multiplicable i rep etida que, a partir de l'espasme ventral, funda po-

b~es i civilitzacions enllagades pel mateix ritus, agermanades pel tras
bals gen~sic de l'es~~~ie amb vovaci6'de perennitat Recollim-nos dones
un moment abanslde 1 "'Osculamb que provarem d "'unamanera exemplar, en
honor de la retrobalffai en la indidEmcia de la seva femenitat, el nos-
tre afany de restituci6 comunal •••

Pero el temps s~ha plegat i ens tornem a trobar al comengament,
davant del cornissari que acaba de. sortir de 1"hospita1 i que ara, per
prudencia, els tracta CI!l1!l uns desconeguts; fins i tot pregunta
ocupacions) i s'admira de les respostes amb els mateiEOS mots

No semb1a un nom cristih •••
- Som pre-post cristians.
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- Ah ! Biblioteca d'HumanitatsSinó que el p~ec no ~s perfecte. El carce1le! de temps enrera ~s
mort i ben mort (i ara desaparegut i tot), i aquest que els toca avui,
gaireb~ un adolescent, es capmassa en la seva novel.la de lladres i se-
renos de curs reglamentari mentre Cunt, enmig de la cel.la penombrosa,

"rep 1''OsQulpromes pel reverend i encara, com a favor especial, el deLs
dos ganapis que ja ocupaven la masmorra Ni l"un ni l'altre, pero, no
s6n autoritffits a la penetraci6 subsegUent que separa el~ fidels en
grups de dos, renova ts de tant en tant fins al' aparici6 del comissa-
ri, ja (lenit, en deixar el servei en m ans d'un substitut.

Parla vagament de fer-los repetir el jurament i respbnsabili tza elr s n'
reverend Prick deIs desord~s de la tarda en uns termes no gaire intel-)[1SJ.
ligibles :
- Oblideu continuament les caracteristiques de les societats me~nys[91s

volucionades - li diu - Em sembJaque el tracte no era .aquest ,ras Ij. , '
. - Hi ha una terapeutica del shock ••• - comen9a el reverend.
: 'JOJJ

- En tot cas, en~ara no la domineu prou b~, prou científicament Pot-
E Be

ser ho havíem d"haver deixat més cLar , a íxb , No som anirnals de labora-:¡'Ü' Ó

'[te' j t or-í , tanmateix •
...Si parleu amb eufemismes ••• - es 1amenta en Canyís.

El comissari, que no s'hi fa, continua mirant el revereñd, ara si-. tfm
Leno í.ó s i acLaparat, i despr és s'a11unya cap a la porta, des d'on en-a: - cara diu :

JJ 8S'l
- Caldra establir un programa mes coordinat.Len e¿

El reverend, que hi est~ d'acord, el segu~x, i tote mmmmmmmm els
i3ITI3'1l ,',treo surten darrera d ell, inclus els dos ganapies que, durant un pa-olIo

rell de setmanes/es barrejaran amb els fidele de l'Església de la Rela-
9160

tivitat Objectiva sense que ningú hi posi cap obje ccLó , S6n discrets iLs ' b
faran feines menudes, potser amb l'esperan9a, s'ignora s~totalment de-t JJJ1'J
f'raud ada, de pescar alguna tavella desocupada pels mascles prou ocupats

891 \amb els treballs de l'investigaci6 que els obliga afer deligencies a31Gd ,
l~exterior, a interrogar testimonis, a rebre visites imprevistes, nota-n f1JJ ,blementt fora programa, les de la v1dua i la seva filIa Mora, totes

HiOfÍ dues convencudes que la rj!uqUIIRptm,mrhrnrnm clau de la desaparici6 del proto-
S'IS martir es troba entre aquelles parets.

, El cap de serveis,que no ~s exclusivista, les deixa fer amb una
)'ISf

generositat lloable si es t~ present que enreden l'afer i distneuen el
)D~q personal amb llurs provocacions poteer invólunt~ries perb indiscutibles
r¡¡OO

i, pitjor encara,amb l'acceptaci6 d'alguns hOflenatges que, fins a cert[-
punt, els permeten de creure, o d~imaginar, que no s6n totalment foras-
teres a la secta que les ha rebutjades.
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bn Canyís, que ja sup era el seu di s':;gustper uhft{!rs' •A& . ~ll~BaY<fil: a

i, d'altra banda, no ha oblidat el tortell que ~bli~é~~ a~~f~
de tastar, hi torna a caure una tarda que l'arrepleguen amb més tempera
tura que de costum i sense companyia femenina des de cinc o sis hores
abans, quan tot el personal ha sor-tí h darrera una pista infructuosa.
Sinó que aquest cop, de sobte, en pIe atao, oanvia d'objectiu i pretén
d"escometre la terra promesa Sense adona r=se 'n , ha caigut en una tram-
pa.

nA -

a W3'

I qe'
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Sempre ignorar~ per quins motius el creu m~~ digne de oonfian9a,
la vídua pero és ben cert que posa condicions tan comprometedores com
falagueres • .Larla de sacrificis, gairebé 1 'assegura de la presencia
d'un segon obstacle virginal ,contra el qual, al capdavall, nO,han pogut
re~els esforgos ben intencionats del cap de serveis, esmenta les satis-
faceions d'amorpropi que es nerivarien dl'unavictbria a, tot seguit,
posa en dubte que en sigui capag_ Crea prou contusió perque en Canyís,
eada cap m~s preparat per la destresa 8P1b que ella aprofita les paus es,
probablement amb el 1Ioable propbsit de no deixar vagar massa els lla-

vis~ s'avingui a iniciar unes pesquises personals sobre la desaparici6
del cadaver ~ canvi del permís,que aleshores ella li dona graciosament,
d~intentar l~assalt de la fortalesa.

N. li caldria pas, com fa, preparar-s'hi amb una inserció breu i
facil en l'eE?querda cómplaent de la Mora, car en sortir-ne sense consu-

o '

mar i amb una turgencia tan arrodonida que prou feina té a separar la
vara de la oarn del ventre, verifica una penetraci6 tan fulminant i
profunda que l~arma se li escapa per l'altre costat.

- En surten ben bé dos centimetres - assegura la Mora.
La vidua, dones, revela comunicacions interiors secretes i,

diu, 1nsospitades d'ella mateixa, i no cal dir que de la filIa, una
ca enveJosa, pero 'no tant que es negui a'afegir el vas propi al vas
matern que, així, sera parcialment frustrat de la rec.mpensa.

Ara, com que paraula és paraula i tractes són t~actes, queda en
p~u el compromis i el noi, al qual ~s indispensable una gran llibertat
d'acci6, deserta aleshores mateix. Des d'ara, fine a la seva reaparició
viur~ amagat al pis de la vidua.
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URGENT. A TOTES LES D}ijJJEGACIONS DEL DIRl-':CTOR. ORDRE DE RECERCA I
CAPTURA DE LES V1JITANTA-VUIT PERSONES J:lENYORADES A REL CONCENTRA-
e10 NO AUTOR1TZADA A TOSSA MUNTANYA SANTA. SEGUEIX RELACIO. REPE-
T1M URGENT.
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En conseqUencia, les forces de la pau, en una operaci6 de gran en-
vergadura que equiilal a una mobilització general, es concentren a les
quatre fronteres del pais i es van estirant en una línia ininterrompuda
que avanga cap a l'interior a través de valls i muntanyes, de pobla-
cions, de regadius i de deserts; travessa rius i llacs, .arreteres i
línies f~rries, aiguamolls i conJreus i, als boscos, s'atura a examinar
amb cura rnatolls i arbres, coves i fonoalades on els fugitius es poden
haver acollit. Escorcollen ciutats i llogarrets de casa en casa j sense

...•blidar temples ni cases de tolerancia i, a llur pas, van uniformant
homes de les associacions de pares de familia, funcionaris provincials
i forces vives, autoritats municipals i antics guerrers de les classes
passives. A poc a poc, els segueix un estol de dones, mullers, mares,
ger~anes i filles deIs reunits, prostitutes professionals o no tant,
proveldores de tabac i de caramels, admiradores de les virtuts marcials
i vídues de nissaga insegura.

El seguixi és tan nombr6s que cal publicar decrets i bandols amb
ordres d'un nou mm~ repoblament rural que provoca tot de corregudes
cap a les terres mes ufanes, .on hi ha cops de puny i ganivetades abans
que les forces de reserva, fins aleshores retingudes a les casernes, in
tervinguin amb llur eficacia acosturnada Mentrestant s'instaura una pau
sa que els guerrers de la pau aprofiten per fer acreixer l'índex de na-
talitat a les zones on són acampats. ~s cIar que aixo no es v~ura fins
d'aqui a nou ~esos; de moment tot es redueix a una ocupació perma.ent
de pallers, golfes, cambres de lloguer, raconades de muntanya, cellers
i altres re~ugis possiblement discrets, en els quals hornes i oficials,
democr~ticament barre~ats, tasten fruites verdes i madures amb la tole-
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Les ciutats són entretingudes i,per tal de no esmergar-hi un temps
que afavoriria els fugitius, ca~a membre de la tropa té él comes, asse-
nyalat per endavant, d'ocupar-se d"un habitatge particular, al "qual es
presenta ~rovelt del corresponent extracte del full del cens establert
pels serveis de les batllies, que ara treballen a ple rendiment tot i
comptar amb l'ajut deIs jubilats de les darreres pro~ocions. Cada ser-
vidor de la pa u,dones, profess.ional o juramentat passa Il.t sta als mora-
ders del pis que li toca, els tanca en un recambr6 per tal d~evitEr-se
recomptes enfadosos, i procedeix seguidament a un escorcoll sistem tic
Vismtants i criatures nades després del darrer registre censal són me-
nats als camps de classificació perqu~ d'altres oficials que disposen de
les fotografies dems penyo rat.a,separin el gra de la palla.

Sin6 que nom~s hi ha palla. Els escapols deuen haver anat retroce-
dint davant l'avang de les ~orces de l'ordre i de segur que acabarant
per concentrar-se a la capital que ocupa el centre ge omet.r-Lc ament exacte
Gel país. Cada fracas, per tant, augmenta les probabilitats d'un exit
sorolles, quan tota vuitanta-vuit siguin sorpresos potser al mateix bar-
rí , qui sap si a la mateixa casa. Les noticies que en aquest sentit
escampen els responsables entre els homes de la tropa, provoquen esce-
nes d'entusiasme, adhesions caluroses als dirigents, missatges de lleial
tat al Director i d "alt-res excessos en els quals abunden els talls i
la beguda. S'han suspes les normes ~orrents ee disciplina i tots els ar-
mats hi correspfunen amb un sentiment acrescut de la responsabilitat; hi
contrilueix el fet que, du~ant les operacions, no s'admeten denúncies
de furt, violació o assassinat.

A les envistes de la capital hi ha una altra pausa, més llarga i
m~s solemne que l'anterior. Una selva d'homes armats que ocupa uns vuit
quilbmetres de profunditat a partir deIs ravala, acampa colze centra
colze, tan atapeídament que, la darrera nit, es fa indispensable de dor-
mir els uns sobre els altres,en dos pisos C~lculs posteriors establei-
xen que la major incidéncia de coits té 110.';e entre les onze i les dot-
ze, amb un decreixement notable que~s va accentuant fins a les quatre,
Quan, ja prop de l'alba, els guerrers fan un altre vaitot col.lectiu i
em.einen de nou l 'espasa. :Es cert que alguns, més -pr ecabut.s, no han des-
embeinat en tota la nit.

Els primera raigs 'd tun sol indeaís els ve u avaricar en formació mul-
ti~udinaria fins als primers carrers, on e13 elegits se separem del ci-
nyel~qué assegura ll'isolament absolut de la ciutat t , un darre::.ral'al-
tre, penetren a les caseSt sense estalviar els eqificis oficials. Els fu-
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gitius s6n p rou astutr per haver trobat la manera dlIni~e>f ~ , re
, . . é Bi lioteca d'Humanitatssap si disfressats 1 tot de funcionar1s. Nom s les hab1tacions parti-

culars del Director s6n respectades.
En aquesta darrera etapa, que obliga a mostrar-se rabiosamen~eti-

cu16s, els hornes procedeixen de tres en tres i, quan es tracta de pa-
Laus o d'institucions gover-neaent aj.s de deu en deu , r'ef'orcat s ,encara,
per les~orces especials comissionades en aquests indrets. cambra~era
cambra, es'desmunten els llits, es capgiren les taules, s'escorcollen
ela armaris i, darrera cada habitaci6, horo tanea les portes i les sege-
lla per tal d'assegura;::r-seque ningú no hi entrara Els eoLda te de la
pau sorprenen parelles alUit, velles a lee comunes, noies a la dut~a,
families que esmoz aen a la cuina, criatures abano onades en racons in-
sospimats,un moneder fals que no ha tingut temps de fer desapar~ixer
les eines del seu ofici, xicots viciosos que dormen amb dobile acompa-
nyament, matrimonis que fan llit a part, barons dTaparen9a honesta que
encara tenen a l"abast de la ma els fuets arnbque s 'han fragel.lat, fa-
drines madures que s~han distret d;enretir~r-se els godemichés de fa-
briaci6 oriental amb que distre uen lluts nits solit,aries•••

A la porta de cada casa,'un cop enllestit l'escorcoll, resta un
sentinella a tall de guardia i, aLhora. de testimoni per si mes enda-
vant hi hagués algun dubte , Rapidarnent, la línia s "aLlaz-ga, va dibui-
xant el transcurs 1 el perimetre de carrers i places, sisteaaticament
recorreguts peLs escamots de control" L'operaci6 ha estat muntada sense

,
estalviar-hi detall i amb tota pulcritud, com calia esperar de l'Estat
J:lajor avesat aplane jar accí.ons teoriques d 'una magnitud que sobrepassa
la comprensi6 dél ciUtada corrent, ara investigay,envalt, escorcollat,
idebtificat a.r.nm de dalt a baix amb la seva família i ccmmí.nat , deapr-és ,
a no moune peu ni cama del seu pis fins que els altaveus pregonin la de-
claraci6 ofivial que ara ja no es pot fer esperar.

Per~ s~hi fa. A mee cinc de la tarda, al cap de dotze hores d'ha-
ver iniciat les operacions, ja només resten per investigar el barri
central, comerciant, un convent femení i les cotxeres dels tramvies.
I,a les eí.s, ja s "ha mirat tot.

Una reunid apressada de l'alt comanam~t decideix que hi ha hagut,
negligencia per part dels oficials a les ordres deLs quaI.sactuen els
escamota i, vint minuts després, els piquets d'execusid ja s'han format
al pa~ti deIs Esbarzers J l'indret tradicional deIs afusellaments.
Quinze responsables carregats de conde~oracions cauen amb gestos virils,
d'heroi, mentre ele reunits els substitueixen per altres quinze xicots
de fidelitat immaculada.

Cemen9a dones el segon escorcoll de la ciutat, el qual es prolonga
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sense descans fins a les vuit del matí següent, qUHnw~~a~ o ~

Biblioteca d'Humanitatszers t~ hostes nous i l'alt eomanament decideix confiar la missi' a
set generals que,anys enrera, s~han distihgit en exercicis t~.tics a
les colonies ara perdudes, si bé no pas per culpa d'ells.

Prudents i estudiosos com s6n, divideixen la ciutat en quadrícules~
menudes, cadascuna de les guals sera ocupada per tants soloats o mem-

o ,

bres de les forces de la pau com habitants que hi resiaeixen habitual-
ment. Aquets seran reunits al cerrer, davant la casa on viuen, acordo-
nats per unitat ct~habitF1tgei retinguts en aquesta situaci6 fins des-
pr~s de la segopa passada ne les tropes, aquest cmp pela pisos buit~.
La jugada €s t8.ngenial que ..segons es murmura J fins i tot el Jhrector
els envia un mot d'elogi.

Carrers i placea s'omplen de gom a gom de grupets separats que no
poden fratermbtzar perque Éüs en p riven eLs policies, liuulihmwt.u!l esparve--
rats per unes mesures ten severes que n. saben fins on els podan afec-
tar si també aques1cop la maniobra fracassa. Tothom observa, p er f'oz-ca ,
un silenci que no s'adiu amb el paranna senzill del poble i les mares,
que ploren en s.ecret, ofeguen o om poden els xiscles i protestes de les
criatures afamades; fa p:rop de vint-i-quatre hores que ningú n e ha men-
jat un mos , cP~ h¿~

Cap a la matinana següent, els altaveus alteren la
quietud en escampar a tort i a dret les darreres ordres del comaname~nt.
Qualsevol ciutada que tingui mWmmIDmernmnm notícies, per insignificants
que siguin, d'algun deIs perseguits, ~s obligat a comunicar-les a 1'ac-
te al ~ap de1~escamot ~ncarregat de la custodia del grup, el qual, al,
seu torn, les comunicara al seu superior immediat per-quqaqu est en doni
coneixement, a través dé la jerarquía, al comit~ de generals reunit en
sessi6 p~rmanent. La desob€di~nciB a aquest deure ciutad~ serA castiga-
da a;nbla pena de mort de l'interessat i el bandejament a perpetliitat
deIs seus familiars fins al tercer grau.

Quan l'altaveu calla, un silenci més espes agermana els ciutadans
impossibilitats de comunicar-se i els soldats i policies que ara potser
encara estan més esporuguits que llurs presoners. Hora darrera hora,
la situaci6 es perllonga, tensa, plena d~auguris malestrucs i de remugs
de budell incapa90s de sotmetre's a la consigna. Ni la sortida del sol
ni la posta no alteraran aquest estat de coses, cada cop més agreujat
pels plors de les criatures, pels treballs de les velles que cauen en
basca, per l'acompliment natural d"unes necessitats que cada acü ha de
fer dintre el cercle clos de la seva rotllana

Ja s6n les nou tocades de la nit quan els altaveus comuniquen que
se snspen 1'.peraci6; s"ha sabu t que els eacapoLs havien t rave esat la
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38 frontera dies enrera, a bans de mobili tzar-se les f9HiM taOO n álleBaru 191a

~~ de detenir 1'othom se "n pot tornar a casa. 1 gdicies lJjg.1fPt~~d'bl T! ~~~ora-
:1L ci6 .•
)1 L~endema, perb, es comen9a a rUMorejar que el grup que ha tra~essa

la fronéera ho ha fet la vetl~a mateix, i que no era tan nombr6s. Es
~r~ tracta deLs set gene ra Ls, exiliats pe 1 ])ire ctor, el quaL el s ha conce-
:1:rf dit la vida en atenci6 a llurs merits passats, c c'Loní aLs , pero no els
Clfll ha estalvia t, en canvi, 1 'humiliaci6 de treure 'ls ele gaLons i, per
3f! tarrt , la pens í.ó , Encara que sembli es t rany , n'hi ha que se n'alegren.
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Fa d1es que em pregunto, 1 no dea pas ser jo sol, a qu~ obeeix el
silenai de l'Esgl~sia Regular davan~ el predomin1 que va adquirint l'Es
glé~ia de la Relativitat Objectiva en un país traaic10nalment tan sus-
ceptible a les sectes. Confesso que m'1ntriga. Al capdavall, el reveren
Priak i els seus fidels han aconseguit d'infiltrar-se i afegiria que
sense cap e~forg, en un aparell tan poder6s com el policiac. No hi fa
res que llur sta tus sigui un x í o espe cí.eL, ambigu 1 tot; el fet ~s que,
d'una manera o al t ra , compten amb la conf í anca de les' forees d'ordre,
i a í.xb fins al' extrem que el cap de serveis i el comissari toleren de
bon grat llur participaci6 act1va en afers tan delícats coro ell de la
reuni6 deIs mandarins a la Tos.sa de la Muntanya Santa 1 el de la desa-
parici6 del ca d~ve r del pr om.martir, tot s dos mat sria clas sí.f'Lcada se-,gons l~rgot oficial •

. Qu~ hi ha, sota de tot aixb ?
No'queda exclosa alguna aonniv~ncia poa confessable, per~ tamb~ ~s

possible que l"'Església Regular igncíri encara els maneigs de la secta,
potser fins i tot la s eve exist~ncia. Hi ha mot áus per creure que, ofi-
cialment, no se li ha comunica t res Es prOl/sabut que le s relacion ~e
l'Església Regular i els pOdE~S pdblic8 no s6n gaire amicals; ja no es

.donen el bec, com antany~ Ben a l'inrevés, comencen a discutir-se as-
prament güestions de competencia que poden menar molt lluny, s1 molt
c.nvé fins a una ruptura que, s1 es produ!s, afectaria profundame=nt
les estructures de la no stra s oci eta t.

Potser peco per malícia, per~ se m'ha acudit que tal vegada el sis-
tema s'esta servint de l'Església "de la Relativitat Objectiva a tall,.
d'algaprem, coro a mitja de pressió. Ben cert que no ~s cIar com pot ser-
vir-se d'aquesta bona gent si manté llur exist~ncia en la clandestini-.. .tat, pero no perdem de vis-ta que els brgans de govern tenen subtili tats
el sentit de. les quals no arriba a 1 'á..:::bastd eLe ciutadants c orrents,
El -t ernps ho dí.z-a ,

Ara com ara, no s "ha manifes tat res i, pe r tabt, no hi ha cap indi-
ci que permet1 de conjecturar el futur. Ni m'ho prpposo, naturalment.



-7m ....
La na rr e céé , com ja es deu ha ver observat, a va nc a Q"n~ª' ¡¡:] t' theadeEHta flona

1 d " t . b t' t d' f Biblioteca 'Humanitatslloc e s es evenlmen s, o Sla que, am pe 1 es 1 erenCles 'nores o,,
a tot s stí rar , de dies, els ~s cont.empoz-ání.a ,

)~
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Des d'algun lloc del Pé\{S

Motius totalment estranys a la redacci6 d'aque,<3ttext, si bé estre
tament emparentats amb la sí.tuací é , m'han obligat a escapolir-me del
meu domicili i a cercar'refugi prop d'una familia pagesa que, des de
fa temps, em té reservada una habitació - i sospito que també la filla.
S6n gent de rnolt bon consell que, de vegades, em sopprenen per 11ur cla-
rividenci~. Es així q~e, gracies a ells, o més concretament al cap de
casa, un vell for<;a garneu, he pogut aclarir l'assumpte de~'~nonim.
- s6c del parer - rn'acaba de dir -que el vostre comunicant es referia

més al~OnjUnt de la vostra obra que no pas a a í xb que encara teniu in9-
dit t , pel que veig, a mig fer. Que diu, la carta? "Abandona irnmedia-
tament aquesta obra de caníbal maLpa r-Lt " , oí, ?

s1. Textualment.
- Dones no falla: us aconsella de renunciar a escriure. No vol que

deixeu aquest treball que teniu entre ma re, sin6 que no en feu cap. Per
a ell, si ~S~Ofl ens pensem i com fa creure la seva carta, tot el que heu
publicat ha de ser per for9a "ob.ra de can fba I maLpa r-í t v ,

- Corohe sabeu ,? M'heu 11egit, potser?
,....No; ja sabeu que tinc poca lletra jo. Pero les oreIle s, gracies a Déu ,

encara les tinc bones. La gent parlen, i hám escolta ••. m'enteneu ?
L'entenc. 1, de sobte, m'adono que m'acaba de penjar una medalla.

Sí, s6n llestos, aquests vells. Caldra que em fixi una mica m~s en la
no ía •••
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Clima

El c1utadl X, assegut a la segona butaca, entrant per la dre~a,
jo de la renglera dí.vuí.t deL "Cinem.a MOdr", es desperta amb un petit es-
ill pant. Canonades ? B~, s6n al llen9, en ara passen un documental que,
1 oom diu la veu en off, va ooatar 1 a vida a tres membres de l'equip que
a el filmava a primera lírtia, entre els oombatentis, Es tracta d 'una de
1 les dotze o quinze guerres localitzades que tenen llec en aquest mo-
o ment, i el cí.utadá X, aco stumat a que sempre hi hagin hagut coní'lictes

o,b81.1ics des que, vint-i-nou anys enrera, la seva ~e el va posar al
m6n, ~~'hi ~apfica gaire. Al capdavall, també s6n prou tristes les
seves circumstancies. Fa deu mesos que a'ha quectat sense feina i durant,
els quatre darrers no n'ha cobrat ni cinc, l'assistencia als obrers en
atur f'or-cés , for98 magra, cessa aut.maticament als sis n esos ,

Fa temps que viu practicament de·m.ira~le. El seu raID, de vidrieria,
passa per una crisi severa t , tot i que .~s un bon oficial, enlloe no
ha trobat ni l'engruna de m.itja jornada, d'unes hores, d'un treball e-
verrtuaL, Sobren epera ris'-p rou que ho sap , Per sOI·t, el ciutada X és
home solter, sense obligacions presents ni futures des que s'ha cregut
en l'obligació de renyir amb la xicota. I, per més sort encara, viu a
dispesa d/una santa dona que, compadida, tolera que dormi a la seYa ha-
bitaci6, en un matalas que cada nit esten a terra Una altra dona, més
jove i cambrera de r-eat.aurant , li reserva de tant en tant les sobres
deLs clients llepa fils .í , ar a i a dés, fins i tot li esmuny unes monedes
a la butxaca. Es clar que s'ho oobra un cap cada setmana, el dia de fes-
ta, i de vegades potser adhuc amb escreix usurari No hi fa res. Des-
prés d'uns temps en v~nen uns altres.

Mentre els espera, es passa les tardes dardant pels carrers, assegu
al moll, on en dues ocasions ha tingut ocasi6 de perseguir un taxi pex
compte de Yiatgers carregats de maletes, o mig endormiscat en aquest,
cinema d'entrada facil si saps que al costat de les comunes hi ha una,
porteta d'emergencia sense oontraaar t , en general, oberta ..No hi va pas
perque li agradin les pel.lícules, sin6 perqub és un lloe de bon r-epb s,
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S 'hi estaria bé si no fos per aquests recargolameñJtp@e~A~§eJMIj~lona

iblioteca d'Humani1atsencara no s'ha acos:tumat a dejunar. Ara mateix li n agafa un de forga
dolor6s que l'obliga a inclinar-se endavant, amb les mans premudes si

fa no fa a l'altura del melie. El sofriment fins i tot li provoca una
menuda transpiraci6. Es veritat que ara,feble com esta, sua molt facil-
ment

Es fixa poc en la pantalla, perb els sorolls n. se'ls pot estal-
viar. El locutor crida molt, eom si tothom fos sord, i, quan calJa,
es deeenva den en marz ee guez-r enea estrepi tos e..i i obsessionants De spr-é a
cessen bruscament, quan les imatges del combat s6n substi tu"idea per 1 s
panor-anrí.q ues d 'uns toasals i d 'una carretera en zig-zag per la qual cor
ren tot de ciclistes, de segur que estimulats pel xerraire que, només
calia ! també hi diu la seva.

«rt», rR;'", C-<.~Una altra pausa sonora, i aleshom-es, entre« di4 f!i$ de trompeta
i de timbal, l'aparici 6 de tot d 'uniforma ts que precedeixen el pas del
Director cap a la sala del eonsell on es debaten unes lleis que, de mo-
ment, encara no tenen denominaci6 oficial, ates que, fins a llu~ aprova
c í ó , mWn.l!I1DmDUD sdn eonfideneials. La o er-Lmbrrí.a , curiosament, té un as-
pecte ranci, COrnfl matei:x eel.luloide, per~ el ciutada X ho remarca

,molt distretament. El ventre no para de recargolar-se-li i continua
clinat endavant, sobre el respatller del seient immediatament anterior,
amb una ganyota que 11 fa obrir els llavis mentre el o os és estremit
per unes vagues contorsions.

Gairebé no s'adona de l'individu que el contempla des del passadfs
lateral 1 que després avarica per darrera, on la renglerR de seients és
desocupada. De fet, no el ve~onscientment fins que l'home li tusta
l'espatlla amb un sol dit molt punxegut.
- Eh ? - fa aleshores.

Ll'altre esbossa un gest amb el cap i, quan ell no es mou,
a tocar i li indica el passadís •

. El ciutada X es va descargolant tan bé com pot, e~edrega amb to-
tes dues mans repenjades als bragas del seient i, amb passa lenta, el
segueix fins prop dl'una cortina, on l'home s'atura.
~ Us feia riure,oi? li etziba de bones a primeres.
- Com ?

No ha podeu negar; us he visto Us réieu del ~~m~m~mn Director.
"'. '81 oí.u'tada X bada uns ulls esfereits.

-Jo? Mai del "m6n ! - assegura.
- No negueu 1"evidenc ia; empi tjoreu la vos tra situaci 6.
- Pero si és veritát ! No reia, sin6 que em feia mal el ventre. Encara

me'n fa.
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e El o í uta dá X, molestat per aquella obstinaci6, reacciona:
/) - 1 a que caráll vé , tot a íxo ? Qu?3us impo:tt;a, ben mirat ?

L'al tre li mostra la placa) clavada sota la corbata.
1 Es suficient ? - 11 pregunta.
1 El c í ut ada Xii que es torna a plegar en dos, assa1 tat per un novell

cargolament de bude1ls.,. balbuceja :
'V _ Jo ••• Us asseguro que no reia; és la f'am,

-Fam ? A~uí, entre nosaitres? L'8eafa pel bra9 -. Au, ven1u Ja h.
explicare~l comissari * Em sembla, perb, que si n. trobeu una xcusa
més conv1ncent •••

1
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Capítol XII
, I'lZ'j

) BOíl Des d'un amagataLl, és clar, no es pot menar cap 1nvestigaci6 El:!
par aixb que en Cany1s s'imposa un ocu~tament només relatiu,limitat, de
fet, a les hores noct~rnes, les m~s perilloses des de la tanva~a de la
Tossa i els actes ne subversi6 duts a terme per unes quantes pe;Xsones
en urlesta~ més o menys total de despullament. Les hores de llum se les
passa a la earretera que, des de la ciutat, s'adrega al ~ante6 Patrib-
tic, un curt trajecte d'uns sis o set quilhmetres en el qual, tot i la
seva brevetat, s'han pogut fer fonedissos un comboi fúnebre, el xofer
que\elcondula 1 el cadaver que tra:asportaven a la seva darrera morada
El que he complica t ot , 'pero, s6n els abundants camins i senderes tran-
áitables per on pot haver-se desviat el vehicle* Ara, quan ja han pas-,sat uns quants ,dies, no pot fiar-se dels senyals de neuma t í.ca, car men-

- ,trestant ha caigut una modesta pluja. que els ha esborrats; els que hi
ha en aquest moment, per forga s6n posteriors, recentíssims D'altra
banda, ignora 0.el tot la.marca i el disseny de les I!llIlIit gomes del cotxe
Ne disposa, doncs, de cap element que el pugui orientar. Ni pot deman~r
ajut a ningú; la seva ~s una feina personal, subjecta a una extr mada
precamci5 I, per si fos poc J hi ha enca ra la investigaci6 paral.lela,
i oomenca da arrter í orm ent, o sigui amb avantat ge , deLs serveis policiacs

Qu~ pot fer, en aquestes condicions ? S'ho pregunta per enessima
vegada él tercer vespre, mentre reposa en les profunditats d~scordades
de la v í dua , tan Lmmo bdL com ell, i aparentment adormida tot i que el
olau 11 comubica unes vibracions finíssimes, d'una creixenga estimula-
da per la pres~nzia, més amunt, arran de llavis, de la vulva inquieta
de la 110ra, en 'la qual , ara i adés 1 fa inscursions sobtades fine que a
la fi, quan ella s'abaixa més, ben eixamplada, s'hi queda com BHmmmmm~
adherit, enganxat per les secresions oloroses i ardents que, boca en-
dins i cos ava l.L J van nodrin t les/altres secresions explosi ves i inter-
mitents amb que inunda els teixits més íntims de la dona, xops i espon

josos corouna alga saturada, en la qual es perden, 1ndescernibles ja••
1 aleshores he troba. El cervell 11 fa un petit salt, inconscientment
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j Lur manera -:la Nora se li esclafa més contra els 11 'H~ecfid'l-íhrri' ili.fu~ 1i
rejoueneix el membre un xic las amb una abra9ada de parets oportunes
i saviament contractils,entre les ~uals es vessa mentre malda per rete-
nir la idea en u~rac6 del s eu cervell enva'Lt pe r d 'altres imatges,. de-
1iciosament carnals 1 palpables.

L~endema, gairebé a punta de dia, cerca dones l'indret més prome-
tedor, tanca t fins a les non, gairebé un qUB rt de deu, quan e8 pre,:;sen-
ta 1~enc8rregat, complice o encobridor, n~est~ raonablement conven9ut
Per aixo no, 11 dlra res i,amb mol t bon senti t , simulara inter s E,ar-se
en la compra d'un cotxe que, idealment, ha de respondré al vehicle en
qut pot haver-se convertit la furgoneta del servei fúnebre. Com veu
a i'acte, guau l"home el passeja pel cementiri de ferramenta" n'hi ha
uns quants que ho podrEien ser i entre els q uaLs potser vacil.laria llar
ga estona si no fos per la finor del seu nas Val a dir que els altres
han badat : lPinterior del Eotxe conserva un rellent de carn putrefac-
ta, o simplement mal conservada, ben perceptible per sota l'olor de
reIna i de pintura de les fustes tendres i artificialment envellides
que ara substi tueixen les posts antigues Se "n e onve n c encara en gra-
tar una mica un respatller que, dins, rete presencies inmiscutibles de
saba.
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No és fins L'l.av or-aque pre gunta :
_ 1 al xofer també 11 heu canviat 1l'aparen9a <;>

L'altrefa veure que no l'enten, pero ha empal.lidit 1 s'ha de fi-
car a leA butxaques les'man s que 1i tremolen. Ell se'l mira, ironic,
l"atabals amb un petit silenci d'assabentat, de persona que está al
corrent del secret, l'obliga a donar més explicacions sense deman; r-les
hi, .e1 d~ixa embullar-se en 1 a seva propia t roua fins que 1a corda ee
11 acaba.
_ Molt b§ - li diu -. Sou un home convincent, perb m'agradaria que

tornéssiu a comen9ar. Del xofer no n'heu dit res.
__No sé gui,era. La gent J sap ? els deixen f'o ra i •••
_ Que,deixen fora?-l'interomp ara ell -. Els cad~vers ?

L'encarregat, ara m~s ve rd que pal.lid, es súbjecta la nou del
co11 que 1i puja 1 li baixa contra la seva voluntat

,
...Quins cadavers ? - fa amb la veu ee que rrtada-,
_ En aqu esf ca s ooncret, el del protomartir. Deveu saber que va desa-

pa reí xe r, oi ?
L "aItre afi rma amb el cap.

~ Es_ .• és de la policia •.. voste ?
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En C~nyís, maquiavelic, contesta

Dep~n de v6s, que ho sigui.
De mi ?

U B
amb ambi gUiWit-er "tat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

R~acte. Si col.laboreu, no ho s6c; en el cas cohtrari •••
I fa uns punts suspensius llargs i amena9adors que per forga han

d'impressionar el pobre encar regat , un heme primet i galtaxuc1ada p.c
avesat a aquestes sitnacions. Una honradesa fonaiherntal,pero, 1i posa
més excuses i més mentides a la boca, totes prou convincents si no fos-
sin cont radí.ctb ztee i,en alguns casos, massa elab radea , En Canyís el
deixa dir, tins 1 tot assenteix, de veganes; acaba de pesar-se al na _,
cobert una vena me crueltat QtiIilwa que es complau amb el sofriment de,
l~home~ Perque l'encarrezat ne té el coztum de mentir, ~s un comerciant
que, com.tets els de la seva professi6, es mostra ordin~riament vera9
i discuteix sempre amb el cor a la ma. Se 11 nota l'angúnia en el cap-
g1rame~nt de les paraules, en una sintaxi defectuosissima, en l'abundan
cia de barbarismes que se ¡i escapen, en les frases amedmfuIDmammm versi-
ficades en assonants que no pot evitar •••

El joo dura prou perqu~ en Canyís tingui temps de fumar dues oi-
garretes lentes i d~esmussar la seva sensibilitat sadica Quan en té
prou, el talla amb un :

Molt b~, si ho voleu
- Oh, nO,no - protesta

enrera, i no vull ••.
- Ningú no ha diria. No pareu de oaptenir-vos com si tinguéssiu por

que no us detingués.
L'altre es retor9a les ~ns amb un gest

seva enat ni a la sev~ condici6 1 del qual,
En Canyís ho aprofita per afegir ~
- No veieu en quina situaci6 humiliant us posa la mentida? 1 una men-

tida ben inútil, perque, de la manera que em sembla que sou, amb una
mica mica de turment ....
- Oh, no ! - torna l'encarregat, i profereix un gran sospir - Ja

que no em queda més remei ••.
- Així m'agrada !

- Pero no sou de la policia, eh ?
No ;'are.no - li comfimma en Canyís, sense imaginar-se que al cap de

cinc minuts li caldra emprendre un viatge de prop de cent quilometres.
El xofer, que no té la intenci6 de sortir de casa fins que li ga-

gi crescut més la barba, viu en una habita~i6fsota teulada guardada per
dues dones velles que deuen tenir cabres, car no paren de gratan-s é

l'entrecuix en el cura de l~entrevista, a la Qual assisteixen silencie-

així : seré de la policia.
1 "homs -. Ja em van detenir una vegada, any

que no correspon ni a la
normalm8nt, s'ave~rgonyiria
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ses i atentes mentre en Canyís d óna g arant í es al xiOq)t.i auan _ altre
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aixi i tot, es mas tr a remís, adhuc la segure tat d "un ~&~lllifu.máiá{htBX o /.»-;.' -
amb el qual podra fugir a 1 Jestranger. El ~ s "hí. pensa una mica i,
encara desconfiat, deMe,na
_ Despulleu-vos.

Les velles s'encarreguen d'escorcoJ.lar totes les peces que reunei-
xen en un munt, i ho fan amb una expertesa que no oblida replecs nVcos-
tures..Les sabates les desmunten i les tornen a clavar amb ura hRbili-
tat de pegot L, amb la mateixa destresa, li ob en en canal la corretja
abans de cosir-la-hi de nou.
_ Res - diuen en acabar.
_ Tranquil,ara ? - pregunta ell.
- sí - fa el xicot.

, "- Som-hi, dones. On es, el cadaver?
Pero no h o sabrá , La histbria del xofer de la camioneta, que ell

narra amb una mica de monotonia i sense excitació, finalitza a cinc e
sis-cents metres del cementiri d'autombbils, quan va haver d'aturar-se
davant d'un miserable carret de ma que li interceptava el pas i fou
assaltat per un grup que calcula en dues dotzenes de pe=rsones, si no
més, homes i dones d'aspecte amenagador i armats amb eines de tall ben
afilades que van ebrir el vehicJl:e,enretiraren el bagul, el van carre-
gar al ca~rre i se l'endugueren camps a través mentre uns quants que
s'havien quedat prop seu! vigilant-lo, li espatllaven el motor abans
de fer-se fonedissos.
-.Vaig c6rrer cap al cemen tiri de ferra J.1a- explí.ca-. Encara sort

que hi tenia un bon amic ~ somriu a l'encarregat -. Entre el1 i jo
vam,empenyer el cotxe costa avall. Varo disfressar-lo tan b~ com varo
poder i, després, jo erovaig amagar.

- 1 no bauria estat m~s natural denunciar el fet ?
....Natural? - s'escandalitza el xí cot , i les velles posen tot seguit

una cara esparverada i ofesa que no les priva pas de continuar gratant-
se amb ennrg ía -. Ja es veu que vos no sou del servei. Si ha f6ssiu,
sabríeu que les tombes del Pante6 ~atribti~J un cap obertes, no poden
quedar buides en cap cas.
- Insinueu potser •••

, ..- Faig més que insinuar-ho. A falta del proto-martir, m'hi haurien
enterrar a m í ,

1 aquesta gen t qu e us va aaaa l.tar •• Qui eren?
- No en sé res Es el vostre problema, si de veritat voleu retrobar

aquest ditx6s cadaver.,



En Canyís, que ho
1 on la 'pot trabar més
la v f dua ?
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recon eíx , pensa que li eal illiWeailtJiKilto Bélt'e
bé que entre els b.racos ~llegNb~\5~ <btlilJr~ tSde

"-Continuara, dones, en la elandestinitat.
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Capitol XIII

En menys de vint-i-quatre hores (exactament, en vint-i-dues i qua-
ranta-tres minuts), han estat interceptades quatre-centes vuitanta-cinc
cartes entre les quals es repeteix cent catorze vegades el primer text,
cent cinquanta-dues el segon i dues-centes dinou el tercer.

Text primer
Les novenes, fins ara, han estat de poca eficacia, i alguns, entre
nosaltres, pensem. que la formula s'ha anat deteriorant amb l'ús.
Em sembla que no.els falta ra6 i, amb aquest convenciment, he dona
l'ordre d'interrompre-les. Confio, confiem tots, que no ho inter-
pretareu com un senyal d~insnburdinaci6 No ens podem sostreure a
a la idea que temps nous exigeixen remeis nous. Les circumstancies,,
ho sabeu prou bé, han evolucionat en un sentit desfavorable,i men-
tre no se'ns acudiria gens ni mica de creure que aixo té alguna re
lació amb les novenes, sí que veiem cada dia més clarament que sen

~se una acci6 estrictament hampa, o sia centrada en un esfor9 més
nostre que divi, no anirem gaire lluny. Ens abstindrem de fer sug-
gerencies sense que se'ns hi inviti, tota vegada gue fins ara hem
estat únicament la boca que prega i el cor que es recull, pero si
que ens cal dir-vos que freturem per ésser també, i sobretot , .el
brac que aotua , La nostra posici6 ~s insostenible i no m'estranya-
ria que, en un futur més o menys im~ediat, alguns dels membres
s "abandondess in al deaání.m, Esperem amb conf í anca les vostres dis-
posicions.

Text segon
A tots els adherits de comunió diaria : alguns fets, dels quals
ens consta que teniu un coneixement personal direvte, aconsellen
de renunciar, durant una temporada, a aquesta piadosa habitud Si
bé mai no recomanarem prou una actitud digna i honesta i una prac-
tica exemplar de la virtut, els fets al.ludits ens obliguen a creu-
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re que el confort de 11'anima por condui r- a q . ;t. Jt.W§l: (ntol'tiallimam ona

nefands en moments de perill, personal o comuni ~ .t:ca ' íffitY:tt.t~u.
si us sembla, els vostres directors espirituals, el gmiatge deIs
quals us ha estat sempre tan precis en situacions de destret (desa
vinencms conjugals, malalties, enterraments, exhumacions, etc),i
exposeu-los els votres dubtes i perplexitats, si en teniu. ~stem
perb segurs que cap dela adherits no interpretara aquesta circular
i l'advertiment que cont~ com un intent d'interferir en la seva
vida privada Parle m, simplement, en poro d'una consecusi6 que po-
dria ajornar-se, no sabem si indefinidament, per manca de discipli-

...
na. El momer.t que vivim és massa compromes per tolerar posicions,

,j-ITB'l individuals que podrien comprometre la nostra lluita ,
j-'1:..,o

Text tercer
Les ordres dimanaran sempre, sense excepcions, de la superioritat
lliurement elegida, en l~ual cal veure la voluntat expressa, ma-
nifestada majorativement, del nuc1~fundador i deIs grups que com-
parteixen les nostres aspiracions. Ens adrecem ara particularment
a aquests darrers, de vegades extraviats per impaciencies que no-
més beneficien el sistema establert. Ens cal reprovar, amb tota
l'energia possible, certes actuacions anarquiques que indiquen un
desconeixement lamentable deIs dispositius de seguretat de l'ene-
mic, prou puixant encara per anorrear els imprudents que es creuan
autoritzats a actuar amb independencia. L~ur irresponsabilitat,...
disfressada d'audacia, significa un risc que el consell no esta,
disposat a acceptar. Actulament s'estan estudia~nt les l~nies mes-
tresses d~un vast programa de renovació que podria ~sser seriosa-
ment pertorbat per tots aquasts aventurers que cerquen en el nos-
tre moviment uns avantatges de tipus peculiar i socialment dewtruc-
tora Importa, per part de tots, un control rigurós d'algunes exube~
rancies inútilmen t provocadores. Cal que s 'imposi el seny.

Curiosament, totes aquestes cartes, a les quals escauria més
,de circulars, s6n adr-ecades al' estranger. Es per aixo que els serveis

de control de correus decideixen cursar-les després ce treure'n la foto-
\ .COpla corresponent; estan segur8 que tornaran.
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M'interessa d'evitar especulacions gratm!tes 1 suposicions envili-
dores Amb aquesta dnica finalitat vull precisar que el Meu allunyament
de la vida ciutadada i la meva estada a pages, m~s obligada que volun-
thria, no han tallat el meu contacte amb les fonts que asseguren la
continuacid d~aquesta crbnica. Aniria molt errat el critic malevol que
establís un abans i un després amb la intenci6 de veure, a partir del
meu modest exili, una invenci6 de fets en substituci6 de la realitat
anterior.

No revelaré" ~s ben natural, el nom dels meus informants ni els
pro~ediments, de vegades prou insolits, de que ens servim per a comuni-
car-nos. Tampoc no he de dir res de les precaucions que he adoptat per
tal de controlar l'exactitud de les dades que arriben al meu coneixe-
mente N'hi ha d'haver prou amb saber que els meus escrúpols arriben a
l'extrem de no introduir en el text cap dada dubtosa, per minim que si-
gui el grau d~aque$t dubte. Es possible que, amb aqu=est procedir, ens
perdem episodis saborosos'i qui sap si importants, pero m'he promes
d~ésser d·un gran rigor, d'una gran severitat, tal com cal quan bom és
conscient de fer obra hist~rica. El meu lema ~s : objectiu i vera9.
Empenso que j a es veu ,

:0 ef
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38'10
Capitol XIV

DeIs interrogatoris a que han estat sotmesos repetidament i, en
general, amb nocturnitat, els detinguts que es manifestaren a diverses
places de la ciutat, es despren :

Individu detingut a la Plaga Principal - Que ~s mascle, de raga blanca,
solter i estudiant de professi6; que viu a casa dels seus pares, dos
honestos botiguers que sempre s'han mantingut dintre la 11ei; que es
troba en el tercer curs de la carrera de dret i, ocasionalment, fa clas
ses; que,no pertany a cap organitzaci6 ni li ha estat demanat mai de
pertanyer-hi;qde,_de fet, no té coneixement de cap organitzaci6; que
a les vuit del matí del dia tretze dels corrents va acudit a la Plaga
Principal amb dues peti tes pancartes on era escrit "Qui pot parlar en
nom del, poble, si el poble no li d6na 1 a seva veu ?" i "La dignit a.::t~s
de tots o de ningú, i ara ens ~s negada i us la negueu"; que es va treu-
re tota la roba, 11evat de la camisa, abans d'exhibir-les; que ningú
no 1"haví.e obligat afer aquest acte, el quaI decidí lliurement; que
ningú no tenia coneixement de les seves intencions; que ell mateix, a
casa seva, d 'amagat dels seus pares, va escriure les frases esmE'ntades;
que mai no ha cregut que constituissin injdria ni fossin motiu de per-
torbaIi:i6de l'ordre; que en procedi r com va pro cedir estava convencu t
d~inserm~-se en una legalitat que el seu acte reforgava; que no es va
resistir a l'autoritat qU8n les forces de la pau acudiren a detenir-lo;
que ~s pacifista i no he. posseit mai armes de cap classe; que si va pro-
cedir d'amagat deIs seus pares fou dnicament perque creu que la genera-
ci6 anterior no accepta les seves responsabilitats cíviques; que aques-
tes responsabilimats cíviquis obliguen, al seu veure,a una participaci6
p~bfu~mB activa ~n la vida pdb¡ica; que ignorava que altres persones es
manifestaven o s'havien de manifesta r aquell mateix matí; que no
cap de les personedque ho van fer.

(Nota al dors : ha ingressat a l'hospital a conseqüencies d'una
caiguda que li ha lesionat la mandíbula inferior).
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Biblioteca d'HumanitatsIndivicu detingut a la placeta Vella - Que ~s mascle, de raga blanca,
casat i obrer mec~nic de professi6; que viu amb la seva dona i els dos
fills del matrimoni, ara de cinc i de dos anys re~pectivament; que an-
teriorment ja havia estat detingut en una manifectaci6 col.lectiva no
pernesa; que fou condemnat a nou mesos de reclusi6, els quals complí
integrament; que no es membre de cap partit ni sap de ningú que ho si-
gui; que a un quart de nou del dia tretze de.Ls corrents va despullar-se
a la placeta Vella i, vestit únicament amb camisa, exhibí due peti-
tes pancartes on era escrit : nNegueu-vos a col.laborar" i "Llibertat,
ara i aquí"; que va escriure aquests textos sense ¡'ajut de ningú; que

:0 G~ en escriure~ ls i deépr~s,en exhibir-los en pdblic, es proposava de
lOS q contribuir a una pr~sa de consci~ncia col.lectiva; que per aixo enten

un desvetllament deIs ciutadans a la realitat del país; que ~primera
r .tbfiI· de les dues fras es esmen ta~des t~ un sentit ironic del qual esperava-.
)jloB un efecte revulsiu; que no pretenia alterar l'ordre públic i que no ho
iS110IÍ va fer; que no ~s responsable de les interpretacions que es pugUir/dO-
láo'lJnar a les seves frases; que el seu acte obe'í,a a una necessitat moral
t8 a ineludible; que creu que l'ordre no ha d'ésser repressiu; que l'of~n

lS~3q la seva detenci6; que no es va resistir ~ls agents de l'autoritat; que
:si 8 n o va p ronuncí.a-rcap paraula subversiva; que no coneix els altres mani-

'l'I 6' ~f.lL.crQINIfll-:::q festante, 1 actuaci i els propos its deLs quaLs tidé...a¡4 b,.

1 Quo(Nota al dors : una infecci6 intestinal ha obligat a internat el
,j- 96 detingut a l'hospital).
I j- 8'1

1 on Individu detingut # a la plaga del Rovell de l'Ou - Que ~s femella, de
31110 raga bianca, soltera i mecanbgrafa de professi6j que €s orfena i viu en
BREO una residencia de noies des que, tres anys enrera, els seus pares es

9I1p van matar en un accident; que mai no ha estat membre de cap grup ni orga-,
d'lo~ nitxaci6 politics ni esta en contacte amb persones afiliades a partits
n.t'h clandestins o il.legals; que el dia tretze deLs corrents va adre~ar-ee
.tB9'1 a la pfaga del Rovell de l'Ou, on es va llevar el jersei i la faldilla

8JJD i es penja als bracoe dues pancartes que deien : "Protesteu contra l'or-
1080 dre establert si no respecta els drets humans"; que no pe~sava provocar

010 ningú amb el seu estat de semi-nuesa; que ningú no va col.laborar amb
B~t ella en la confecci6 de les pancartes; que no havia comunicat els seus

~ct~m propbsit a cap de les altres pensionistes de la ~esidencia ni als com-
.trr~ panys de treball; que el seu acte fou espontani i natural, no aconse-

gnn llat ni ordenat per cap persona; que n'accepta tota la responsabilitat;
que no t~ cap necessitat d'interpretar el sentit del missatge, tata ve-

~j:60 gada que ~s prou cLar¡ que no es penedeix del seu acte i que el tornaria



-85- u
v.t hrrI-....,
:tS8sa

aLfil
ol'lJJ
en'l8q
;§ e;frtl

.a repetir; que no ha lal tat a cap norma de convi véJffly!ir¿it1: ~ gfi telona
• Biblioteca d Humamtatsque té dret a expressar les seves opinions; que no pot haver alterat

un ordre que no existeix; que ~mb la seva detenci6 queda demostfat que
és un ciutada de segona; que no va resistir 1~acci6 de l'autoritat
perque no creu en la violencia; que no sap res deIs altres detinguts
que es van manifestar ni hi ha tingut mai cap tracte; que s'alegra d'a-
questa coincidencia d#acci6.

(Nota al dors : la detinguda, que es quéixa d'unR afe8ci6 renal,
ha estat transportada' a 1 "hospital, on sere object e d 'un exarnen m !!fic)
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Individu detingut a la pla9a deIs Cotifeus - Que ~s mascle, mestís, vi-
du i de professi6 paleta, actualment jubilat; que viu amb una filIa
casada i el marit d'aquesta, també paleta; que en el curs deIs darrers
anys ha estat detingut cinc vegades, dues d'elles per haver participat
en vagues, la tercera per haver dirigit una marxa de protesta i les
dues restants a conseqü~ncia de manifestacions subversives en locals
públics; que en conjun~ ha complert sis anys de pres6; que no pertany
a cap partit ni assoc~ió i que, si en fos, tampoc no ha diria; que el
dia tretze deLs corrents va manifes tar-se a la pLac a deIs Corífeus, en,a les nou, parcialment desvettit, enlaira dues pancartes en les quals
era escrit : "Al' rama t li sobren pastors It i IlJUostemfarts de fer beeee
que qualsevol ciutadfapodria subscriure aquestes frases, pero que aixo
no vol dir que li calgués assistencia; que la seva filIa i el seu gen-
dre ignoraven els seus propbs í t s t, si els haguessin sabut, els haurien
desaprovat; que no vol dir res que el seu gendre hagi estat detingut
també tres vegades i dues la seva filla;que es caga en la policia i
que, sigui com sigui, ja sap que el tornaran a condemnar ; que es massa
vell per t~mer una autoritat repressiva; que confia morir a'la pres6 i
donar un exemple.

(Nota al dors : l'estat del pacient, que sofreix de desnutrici6,
ha obliga t a int ernar-Io a 1 'hospital) •

le fln

G 'Isn
lflsr!l
98 sl

V o
;~:t8G1

"..1bnl

r 6111J

1 ffl3V

:, sIn

si s

89 1 Hi ha vint-i-tres declaracions més, totes semblants i amb el ma-
'IÓ teí.xcoLof'é , si excepttitemque una de les notes al dors diu : "Paas a a

'1i:)!~ln la infermeria". Hora no 'sap si és una badada, si l'estat del pacient era
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Han comen9~t les excavasions. Tota una secci6 de leH forces ~e la
pau, potser uns cinquanta mil h omes , ha estat gratificada amb un exce-
dent de t;res me scs , paga t, i s."incorpora a la companyia d ""Investiga-
e í one i Aprofi taments del Subs 01", les a ccions de la qual no es coti t-
zen a·la borsa. Oficialment, té el mono~oli de,prospeccions p~trolífi-
ques i minaires, pero,el seu veritab¡e comes és la recerca i captura
deLs raandarí.ns iu.trobabl.ee,

Tots els indi cis, es crupuLosam e nt ocult ats al poble des de la de-
clarací.ó pe ls altaveus, tendeixen a asaenya Lar la Lmpcs sibili 1) at d 'un
pas de frontera i, per tant, llur presendia al país. Analisis l~argues
i acurades establertes per especialistes de competencia local ben reco-.
neguda mostren d "una manera prou clara; amb unan í.nftat en eLs resulta ts,
que eLs reuni ts a la Tossa de la Muntanya Santa han escol1i t, literal-
ment, la vida s~bterrania~ Cal,doncs, descobrir i escorcollar pous, cis-
ternes, antias conductes d'aigua, clavegueres fora d'ús, cellers tapiats,
mines ab~ndonades, coves prehistbriques d'acces dificil, llodrigueres
d"animals, una tasca comp.Lácada que oblí.ga a ap rorí,tar, i a eixamplar,
la idea deIs generals exiliats.

Tot el país ~s dividit en zones de cent metres quadrats subdividi-
des en parcelles de deu metres, ~gualment quadrats, confiades a escamots
d . h d'" t ''--1'11' e- " • . d . \. te crno omes ~r~g~ s per un e., e diGO que es comum ca aar-i amen,
amb el director de les operacions, un burocxata assegut davant~'una pa-
ret on els cartbgra fs han dibuixa t un mapa pre cís amb aparences d'esca-
quer. Tota la mis:::i6del funcionari es r-edue í a a anar assenyalant amb
una cllleudiscreta les quadricules ja explorades i a prendre nota M¿¿eD
de les caracterffimtiquesde la regi6. A poc a poc s'entra en coneixement
d~na geografia subterr~nia complexa, es va estab¡int un cens de fonts
ccultes, de refugis d 'homes prehis tbric s, de temples de"déus ctbn í cs ,
i, de passada, s'enruna alguna mina en explotaci6, alguna C8sa habita-
da •••

1V fl9

: ff01

A les viles i ciuta ts cal procedir amb circumspecci6, entrar pels
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orificis ja existents, púb.lí.cs o p rivats, i perfoI1JlV

pes allunyades de la supe:rfície, obrir-se pas per po
endurit les defecacions de generacions enterrades segles enrera o pas-
sar a gual cisternes naba Lo ses en les quals .els exegua rd í ans de l'ordre
es renten els pe us , Hi ha descobriments inesperats, c om el del cementi-
ri de Ls síbars, els moradors més primitius de l'indret, sobre els g.uals
s'aboquen immediatament els estudiosos, o el santuari de les verges la-
mies, de la raga succcessora deIs síbars, un poble guerrer de costuros
homoaexuals que li valgueren la derrmta a mans deIs nola, antecessors
directes del poble actual.

Una xarxa de corredors va posant en comunicaci6 les parcel.les on
els exploradors abandonen deixalles abun ants de llur pas i, algun cop,
homes so~presos per ensulsiades trajdores de les quals es beneficien
els supervivents, que llavors exigeixen un augment ~e paga, asseguran-
ces m~s crescudes, primes, el dret de cohabitaci6 subterrania, tota ve-
gada que fins a l'acabament de les operacions no pooran sortir a l'ex-
terior.

Un contingent de dones de vida notoriaroent deshonesta ~s autorit-
zat a instal.lar-se en les profunditats, on s~estableixen les anomena-
des zones erotiques, a reraguárda de l'avang que pro~eegueix inexorable-
ment Com que tampoc les necessitats religioses no poden ~sser desate-
ses, darrera les marfantes comencen a baixar els sacerdots de l'Esglé-
sia Regular, immelitiatamentsegui ts del reverend Prick quejen assabentar-
se deIs treball s , capeix tbrnrnmtimal'acte. una ocasió de pros elJt.tisme.Tot
d'influencies que entren tbrommasimultaniament en joc aconsegueixen per
la Cunt el jbibmmpr 110c d 'instruEtora-guardiana de les noies. La fama del
grup, ensinistrada en tecniques noves,d'importaci6, creix¡i les autori-
tats, amatents; l"escampen per la supetfície amb la intenci6 d'atreure
voluntaria a les obres de perforaci6. Al capdavall les baixes s6n con-
tinues i no resulta aconsellable de sostreure més forces als cossos ar-
mats.

Anti~cs minaires, pouers, sibarites afeccionats a les sensacions
'""""rares, escapols de la llar conjugal o del sostre patern, especialistes

del folk-l¿re sexual, psicoanalistes i d'altres predestinats davallen
doncs als subterranis i s'integren, de dia, a la tasca excavat~ria i,
de nit, a la concupiscencia ben guanyada. ~n algunes ocasioBs, cal re-
fusar fins i tot voluntaris.

El buroctata, sempre atent al mapa, va eliminant parcel.les, les
creus, iniciades al nord, avancen torrencialment cap al sud, per~ en-
lloe no es detecta la presencia deIs fugitius obstinats a no pagar la
panyora. Fins ara no han deí.xab rastre, en les pregoneses de la terra
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no hi ha senyals de campame nts, de f'ocs mal apagat::UJ1ti~~¡
nes, de detritus com els que sole~ acompanyar les mmlFge~~~[~l~~~.
ocultamente. Ara, tambe ~s mert que ells no s'hi encaparren; des que
disposen de dones, la vida sembla més confortable, menys perillosa. 1,
al capdavall, quan algun dels expedicionaris se sent cansat de llums
~rtificialsl de sostres baixos i de parets Qu1s'estrenyen massa, sem-
pre queda el recurs de la mala tia veneria, discretament administrada
per una de les tres professionals del servei extra-mficial que Cunt
ha tingut cura de crear a benefici dels homes. La culpa es varrega a
compte de qualsevol de les afeccionades prou habile o decldides par
burlar els serveis de vigilancia. ~s un fet reconegut que cada dia s'es-
muny a les mmmm~ galeries un promig de quinze a vint dones sense con-
trolar, en general xicotes avides de guanys rapids o, també, culs ca-
lents als quale atreu l~experi~nfuia subterrania.

Hi ha un moment d'emoci6 quan els exploradors ensopeguen amb una
colonia de troglodites instal·lada prop d 'unes termes, on v í.uen frugal-
ment d'animals excavadors, pero l'equivoc s'aclareix de seguida; d'al-
gun indret del ministeri de permisos especials surten documents que pro-
ven l'existencia autoritzada de la tri9u. L¡ur descens a les pregones es

, /J() r/'l.~1? "~r¿JtJVA,del globus es tan antie que hom ja R@olf,l)¡gwNpu:a?§!"áéZt. A tall de des-
greuge, se'ls organitza rapidament un homenatge en el curs del qual no
falten dues o tres condecoraci ons conce dide s als "avis f'undadors v , com
s'anomenen. Despr~s, la recerca continua.

Els exploradors coincideixen a les cruYlles de les parcel.les res-
pectives, se separen de nou, vari progressant més i més cap al sud,
s#entretenen en obres d'apuntalamenL quan la naturalesa del terreny
ho aconsella, des ent erren algun animal prehi s.:tbric, comuniquen diaria....

"ment amb el burocrata enfastidit i no se sorprenen gens quan comencen
a c6rre.r rumors d'una segcn a passada , en sentit invers, si Ll.ure esfor-

i;:\ /If 111c:.. "A90S no donen resultat. Com a bons coneixedofS que s6n de
.. amb que procedeix el sistema, s'ho havien temut.Més endavant, doncs,
acolliran sense protesta ni disgust la decisi6 governamental que prolon-
ga de tres mesos l'exeed~ncia de l.es forces de la pau alhora que assimi-
la, potaer per evitar geíosies, els voluntaria a la categoria de funcio-
nar í s ,

La tasca, doncs, prosegueix, cada cop més ben orgánitzada. No hi fa
:-IJ es que alguns deLs expedicionarisja s'hagin oblidat de l'objectiu d'a-

quell treball immens. Hi ha feLnee que es justifiquen per elles ma tei-
)~O xes Com diu Prick en una ocasi6 :
)ll Torhem al temps de les grans iniciatives !

reo Per sort, no ho aprofita per a fer un serm6.
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Tinc la immensa satisfacci6 d'anunciar ala lectors, em1ce, e1mpa-
í titzante i pÚblic en general que, gracies 8. un oontaote impreviet, des

d"ara em serl possible de nodrir aquest text amb la inserci6 confío
que m~s o menys regular, de tot de tragment s de borradora, notes a-
punta 1 aobrante de la taula del comissari. Ben cert que a cap dele des-
patxos oficials no falta el seu incinerador" on ~s ob11gatori de cremar

-!I.¡~1mmediatamen~o 'aestina ts a una posterior C18S8111c8016,
pero també ~s veri tat que les ordres no sempre són obeidee 8mb tota es-
crupulositat i, per tant, que ara 1ad~e alguna d'.aquests documente, eB-
quinc;ats, tan cap a la papereraen jlr1ncipi ~icament destinada a reco-
llir les sobres d"esmorzars i berenare" ele cordillo i ele papere ol1a
que, per un m~tiu o al tre, encara no esbrinat, pertorben la marx
d4'aquells apare lIs destructora.

Comls natural, una prud~ncía de lee méselementals m b11g a
revelar el nomdel meu comunicant; tota 9specu!ac16 que es :fae1 so

IfI8' eeva personalitat 8ordenanga, dona de~er teines, secretar1 etc
ociosa.

J:) Tamb~cal f:er-se carree que la naturaleea d#aq ste tragme
0:,,' sovint tan m.utilats.... ificulta la seva lnterpretaci6 En la J!U!!ISOIra

possible, perb, acudiré enauxil.i de la 1mag1naci6 1 lec o
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Culs de paperera

"zaci6 general
ordre d'inco
excepcione reconegudes pel tribunal militar"
(Nota : Probablement es tracta d 'un projecte de mobili tzaci6 to.--

tal, que no ha prosperat, a rel de la desapariei6 deLs mandarina. Raone
d'ordre prActic deuen haver aconsellat de renunciar-hi).

"non
pelle
aux-Saints
Ehring
Swansc
Font
Steinhein"
(Nota: No hiha dubte.em sembla, que ene trobem davant d'una llis-

ta relacionada amb els fbssila homínides. ~ reconstrucci6 3s senzilla :
Cr~magnon, Combe-la pelle, Chapelle-aux Saints. Swanscombe, Ehringadorf,
Font~cherade 1 Steihh-ein. Resulta menys cIar el per qua d 'una relaci6
dr.aquestamena en un despatx policial. Un hobby del comissari ?)

"den deu~ a les ordres de l~oficial de mias
il.legal d'armeS
pertorbaci6 de l'ord
tormal complet a partir primera detenci6, als quin"
(Nota: una ordre corrent d'escorcoll i detenci6 amb acompanyament,

per a l'úe de l'of1cial, dels antecedents del subjecte).

"la carena
amor men
la lluna ethansa als pi
oh nOia, no1a
l'eternal que et fecunda 1
rones
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des
ora foscant
les .mana"
(Nota: Un poema? No sembla que hi hagi cap més exp'lí cac í.d , Costa,

perb, de veure el comissari escrivint versos, ni que eiguin dolente. De
tota manera, si m~$_no provisionalment, cal acceptar aquesta hipotesi).

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

"nil 11
anet 2
quet 1
i 0'50

14'50
.la¡ (Nota: el preu de.l"esmorzar, detallat. Aquests cllculs tan minu-
'lO'! ciosos indiquen, una de dues : un sou molt eacas • la mania d'anotar-ho

tot,_Es probable que hi intervinguin tets dos factors).
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( Capital XVI

El segon peeejament del cadhv.r té lloc a deu qUilometres de dis-
tancia, en una ampla plataforma de fusta sense desbastar que penja de
les eopes m~s espesses deIs .arbz-es m~s alts i robustos al Ll.Lnd az- d'una
elariana, pnop d 'un riu mans i transparent afamat¡ per la manifestaci6
sovintej'ada, als seus marges" d'animes en pena 1 d'altres difunts indo-
eils que ~consellen els nad1us d~evitar aquella verals.

'De primer, a contdnuac í é de 1 'atac al cotxe funellari, ja han proce-
dit a un primer desmembrament 1 a una immediata distribuci6 de cames,
br-acoe, tors 1 cap, entre ele elements m~'s forQuts que encara conserven
una mica de vigoria s desgra t.de la fsm permanent. Els han posat en
eaes bruts d'adobs i de nit, esmunyint-se per senderes poc conegudes i
perboscos 'que eoneixén pam ~m, han fet cap a la elarera on ara, s la
llurode la lluna que en alguna indrets aconsegue:ix de filtrar-se fins
a les plataformes, es lliuren a la tasca, sempre agradable, de separar
la earn deLs oaaee abane de fer un repartiment equitatiu •

.Les fulles dels'ganivets ben afilats llampegueixen entre eLa ten-
done,ablan1 ts per 1 wes tada sota terra, grliten les articulacions, escap-
een nervis i 'múscula i retallen amb netedat les parts m~s nobles : cor,
fetge, ronyons, ge~itals. Els ajudants deIs carnissers llesquen natges,
trenquen costelles, escuren carcanades i, de tant en tant, piquen els
dits d'algun impaeient que els allarga ~ssa.

H1 ha un 1nstant de silene1, d'immobilitat, quan passa un avi6 de
reconeixem~llt. Pero ningú no els pot yeure : no han encas foc1 e~en-
dal deIs, arbres els protegeix efieaQment. Els eossos, acostumats al nu-
disme 1 a la intemp~rie, aén tan fosc'os e.om les ombres.

El cap de colla eompta la tribu: trenta ....dos; des del darrer reeomp
te n'han desaparegut quatre, tres homes i una dona que, preeabudame~nt,

' ,
han anat a morir lluny, en qualque fondalada d,"aec'esmassa atzar~s per-
qu~ llurs cadavers eí.guan'reseatats pe!-,)ttigpA eomp~ys obligats a 1 'an-
tropOfagia mentre es discuteixen lleis de protecci6 social.

La "bocesta" d1lhonor, el membre viril, ~s atorgada a la dona més
jove, e'Lventre inflat de la qual no ~s cap promesa de maternitat, men-.
tre els testieles es reserven per a l'únic infant de la colla, tan arru-
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f1 1 t 1 t t 11 .. .1 Bibliot a d'Hu anitatsdents 1nsu e en s ron o adisses 1, a1X~ i tot, una m ca m s sanes
que les dels altres mascles i femelles de genives parcialment desguarni
des per la falta de ca19. Molts, xuclen 1 xarrupen, ensaliven 1 llepen
en lloc de triturar. O deixen que draltres membres de la tribuf de cani
nes m~s segures, trinxin la carn que despr~s els passen de' boca a boca,
en un gest de solidaritat poc freqüent a les societats civilitzades.

L~~pat ~s pacífic i ami cal , d~aut~ntica germanor i no mancat de
•rialletes satisfetes a mesura que els ventres callen llur desconsol re-

nuer, o fins i tot d'algun rot tímid i no ben reeixit que provoca
taris favora bLe s i ulla,des de complici tat.

A la fi, amb un cop seo que ressona bosc enllA, es parteixen ela
ISSOS llargs, tíbies i perenás~ f~murs i húmers, en fragments propor-
cionals pe Le quaLs toth,om passeja les llengUes aspres quan ja no resta
gens ni mica de l#escassa m~dula eixugada pel temps.' Amb una rapidesa
esbalaidora els ossos van minvant de volum. s'aprimen, s#eseurcen, que-
den redults a una massa blena que elstsucs g~strics, provocats, acaba-

frt1:A-1 ¡",¡
ran' de devorar en la fosca dels "'*" . hA m~s avesats a les herbes,
a lesrelS, a les fulles de la selva generosa •

.Molt de pressa s#inicia él període de defecacions habitual en oca-
sions de festa grassa. ,Culivats entorn de la plataforma ara ja escru-
pul.oeamerrtneta de carnase a, proj ecten les na tges enfora per tal que
1"excrement caigui sobre el terra ufan6s 1 agra5:t que donar'h nafxenca
a més vegetals aprofitables. Amb un control admirable, aguante;n l'ori-
na fina que el terme de la buidada els permet de girar-se i afegir les
aigUes residuals a la solidesa de la mat~ria que s#ha abatut amb un
pla! ! de bon auguri.

Tat de disponibilitats novelles ereixen en els cosaos m!nimament
satisfets, les vares s'allarguen i s~afermen, les vulves a~eixampmen i
palpiten, 1 homes i dones , ara reunits e:n parelles, van esmunY,int-se
pels arbres 1 corren pela,límits de la clariana a la recerca d~un lloc
predilecte o acostumat~ pero mai ocult, on s'aca~icien lea carns flac-
dides 1 es besen els, llavis 'tous abans de lli¡trar-se a un coit lent i
conservador:J senz111, quenom~s un drells repetir! : el cap de colla,
Obligat a satisfer la femella sobrant al bell mig d'una rodana de ca-
re~ que els animen °i de mans queltdhuc col.laboren si observen un mo-
ment de feblesa, de compromfs. Es cert que per tal de facilitar les
eoaee a 1 ~estrenu ca,valler,li han reservat la més jove i la m~s bella
de les femelles del clan.

Mentres~ant, una mica separata, la dona m~s experimentada, dé
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dits maternals, inicia 1 'únic infant impúper en el i

i del cLau,
Ambles primeres vermellors, encara pal.lides, de l'alba, la tribu

torna a ins.tal.lar-se a les plataformes oD., ara que han eomplert amb el
triple ritual de menjar, defecar i aparellar-ae, tots dormiran fina al
vespre, quan sortiran de nou de cacera; per. diesort, lee pecee no abun-
den i de proto-martir ja no n'hi ha cap m~s. Ara per ara).['19
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Em sembla que m'he sortit del compromis amb prou habilitat. De-
si;j6e, d'una banda, de fer honor al meu prop~sit ja manifestat, de
no acoll1r cap mena d'informaci~ dubtosa, i ben conscient, d'una altra,
de la 1mportkncis? e si m~s no de l-interee, d'una relaoi6 tan 1naolita
com la que scabem de veuze-, he eagotat tots eLs mi tj ans de comprovaci6
que tin'o al meu abaet per tal de decidir el gran de veraci:t:atd 'uns
feta que j, si s6n certs, expliquen proa satisfactoriament la 1nutili tat
de tot s els esfo'r90s encamina ts a la descoberta de le's despulles mor-
tals del difunt policia._ Em cal recon~ixer que no me n "be sorti t. A bun-
den, aixb sí, elslrumors sobre 1 'eximt~ncia de grups d~aturats fam~lics,
que creen tot:de problemes en, llur obstinaci6 de sobreviure sigui com
sigui. No sembla, per tot el que hesentit dir, que cap tabú els hagi
de privar d~acudir a l'antropofagia, pero, insisteixo, no ha esta~t com
provst •. Davant del dubte, i atesa la natural temptaci6 d~incloure un
document únic, que em sabria molt de greu d'haver negligit ai en el fu-
tur es demostrava l'autentilcita t de la infommaci6, he cregu t que queda-
rien satisfetes totea duea exig~ncies s~hi posava el capitol entre pare_
tesi. Aixf ha he fet. Afegiré qúe em reservo el dret d'insistir en el
procediment si les circumstancies'm·hi obliguen.



Relac16 de les persones det1ngudes a rel de la segona man1feeta-
ció-protesta de cartells en tot d'1ndrets no repet1ts de la ciutat 1
prolongada durant vint-i-quatre hores 1ninterrompudee en ~n estat de
nuesa edamica per part de tots els manifestante. homes 1 dones:
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Oapitol XVII

Bar~ne
Oot1 Calt, 23 anys, sol ter, estudiant
Perel Sanyis, 28, casat, manobra
Isal Bel, i9 anye, solter, dependent comer9
Luca Artena, 50 anys~ v1du, many~
Selonie Pera, 43 anys, casat. professor
Artas Ferrar, 31 anye', casat, pro fe asor
Antoni Geluc, 31 anys, solter, escrivent
Ramol Xic, 27 anys, eolter, pe6
Nero M1sca, 25 anySJ solter, pe6
Perel Mi'sca, 23 anys J sol ter, pe 6
Mane1 Suras, 39 anys, casat, escombrariaire

. '\

Mane1 N1as, 18 anys, me canie
Jossé Sa1s,:28 anys. vidú, paleta
Ramol Oliva, 29 anys, casat, mecanic
L1loreng Presa, 32 anys, casat, í1tograf
Frane1 Orta, 25 anys, solter, pe6
Nura1 Sis, 22 anys, solter, estud1ant
Selonis Sis,' 23anye, solter, estudiant
Tersie,Camil, 30 anys, casat, gravador
Ante.1 Porsue, 27 anys; solter, dependent comer9
Ol1a Peres, 32 anys, solter, escriptor
Amtoni Marsa, 30 anys, solter, mecanic
Nereu Mas, 48 anys, ca sat , escriptor
Franel Mas, 50 anys, casat, 1nterpret
Os1a Marusmal, 36 anye, casat, xofer.
Jauma Isil, 26 anys, solter, empleat d'hotel
Mensi~ 0aral, 20 anys, solter~ electricista

Universitat Autónoma de Barcelona
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.Ada Mias, 17 anys , solt9ra, modis'ta
Carna Sol, 22 anys , so.lt er a , artista
Oarna Mitxa, 37 anys, casada, casa sova

',-oh lren Mbnia, 36,an "S, solter~, criada
I1a Moral, 21 anys , sol t er-a. estnc'! ian1j
Sorta Mora:!., 25 anye , soltera, advcca t
IVfarta.f\'Ioral, 28 anya , casada, p.ro re as o.ra
Jau Estimana, 23 anys, prostituta
L~dia Grima, 24 anys, soltera, obrera,
1la Surta, 26 anya. aoltera, dependenta com X9
Oerní Urana, 24 anys, 08seoa, 'Uauillera
Pura Narta, 19 anys, soltera, obrera

, ,
Casina Horta, 22 anys ,soltera, mecanografa
Ada Beus, 26 anya. 'vidua, guia turistica
Alena Ine1a, 19 811YS, soltera, .obzer a
Meria Oansa, 29 anys. soltera, ~scriptora
11a Mercades. 33 anys , casada, aot zí.u
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Artus Domen, 35 anys , ce.S8 t, ba 81';'" ix
l!'eliu Seeur, 23 anys , 801ter, e acr íve nt
Damia Olmes, 23 anye , 801ter, cobrador
Holas 11e'rs, 41 anys " ca S8t t metge

u
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~otes quazarrta vn1t p cr one e, a r26 a 'una cada. ml1!.tjahora en el
cura dI] 'tot el dia, han ee ",8 't illter~ ogadee detineudamamt i persuasiva-

, ,
merrt , aens e cap re sut t st noteb1e, tot~ v egaca que manifef. ten unanima-
ment, 1'1 que no es coneixerjentre elles, 2) que han onrat amb total in-
dependencía" 3) que mi no han prer,er. de pert Jrbar l'Orrlre, 4) que no
s6n e cap pBrtit ni or~.niT.zaci6,t st que recusen la comp ten~ia ne, . 'la pollc1a 1 dcLa tribtme.ls a.Ls que I.s se la pot aotmetre. Invi./Gsdee a
explicar par que tot a ela cartells o pancartas duen la mate íz a ins-

, dlt..(fU1
cripci~, itA partir d'BTa nOl!l~s í'erem act es de gent 11iurett, &'p";' pram
que la ooinci0encia ~s ban no+mal; aquest 8ent~r forma part oe l'am-
b í sn t , da l'atmosfera qu e es respire., la qual,s'han l1I!l1'!jat a recol1ir
S'assenyala el detall p1ntoresc que, it'lT1ledia'té'.ment de ·etinglldes, to-
tez quararrta vuit, aenae exo epc í é , han declarat que q.m.atenien pur-ga-.
cions; ela metges, crirl8t~ 8 '}xaminar-les, ooincideixen en un diagnos-
tir negatiu.

A remarcar : a paz-tí r e 1a darre ra
persones s~n presen~at a la com2soaria a

e~enc'6, cent vuitenta-una
in~eres~arese pels rnanifes-
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tants i han enva~t corredors i despatxos abans que hag
de rebutjar-los cap a-la porta, el centinella de
regut misteriosamente Els agents n'han pogut detenir vint-i-tres.

A remarcar: a la comissaria a 'han rebut dos-cents trenta-nou te-
legrames d'associacio~s d'arr~u del país que sol.liciten la llibertat
dels detinguts. Inveatigat l~origen d'aquestes comunicacions, els a-
gents esbrinen que cap de lea societats en qttesti6 no té exis;tencia
legal.

A remarcar : els telefons de la comissaria han quedat bloquejats
durant prop de-tres Bores gracias a les nombroses cDides d'una quanti-
tat incalculable de veus femenines (pel que sembla moltes d'elles re-:-
pet1des) que assenyalaven transgressions a la 11ei en diferents in-
drets t" sempre allunyats, de la ciutat.

A remarcar : 1 'arrIba a la c.omissariat per missatgers la innocl)n
cia dels ~uals éá palesa, de trenta-tres paqueta adre9ats a trenta-tres
inspectora que s'han caracteritzat sempre per llur zel en el compl1ment
del deure. "No s'ha revelat la naturasesa del contingut d'aquests pre-,
sents anonima.
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A L'enfrontament amb l'Església RegulaB té lloc el segon dijous de
j"crS'HIfI la davallada deLa seguidors del reverend Prick a lea interiori tata de

la terra, i s'aireja a nivell superior, davant el ministre de Beneficis
Espirituals, al qual )a estat denunciada l'exist~ncia de la secta (1)
1 la facilitat amb qu~ aeonsegueix adherents (2). Se 11 imputen fina-
liiats immorals que poden destruir l#equilibri demografic del país i
at'emptar corrtza la integri tat de l·anima deIs ciutadans. A la taula del
ministre hi ha un gruixut plec de carrecs que resumeix el resultat de
les 1nvestigacions a que s'ha lliurat l'Església Regular sobre les ac-

atnse tivitats de l'Església de la Relativitat Object1va. M~s greu que aixb
~s la falta d 'un document que acredi ti la legali tat de la secta, quali-
fieada de "clandestina" 1 "subversiva" en el protocol que ha fet cap a
les mana del govern.

~La linia de ,*ensa del reverend Prick. considera :
a) que ell i Cunt han entrat legalment al país
b; que pertanyen a una Església reconeguda per les autoritats de la

Potencia, de la qual eón ciutadanae' que-mai no han fet proselitisme~ si bé tampoc no han rebutjat a-
quella que se'ls atansaven eepont~miament

d) que col.laboren amb la secci6 políoiaca de les forces de la pau,
entre les quals mai no ha eatat discutida la legimitat de l'Esglé-
sia de la Relativitat Objectiva

e) que no tenen la 1ntenci6 de suplantar l"Església Regular i
f) que tats els fldels de 1 ~Esglésla de la Relativi tat Objectiva

serve í.xen 1 'ordre establert.
L~Almoiner Magníf~c1 cap espiritual de l'Esgl{sia Regular al

país, acusa el eop de l~adjectiu subratllat 8mb tota inte:nci6 pel re-
verend Prick, el quaL el rel te ra en entrevistes pos t erlbors amb el mi-
nistre 1 d~altres dignatar1s arrossegats a preDdre part en una co;ntro-
versta que tot seguit s~enreda i, sovint, baixa de to 1 s'entret~ en
menuderies asprament discutides pel Bra9 Dret de l~Almoiner, un home
d'ira perp~tua que s'ha proposat de demostrar la immpralitat

A
sb 81
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Capítol XVIII

• ••• • • • •• •
(l)Podem deduir que la rnateixa Església Regular la ignorava.(2). Primera notícia !
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"ab extra" i "ab ovo" de la secta a partir de la perso
determin'at moment per exempl e apostrofa: Universitat Autónoma de Barcelona

',,' Biblioteca d'Humanitats~ Quin dret de convivencia pot pretendre entre nosaltres una organitza
c16 que es titula espiri tusl 1 pia mentre p ermet que una de les seves
dignat.;ries falt1 tan escandalosame.::.nt.ala modestia que ha de presidir
tota la vmda religiosa? No hem de creure que ens trobem davant d'unes
"s011icitationes ad turpia" per part dl'aquesta noia quan la vefm com-
pare1xer'sl nostre dav arrt sense bregues o enereuar provoca.:;.tivament
les 'cames per tald'exposar les cuixes ?

Cunt. discreta i eixerida, contesta amb una altra pregunta:
~ Qu~ ~s més digna, l'obra de Déu o l'obra de l'home ?

El Bra9 Dret de l'Almoiner, que &s prou llest, s'adona 1mmediata-
nerrt d "on el menara la resposta, pero la urgencia de trobar una r~li-
ca el po~a en ~n altre comprom!á :
8 Tot ~s obra de Déu ! - diu.

- rjel mal ? - 1nq.uireix doLcament Cunt. "'"No t reverend - prosegueix
davant el seu silenci aelaparat -, no tot ~s obra de DéuJ que per aixo

, , -ens ha fet lliures., perqu~ també nosaltres poguess~m obrar. I les bra-
~gues, ja que us heu dignat remarcar aquesta pe98 o. més ben dit, la,

seva abs~ncia, s6n .bra humana, mentre el sexe el va fer Ell. L'honoro, .

quan el mostro, quan manifesto la seva obra"", afegeix tot arregusant-
se les faldilles davant l'assemblea - 1 proclamo la seva.excel.l~ncia,
infinitament superior a la de les robes que teixim per a amagar-lo.
No donemin~icacions d'una sup~rbia imperdonable quan volem esmenar-

. ,
lo 1 ens avergonyim d'allo que ~s seu?
~ Tanmateix - objecta el'Bra9 Dret de l'Almoiner - la visi6 de la pu-

denda provoca moviments laaciua, engendra cobejances luxurioses ~ per-
torbacions de l'hnim que distreuen l'home del camí de la perfecci6
espiri tual.
...La perfecc.i6 espiritual, reverend, passa per la carn •••
- Objecci6 !-crida el Brs9 Dret -. La carn ~s l'enemic de l'hnima.
- Es lP-etapa que la precedeix. Nom~s en un cos lliure de cobejances

carnals hi pot haver purificaci6. Cal satisfer-les, donca, i aixo ~s
el que ensenya l'Esgl~s1a de la Relativitat Objectiva que es reclama
dels nostres primers pares, d I'Adam i Eva,' els servents del Senyor que
van saber interpretar-lo més enllA de la lletra de les seves paraules.

- Damnaci6 ! ....balblic.ejael Bra9 'Dret -. Heretgia •••
- No, no ! - a19a la veu el reverend Prick ~ot avangant fins prop de

la noia que torna a deixar-s e caure 1& faldilles sobre les cuixes _.
Déu ereaaa la ra98 humana i no simplem~nt dos individus singulars.
L"heretgia seria afirmar que, després d 'haver-los pzove'Lt d 'un mecanis
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Ben cert - reconeix el reverend 'Prick -. De quin altre mitjA es
pod1a servir per a assegurar-se de la seva capacitat d'1niciatiTa,
seu sentit d'independ~ncia i, per tant, de responsabilitat ?

- De responsabilitat ? - intervé l'Almoiner Nagnífic, aobresaltat
,aquella afi rmao í.é , ,

~ Si. Com pot responsabilitzar-se aquell que no ~s independent ? No-
m~s le persona 1ndependent acompleix un acte propi. 1 aquest era el
voler manifest de Déu. Si els hagu~s manat d'aparellar-se, els privava
de 111bertat. L~Església de la 8&wihiJ+ em'Ui ¡oftWIf> Relativitat Objecti-
vaho ha compr~s perfectament 1 per aiz~ reivindica la mem~ria deIs, ,
nostres primera parea com la d'aquelles criatu~es que van aconseguir
un impossible : responsabilitzar-se i obeir alhora. Hi ha una moral su-
perior ? - pregunta no aense orgull.

,No hi fa res que les sessions siguin secretes, els arguments deIs
sectaz-ís arriben a le~ erelles deLs teoiegs jurats de 1 'Església Regu-
lar~ deIs fidels especia¡ment versats en materies litigioses, de qual-
gues anacoretes retirats en golfes conventuals i d'unes quantes dotze-
nes de devotes amb el tel del paladar ben tallat; tota es reclamen de
privilegis, acuden a les amistats, compren influencies, i, a poc a poc,
la sala'on ea discuteix el futur de l'Esglés1a de la Relativitat Objec-
tiva .a'Lpala es va fent p etita , enquibida,'i cal babili tar un palau go-
vernamental en desús i 1nstal.lar-hi al taveus perqu~ la controv~rsia

,pugui ésser seguida des de tetes les sales, des de tots els pisos. El
Bra c ,Dret-de l~Almoiner,.el mateix Almoiner Hagnífic i d'altres experts
en escriptures sag~ades i textos col.laterals, es pass en les vetlles
estudia~t com tot de col.legials clorotics 1 aplicate. Cal que tanqu1n
el pas a 1 'heretgia" al pecat, al sofisma dl'aquells fornicadors.

Un deIs teolegs té el desencert de pronunciar la paraula.
- Fornicadors ? - salta el reverend Prick amb un crit. Immediatament ,

perb, s 'apaivaga, i amb un te> de veu commovedor, diu ;;l. : S6c verge.
L1aldarull ~s tan immens que el ministre de Benificis Espirituals,

president nat d'aquesta mena de concilis infreqüents, es veu obligat
a fer circular els guardies per les sales amb les pistoles empunyades.

- Ordre, senyors, ordre '!

- sí, verge -bepeteig e~ reverend Priek -~ L~Església de la ~elativi-
tat Objectiva ~ pr~~ist des de sempre que un dia li seria feta aquesta
acusaci~ maldestra i, en replica a l'avan9ada, ha volgut que els seus
sacerdote s'abtinguessin deIs vasos femenina 1 masculina indistinta-
mente Es, ben cez-t , una concessi6 al segle, ,1 no ens en gloriegem pas.
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Ben a l~inrevéa. és 8mb humilitat que,en aquest aspect eco
supeditar alsconvenionalismes humane menys respe ~."Ji ' o .

1 oteca arutats
na fe que-, ,com totes les virtuts primordials, es manifesta només a tra-
ves de l'obra.

~ 1 qui ens assegura - diu maliciosament el Bra9 Dret de l'Almoiner
a~b un somr!s gairebé cinie que li d6na un aspeete aproximadament me-
fistof~lic - que en aquesta abstenci6 no intervenen factors de malcon-
formaci6 cong~nita ?

Amb lentitud, dignament, el reverBnd Prick,que no perd la sereni-
tat davant l'escomesa, es descorda per tal d'expoear el membre calum-
niat, el qual s'infle de seguida, amb generositat, sota ela dita ex-
perte d.eCunt.

~ Estio a disposici6 de les autoritats religioses i mediques que cre-
guin convenient de procedir a un examen.

Hi ha un moment de desori quan la majoria d'aasistents a l'acte,
i molt m~s especialment les devotes, abandonen els llocs que ocupen
1 lB 'atansen al reverend amb ia intenci6 de comprovar la magnificencia
de l'brgan, únicament sObrepassada en sublimitat per la veu que domi-
na els murmuris, la remor de peus, els xisclets histerics i enrampats,
les exclamacions ardents o exasperades, les ordres contradictories
dels deLega t.a :.

- Es norma de l'Església de la Relativitat Objectiva que tots els
seus dignataris siguin homes normalment constitúits i ben dotats, to-
ta vegada que veie3 en aquesta dotaci6 un sényal ptecis i indubtable,
distirigidor, de la voluntat eterna, impulsora d 'una "generaci6 perma-
nent" graciesa la qua L la humani t at s "enal teix i se supera. Simbols
del poder genasic, ens integrem al projecte diví/des de la rel q;ue el
possibilita. éertament - a19a la ma per reclamar atenci6 -, en poten-
cia i no en aete personal mentre no hagim ven9ut tots els prejudiois
d'una falsa tradici6 insidiosament pro.larneda per les forces su!oides
del mal i que cal combatre invertint els termes •••

Ha de callar sota l'escomesa de dosguardies especiakment robus-
tos que, obeint les ordres del ministre, maÍden ~er fer desapareixer
la vara sumptuosa i rebel que es resisteix a 4plegar-se, pptser ajuda-
da per un allau de·mane sarmentoses enderia4es a palpar impunement la
duresa insoli te i uniforme de l' objecte per a elles poo familiar.

Mentrestamt, una ~eu crida :
- Textos ! Que citi textos !

1 el reverend, convulsionat per una ejaculaci6 involuntaria sota
el maneig de tants dits, encara té esma de provlamar :
- Cito la font : voaat t res ,'els testimonis vivents de l'acte fonamen-,
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tal ! Si hi ha uns excepci6, que parl1

I calla' tothom.
U B
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... (La falta d'1nformaci6 sobre els esdeveniments posteriors m'obli-
'-ga a interrómpre aquesta relaci6, que sera continuada fidelment de se-

guida que disposi de dades complementarieá).Ltl
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Capitol XIX

Cenfortat,com ja ~s norma, amb els auxilia ben intencionats i
lagadors de la vídua i de la seva filIa, en Canyis inicia el darrer
dia de la seva investigaci6 clandestina. Li costa de resignar-se a un
trachs, sobretot aIS que disposa d'uns elements de jUdici deaconeguts
de la pOlicia.Per qu~ no ha de centinu.ar ajudant-lo la seva capacitat
de raciocini, molt superior, com queda demostrat, a la deIs ggents ofi-
cials ? Novament, doncs, fa cap al veinatge del cementiri de ferralla,
a 1 'indret precí s on el carr-uatge fúnebre fou detingut i assal tat per
uns incognits ciutadans que disposaven d'un carretonet. Secretament,
confia en aguest vehicle. Per forga ha d'haver deixat senyals del seu
pas i, amb una mica de pavi~ncia, no li sera difícil de descobrir-los.

La realitat, pero, el defrauda. El ter~a,sblid, no revela res Es
cert que més enllb. hi 'ha una faixa d 'herba tendra on un rastrejador de
pistes potser trobaria encara qualques tiges trencades o ble"':,gadesd 'u-
na manera poc natural, 'pero ell ~s una criatura de la ciutat, feta als

\adoquine i al cimenta sense ascendencies estrafalhries ni gotes ocul-. .,
tes de pell-ro-ig. N~ sap interpretar el llenguatge de la __ terra,
dels vegetara, de les pedres destorbades. La __ natura &s un llibre
tancat que no pot obrir ni quan a'hi obstina i repeteix les anades 1
vingudes a dreta i esquerra, una mica deaorientat, ensumant l'aire sen-
se secrets perdurables, aturant-se ara i ad~s sota el fullam d'un arbre
herm~tic o dalt d 'un.ribatge que interromp els camps anónams , per
sensé personalitat.

De lluny en Ll.uriy , sorpz-en moviment·s furtius, com soterrats, que
assenyalen presencies discretes d'insectes, potser adhuc de lIebres o
de conilla boscáns, i aleshores escorcolla amb la mirada més concentra-
da, si b~ sense esma ; sense veritable desig d'esbrinar formes de vida
estranyes i ~nquimeradores. costuros reptadors o alats, cohabita~cions
totalment distanciades del seu fer coital.

Ja s6n pr~p de les dotze quan, fatigat, es concedéix un descans i
una cigarreta prop d'un arbre abatut per llamps reiterats. Lraire ~s
tan quiet que, sense voler, s'hi adorme

En obrir de nou els ul1s, davant seu hi ha el comissari.
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No s'han tornat a batre des del memorable encontre l'an

metro; les amenaces dJ'aleshores han que;'dat en fo ni B~i h~uil~ . A
1 oteca 11 a tan

segon desafiament ha estat substituit per una fredor i, si més no per
part del comissari, per una hostilitat que ara es manifestara clara-

o ment. o No perd el temps en parau Les , no intenta d' es ta blir un dialeg
'previ, sin6que en adonar-se que s'ha despertat, es gira cap a dos del
seus hornes i ele mana :
- porteu-Io detingut a la comissaria.

En Canyis, per orgull, no replica ni oposa resist~ncia. Segueix
:~sl els policies cap al cotxe que han deixat a la carretera 1 ni esbomba
Bib qun l'horne afegeix :
B'Il _ Ques'esperi al meu despatx, escortat.
eñ No el perdran doncs de vista en tota l'estona,n1 al vehicle, on
eó li lliguen lesmans a la barra que corre d'un extrem al" al tre del res,

.elo patller del seien t de davant t n1 a la dependencaa oficial, solí taria,
I..e en a,uesta hoza ' del dia .. quan tothom ~s a dinar. El mateix comí s sari
srru se n'hi deu haver anat en abandonar ~1,Scampa, tota vegada que no es
noo presenta fins avancada la tarda i, en aquell moment, encara duu un es-
esq curadents entre els llavis,a tall de c1gar.

Sense adrec;;ar-li la' paraula, ordena tot e coses, el damunt de la
'leo taula t els calaixos, unes lleixes amb papera encordillats ; treu,

siq la pols deLs mobles, del llum, de' la fotografía el n" rector que enja
. sn a continuaci6 de la fines tra, en l' ombra; pasea personalment 1"eacom-
,oó.é bra , la baieta, pels rajols on resten tot de llepa es
89~ En Canyi.s 'assisteix a aguest xara.zranxo a un utis absolut,
I.)fi ambuna immobilitat que només s 'al tera quan el ploma 1 . frega el col
!1SJ' ze o ha ,d'algar els peus p:rque l'home no 11 remulli es sabates. De
rrfv fet, el silenei ha durat tant i 1 'hostilitat és tan y's1ble, que la

ea primera pregunta de l'interrogatori sona corouna escopetada:
.rerí - NOlJl, edat, eat at ci vil~ professi6, adre~a.
L1e8 El tracta eom un desconegut, i en Canyis contesta concisament,

sense que sobri cap mot. ,
asa Ra~ de la vostra presencia a l'indret on heu estat detingut ?,

91'1 ... La fletxa.
~sb - Quina fletxa ?
f as - Una fletxa blanca.
tOJ El comissari s 'ha quedat tan confús que la seva veu recobra una

mena de calidesa involuntaria •
.smJ - No n·'hi havia pas cap ., diu.
ne:! ... La devíen esborrar.

....Qui ?
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quan se'm tracta com un enemic - precisa
~ 1 qui s6n, ells ? Féu el
- No en puc -emprar cap ~és

en Canyís.
- No ushi tracta ningú. Com un desertor, direu.
- No he) s60.
~ Vau desapareixer sense permís, oi ? 1 no us trobem fins ara, per

casuali tat'.
- Hi havia un motiu.
- Q'uin ?
-.La fletxa torna en Canyís...
... La que ceroave u avui ?,

,- No, una altra. La primera.
- Ah ! 1 La vau trobar,' aquella?
...sí.

No l'havien -.m esborrada ?
- No. Era exactament a 1'indret on
- Potser-no havien tingu~ temps •••

diatament s'interromp, envermelleix
Pero si no sé de qu~ cony'parleu !

. , .
- De la fletxa - diu Oanyís sense immutar-se.
- De q~ina fletxa ?
- Ara de la primera i de primer de la darrera; la que no hi era.

El oomissari es eo lpe ja les templ~s amb el s do s palme L'La oberts.
Aixo nq. pot ser - vocifera - No entenc res !,

- Dones ~s prou cJ.ar. La primera mena a 1'última, o a la que hauria
de ser l'última ••• Es a dir - rectifica - potser n'hi ha més i no ho

m'havia dit la veu.
- comenga el Qomissari, pero imme-
i, enrabiat amb ell matei~,erida

sabem.
- On ?

, - Aixo ~s el ,qae cal esbrinar. Si no m'haguéssiu detingut amb una ex-
cusa"ridícula •••

- Ridícula·? Si vau desertar! - brama de nou.
- Perd6 - fa 8anyís, discret -. Si us entossudiu a mantenir l'acusa-

ci6, no diré res. Hauríeu de comprendre que les·nostres r~valitats no
tenen cap relaci6 ambeque st a asump'te, Es tracta d 'un afer greu i els
serveís m'haurien d'estar agraits d'haver actuat amb tota la rapidesa
possible, amb sacrifici i tot •••

- Amb sacrifici ? - repeteix el comissari estupefacte.
- 1 tant! lmagineu-vos que aleshores de la 'trucada.estava apuntalant

un segon clau.
- On ? - fa l'home, sense refle~onar-hi.
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Bé, la veritat ••• aquest

a'acabar-lo amb l'aparell a
teix.

-.Ben cert -diu el comissari, pero a l'acte bota
abat sorollosament el puny sobre la taula -.Prou
Em feu posar ne rvi6s !•••

- No és estrany. Jo també ho estava. Us podeu imaginar la situaci6.
Jo amb l'aparell ala ma, escoltant aquella veu de confident, i ella
que no parava de moure's.

Qui, ella?
Canyís branda el cap, r-ep rova tiu.

- No m'escolteu, comissari.
L'home s'estira ela cabells.

~o pot ser! Ho féu a posta ••• Que tenen a veure les fletxes amb els
vostres embo Lf.cs erbtics ?

- Res. Us ho acabo de dir. Només que •••
El comissari fa un gest violent per tal de dominar-se, alQ8 la ma:

- Esta bé. Meho acabeu de dir. No en parlem més, dones -. Sospira fei-
xugament i desplaQa els ulls cap als guardies que, silenciosos, presen-
cien l~escena des de la porta -. Tanqueú-lo. Incomunicat. Que s'assere-

íversítat Auto oma de Barcelonacop era a la porta de a .. a 'flI~&aJíi }f¡er
la ma. Confessareu que no ~s ben bé el ma-

0(<-
a @ la cadira 1
Ja n'hi ha prou !

ni •
- Perocomissari ! - protesta Canyis. - Si jo ••.

Un delspolicies li reposa la ma al braQ.
- Som-hi ?" - 1 'invi ta amablement, pero el seu company ha desenfundat

la pistola.
- A pa i aigua - afegeix encara el comissari -. No hi ha res que acla-

reixi tant les idees.
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El. ciutáda V, al. qual ha calgut esgotar tota la corda del desper-
tador abans de deciair que no li quedava més remei que llevar-se, troba
que fa mala cara. No té pa s res d"es t rany , al cap dava'Ll, ja eren prop
de Les cincquan s "ha ficat al llit i~ les hoz-es 1mmediatament ante ....
riors,. no f0ren pas de cap repbs.

. .
Gairebé atult pe~ la S0n que ben just si 11 deixa obrir les parpe-

lles tot i que s'ha rentat cop í oeamerrt al lavabo sempre una mica brut
de la casa de dispeses on ví.u , recorda ara l'imprevist desenvolupament
d'una sessi6 de ball, quarfan. acompanyar la seva parella a casa va tro-
bar-seamb una altra noia que, m~s que avenir-se a compartir llurs jocs,
hiforc;~ la s eva participa·cid. :Sen cert .que no va queixar-se 'n; 1 "'Eme-
11 era tan ..plaent con la Jonila, si m~s no a la vista i al tactelJ car
desprési a 1 'hora d4lesmerc;ar-se a f'one , es va adonar que la porta que-
dava una mica baldera, potsdr per un exces d'exercici, potaer per una
generositat no prou d'agra1r de la naturálesa. En aquest aspecte, la
Jomila resul tava més aooLlí.dora ,

Caldrh que' ens tornem a veure, es 'diu mentre xarrupa tan de presaa
. ,

com pot el ca f'e amb llet que després;t a mes deu quarts d'om~e, apuntala
. ,

rh amb el en 'i*iM sandvi tx que la senyora Clam li ha deixa t sobre la
taula. A soles o amb 1 'Emeli, pexque la pres~ncia d 'una tercera persona
sempre estimula. La prava, pensa satisfet, és que va arribar als qua-
tre olaus sense cap dificuljat. Del darrer, sobretot, 11 sembla que no
se n'obli~arh mai~ Lent, d'una lentitud infinita, saTiamen~osificada
per la Jonila,mentre 'la aeva amiga 11 oferia l'esplendidesa d'aquell
panorama del qual 'va--recollir' E;llperfum i la .humitat. Ne h1 havia dub-
te, totes. dues eren unes grans noí.ea ,

El moviment de budells acos~tumat en aquesta hora relativament
matinal l'obliga a t~slladar-se a la comuna, on algun brut ha enves-
cat un extrem interior de la fusta; probablement en Gamura, que no s'as
se~ roai per por d1encomanar-se el que ell anomena una MV. Un cop más,
doncs, es veu ra obl'iga t a caga r dret, incomodammt. Si la cosa no fos
tan urgent, esperaria al despatx, on els waters sempre s6n nets des
que el vell O~eles s'encarrega de revisar-los cada vegada que~n surt
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a1gú; n 'hi va haver prou amb un parell de penyores er ue tothm r-

niver 'tatAutonoma e ce o agués a d ee car-rega r-cae dintre la tassa, sense desviatiM:$ote<a 1:f3tO B sA-

ra fan goig de veure 1 s'hi pot llegir tranquil.lament el diari. A ell
11 agrada sobretot d'anar-h~darrera l'Encani, la qual sempre hi deixa
una deliciosa oloreta de vagina mal rentada.

Es corda de pressa~ perqU~r~esta feht tard i per res~el m6n, ara
que ha conegut l~Emeli i la Jonila, novoldria que li descomptessin res
del jornal; les iio í es 11' cmsta_man d1ners Ll ar'gs, pz-ou que ho veu. No
pas en diners, ~s oLa z , sin6 e~ df.nadee ¡ tot plegat equival al mateix.
Quan les torni a veure, per exemple, un petit obsequi ~o l'hi estalvia

.tJp
eh

1'1

, ,.n1ngu •••
Badalla mentre es posa el gec 1 després,amb l'entreph a les mans,

salta escales avall amb m~nys agilitat que de costum. De bon gust se'n,
tornaria a el llit~ pero si telefonava que estava malalt la casa envia-
ria el .metge, aquell eapgr6s d'en Leira que, tal com actuava, per for9a
devia tenir interessos a la companyia. Ben mirat, tamb~ era una llh.sti-
ma que aquella aventureta 11 hagués caigut un diumenge a la nit; el
cap de personal pretenia que dilluns havia d'ésser el dia més feiner,de l~ setmana , ates, segoDs ell, que en aquell moment els empleats
duien trenta-sis hoz-es de repbs acumulat. Ja es veia que no sortia de
nits !

Tres badalls més el menen a l'entrada, on 1i cal fer un esfor9 per
evitar eLs obs,tacles que la po rt era hi ha- ew-ia¿t¡p dí.st r-í.bua t estrat~-
gicament : escombres, espolsadors~ baietes, galledes amb aigua, un pot
pIe de pblvors blancs ••• A tall de cómpensaci6, podria donar un cop
d'ull als pits de la dona, prou visibles sota el vest1t esbocat, pero
el cIu'tada V ja fa masse temps que ha obae rva t .~"efecte depr1ment que
1i fan aquell.es penjarelles de mugr6 pe Lut ,

Al carrer l'ac~lI un .aí.re finet i revigoridor que, per paz-adoxa,
accentua la seva bada llera. Incop,tenible.ment, les barres se 11 obren
amb un moviment robust'1 esqueixat mentre els ulls li llagrimegen. Déu

...meu, quina son ! A fe que avui en fara" de feina !

El destí, perb, vetlla par el1. Una mh li subjecta el bra9 que
acompanyava la ma cap a la boca t , al aéu costa t,.un heme entre due s e-
dat s, griseáant, diu :
- Qu~ significa, aquesta falta de respecte ?

.-Eh ? - s' eatranya el éiutada V, un xi<fot de vint-i-nou anys, adminis-
tratiu de primera 1 de tendenmies dormilegues fins i tot quan no ha per-
dut la nit.

- Es un escarni 1 ~ es que;ixa l'individu -. No sé pas qu~ acabareu
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inventant per ofendre s Ll.o que hi ha de més aagra t , el
- Que us empato1leu ? - ~'acaba de despertar

gest per- alliberar el brag. '
'L'altre, pero, el subjecta amb torga.

- Emnegareu que 'no pre ten í eu denigrar la bandera amb el vost re ba-
dall ? - pregunta ment re amb 1 'al tra ma aas enya'l.á cap a la que penja
d"un deLs balcona de la tercera DelegaciÓ Delegada de la ciutat.
- Jo ? Si,ni ¡'havia vist !

- Heu badallat - objecta 1'81 tre.
~ Es cla~. S1'~inc una son que no m'aguanto
- No ~s una excus~. No es pot .... badallar davant la bandera. Feu el

favor d' acompanyar-ene•
- On ?
- A la comí.eaaz-La....diu Éü deaconegut , i li mostra la placa.

El ciu'tadé. V conté la seva indignaci6 barrejada de temor.
- Us equiv9quáu, inspect9r. finc molta ~on, de veritat. M'he passat

la,'nit ambAuesnoies i.j~ us podeu imaginar •••
- }Ji una paraula més !E1' comissari us escoltara amb mo;Ltde gust , A

ell 11 agraden, aquestes histbries. Perb,no us feu i1.lusions : ~s una
mica il1cre~1i.l, .sabeu ?
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En una ec1ici6 ja vella (de l'any 1945) de l'Enciclbpedia General
de la Potencia, trobo una entrada (que ha desaparegut en les ediciona
posteriors, augmentades) sobre la secta a la qual pertanyen el reve-
rend'Pr~ck 1Cunt. Cree d'ineeres transcriure-la.

Esglésl~ de la Rela tivi tat Obje et1va -. Secta fundada 1 'any 1927 pel
Reveren~ Ar~hur ~ilkman Breaat en separar-se de l'Església de la Corre-
lacf6 Un.ficada (tj. Té la seva seu a Owl Town,. Mass" i durant els dar-

, , '

rers "anya ha exe ro í t una fo'rta acci6 proselitista entre intel.lectuals,
, '-dirigents industr~als 1 funcionaria progreasistes. Actualment compta

amb trehta-dues capelles d~obedienc1a ortodoxa'1 tretze d'adherides,
oonegudee com d "obediencia heterodoxa, que reconeixen 1 'autori tat ee-
pititual del Reverend Jones Jones Cock, successor 1mmediat del funda-
dor'. Totali tzen', en conjunt-, uns set mil f1dels. La secta ~s d 'adecrip-
,ció neo-adam~st8"1 es reclama de l'experHmcia original, s'ibé ha estat
forga influenciada per les-doctrines eristiane~, que interpreta en fun-
ci6 de la seva creeng~ fonamental. No té testes senyalades i el seu cul,
te es 're,dueix8 unes cerimon1es orgiastiques de caracter eambo l í c , Els

, , .
seus saoerdote no poden contreure matrimoni i, de fet, se'ls exigeix
la virg:lnitat; 'les sace rdottaes, en canvd , mentre tampoc no es poden ca-
sar" -no eón obligades a la e o..:ntinencia.

,
Es ben peca cosa, pero sempre val m~s a í.xb que res. D'altra banda,,

aquesta not'cia ens dóna oC8si6 de veure com són de discretes algunes
obres informatives O~é l'Església de la Relativitat Objeotiva ha oan-
viat, forga , o b~ el redactor de l'article era excessivament afeccionat
als eufemismes.
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Cu1s de ¡:iaperera

tt(La situa)ci6 exigeix una vigimancia constant per par(t de les
for)ces de la paui, alhora, un procedir prou discret en totes aque-
lles cir(cumst~n)cies que ha permetin. S'evitar~,l'ús de la for98

en pÚ(blic sempre que) no es tracti de manifestacions violentes o de
Q..masses i, en el cas de d~encions individuals, ele agents de(fugiran

de crl1)dar l'aterici6 dels transeünss o ve5:ns. Tots ells s6n respon-
sables de les conseqü~ncies a qu~ pugui donar lloc (llur ac)tuaci6.
Recordem d'altra banda les 1ndicacions de la darrera circular inter-
na,' en la qual es pre(eisava que un b)on agent esth de servei perma-
nentment i fins i tot'en les hores de lleure té l'obli(gaci6 de cap-
te)nir-se"

(Nota: El document, fragment.ri,com es veu, ha estat reconstruit.
Els períodes entre pa:rente,si, dones, l'bgics i tot com semblen, tenen
només un valor d 'aproximaci6) .,

"Recomen de l'ALGO
"Enumer de

forma ci6 esp
desean tota la

mer de

d'hom

instrum l'efica
aorpre ne mí.c"

(Nota: Possiblement es tracta d'una nota destinada a escatir
els avantatges 1 els inconvenients de la introducci6 de l'ALGOL (Algo-
rithmic Oriented Language) en les comunicacions policíaq~es. Com se
sap , aquest llenguatge artificial utili tza únicament 116 sfmbo Le , en-
tre ells 24 paraules d 'tÍs co rr ent , i els c í ent:!fics se'n sol en servir
per a les recerques o investigacions mat.emá't í.quee),

"pensi6
i Leri"
(Nota : tot tendeix a indicar que els quatre mots o fragments de

mot pertanyen a una ordre de mesures disciplin~ries contra uns agents).

ag
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l. Dispositius de seguretat
I2. Reordenaci6 servéis ~nteriors

3. Retribucions
4. Pene Lone jUbilaci6, vellesa, malaltia i defunci6
5. Primes detenci6

(Nota : aqu~s~COP el document, molt matxucat, m'arriba sencer
Es escrit a maquina, perb a la banda de darrera, a m~, algd ha anotat
"Planxar vestit : 95"'.
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Les noticies no van me1 Boles.
Després de l'Enciclopedia d'on he extret l'article

referent a l'Esglés1a de ma Relativitat Objectiva, em cau a les mans
un diari de la Po tbncta on , en una co'ls Labo raoí.d titolada "La natura-
lesa actual de les nostres relacions foranes", signada pel profeasor
John Xaberhson, la secta ~s a Ls Lud'í.da en aguests termea : ti ••• incom-
petencia (del Negociat d'Afers Estrangers ) que es manifesta en la con-,
ceBs~6 de podera díplomatics secrets a organitzacions mancades de tota, .experi~ncia o tradici6 negociadora com l'Agrupaci6 per a la Defensa de
l'Ordre Establert o l'Església de la Relattvitat Objectiva, de caracter
cívic,-'1 netament reecc í.onarñ, la primera, i d 'índole místico-espiri-
tuallaeegona".

Fa la impres~i6 que el professor Xaberhaon no sospesa gaire ele
seus termes. Resta. el fet, pero, que el seu petit estudi estableix una
vinculaci6 de la secta amb uns organismes que es singualritzen per la
eomplexitat de llura intrigues 1 l'ambiguitat de llur actuac16. Potser
serA b. de tenir-ho presente
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Els millors cordons els tr obareu sempre a la Casa Bony , especia-
litzada en caLea t per a persones distingides. Amb 111c~ncia ofi-
cial

Aprofiteu- les nostre1rebaixes permanents i adquiriu avui mateix
~es nostres acre data dee cafe tez-es Xup , de fabricaci6 local. Amb
llie~ncia oficial.

Tindrem ocasi6de participar avantatjosament en la nostra rifa
trimestral si ens confieu la compra/venda del vostre pis. Oin-
q.uant-a.anys d "expe rHmc ia immobiliaria. Amb llicencia oficial.

Sigueu ,opo,rtú.Aéa bem de rebre -els darre rs models d "articles
sanitaris de Hong Kong 1 ens agradaría que us f:\'aprofitésaiu.

, .La Casa de les Parelles espera la vostra visita. Amb tolerancia,
oficial.

E,ls nostres 'avis es van especialitzar en mobles 1 nosaltrea
seguin la tradici6. En trobareu muntanyes a totes les aucuraala
de "Pus ta, S. A. '1 escampades arr eu del país. Amb llic~ncia ofi-
cial.

Ens sobren
Prove!dors del
tor. Cf;lsaRam"

cial.

manegues i ens en desfem a qua la evol preu
Cos de dardiners Selectes deIs jardins del Direc-
recon~guda d'utilitat pública. Amb llic~ncia ofi-

Liq~idaci6 ! Liquidaci6 Liquidaci6! La Cotillaire Berta 11en<;a
la casa per la finestra a benefici de les seves clientes. Rebaixes
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especials a les núvies que ens confiin la
Obsequis, atencions, consultori, etc. Amb

La mitja perfecta només la trobareu a Can Cuix. Feu-nos una visi-
ta ~ sense compromís, 1 els nostres espe cialistes graduats us c!'iran
exac nament quinscolors corresponen al matía de la Tostra pelle
~ran varietat. Mitges cameres, genolleres, cuixeres. 1, des d'ara,
el model pipinera, especialment ponderat per "el Ls JI. Ambtoleran-
cia reservada oficial.

Per que tantes mestnsses de sa casa compren sa b6 "J,lortl? Perqub
f¡Un sab6 per a rentar. Ambl~ic~ncia oficial.

Milera de clients satisfetsens inunden amb cartes d'agra!ment.
No cal que hi afegiu la vostra. No ens importa que sigueu deaa-
grait. Pero no ha sigueu taml?é amb la vostra família. Es mereix
el millor i, per aixo", 1i compzar-eu un cotxe Samia, prestigiat
per la seva elegancia i per un rendiment incomparable. Samia ~s
s1nbnim de reeiximent. Ambllicencia oficial.

"La Monumental de l'Electrodomestic" ns o.fereix uns preus sense
compet~ncia 1 unes compres a lJl.arg termini que des d'ara u:s solu-
cionaran defini tivament tota els problemes domestics. Serve! es-,
pecial d'assessorament, sane e recarrec, amb motiu de diades fa-- ,
p¡iliars ,sants. natalicis, etc. Ambllicl'mcia oficial.

Exc~s de treball ? Mole,sties f'emerrí.naa peribdiques ? Preocupa-
ciona ? Exig~ncies conjugals ? De soluc16 nomé-sn'hi ha una :
nplndoles Co~mac". Ambelles, quedareu b~ a tot erreu. Ambtole-
rancia reservada oficial.
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Cap:ítol XX

Sembla que encoratjat pel silenci que ha acollit la seva .darrera
provoca ció, el reverend Prick es llen9a a una catilin~ria en el curs
de la qual desafia els membres de 1 'Església Regular a contradi:r la
seva .acueaoí.é de "behavorisme abe rrant s i d.w"inversi6 diaH~ctica", dos
conoe p't'ea que, de segur; agafem desprevinguts els seus rivals, tptal-
ment 1ncapa90s de demanar-li uns aclariments que permetrien de conti-
nuar el 'debat. Potser no vol en passar per ignorants , i aixb els preci-
pmta a una posició encara més compromesa quan l'home demana una analisi
c,lmparatixa de genitals .•

Nom~s un ajudant menor salvara el moment delicat en recordar ines-
peradament que 1 'assumpte en discusió no es relaciona n1 de p rop ni de.~ , ,

lluny amb les f'La que ses ben reconegudes de la cam, s1n6 amb el status
legal de la se'ota estrangera. Unicament aleshores, 1 si fos reconegut,
es podr1a escat1r la rqoralitat o la 1.mmoralitat dels seus pr:incipis.
~ Perque ~. diu - aquests principis no són previs a la legalitat, la

qual entem en virtut d "'unes normes establertes pel codi jur!dic i amb
total indiferencia'de la moralitat de l'acci6 no definida en el seu ar-
ticulat. La lle1 no cOl!1siderarhla naturalesa intrinseca d:'tinadoctri-
na abans d'haver-Ia reconeguda, tota vegada que no és poss1ble de pro-
éedir a un ordenament d'allo que, segons aquesta 11ei, no té existen-
cia. La pregunta que hem de contestar~doncs, ~s aquesta: autor1tza
1'actual ~egislaci6 1 'establiment al pa.!s d'una sevta religiosa separa-
da de l'Església Regular?
~ No !- crida el Bra9 Dret, que mentrestant ha tingut temps de recu-

perar-se de les martellades dialectiques del reverend Prick -. El nos-
~re corpus jurídic diu prou cIar que "no hi haurá duali tat espiritual".
- Savia previsi6 ~ declara el reverend Prick amb un xic de sarcasme _,

i totalment inútil. La' dualitat espiritual,que no podem confondre amb,~e_~.A./~,.dlr<.. . ".
la!5F ¿ ..~~ espiritual, es el patrimoni exclusiu, i transi tor1, deLs
pobles primitius que entren en contacte amb la civilitzaci6. T~ lloc en
aquell moment que coexisteixen les oreences deIs colonitzats i deIs co-
lonitzadors. Ens trobem, potaer en aquest cas ?

Tothom té la impressi6 que el Bra9 Dret ha caigut en una trampa
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1 fins i tbt l~Almoiner Magnífic se'1 mira
gaire en una replica Gportuna. Ningd no

, '

la resposta que cau lenta, contundent :
- Opino que si.

Un altre pandembnimmobliga a,una segona exhibici6 d'armes per
part deIs represen~ants de les forces de la pau mentre el ministre de
Benificis Espirituals fa sonar, exhaustivament, un xiulet agut que im-
posa una aparen9a d'ordre •
....L'acusaci6 és greu - d'iu quan pot fer oir la seva veu -. Es pot in-

q terpretar en 'un sentit condemnatori de la nostra aliada, la Potencia.,
b 1, alhora, com una crítica del pacte signat pel nostre govern.
a ... No ~s. missi6' de i 'Església Regular - contraa1baca el Bra9 Dret - ju-
a dicar 'l'a9ci6 política delgovern,"1 ~8 per aixo quelta jera:x;quia no
ro 8 "ha solidaritzat mai amb les actituds" protesta:baries d"una minoria

' "

n del clergat. Hi ha una esfera, perb , en la qual se sent cridada a in-
q tervenir'. Cos,tums i m~dali ~ats de pe.t)s'amentestranys al nostre fer van
a desna'turalitzant,l'herencia rebuda pe1: país i incideixen, doncs, en

1'aprofitament corr~1ite,' del patr tmoru, ~spiri tual que sustenta i nodre Lx

q lanostra fe. No ~s possible separar e+ contingut del continent L'ad-
1 missi~ d'una doctrina que, ímplicitament, rebutjade veure en 1'existen
,1 cia una actividad expiatbria i la substitueix per l'exaltaci6 d'un im-
e pul's orgi'hstic significa, en poca mots; fer taula rasa deLa valors que

avut ens permeten de defi'nir-nos com a homes.
rp ... L"il.lustre, Bra<;Dret de"l".Almoip,er ~s mestre en l'art del sofisma -
IJ semriu el rev.erend Prick -. L~homeno pot ~8ser definit en termes d'im-
:;t mobili tat, i la matei:xa Església Regular ha reconeix en aeceptar un pa-
in trimon1 que es caracter1tzaj pre o.í aamerrt, per la seva naturalesa evolu-
~o tiva. Quan s 'ha .accepta t un pr ogrés en: el paaaa t , res no justifica que
.o t ens hi "oposem'a~, en 'el' pre sent .. També ell ~s un moment de la hist'b-
·1 ria destina:t a convertir-se en lrret~~it. No podem establir solucions de
;6 conti~uitat. Es el' nostre dest!,que ens endinsem m~s i m~s en el fons

1~formulat' de l'espiritualitat humana •••
sq - Informula t ! - bramula el 13ra9Dret ...• N. va ~sser prou expl!ci t t

q~ el verb di vi ?

- La tradici6 ha oc.ultat una part de la aeva enaenyanca 1 res no ens. , ,

1 aaaeguz-a que no hagi desna turaIi tzat la que ens ha fet arr,ibar. De boca
~

en poca s'han perdut paraules i se ~'han afegit d'aItres que ens deso-
N ri entiaven All b que un dia fou explí ci t t j a no ho ~8. 'Cal: cercar-ho,
ps redescobrir-ho, ,interpretar-ho. Aix! procedeixl'Església de la Reali-
)1 tat Objectiva. Partim, necesshriament, in!ludiblement - recalca - d'a-

queLka ordre i de com fou saviament ent esa per uns pares comuns,
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- La papallona ~s a tre ta per la fmama i s "h í crema - ervé' aj udarrt

..,l, - i - níversít t ton madeBarcelomenor eurn to desespera t -. Amb el perm s dels me::.u i o eca ' u ~nAI.íiliiiIlHl

superiors ,tornaré a recordar que ene trobem davant d 'una qUesti6 le-
gal i no teolbgica. De fet, ~s en aquest sentLt que s'ha sol.licitat
el parer, i una decisi6. de les autoritats competents.

El mini stre de ,'Bentficis lt'1spiritua ls e "esmira la gargame lla sense
recordar que encara té el xiulet a la boca. de manera que eyseu acte

, d'higiene privada es tradueix, grAcies a aquell brgan d'atenci6, en
un altre gest defensiu-agressiu dels guardies que miren cellajunts els
presents. De sobte, perb, s'ha fet un gran sile nci.

- En ,el no stre afany de fer justicia - c omen ca 1ehome - hem permes
d"exposar una serie de .concepfiee que poden orientar la nostra decisi6.
Tal com. ',impliquen les pa raul es de 1"'ajurlantmenar, pe rb , cal que no
perdem de-vista que,e'n definitiva, .ma les lleis vigents al país s6n
les que han de det~rmi~ar el nostre criteri. Interessa doncs de sabér
si han esta t vulnerades i, en cas afirmatiu, fins a quin extremP amb
quina mesura, si amb malicia o per desconeixement. Reverend PrickJ de

.1 "les noa t ree oenaukt ee es despren senee cap mena de dubte que heu en-
trat legalment 11 país,qu~ la vostra Esgl~sia té existencia reconeguda
a la Potencia i que des de la vostra arribada col.laboreu, em diuen
que eficá9mement, amb lés forces de la pau. Aquests tres punts de la
vostra defensa, ja no s6n discutibles. Ne es pot demostrar en canvi
d"una manera tan fefaent que no hagib. fet mai proselAtisme e que no
hagiu tingut, la intenci6 de f'e r=ne , que no us mogui el desig d"ocupar
posicions actualment monopmlitzades per l#Església Regular o que cap
dels vostresfidels no g'oposi a l~ordre establert.
~ Excel.léncia •••
- Un moment, Reverend Prick - el commina el ministre de Bene~ficis

Espir.itUáls -. Pe rme teueme d'acabar. La falta d'informacinas 1ncrimina-
dore~ en tots tres aspectes us ~s favorable, pero la justícia ne se

... .. .
eatisfa facilment amb aparences i exigeix pr~ves positives. Afegiré que,,. - :...

~s el seu deure buscar-les. I aixb ~s el que farem ara a trav~s de les
vostres declaracions, reverend Prick. - Es concedeix una pausa i des-
pr~s, inclinat cap endavant, pregünta J_ : Quants membres de la vostra
secta us van acompanyar al nostre p afs ?

- Un.
....I quants sou , ara ?

Vint-i-neu.
~ Diria, ~oncs, que sí que hi ha hagut proselitisme •••
- Faré observar'a la vostra Excel.l~ncia que cap d-'aquests vint-i-set

adherents no pertanyia a l'Església Regular.
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El ministre es gira lleugerament cap a l'altra ban_

. Universita Autónoma de Ba celona
... Il.lustre Bra c Dret, quants naturala del pa fs no ilb~ €l&ll\ n~atEsgl'

sia Regular d'acor~ 8mb els vostres arx1us ?
- Cap. Hi pertany la poblaci6 sencera •
- potser caldria distingir entre ela practicante i ele indiferente ina

crits de criatures per cos tum, per comoditat ....... es defensa el reve-
rend Prick.
- Ee una distinci6 1mprocedent - rebutja el ministre -. Cal con lo re

que hi ha ha;gut proselitisme i fins i tot que ha eatat ben ac t í.u•••
Passem al segon purrt, Quines posicions ocupa actualmen tI' sglési
la Relativitat Objectiva que, abana de la vostra arribada, eren prer
gativa de i 'Església Regular?
. - Ni una ,

El ministre es torna a girar.
- Il.lustre Brae Dret ? - interroga simplement.
- No - concedeix ll'altre de mala gana -, fin s ara no hem estat deepla-

eats de cap 110c.
..,.Perfecte. llfobi ha hagut intent de auplantaci6 o de substi tuc! , pez

t ant , I ara : ene podeu demostrar, reve rend Pr1ck, que cap dela VOs-
tres fidels no t~ activi ta te subve rsivea?
.....sí..Es hen seuzil1 : tots pertanyem al. cos d'oriire púbIic. Una con-..

sul ta a la comissaria us ho confirmara, Excel. H~ncia
- Una darret"a pregunta : a'ha lliurat la vostra eBgI~sia a algun act

re1igi6s de car~cter públic ?

- No. Tats ele: nostres actes de culte han eecat celebrats en la inti
tat de l'antiga vaquería, en hem establert la nos t ra capella

El ministre assenteix amb el cap
- La Dostra 1eg18la016, on en efecte ee diu que no pot ave r h

dualitat espiritual, ent~n que el nostre ~s un estat confeas í.ona , .fi
predi1ect'e de 1 'Església Regular, a la qUalcompeteix en exclus 'va a
direcci6 i aconsellament moral deIs c1utadans T lera pero la prnct ca
privad:a d'altres religions quan assegura que no fisC8_itzara lá
mitat de les consci~ncies En altree paraules, cons dera que n ha
falta si no hi ha manifestaci6 pública d"aquesta consciencia ue a'ha
de realitzar en la intínitat. Pero ~s legítim 'inferir que no po ria
haver-bi captaci6 de nous adherente aens e un acte púbIic, de pre icaci
• d'instrucci6 Públic - al~a la ma per tal de o ar més emfas1 a ea
seves paraules - en la mesura que Burt d 'aquella in"tinítat per anifes
tar-se davant d7una persona o d'unea persones que no pertanyen al 6
privat de la secta.

- Excel.lencia - díu Cunt - se~m permet de fer una pregun a q e p t
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modificar d'una manera

- Ben cert - acceddix
tuals.

"' • c,tr.- Es aquesta : cal considerar que 1 "exemp l,e de la pz-opra condupa per-
tany al m6n prmvat o al m6n públic ?
~ potser a tots dos •.•-mormola l'home, insegur, pero Cunt en té prou.
~ Aleshores, s1 aquestes adhes10ne s'haguessin aconseguit gracies a

l'exemple del nostre capteniment, no caldr1a decidir que no ~8 1mpres-
cindible que hi hagi hagut proselitisme expres ?

...P~otesto ! - obje o'ta el Bra c Dret de l'AlnlOiner -. No hi ha dues me-
nes de proselitisme. Sempre ~s actiu i intencionat.

- Exacte ~. diu 'la noLa ...¡ Quan no hi ha i,ntencióJ no hi ha proseli tis-
me •

- He dit també acti~ - recorda el Brag Dret.
- La conduc ta es demos:::traen l"acte J, sense el qual no existi zí a , Hi

hem de renunciar t , pezitant, a l"existlmcia, ates que tot existent
s'ba de captenir per forga d'una manera o altra, per por d'influir ela
nostres semblants? Ens pensavem que l'Es%lésia Regular era una insti-
tuciq de persones vives !

-'Oalma, il.lustre Bza c Dret - fa el ministre en adonar-se que 1 "home
envermelleix d'ira -. L'argument té el seu pes. Es condici6 de l'ésser
vib. que es manifest1· en actituds. Pertanyen a 1 'esfera privada de la
persona encara que tinguin la seva incidencia en la vida pública La
legislaci6 ent~n el prose11tisme com una forma de captaci6 als propis
criteris 1 doctrines per mi tj~ de 1 "instruc ci6 raomada en totes o en
una de les seves vaz-í.arrta, R.everend Prick, esteu en s1tuaci 6 de demo s-
trar-nos que en l'adhesi6 deIs vostres fidels no ha 1ntervingut res más
que la forga de l'exemple del vostre capteniment ?

- Si , Excel.lencia. Proposo que siguin i~terrogats.
'- V1nt-i-se~ iñterrogatoris ? - gairebe s'espanta el ministre -. s6n

maasa , En seLe ccí.enarem cinc a 1 t'atzar. Oficial t - crida cap. al' tinent
que mána l'escamot de guardies -. Procediu a detenir 1mmediatament tots
els fidels ne l'Esglesia de la Relativ~tat Objectiva. Que no es comuni-
quin entre 'ells t , dema , porteu-los a la' sala. - S'aixeca -. S'ajorna
la seasd ó •

L'Almoiner Magnífic 1 el seu Erag Dret es miren, cellajunts. Per
\ , ,que se ls posen tantes pegues ?
.'
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1i t, 'exactament ina,oli t , amb tants nois i noí.es , utPv~~it' ~tb &t~ ffil&Q~-
cents gairebé, o s ense quasi i tot, escampats per p~ts:c:!i.d' a"T-1'~~~,a-
vingudes i paaseigs,andronesi raaa1s, amb les bosses plenes penjades
al,s cost ats, sobre les carnes nuea ,: sobre 1 'uniforme cendra, 1 les mana
plenes de t argé t es amb 1 'estampa del Direc~or dz-eea t cont r a un fons de
ve11uts, de cortinatges, de tapissos, en una sala majestuosa que s'en-
devina llarga, ampla, alta, Una sala sumptuosa 1 de dif{cml identifica-
ci6 ·mentre ell ~s ell mateix, tal com se'l coneix deslde fa vint anys ,
quaranta ~nys, se1xanta anys , des de sempre que se'l coneix i és el Di-
rector, l' etern Dir~ ctor de mandíbules quadrades i d 'ulls menuts en-
fonsats enprofunditats espessament Ombrejades 1 m~s aviat misterioses
quan mfra fi tament, i a .totes bandes f Tigilant, com ara, en aquesta fe-
to. que duu. ·",m'.darrer~ la ..firma d'un operador oficial i el mostra
de cara, un si $s no és encarcarat, amb l'uniforme solemne, de les
grans mia'des, deles gzans fes tes, dels esdeveniments remarca bIes , 1 'u-
niforme únic f 'no' compan+í.t que 1 'a19a per damunt deLe al tres i el dis-
tingeix, el distingiria encara que no fos sol en la sala, en la foto
retocada 1 acolorida que 11 dibuixa una cara de colors bruns, de mati-

.130S brüns, saludables, mentre les mare , <iue reposen en l'empunyadura de
l~spasat eón més blanques, adhuc estranyameny.bhlelides, potser per cUlp
dels colors de la faixa, de la doble fa1xa vertical, encreuada sobre el
pí t ;: i l'altra, Ll Lgada entorn de la cinttira amb un nus esponj6s a la
banda dreta, on es recullen, s "'ajunten, les tres cintes, Ilava, verda
1 groga, que" e¡" muden massa a parer dele compradors, d 'alguns deLs com-
pradors que els jovincells; nois i noies, eI!1prenen amb la seguretat
que'ningú no passar~ de llarg, gue l'amor al Director es prou estes 1
robust perqu~ tots els transeünts s'apressin a ficar-ae la m~ a la but-
xaca i a adquirir la Lmatge per unes es casse s monedes t per unes modes-
tes monedes que no es poden penjar en una paret, com hi penjaran la fa-
to un cop sigu~n a casa, de seguida, abans no passin ela inspectors
silenciosos i multaires que també duen els inferns del gec plens de fo-
tagrafie,s i les venen amb un petit recarrec, probabllCme~ent perque no
s6n les mateixes, sino un p~l más gr oaes , satinad.es, i en les quaLs el
Director aeu darrera una taula amb les cames recollides sota les potes
de la cadira 1 el bra e dre t avanca t cap a una papera que esta a punt
derirmar, una papera gruixuts, de barba, farcits de linies escrites ben
distingibles pero illegibles de tant menades que eón, coro totes les se-
ves, com totes lés de tota els escribes i de tates les maquines d'escriu. ,.
re del despatx del TIirector, deLs multiples despatxhs 1 racons en dot-,
zehes de mecanogra.fs mascles i femelles teclegen d 'un cap de dia al' a1-,

. tre per tal de donar 1 'abast a les ordres, ala cfecrets, a les Lt e í s , als
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pactes, a les declaraoions de tota mena d'aguest treba ~or~ -stigable

. Univer~itatAuto oma de arcelonaque'>¡noenvelle1.x i es conserva eom aleshores que va B'tbq¡J~ta uJ6fu ~ra or
dre, el primerdecret, la primera TLeí, i dicta el primer pacte, la pri
mera declarac'i6, el primer dccumerrtsobre el qúal basti:eia ll'edifici

, ,
d'avui a~b una yautela, amb una discresi6, amb una prudencia que el

#retreu, l~amaga a les manifestacions de la multitud que no el veu ni
el sent pero viu amb l'orella atenta als servidors de rang preferent,
perfectament audibles i visibles, modestament 11mi ta ts ,sempre a parlar
en nom d'ell. del forja~dor de l'imperi interiorAue ara ha decioit d'es
campar de .nou la seva imatge per si les velles, que pengen a les Lt ara ,, . ,

a les fabriques, a les bot í.gues, als despatxos, a les estacions de fer-
rocarrií, als vestlbuls dels cines, s'havien descolorit e es desdibui-
xaven sota l'acci6 d'un temps que a ell no el toca, el respecta com a
un elegit de cabells abunda rrts i negres quan per atzar es treu el bar-
ret, el ros, la gorra d'uniforme, una de les múltiples gorres que duu
oorrtí.nuamerrt , sense prefer¿ncies J, per no ofenarre ni ~ossos armat s ni
cofradies, per no ofendre cap de les brganitzacions, ni que siguin ju-
vení.Ls com la que avu í, recorre la ciutat d 'un extrem a 1 "altre, de nor
a sud, d~est a oestt i, sense pregonar-la; exposa 1 imposa la seva mer-
caderia, la cartolina dignificada per la imatge, per la sereni tat de
la fa9 que no somriu ni plora, que no s'estremeix ni s'altera, ans res-
ta impertorbable i segura d'ella mateixa, sense temor ap.amort que pas-
sa de llarg ni a la vida que pBrdura f11 va ofrenant satisfaccions,

, ,
honors, pIaers 1 distincmons, poder i dignitat, tot allo que accepta en
hO~ del poble sense que 1i calgui de~ar-ho ni agrair-h~ quan ho ha ob-
tingut, car~s seu, s'ho ha guanyat, es ven ben clar en l'expressi6 del
ulla petits i l125l3recs,perb serens,.que us miren, que ens miren, quen. parpelleigen ni es fan preguntes inútils des de fa tent8 anys, des
d'una.eternitat d'anys que peri~dicament han renovat la imatge sense
deixar de repttir-la tot i el canvi de deceracf ó , de sales, de cortinat
ges, d#uniformes, d'accessoris que accentmen la seva perennitat i el
convez-teí.xsn en germa dele-fills, deLs néts d 'aquella que ara tenen la
cara soleada d'arruguea i les aticulacions rovellades, d'aquell~que
són morts o estan a punt de morir, a casa o a 1 'exili, i mai no han
preguntes ni les faran mebtre la imatge perduri, amI bmp O potser ni
despr~s, si ~a que hi ha un després, un cad~ver 1nimagina~le en algun
lloc d'aquell tutur assetjat pel present, dóminat dia darrera dia pel
present, per la imatge 1 la realiiat del Director que de tant en tant
fa una altra entrada a les cases, als magatzems, a les sales deLa con-
sells d'adminis~traci6, arreu on hi hagi una paret o un enva i un home
o una dona disposi de xinxetes o de claus per clava:'la cartolina i dei-
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xar-la alli, ' a grat de ao squos impertinente, a gra .....t .neA a 01 $.:1 BOl orrAS' Um ersífaf U on a((é al" [3.

depos~ta a poc a poc sobre les faccions severes, S08~o~¿~~~~~~ so-
bri, sobre les condecoracions d.í.ecre bes , sobre les faixes virolades¡ i
va apagant el r-et.ra t sense tocar 1 'origina~ que treballa per tots no-
sal tres, que en l~ intimitat de les sales sumptuoses i inacabables vet-
lla el repbs deL.poble' i pepse. amh tota la maquinaria del cervell ben
e~geg~da, capag,i subtilment oliada perqu~ les rodes no fallin, pergu~
l'~ngranatg~ airculi i s~a~imi i prosperi amb impuls renovat, sempre al
serve í dels ciuta,dans que en sO~ir del temple del ca re , del teatre o
(lel bordell .. del 11it conjugal o del dormitori solitari compren un cop

, .
m~s la imatge destrament administrada per les mane joves que l'han re-
callida de~mans més senectes en loaals 9n s'amunteguen banderes i peB-
don:s, trompetea, i, timba~s, paquejts se'ncers de fotos del Director que 1

'. ' . . ' ." .. ,' , ,
allargaels dits 'c~p a 1 empunyad:iJra d Una arma noble, 1 espassa,sense' ,

tO'cpr.,.la ben bé, se ne e acabar ni de fregar-la en ):'eali tat, car no cal
quan és -~¿i deposi tar;i de l' amor' c1 él seu pObie I de' la confianga de la
joventu~ 'que el pas ae ja pe r la urbs, ¿le'ls espasmes voluptuosos de les
velles 'que 1 "han ccne guf quan e ra joye i encara se l'enduen al llit
d'-amagat de la familia, del'espos, deIs fills, de les serventes que
tamb~ tenen la imatge a llUr habitaci6 i es despullen cada nit al seu
da'vant i s "adormen sota la seva vigilElnci¡3. paternal que no recrimina
gestos impúdims ni masturbacions clitórials , que no recrimina
tre hi hagi voluntat i ~mor, el respecte degut a la jerarquia, el temor
reverend del qua l. 'poua la j ovenesa perdurable, la durac í.é

en el temps, la contihuaci6 ii.lim1.ta da del seu govern benefactor i
diAriament llo~t des deles pkgines impreses que, freturoses de renovar
se sense caure en errora repeteixen ara els mots escrits trenta
quaranta anysenrera per,altres plomes, per altpes m~quines, i creuen.,
sincerament que so~ inedits, que eseauen al moment actual, que comple-
ten una imatge pública 'mai no. acabada, cada cop m~s perfecta, m~s alie-

' , .
na al bé i al mar, ailúnJrada'de les baixeses de l'existencia; del trist

{

fer i des~r deIs mortal~ 4ue aCUden a1 bo~dell o al temple i s'escu-
ren les butxaques per no perdre's la- ca'rtolina inexha~ible i el go í.g
de sentir-la darrera, .a 1 'esquena, quan seuen-'.~ taula i s'adonen que es
fan, v~116 1 pensen en la mqrt' sense temor, fortificats per l' exemple
de"l pa trái,ilrC?a, del Director 'benrasurat, sense ni u~el blanc, senee
clivellE;S al,coll, a .Les galtes, ben segureobre els seus p eue que re-

o, .."

posen en catifes vo'Lumí.noaea i atepe'ides es te eee per s ota les potes de
cadires i buta qua s 1 s oras onp'otser e'asseu algun cop, rarannent, en-
tre fot(,)grafia, i f'ot og.raf í.a , entre firma i tima, entre reflexi6 i re-
flexi6, ent'~e visita i visita, entre el t emps i l'eternitat ben guanyada



1á
sv
sa

en tornar a casa teya després
et trobaves amb un document d'a-

.Qu~ faries, . lector, s1 un mati,.. ,
'1 d7una .llarga absencia pasaa.da a pages

. , ,
98 qu~sta mena damunt la ta~la ?
vfJ Ben cert, el pis havia so~ert un escorcoll mentre era fora i els
ro llebrers no s 'lü:i'vien pre ocupa t de tancar la porta; qualsevol hi podí.a

00 haver entra t, dones. .
e, Un ve f , un ,bromista" algú amb ganes de o.omprometre'm? Massa sen-01)

. li , . . . • ~

le zill. H1 havia un ?etall es cru í.xf.dor- : el t·ext neve Lava el mateix tipus
or de faltes. mecanog raf'Lque s 9.ue em s6n ac oetumades :, accerrt s ca í.guts ~
up massa algats,' una confusi6 sovintejada entre dues lletres contigües,
o] aig~na dOble' coma comjl es que se'm e oLe.n e~capar quan m'aturo a refle-
ev x í onar en acab ar una frase ••• Havia· tornat al pis a la insabuda de mi

'. .
.. D mateix, pot~er':·en un a tac de somnambulisme ? Em costava de creure;
.s;t mái no m'he p~rmes aquestes f'La qu eee s •. D'altra banda, l'escrit no te-
sb nia sol ta : "ja fé,ia' tres anys que no es repartien fotografies del Di-

(19

tI9

9a rector •
. .Pero ml'equivocava. L'endema; avu í,

fa tres dí.é e , dones; es repova aques t a
ob'lLdada , El text, .per tant, ~s .portú

lb bra.

he sabut que diu~enge passat,
trad~ci6 darrerament una mica
i té el seu lloc en la meva .-

9'1

,

Renuncio a escatir el misteri i, meves o d'un altre, accepto a-
up questes pag í.nea que, per escrúpol, respecto en~otes les s~ves' peculia-
lB ritats, comencant per 1~ d'haver estat escrit de dalt a ba íx de~;ée,
ej aens e rrí., deixar espai pe r a 1 "encapca Lamen t, No hi ha dubt e , pero, que
En en·l'ordre de l'obra constitueixen el '

81
en
81

eó

la
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-127- B
Uníversitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Capítol XXII

~ ,A veure ••• ~ fa'el comissari -. Potser ara, després del petit deju-
ni, c'oordinareu una mica més bé i .......S'interromp, amb l'orella aten-
ta) i pregunta 1 : Qu~ és, aixo ?
.,Els. me us budells - cantes ta Canyís, assegut al seu davant - Sera

dif~cil,de ~arlar, amb aquest enrenou.
El comissari, magnarrí.m , li allarga un paquete

Tenig.; fume u una cigarreta •
...No callaran; ho s~ per .expe ri~mcia.. Si ab ans pod ia esmorzar •••
....Pel que sembla·- el repta 1"'home'- no us a don eu, o no us voleu ado-

nar , de la vostra pos Loí.é , No us trobeu en situaci6 de posar cond í cí.ons,
- Ho die a benefici de l'interrogatori - explica el noi -. Pero estic

~isposat a transigir. Podem parlar mentre esmorzo. Facilitaria molt les
e eses t aixb.

El comissari reflexiona un moment, sense deixar de mir'ar-lo amb
una expressi6 pensarosa i desconfiada.

--Si hi accedeixo, puc comptar amb la vostra promesa que parlareu
cIar? Res de fletxes, res de•••
- Per~ aixo no pot ser,comissari ! - exclama Canyís -. Tot va cemenca r

precis~ment amb una fletxa ! Si m'escolteu, veureu que ~s ben senzill •••
L'home vacil.la, s#hi pensa un altre moment i, a la fi, pitja un

timbre ijue, au t omátdcame nt, o om si hagués esperat darrera la porta,
provoca ¡~aparici6 d'un guardia.

Porteu un esmovzar - li demana.
_ Xocolata ~ fa Canyís -. Una tassa de xocolata amb melindros.

El guardia es mira el comí.eaard , el qua I diu :
Amb pa ,
Molt b~ - es resigna el noi -. Que sigui torrat ! Sou mesquí, tanma-

teix •••.~ es queixa - • Sentiu ?
Mentre el guardáa surt ,tots dos es queden escol tant els bud eLl.e ,

que ara remuguen més fott.
- Estic segur que ha feu a posta - li etziba l'home -. No pareu de

~rear problemes i dificultats.
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- Jo '1 - s'estranya Canyís -. No oblJ.deu. comissari, e 11"

Univ rsitat Autonodeixar-me a pa i a í.gua, un pez í'e cte eufemi sme perqu i"e~

~opar, la vau donar v6s Tot hauria pogut quedar aclarir ahir si no us
haguéssiu entossudit, encara no sé per que, a rebmtjar les meves ex-
plicacions sobre les fletxes.

- Molt bé, parlem d'aqueste~ fletxes, .d oncs Pero des del c omen oame nt,
sense deixar-vos res, eh ?
- sí - fa de nou, i es compzí.me.íxuna mica el ventre, per 1'interior

del qua1 sembla que se 1i passegi una bombolla d'aire que explota de
tant en tant ~. Jo era a la vaqueria amb aquesta noia que us deia i,
justament quan m'obria la porta de darrera •••
- ~stalvieti-vos detalls enutjosos - protesta el comissari.
~ ~nutjosos ? En absolut ! Hi estava acostumada i el pas no oferia

cap dificultat. Ni l'altre tampoc, si he de ser sincer •••
- Una paraula més i us quedeu sense esmorzar, canyf.s ,
- Molt bé.'Seré concis : el telefon va trucar, i ho va fer amb tanta

insistencia, quevaig despenjar-lo sense desembeinar ••• perd6 ! Ho as-
socio tan estretament, sabeu ? En una paraula, dones: vaig agafar lt'a-
parell ••. eritenc el telefon, ara ••• i una veu em va preguhtar si era la
capella de l'Esgle~ia de la Relativitat Objectiva En contestar-li que
sí, potser una mica balbucejmlt, ~a ho compreneu, em digáé que si volia
tenir noticies de Ls mandarina havia d 'acudir Lnuned í atamen t a la plece-
ta Haconera. 1tot segui t va penjar, sense més explicaeions.

El comissari pren una nota breu •
- 1 v ós ?
~Hi vaig anar. Potser no tan immedi~tament com VOli~a veu, perque

al capd ava Ll. j a em fal tava poc per enllestir Penseu que ella no hav í.a
.parat de remenar e11 t ota l' estona •••

.- Se suposa,se sup osa ! - fa el comissari amb un gest amoinat i sense
atrevir-se a amena9ar-lo de nou amb la perdua de l'esmorzar. Canyis
n'aprofi ta :

- Es teya al punt d oLc , dones, i no era paso qüesti6 de pre cipi ter-se,
sobretot qua n em reclamava un parell de dits a ••.

El comissari tanca el punt sobre el bOlígraf i, amb un esfor9 vi-
sible, diu ¡

- La placeta, Canyís Ja som a la placeta •
Com ? Ah, sí 1 Hi va í.g ana r ,.

~ Sol. ?

- Naturalment • ~lla s'havia de rentar i per no perdre m~s temps •••
- 1 vau trobar els mandarins ? - l'interromp el comí.sea.rí.,
- No Tampoc no ha havia dit, la veu , que els trobaria. Vaig trobar,
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en canvi, una f'Le txa blanca He va í g entendre immediat

.•~¡

_ Que, vau errte ndre ? UniversitatAutonomadeBarcelona
. , '. Biblioteca d' manitats

Perbell no contesta de segulda El guatila, que acaoa en~rar amb
una amp'l.a tassa pke.na de xoc oLa ta f'ume ja nt ; escampa un taval16 de pape r
sobne la t au'l.a , hi deixa el recipient i dues Lles que s forga gruixudes
de pa torrat. Oany í.s , Lmpao í.arrt , en par:!}eix una, la suca , se la posa
a' la boca .v..:
~. Ui !
" S 'ha

,
escaldat la ilengua i una mica de xocolata li regalima
~ ,

ava Tl , E'l' cómñaoa r í , -que no s'impressiona gens, insisteix :
- Que,' va u en:f;e'nd,re ?
....'Que celia seguir-la .....diu Cany1s tot fi f arit 'la »ocolata amb circums-

pecci6., Torna a ,suca:,=,una orbs ta de pe, la de í.xa refredar fora la tiaa-
sa -. I així,. de. fil en agu1:~at vaig arribar al bosquet prop deJ/qual
em vau. ** .... ' d'etenir,. -Pero no us penseu que va ser fhcil, pe r que de
fletx~s n "hí, nav.í a q\~n ,bé mitja dot aena,
- ,N. en vaig veure cap, jo - obje ot a el comissari.
_ Nat ura.Lmerrt• La, d 'all:í, si hi era, la devjen esborrar ... precisa el

noi,i .lava mossegada ~1 pa
... Supdsem~ho ... accepta el comissari -. Suposem que tot era ple de

fl'etxes i que faltava la daz-rera •.• si era la dar re ra , Que us permet
de cmeure' que aixb ~~ alguna re1aci6 amb els mandarins ?

" ~ La veu bo va dir pr ou cLa r , JJesprés, no ero negareu que deu en ser en
un lloc o' altre.; no es poden paa haver volatilitzat !

~l comissari arruga el front, ent~etanca e18 ulls •
Em semb1a -.forga sospi t6s que tot ee aquestes indicacions us

pre cí.eament a l'indret .on , més o menye , devLa de sapaz-s.í xe r el cotxe
fúnebre que duia el pI'o~o-mart:tr al Pante6 Nacional ....
.~ ~~r que? Totes dqes coses poden estar relaciionades~ Qui sap si el
cop no el vanife r' ells? No se n:"~ sabut r-es m~s, d'a~uesta desap.a-
ricü6 ?, - pregunta hipbQritarl1ent ment re ya enlrapant pa sucat amb xoco
lata •.

't~ho~~, per~, eludeix la respo~ta; diu :
Molt bd, Canyis; ~nvestigarem aquestes fletxes.

El noi riu, branda el cap.'
_ I v6s areieu que encara hi .s6n ? Si van aconseguir d"'esborrar a l'a

vanea-da .La darrera., • la que enspensem que podia ser la darrera, més
faci1ment hauran p'ogut eabor-r a.r les al tres.
_ Sempre quedaran senya Ls ••• I, si no en queden, pitjor per vó s , Us

podríem considerar cbmplice en una conjura anti-governamental. I, si
no, sempre quera en peu l'assumpte de la vostra deserci6 .
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Cany:rs s':indigna tan sincera.ment com si a cab és de ema 1"evan-

geli i, mentalment, 1i ~s d "una gran simplió!itatu' . í 'atWinede tfl~O~e
1 oteca l"Humam afS

la'vídua per tót un panorama de fletxes blanques dibuixades per una
ma misteriosa i traidora que despr~s potsar s'ha penedit de la seva
laci6. ,

- Magni:t,'ic,. coroissari ! - exclama - Heua-ací que, en lloc de perdre
temps amb tot de comurrí.cao í ons que han de fer la seva via jerarquica-
ment , em llen90' sol á' 1.?aventura ,amb ris o de la' meva vida, pez-que a-,
qu es ta ' gent ne tenen escrúpols. ~. i quina ~s la paga? La descon1fian9a,
l'ac11:6aci6 calumniosa, 'el caLabós ! ....S'interromp breument per tal de
xarrupar la'xocolata que q.u:eda'al cul de la tassa, i prosegueix _ :
La voe t ra fra,ncúnia us fa éss er desle ial. Quan convindria que t-ot s aple-
gués s í m els nos tres esf or-eos p'e r Ll.u í.tar contra 'eLa enemics de la pa-
tria, que f'é u , .vos ? Deí.xeu que les pistes es refredin, mineu la moral
de les fo.rces de 1 'odre amb la vostra suspicacia, condemneu la capaci-
tat d 'i.niciátiva deLs v.ostres homes ••• Quin servei no féu a la r'eacc í é !

e.m es fregara les mans en veure que, per culpa d'unes miserables flet-
xes qUé han fet desapar~ixer habilment, anul.leu l'únic individu que,
amenaca la aeva organi tzaci6 ! Diguen - pregunt a sever i atrevi t _,
esteu a sou d'e11s ? '
... Pe r aquestes .para u'Lee, eanyis,. us podrireu al cala bó s - bramul a

comissari. El noi, pero, no es deixa impressionar.
'- Veieu ? 1 no us sembla que d'altres també poden trobar sospit~s a-
qUes:t; i'nteres de fer-me callar? Sobretot quan ja s 'han fet. comentaris
sobre una certa ambiguitat de la vostra actuaci6 •••
- Comentaris ? -salta l'home, i empel lideix -. Qui els ha fet ?
- Hiha un cert estat d'opini6 ....... improvisa Canyís.
- No pot ser -diu el comissari -. Vint-i-sis anys de servei, sensa ni

,una, falta, no es mereixen aquesta recompensa. Es injust. d~~~J
Que no ho sou v6s, també'? Sense tenir-hi tanta obligaciqcom ~ ,

he exposat la pell •••
El comissari sos pira, es torna a asseure •

- H.,sento, CanyíÉ; potser teniu re6. Fero l"'assumpte ja sJlha escapat
de les meves mane. Ahi1J, després de la nostra entrevista, vaig comuni-
car la. vostra de te nc í.é , i els motius que mJlhavien aconsellat de fer-Ia,

-a la superioritat. 1 ésella qui m'ordena que la mantingui mentre s'in-
vestiga. Mireu •.• - i obre un calaix, del qual treu un paper·tot pIe de
seg~lls, i ,de firmes -. L~egiu-ho.

El noi hi d6na un cop d'ull, s'arronsa d'espatlles i i~itorna.
- Us vau precipitar. , ,
.,...Potser si. La vostra incoherencia ••. a'l.l o que em va semblar la vos-,
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tra incoherEmcia -- rectifi ca apre ssadamon t en veure aue

A
Can: J.. s Bobr. ,

, , Uníversítát ufimo a e arcel na'"apoca per a protestar -, em va fer na La f.mpr ssai é , Bibliotecad'Humanitats
, E~. no í., que no s 'anur-a en barres, refl exiona :

W! e..o~l41r,·
- Un~rqüe ocupa la vostra posicid bauria de ser m~s bon jutge

d'bomes - ..Toca el pape r que s'ba quedat sobre la taula -. 'lui sap si
amb aquesta ordre d 'investigar que se us d6na no s 'intenta ce posar a
pr ova la .vostra ca pac í tat (te d í.e cernímsrrt,

- Qué vol eudir ?
- Si han 'co.r-re gu t certs runoz s sobre la vostra persona, cal creure que

hanarribat als aupé rlors , Es natural, en aquest ca s, que us vigilin.
Usconvé presentar-ios una informaci6 impecable, 1 jo s6c l'únic que
us pot' proporcionar elements suficients.

- Puc comptar-bm ? --demana el comissari -. A canvi d~na justa corres-
podencia, naturalment, Ara per ara, ja ha beu vist, no us puc deixar
en llib,e.rtat,perb només de mi de pen que les condicions ,1elvos:bre em-
presonament no siguin massaenutjoses. Hi ba la cel.la deIs jerar-
ques •.••alli estareu b&. Tamb~ us puc autoritzar vi$ites femenine6~

- Si es queden a dormir •••
- Farero els ulls gro~sos - som~iu el comissari, tranquil.litzat. - 1

el menjar s~r~ del restaurant, no cal dir-bo ••. D'acord ?

D~acord - aaee-n teí.xCanyis -. Fet i fet,potser si que estem desti-
nats a entendre'ss.

- No n'he dubtat mai. Es prou natural, entre persones honest~B ••• oi
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Que he de fer ?

D'l,Ü1B banda, sé perfectament que el .cap f tol, següent, en el qual
jo, ,elFnegre, intervine per primera v~gada en qualitat de protagonista,
no pot ~~ser negligit sense que s,e'n resenti se~iosament la coher~ncia
de la na~raciÓ; pe~ un al tre cant6, per~, comprenc mol t,bl que la lec-
tura "d'aquestes pagines pot resultar perillibsa per a un cert nombre d'~
nimes sensi~les que a la m~s' petita provocaci6 se senten exaltades cap
a estats de romanticisme la naturalesa defanda deIs quals no cal subrat
llar, ates <lue'és scbr-edament coneguda ,

'.~es 'd'aq~esia'posici6 in~bmoda en qu~ erocol.loquen els esdeveni-
-ments:tpotse~, a tqt estirar, pOdria donar nom~s un coasell : que les
persones esmentades, ~an propenses a deixar~s~e dominar per una mena
d'idealis'me que despr éa , en contacte amb la realitat, sempre paguen
car, renunci~na la lectura personal del capítol i la confiin a gu~lque
amie o pa~ent llunyh del qual s~ sentin sentimentalment separats per
la dur~Ba del ~éU caracter, amb l'enc~rrec que els el conti en linies ge
nerals i ta~ gredameni com pugui Si procedeixen aix!, s'evitaran danys
incalculables i, alhora, seguiran el fil d 'una narrací.ó que, per tot el

,que eropenso, els reserva encara tot de sorpreses.
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Capítol XXIII

El meu encontre amb la dea cone guda té lloc a dos quarts de sis i
(Ol minuts, qua n-errtr-o al parc on la veig asseguda sobre els rajols del

q on menut llac central, pl,e de nenúfars im.mbbils per entre els quals, tan
:1 o aviat visibles com ocu.ít e , naveguen els peixos de c$olor que, en sol-
f3'IJJJ car la superfície, apLegat s o en s oLí.t.ar t , desprenen un llampegueig
emlfl calid i Lnsta nt.aní, de llum daurada , vermella, blava ••.
89 fl Ambt ot el tors repenj"at enrera i un a ma que des cansa en la vorada
'li.LI de maons coJ:..To ca ts ve rticalment, la rioí.a submergeix l' al tra ma en i 'ai

gua i hi xipolleja 8mb un ges~ lent i voluptuós que provoca tot d'ona-
&noo des breus en el ¡íquid gair~b~ opac, esp~s 'Sota el vestit,els pits
8'I()'li tibent, i les faldilles, molt curtes, se li han enfilat fina al
f1_l"fl • 1capdamunt ' de les cuixe,s brunes 1. dol cea , ara unides.
~'ll30Uná.mica 'o,'aire ha allunyat ja els infants i les mainaderes i, en
o.tns travessar la placeta de l'estan;y, tan recollida, el jardí és solitari,
,o sl com abandonat a 1 'impuls rítmic del brancatge que pro je cta ombres llar-
S'len gues , de crepuscle, ~obre el terra de sorra on res ten senyals de petj a-
s onl des i de ij,ocs i,. en un ra o ó , una pala menuda, de maneo ve rd.,

9JJp M"'hi at anso , coLpít per la bellesa de l'oval de la cara, pel per-
fil d'unado~cesa sorprenent sota els cabe l Le lIiures que el ventijol
1i esbulla, pe r 1 "exp reasd ó deIs trets manyacs i del.s llavis infaihtil ....
ment entreOberts que sembla que -a omr-í.guí.n a tot d'imatges interiors,

'tan sub~ugadores com ~lla.
En adonar-se que m'aturo al s.eu davant, alga els ulls on s 'apre-

gonen tot dé L'l.umaliquides i parpelleja una sola vegada , sense s or'p.re. . . .
sa , acollidorament.
- Hola - dic.
- Hola - ero somriu ella.

Vols agafar un peix, potser 1- li pregunto •.
S6n massa beLl.s , no et sembla 1
M'assec sobre el sortint de rajols que es dispo~en com una estre-

lla irregular, i li contemplo les cuixes, els bragos, la cara que con-
serva el somrís deLe lla-eis plens i deLs ulls on cremen somnis Ella
treu la ma de l'aigua.



J StJ

>.rVB

r ':_..3:)

CJO

111
jj

-134-
diu amb una

la contradic
- Se n "ha ana t tothom ••• -
- No-~e n'ha anat,ningú -

afegeixo prudentment.
Ella ':riu i allarga la ma hum í da , que prem la

el cos endavant ~ repenja l'altre colze sobre els
cuix~s, que se li ?bren, formen un llarg túnel de
qual avanga un triangle d'ombra.- Ho s6c - fa.
-sí - r-e coneo amb un nus a la gargarnella, torbat per aquell contacte

que acaba d'atansar-nos -, Fins.ara - prosegueixo sense saber ben bé
el que em die =» només els somnis ere n tan bells •••
- J)~sconegu~'~ •• =comenca ella,·i s 'interro!!1p abans de continuar - :

conf'ongu.í e la bellesa arnb el te.u desig.
El meu desig .? - gairebé m'estranyo.. ,

sí - afirma ella -. Oique em desitges ?

J!'it0 J.a ferid:a carnosa i lleugerament protuberant que ratlla la
:'fosca del puh::J;f:¡,sobr~' el qual. e 'arregussen les faldilles qu an un gest
de les cuixes les forga. encara a enfilar-se~ i els meus ulla acaricien. . -
la. pelussa que brilla, .com satinada, en el voraviu roSat de l s llavis
que amaguen La- d o'Lce s a de.la vul.va s Tot seguit, pero, torno a d espLa ca
la mirada cap al rost're que' e sp í e el meu silencie
- No =d í,c -'lO O po te er sí '- rectifico -. Tens lee/cuixes daur ades i

pactes i un ae xe que aL meu seae cobe ja Pero no és a í.xb, Jo •••
- ~u ?'- pregunta ella, i l'expressi6 se~i enserioseix.
- No ho sé.

lona..-
meva, mentre recull
genolls a19stR. Les
claror del fons del

Li premo la ma que prem la ~eva, hi entrellago els dits i la
atansant a la- 'caz-e per a reposar-hi la gaIta Ella segueix el moviment
amb dociii tat confiada, mentre va t.anc ant; l~s cuixes fina que només
queda eEposada,l'ombra púbica. Le~ sines li vessen per l'escot de la
brusa , solide~ i alhora alades, tan br unes com la cara, i jo tanco un
moment els ulls per concentrar~me en el contacte de la ma que es mou
i, sota la meya, puja cap a les parpelles, cap al front.

Ei ser~s, ~ncara, quan torni a obri~ els ulls ? - pregunto.
sí - x1uxiueja ella -. Hi puc ser waw4a sempre - afegaix.

La veu sembla tra smudada f. , quan mJI atreveixo -a mirar-·la al tre
. cop , els ulls que s 'inclinen al meu' damunt tenen uns resplendor humi-
da, 'xopa de llagrimes que no arri,:.een a' escapar-se-li de les conques.
- Plores ? - faig, eabaLa'Lt ,

Ella mou el cap.
- Ets el primer home que em mira sense que em vulgui penetrar.

Et vull penetrar - la desmenteixo -.' Pero jo ••• - i callo de nou.
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- Tu 1.- rep~teix ella,
--No t'ho puc dic ••• no

xer. Potser mentiria.
SI oos- es mou sobre els rajols, s'inclina més,i la cara freea la

meva amb els llavis molt a prop deIs llavis, ]lrero sense arribar a besar

com un moment abans. Universitat Autónoma de Barcelona
t'ho vull d í r , Tot just ensBt!I1ti~b@m.'m ~~i-

me,
- VeIs que ho digui jo 1 mormola.
- Ho saps, potser ?

De vegadee - replica no tan enf.gmátLcam ent coro sembla - hi ha dues
persones que es queden o om sobtadament enlluernades.

Els dits, que no han deixat mai d'empresonar-me, m'arrosseguen cap
a la seva s í.na, on em fa obrir ia m~ sota el pi t qu e em pes a al dors
mentre el palmell re cull una palpita c í ó 53 or da profunda. 1 aIeshores
sento que tot el cos li vibra amb una mena d'espasme quiet i seguit
que a I "act e es va fen tinten s i frenetic .. La boca bal buce j a :

nesconegut •••-~ .
Un orgasme ? ....pregunto jo.

Ell·a assenteix amb el cap, i afegeix :
....Estic enlluernada.

Ti' estimo - 'f'af.g , i la ílengua s e'm lliga en adonar-me que al aapda-
vall ho he di t. M'olt endtims' de mi hi ha alguna cosa q,be ero fa mal ,
que sembla a punt de deetruir-me, coro sempre que toquero fons -. T'es-
timo, t~estimo, t?estimo ••• desconeguda.
- Cunt - diu ella.

Una imm6bili tat pe rfecta pre cedeix el movimen t Ientissim am~que
redre90 el cap per tal de mirar-la, de clavar els meus ulls en els
seus que em .m.irem amb una mena de claror que tremola.

Cunt 1 - faig.
Pefo continua essent desesperadament berIa, dolga, manyaga i pu-

raf de¡iciosament clar~ quari m~ho confirma.
- Cunt-••. - repeteixo -. La de 1':Església de la Relativi tat Obje cti-

va ?

sí - diu -. Em coneixies, potser 1
~ No. Escric un llibre on es parla de tu.

Sense coneixer-me ? - s'admira.
Bé ••. jo' s6c el negre -. 1, quan ml'esguarda incomprensiva, explico

Vull dir .que l' escric per compte d 'un al tre que el firmara.
- Ah, te'l di cta !
- No. E11 em proporciona els materials, ha disposat si fa no fa l'es-

tructura de l'obra, pero de fet s6c jo qui l'ordena i l'escriu De
l~home que fa aquesta mena de feina/se'n diu un negreo
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a•
- 1 que d.ius, de mi ?

Gaire bé només parlem del teu sexe T 'han pene tPcPf¡ve-rn\5}ttO'~MM~
, ~~re~

~ Si - reconeix -. I tu deus haver penetfat moltes dones,
...Potse r sí - faig amb un deLx amarg ..

Ella em contempla, vacil.lant, i deepf4s em pregunta
- Com te dius ?
- Fredi. Per que ha preguntes precisament ara ?

Etvull recordar amb un nom - diu Bimplement, i s'aixeca.
Les faldilles li rellisquen avall, cobreixen un pam de cuixa, i,

un instant, contemplo la pell 'immaculada, els genolls breus i arrodo-
nits, mentre ella em passa la ma peL cap amo un gest'·lent i noa taLg í,c
aban.J8.d l' allunyar-se amb tanta brusque ria' com si defugís un enemic, o
una araenaca ,

~ Cunt ! - crido, i salto darrera seu.
S'atura, potser perqu~ sent que la veu em plora, i es va girant

amb les mans caigudes all1arg de1s flancs, sense que cap d'e11es es
m.gui quan veu que avango les meves.

_ NO,vull que em recordis - 1i dic -. No es pot recordar el presento
Ella, en ,sil'enci,alga les raans, es deSRorda- e1s botons d~a bru-

ea , se .La treu, i eLs pi ts, 11iures, es gronxen amb una oso.í.Lv Lac í é

feixuga i compa cta que, a po c.a poc , es va recollint e.ta els mug rone ,
Tot segui t es lleva les faldilles., deixa caure totes dues peces a ter-
ra i ee v drec a al meu davant totalment nua , amb el co s perfectament e-
quilibrat sobre les carnes llargues que, cuixes amunt, troben el seu
centre de gravetat en la taca entendridora del pubis que s'infla amb
dolcesa, com si alenes.

-.S~cuna mena de prostitIil.tasagrada, ]!'redi- erodiu -. Mira'm •••
- T~estimo-- 1i contesto.
_ Sac dels fide1s - em recorda
_ No et vul1 posseir, Cunt. No

Pero.em desitges.
Si ...:;~ailr, i, com ella, em vaig traien t

tava la meva virilitat adolorida. Tots dos
i9 al cap d'uns segons, el broll que salta

ella.
em cal posseir-te ..•

la roba, s.ta la qua1 palpi-
observem com creix encara
a l'unison amb el seu propi

espasme •
Fins després no avanga ~. ma cap a la meva, i aleshores reposem

abragats, tots dos +M:i!Jl8lf> anhelants i líquids, amb els llavis encara
tremolo sos i elsulls closos sota i 'oreig que ens despentina i acari-
cia la nostra carn innocent.

_ T'estimo, Fredi - xiuxiueja amb una veu lassa pero intensa -. I sem
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Ens besem amb una' e spe ra nca desesperada que ene jN:ioteq'.lsl' mtat!!1~S,

torhem a mirar-nos.
'Sempre, .... die I , amb el s 11avis, 11 fre ea les parpell es.



-138- u B
Uníversítat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

,
" -

Nota de l'autor, d'amagat del negre Iel qual, si de cas, ja la
11egiraen publicar-se el llibre) :

Sembla mentida la capacitat d'auto-ep;.gany que tenim. Digui el
que di.gui, no hipot' haver i hagu t cap mona d 'innocencia en 1 'acte que
reporta, la veracitat del qs.ual, d 'altra banda, em sembla dubt osa , 1
si per atza~ f68 ceit tot tI que explica, haur1em de concloure que ens
t rob em; simp1ement, davant la compLdc í.t at de dos éssers uni ts per una
perversi6. Repeteixo, pero, que no ho cree Al negre sempre li ha agra-
oat de fabular. Deu haver procedit, dones, ,a aquella mena d'operaci6

' ,

que ell en di~ "recons~ruir la realitat", 'tan propia de naturaleses
semní.adorea , insegures d'elles mateixes. lYf'inclinaria a creure que tot
plegat es va.~eduir. a una masturbaci6 mútua, ltúnic acte sexual, di-
gw.emcompartit; a que.es podien lliurar en uh jardí públic on, amb
vent o aen s é vent 'Ccomno es desencac1ehi un hura ca ) ,sempre hi ha passe-
jante, cria tures i mainade res. Que ell no les ve í é s vol dir, únicament,
que la seva deria li posava una bena als ulls.

nef~ni ti vament, aquest noi va per mal camí.
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Clima
El ciutad~ U fa prop de vint anys que, cada matí, compra el diari

al II18.teixqu'í.oé o j es pot dir que ja 1 "h í, reserven, 'per bé que eLL no
ho ha demanat mai. De fet, tota la seYa relaci6 amb el quiosquer es li-
mit~ una salutaci6 distreta, sempre la mateixa. El ciutada U ~s poc
garlaire, té un carac:er' una mica~dust, introvertit, que els companus
del taller ja han apres ~ respectar; saben q~e en el fons d'aquell si-. ,
lenci retret hi ha ~és timidesa que res.

Avui, com de costum, ha adquí rí t "L'Opini6 Pública", diari indepen
dent del govern , com s'ha definit algun cop, en el qual" de lluny en
lluny, es publiquen artioles que 'es poden 11egir entre ratlles, o sia
que, .en un sol teEt, n "h í, ha dos. Aixo, al oí.utada U li agrada.

L'obre camí del tramvia,a vint minuts de distanci~, que el dura
al barri de l'altre extrem de ciutat on treballa. Entre la gent que en
aquesta hora s'adrecen a la feina, se li ha posat practicamen~l costat
un individu vestit també amb granota d'operari, que deu ser m s pobre
que ell, tota vegada que, en la mesura que li ho permet la marxa, no
para d'esfor9ar-se a llegir per damunt la seva espatlla. El oiutada U
no en fa gaire cas; aquesta mena de lectors abunden.

Re,segueix de pressa la segona plana, on hi ha unes quantes fotogra
fies de sinistres que, inevitablement,. han tingut lloc a l'estranger.

. . . ZO"4.r4 'Tampoc' no es preocupa ga ü re de la iiJ!8gu'lId, ocupada per i :editorial, des
anunci~ d'electrodomestics i l'article d'un corresponsal que el peric-
dic té a la Pot~ncia. A la quarta,en canvi, s'entreté amb tot de noti~
cies deLs mons laborali judicial que li permeten',més que d'altres,
de seguir la polsaci6 del país. Es elar que també oal llegir una mica
entre linies gracies a la dí.txoea moda, d"una duraci6 sorprenent, de
l'eufemisme pud í bund i del oí.r-cumloqu í elabora t. No hi fa res : l'entre
nament diari el ~lnté en fonna. Mentalment, va traduint : cinc vagues,
dues universitats taneades, mitja dotzena de manifestacions Ll.ampec, un
aete de sabotatge. néu n'hm do.

He llegeix sense perdre's ni una paraula, ni un nom, guan n'hi ha,
i el seu desconegut acompanyant deu fer el mateiy., car caaa cop allarga
més el coll i amfins i tot deixa escapar un renoreig de boca, o de gar-
gamella, ~s dificil de dir si d 'aprovaci6 o de desaprovaci6.
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que al cf.utac a U El..... li costa una bona estana d 'inter retar-lo t , ai

¡

xi i tot, despr~s, encara no est ben ~egur d'haver encertat ~l rumia,
dones, mentre ell i el seu 1 ctar esperen un canvi de llum a la oanto-
na d a.

Seguidament, ja a l'altra banda de carrer, s'ocupa del comunicat
me t er eoLbgí.c, molt "detalla t pe ro poc exa cte, tota vegada qye anuncia
pluges intermitents quan el cel és tan blau que mareja Sota, hi ha
un anunci de r-ebaLxea 'del q uaL pre n nota merrta Lmaát ; patser Lnt ere as a r-a
la seva mu'l l.e r ,

La ·plana sisena és la de les col.laboracians i avui és ocupada per
un úrn.c article J delle"t;ra f'cr-ca espessa, encapc a'Lat per un títul
llarg "que diu "Nc t es p re Lí.mf.na rs a 1 'estudi de la contribuci6 deL 111-
re ct.r a la paude les nao í onsv , Al capdavall, entre pa nerrte si, una no-
ta prometedora ase egura que continuara ]j1 ciutada U gira rapidament
full, 'a:ra cap a la secc Ló estrangera.

Es en aquel] mome rrt que el seu desconegut acompanyant ea cur ca el
c ol L i allarga la m~ per tál de subjectar-li e Li br-acc ,
-.No el llegiu ? -'li pregunta.

El ciutad~·U, que n6 l'acaba d'entendre, fita ele dits que el
garfeixen, a19aels u11$.
- Com ? - fa.

L 'article.
:...Quin article ?
- Us heu passat per alt l'article sobre el Director - explica el des-

conegut.
Ah !" 1 be ?

Heu fet mal f'et , Es podria interpre tar com un ges t de menyspreu.
Qui ? - pr-egunta adustamen t el cLuta da U•

....Jo mateix.
- Es el meu diari - fa el aiutada U -. Puc llegir el que vuLgu í , oí, ?

Ben cert. Sempre, és cIar, que observeu el degut respecte a la nos-
tra primera autori tat~ 7":"/

/yD QJf... ñrT", .oJ¿.¿ e.,rt) /"'1/'-"«(1.'7'.
- "¡}F&1lltI"'41"t4~r- protesta e.L cí.u'ta da U -. Si v6s teniu ganes

llegir-fo, compreu-vos un exemplar, i llestos.
- N. esaixb; conec perfectament l'article 'Es la vostra actitud ••.
- Bateu pIe de cara1Jades ! - exclama el ciutada U, i intenta ne se-

guir el seu cami. Els dits, pero, s'afermen sobre el seu bra9 i el des-
c·onegut diu :
- No tan de pressa. Al comissari 1i agradara d'acla~ir el per que
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1~1 oí.utada U t patser pr cisament pe r 11 ~~ In li & 'tatt

una reacci6 soberga. ir nica
Ah, si ? 1 com ha sab u?

- 86 c policía - diu l'al tre, i li mce tr-a la rÜ:1 •

El ciutada U ni es digna mirar-se-l •
'- Ja es veu - declara - Vestit i tot d'~brer, s UR v u. Ue cau COI
una disfressa.

- A la eomissaria ho dis eutirem Ao ompanye u-me ,
El ciutada U no es mou.

- N. pas a íx í. - diu -~ - ~I'heu d'em.manill r - i alla:rga 1 ma1l8-.
A un criminal tan ferotge coro jo, cal emnarrí.Ll.ar--d o N. ue ha hav í en
dit , els vos tres sup eriors ?'

- Ua e steu vbus cant disgustos ••• - el mig
- No, no; me 'la heu btse at v6s - replica

tat astoradora, eom si s'haguéa passat la
ques t moment -. Es la vostra feina, oi '? -

lles

amena a el policia.
el ciuta 0U U amo una se "ni-

vida prepar'nt-s p r a a-
l exigeix ~e non - : Muni-

)1'{O

,non

);r ef!l

}0 ~q
flIJ

:üJ':

El policia el c.mplau.
[ -
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I -
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Quatre deIs cinc testimonis escollits arbitrariament, dues dones i
'tres;bomes'"esperen en .una petita sala, Lnc omuní.ca'te darrera un forre-
llat que, des de la benda de 'ora, no perden de vista els dos gu~r~ies
de servei.-L'altre, el cinqu~, es troba davant del ministre de Benefi-
¿is Espirituais qu~ mena l'inierrogatori en pres~neia del ~everend Prick
assistit per Cunt, i de l'Almoiner ~~gnific, assistit pel seu Brag

.. "El públic, que no ha estat admes a la aeee í.ó , s'haura de conformar
les-explícacions que, despr~s,'s 'avinguin a r'e r els tres agents de ser-
vei i els quatre escrivents jurats af8 asseguts darrera les respectives
maqua.nes ,

L'acte s'inicia simplement, amb una pregunta del ministre de Benefi
cis Espirituals que invita el testimoni a declinar el seu nom i la seva
condici6. L "home , un xicot obligadament de trenta-tres anys corrterta :

- Em die 'Berí.LCalan i s6c f'o'rmer me)tre llevador.
Former ? -fa el mí.náatre , cellajunt. ..- PerdoUeu. He viscut cinc o sis anys a la Potencia i de vegades se

m'escapa alguna paraula •••
- Que no es repeteixi - l'amonesta el ministre -. ·D'altra banda,que

cal entendre per mestre llevador?. .
- Que m'ocupo d'afers de fertilitat. Examen de terres, homes, animals ••
- Formeu part ~e l'Esbl~sia de la Relativitat Objectiva ?
- Tecnicament, sí.
~ Com hi vau entrar en contacte ?. .__A través de Cunt, un dia que era áavarrt del .uanc l~acional amb el re-

ver'endPrick. Em va a drecar la paraula.
- Per exposar-vos les seves doctrines, potser ?
- No; mai ningú no m'ha exposat les dmctrines de l'~sglésia de la Rela-

tivitat Objectiva. No s~ gue em va dir; no ho vaig entendre bé. Em vaig
ivenir a quedar-me al seu costat,amb els altres, per uns motius total~
ment profans. Es a ~ir, potser no ho s6n tant, pexo ~leshores~ncara ig-
norava que havia ensopegat amb una secta fal.lico-vulvar,

- Quan ho vau esbrinar ?
- Aquell mate ix dia, a la comissaria, quan~ns van tancar

39 JJ~I



A -

...143-
Gairebé immediatament.vaig pOder assolir els meus object
_ 'Els, vos t re e obje ct i us ? universitat Autónoma de Barcelona
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_ Ben cert. Em vaig quecar per ella. De seguida vaig veure que tenia la

m~na de nstges ,que corresponien'a la forma i al volmIDpdbic que sempre
mll'ha ínteressat. I'afegiré que no vaí.g pas equ í vooan-jje , Hi ha un angle

d'1ncid~n6ia entre •••
El ministre de' Beneficis Espirituals l'interromp :

_ No importen els detalls tecnics. ~n canvi voldríem saber si en al-
gun monarrt , aleshores o ~és endav arrt , per part del reverend Prick o de

f 89'1 Cunt i, en el cas ,d~ella, dilrant .eL comer-c sexual, abans o des pr é s , no
hi ha hagut un intent d' ad oc-t r-Lnamen t.
_ No, maí, , Tot~ 'dos deixen 'que la natúralesa s'expressi amb llibertat.
_ Tinc entes, pero, que en algunes ocasions 's'han pronunciat conferen-

cí.es , discursos o pa r-Lament s que ve r-save n sobre el ca rác ter especific de
. ~.., ,

les,; or eenc es de 1 Esglesia de la Rela ti vi tat Objecti va. Ens ho podeu a-

clarir ?
... S:t, el reve rend Prick 'té~ una certa propens i6 a, i 'ora tbria a ,

f . .

des, ha pr-onúnc í.at : petits sermons de caire rel~gi6s.
. .

_ Amb el p;ropos'i t de captar voLunt a:;ts, de fe r proseli tisme ?
_ No ho orec , El proselitisme, per norma genera L, s'exerceix entre a-

quells ~ue encara ~o formen partdel grup; es tracta precisament d'atreu
re 'ls':hi. Tots eis desfogaments del reverenc. Prick han tingut sempre

110c:entre.per~ones que ja ~ertanyien a la secta. També puc afegir que
maino han 'estat prou coherents per informar degudament sobre el conjunt
de regles doct'rinals que rege ixen 1 'Església.

El ministre de Beneficis Espirituals assenteix amb una caparrada

bre u i diu :
Ds podeu retirar.
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, El segon test~mon: ~s'un altre home Diclara que el seu riom 'és
Loren Gal ~que abans d ,ingressar. a la secta' tenia 1 'o1'ici de barber
especialitzat enadolescents de tots dos sexes.
_ Voleu dir t - li pregunta el ministre - que actualment heu d.eixat la

professi6 ?
_ Era incompatible amb la nieva activitat d'agent policiaco

• r "

_ -:sé••• 'Ens, podeu explicar Les circumstancies que us van posar- en con-
". ."

fiacte amb l'Esgl~sia de la Relativitat Objectiva ?
~ D~ vegades,-va éomene;ar l"home ~ faig serveis a domicili ••• vull dir

que,els feia. 'AQuell matí em va cridar una cliemta que tenia un proble-
ma capila r, de cres cuda exce ss i va, al' area glú.t~. Si tenim pr esent la
seva edat, setze anysescassos •••

o<{ -
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- Sigueu més concís, - l'amonesta el ministre.

í '. U iv sitat A ' noma de Barcelona...S... Val.g haver de passar, done s, per davant e e' !B\~at~ em
va cridar 1"a t eno í ó que s I'hihaguessin reuní t tantes p er-sones , potser
dues dotzenes. No era, no rnal , sobretot en aque Lt indret. Vaig pen ar-
que po~ser algú havia pres mal, o s'havia desmaiat, i, encuriosit, vaig
atansar-m'hi. 1 aleshores tot va enar molt de pressa; encara no havia
tingut temps de preguntar res quan acudi la policia i se~ns emport~ a la

~cr..t ot. comissaria.
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- O sia que fins en aquell moment ningd no us havia adre9at la paraula?
- Exacte. I aixi ho vaig decla'rar, pero a í xo no e m va estalviar que

m' empreson ees Ln, De primer, em vaig amoinar molt, a la ~a familia mai
no hi ha hagut cap detingut, som gent d'ordre; després, pero, l'interes
professiona). va passar per davant eletot.

- Quin interes professional ?
-Bé ••• el cas ~s que es va procedir a certs rituals que .em van permetr

a'observar de prop les pec~liaritats pi¡oses dels reunits. Recordo per
exemple ~na noia el borrissol exil.lar de la qual tenia luna qualitat
de textura •••

- Molt interessant - comenta el ministre -, pero ara no
detalls. Ara que sabem com vau entrar mm~mmmmmmmmm en
secta, voldríem que ens diguéssiu en quin instant vau
vos-hi.

- No ho vaig decidit, ni ho he decidit encara.
- No pertanyeu a la s~eta, dones? - s'estranya el ministre.
- Sí, sí, a í.xbsi'! Vull dir que ~ai no m 'ha ealgut deei dir res. No

m'han demanat juraments ni una inscr(Pci6 formal. ,L'atzar m'hi ajunta
t , co~ue res del que vaig veure no em repugnava, vaig continuar amb

elle quan ens van deixar en llibertat, Em sento aeceptat i l'ambient
es respira és agradable, sense inhibicioÚs. Cada dia e~ conven90 més
que hi va have~ alguná cosa de providencial en,el fet que pass~s per
davant del Banc en aquella hora.

- Us PQd~u-retirar - diu el mini*tre d~ Benefiis Espirituals, perh
Reverend Prick intervé immedi atament :..

Em permeteu una pregunta, Excel.lencia ?,
- Que sigui breu.
- Si - i s'adre9a al testimoni - : Quants anys teniu Loren Gal ?

Trenta-tres - contesta l'home -. Amb mi no us heu d'amoinar, Rgverend.
Sempre he estat molt respectu6s amb les regles del joc i, si n'hagués
tingut mé~,o menys, m'hauria separat a l'acte de l' sglésia.

Gracies, Gal - diu el reverBnd, tranquiL.ljtzat.
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.. . Uníversí atA te) oma de arcelonaLena Duna, el t€'rcer +es t í mond , marríf'eata que e 'L.' 'tO a a nro-lu e IDa ~~

fessi6 i, a les preguntes del ministre de ~eneficis ~spirituals/contesta
que per a ella la secta ha significat el final d'una llarea rec rca que
durava des de la seva adolescencia.

_ Po'tser..ya.sar la tecnica d¿ grup , no ho sé; només puc dir que, per
primer C?P, em vaig séntir relaxada. Fins aleshores, malgrat els me:us
esforgos, o potser precisament per culpa d'aquests esforgos, sempre hi
naví.a ha gu't c om una men a de tensi6 interior que em metreia més i más a
mesura que .1'actedurav8.; s up oso que la culpa la tenia la meya mare,
dona , , •

- No ensdesviem - li demana , el ministre -. No investiguem la vostra
personali~at, sinó la de l'Església ne la Relativitat Objectiva o, més
ben d'ít, la pos sí.bí.Lt tat que la,seva'actuaci6 s'aparti o s "hag á apartat
d 'unes'normee legal s. Pe::ra íxb em cal preguntar-vms~e quí.ns mi tjans es
va va l.dre La secta per captar la vostra adhesi6.

Es el que deia - fa la t'estimoni -. Tot de sobte vaig adonar-me que
ara anava de veres,que ho ~conseguiria, i poteer'fins i tot abans que
ell •••

NO, no - protesta el ministre -. El vostre orgasme •••
- Van ser dos - aclareix ella -, i molt seguits. Ni la

pz-e .m'}.'lofregwva per ia cara, no hauria estat tan rapida
euejava el ,primer quan vaig sentir •••

El ministre toca el xiulet energieament i s'inelina endavant.
__ Co'ntesteu simplem ent les preguntes, sens e elaborar-les. No tiu.gueu

por de. mostrar-vo s Lac oní.ca , Si ens co nven en más aelariment s, ja us els
demanarem.
_ sí, se nyor , 'Es que una' servidora només en pot dir bé, sobretot quan

després s'ha anat rep~tint diariamente Abane que·sempre em sentia

1'I{arst , que sem-
Perque encara

da •••
Us podeu retirar - 'vocifera el ministre -. Que passi el seguent

Es un sastre anmmenat'.Bin Sora, un individu que, en eontrast a la
testimoni precedent, resulta d'allo més artieulat i 00neret en les se-
ves' respestes.

_ Pertanyeu a .la secta eoneguda eom l'Església de la Relativitat Obje
tiva ? -

....sí.
Com hi vau entrar en conmamte?

_ .Vaig 'parlar amb 1 'auxiliar del reverend tml!.uh Pr-í.ck,
Us exposa la seva doctrina ?



siv~
S'ISJ S.

• o BITO

oH -

-
- S \1 S,

[8 B

"0 I1

• • • Sf

r 09V

:8 -

v ~
U ~

-146- U B- No.
- Que us va dir ?

Que el reverend volia tenir uro conversa aMb mi.
- La vau tenir ?

- No.
- Per que ?
- Probablement perqúe la policia ens va detenir.
- 1 després ?
..Tampoc.
_ Com expliqueu la vostra decisió'de quecar-vos prop del Reverend Prick

i de la seVa auxiliar?
Ro acabo ,de dir. EIl volia oonverea r anb mi.

- ~s unmotiu suficient ?
- S6c una persona e ducada ,

Si ningú no us,va exposar lá doctrina de la secta, quin motiu us va
empenyer a continuar amb l'Església. de la ReIa'tivitat Objectiva ?

- La curiositat.'

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

- Provocada per? •.
- Pel capteniment de l,s fidels.

"- Que us va impressionar més ?

-La'sinceritat.
- Res mé s ?
_ sí. Que no semblessin avids de fer proselitisme.

El Brag .Dret de l'Almoiner salta:
- Protesto! El testimo~i,treu conclusions.
_ En mmmMm efecte - reconeix el ministre -. Ara que el mal ja esta

fet, perb, potser'li podríem demanar en que es basa. Al capda.vall - a-
fegeix de cara al testimoni - us van atreure a un,grupet de persones
reunides amb una tinalitat ••.

_ Si, pero riosabem quina; mai no van tenir ocasi6 de,manifestar-la •
- 1 no podeu suposar-la ?
_ Em pensava que aqu í només es volien fets, no supos icions •••
-Us podeu re~irar -diu el ministre amb els llavis botits.

El darrer testimoni, una xicota alta i robusta anomenada Pina Pul,
cambrera d'ofici, sorprén una mica el ministre en éieclarar que f'ou in-
t~oduida a l~Església de la Relativitat Objectiva pel seu seductor, en
Canyís. Es, per tant, 1 'única del s crida ts que no forma part del grup o-
riginal.

_ En parlar de seducci6 - li démana el ministre de Beneficis Espiri-
tuals _ voleu dir que us seduí perque entressiu a la secta ?



-147-
0011. _ Oh,no no ! - eomr-Lu ella maliciosament -. De primer, Ies,únla.u e n-

UniversitatAutonomatte arce ona
.IJ), trades de que es parlava, les feia ello Bibliotecad'Humanitats

eno· ~ Us sedui amb enganys ?
T .GL1. _ Amb enganys ? - s' es 't ranya ella de la pregunta -. ~L'inctrenta-tres
.o~. anys i des deIs divuit que ben poques vegades dormo sola.

, 'v,.....Per que us se rvf,ud 'aquesta expressi6, dones? No es Lmp rojrí.a?
~ ~otser'sí - s'arronsa # ella d'espatlles -. Pero a mi m'agrada. En,

record de la primera vegada. Vaig trobar bonic que em seduissin, sap ?
- Ua va exp.lí.carles doctrines de la se cta ?

f'IO~). - No. Jo' sempre he tingut un tia ranna forga 1'eligi6s, pero les doctrines
1 Qr no em diuen res; ell s~'n devía adonar.
: o q . _ Com us va convencer, dones ?

8"· - No era difícil, un cop vaig saber· que feien vida en comú. S6c forga
oÓ~. sociable 'i, encara que no m'estigui b~ de dir-ho, 'una mica exigent.

lJ. En Canyís no es cap nyicris, ho reconec, pero jo tinc nits molt 4ngresca-

sJ .

des.
- Va ser dones ~'esperanga 'de multiplicar les vostres cohabitacions

que us induí a ingressar a la secta?
- Com diu ?
- No iI!lporta'-fa el ministre -. Vull oi1'si no hi va haver cap motiva-

ci6 .de ca:tacter espiritual •••
- Ah, si ! Pre cisament va ser a ixo"

El ministre es queda amb la boca oberta, pero la noia ja s'explica:
~naquest aspecte en Canyis i jo pensem exactament igual. I l'Església

~e la Relativitat Objectiva tamb6, prou 'que ho he visto Fet i fet, com
d í u ell, pe.rquqjo tota e oLa no ho hauria trobat - reconeix humilment'-

Jl'extasi sempre ho ~s, d'espiritual. I jo, amb tants extas~ •••- , ,

- Bé, bé.- la talla el ministre ....em penso que ja ho entenc. 1 el reve-
rend Prick ••.
- Oh, ~s un sant horne ! Ll~stima qui es consideri un pecador indigne •••

Perqu~ digui el.que digui, ~s aixb, pur desig de sa~rifici. Un sant !
- Us 'P9deu retirar diu el ministre.
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- Excel.l'encia... o omen ca el Br'a c Dret de,pa~egut el darrer testimoni,~~ro el ministre
el deixa continuar.
- No pe ns o fer cap comentari, .n í ara ni 1!l~S endavant. El ministeri pren-

dra una decisi6 i us far~ arribar el seu veridicte, el qual no podra és-,
ser recusat i, de mome ~t, sera definitmu. Perb, ho repeteixo, DE COMBN-

.,/ ,.
TARI NO EN FARE CAP

l'Almoiner un cop ha desa-
de Beneficia Espirituals no



-148-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Ó .t 3'1.

p ':('ji

9S:JO':¡:

fyro~

SV ?U
• O:'

..t.ó 'Q

8 t n!.

L~autor' més ingenu que no em creia si es pensa:va que no veuria
la seva nota fIns que el llibre fos publicat. De fet, pero, gairebé es-
tic.segur que .no volia pas amagar-me-la. Tot plegat fomma part d 'uns
procediments seus, mo¡t personals i tan ambigus com la seva obra. T,
el fons,. tan equivocats com les consideIacions que li mereix el oeu en-
corrtre amb Cunt, ccnsí.aerací ons en les qub-ls, pel cap baix, demostra

.. :\ . .una ignorancia que no li suposava. Tots sabem que~ en un noranta per
cerrt; el ~exe és una cosa mental; tots els tractadistes solvents h o re-
coneixen. D"acord{'que aíx o es refereix a 1 "home , tota vegada que la ma-~- . - .
joria de dones no se s~nten estimulades per la simple nuesa masculina
I , en 'bon nombr-e de casos, ni tan sols per la contemplaci 6 d'imatges
erbtiques. De tota manera, abunden les excepcions, i res no permet d'a-
firmar que Cunt no sigui una d 'ell·es.])s a á í r , sé ~ue h o és. Pero tam-
té cal t en í r preaerrtque, a 1 'estímul visual, 8uflli8mmIfimg¡IÍls 'afegí aque-
lla mena de provocació amorosa que suscitava el clima més idoni per a
la manifest~ci6 fisica de la noia; la me~a actitud, les rneves parau-
les, ~ren.l'equiva¡~nt d'una caríc~a cordial que parlava als seus sen-
tits. Formaven, dones, part d'un joc preliminar.e~ desenvolupament del
qual és ben previst •.L' ella potaer'hi hav í.a d 'ésser més sensible que
ningú, at~s' que fins aleshores tothom 1 "he.via ~ractada més coro un objec
te que co~ una dona. M"explico 'perfec'tament que l'aura roo~ntica que,
vam saber crear fos més afrodisiaca que qualsevol contacte corporal.
Hi ha esta~ístiqueg que em donen la ra6 : el quaranta-nou per cent de
dones' responen s.exualment a les hi st'bries amo roses que ele conten les
novel.les o el cinema, mentre les Itblue movies" o els .llibres pornogra-
fics ben just si arriben a estimular-ne,'i encara febiement, un disset
per cent.

També cal contradir aquest concepte de perversi6 en el qual fles-
emboca l'autor. Els sexolegs convenen que res no és pervers entre un
horne i una dona ue s'estimenj ens trobem molt 11uny d'una moral vic-
t ér í.ane que veia quelcom d~ degradant. i d'anti-natural en el "fellatio"
el ''c::e.nnilingus1tl·idI'altres 'practiques sexuals lliurement consentides
per la.parella. S'accepten co~ naturals tots aquells actes que contri-
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bue í.xen a la satisfacci6 erb t í oa d"un heme i d "'una
la c ándí cd ó nec essaria d "una mmmmmrDm harmonia sens.lJ.ni~~
ritable unid.

No reconstrueixo dones la realitat, com afir~a l~autor tan alegre-
ment s Si hi hagués hagut masturba o í ó , h o hauria di t. I aleshores i 'ex-
periencia hauria estat una altra. Al capdavall, cal comprendre qut to-
tes 'les pa re Lres 'q~e s 'estimen cerquen un aLl Lberamerrt , una pur esa, I

;nosaltt~~, at~sos el~ 'cqndicioname~ts de Cunt, només pOdiem aconseguir-
'la mitján9antall~ que :en,podríem dir 'un "refús de contacte" que, alho-

3 sI r a, e]Js p,r])cur~s una satisf'acci6 compartida. Es exactamen t el q;ue varo
8.U 'fer.
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La jornada deIs "vermeils" comen9a a les nou del mati d'un dia pIe
de sol que alegra els cossos nue i pintats de'dalt a ba í x , seria» altra
excppci6 que les zones púbiques i, en les dones, els pits, deixats al
natural. Potser ho han fe~ a posta : tots a6n nois i noies joves,gai-
rebé ad ole.ecerrtsi meraveLl.o.aarnent formats • .A i :esquena, unes pinzella-
des blanques prccLanen un miss atge únic : uLlibertat!l•

N'hi ha a. tots els indrets, on es drecen reixes, ni que siguin inno-
. ,

cents : al met~o, a la universitat, als orinadors públics, a les empre-
ses bancaries, a les estacions de ferrocarril, a les sortides de les, .
clavegueres, als mercats, als dipbsits i magatzems del moll, als ponts
que creuen le~ pistes de transport rhpid ••• S'hi encadenen de dos en
dos, a pa rel1 es 11igadés pe r man LLl. es que aviat es convertiran en un
problema policiac : d'on les han tretes ?

D'esquena a les vOT'eres,a les caLca des, a les places, als p as eigs
de la urbs1 exposen el seu r~tol i les natges arrodonides i comwactes,
més breus i contingudes en els mascles, do19ament protuberants en les
femelles massa atractives perque els transeUnts obeeixin el consell de
la prudencia que, si no fos per aquell espectacle, els obligaria a a-
Lf.uny ar=se abans no es present í. la policia.

La manifestaci6 té una durada poc unifome. Mentre a les deu ja
estat detinguts tots els protestataire~ deIs indrets més c~ntrics, a
les dotze encara n'hi ha que continuen emmanillats als suburbis, a les
sortides de la ciutat i en 'alguns racons de pare poc visitats. Les for-
ces de la pau , veLo cment mobilitzades, s'enfronten amb problemes ines-
perats quan s 'adonen que els minyons i les mf.nyonas no tan aoLs han
fet desapareixer les cLaus , sin6 que han espa tllat eLa panys de les ma-
nilles'. Cal 'cercar manyans i ser'rallers, treure 'ls deLs tallers ombr.;í-
veIs on treballen i carregar-los en camions que els van d'stribuint
arreu on hi hagi reixes. EIs operaris s'ho prenen amb calma, estudien
detingudament la situaci6 i, en alguns casos, for9a abundants, acaben
per decidir que la dure sa de l'acer aconsella llimar els barrots, menys
resistents. Escullen eines i les deixen de banda, n'e~grapen d'altres
i les osquen o les trenquen, es queixen de la qualitat de les Llí.mee
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de fabricaci6 nacional, es fan portar c~ntirs d'aigua, r ull el fer-

1 1 ' . .. . niversitat Auton ma de Ba celonaro es gargameIles, s enceten els d í.ts l. Lmme dáa a :1:ite!,&3 'i Ei ta a
baixa per.accident laboral ••• Després dels primere incidents,algu es
preocupa d'aconseguir una ordre de militaritzaci6 que afeota tot el ram
me tal s Lúz-g í.c, perb les dificul tats no desapareixen, ben a '1 "'inrevés,
potser es multi~liquen : alguns obrers conscients demanen uniformes,
un xusco, les sobres del jornal soldadesca

H1 ha cops i empentes, ?menaces,i la veu póblica es comenga afer
"res~o de lllllimmfuqJmmm qualques afusellaments. Alguns agents compliquen les

coses quan pretenen rentar els manifeetants allí mateix 1 requisen gall~
des i baietes pel veinat; una multitud de vells i ve Llss sJ'ofereixen
voluntaris, sense sou, i les mans ertes com sarments es passegen per
les natges, per les cuixes, s'extravien cap als sexes, sense fer gaire
cas, de les.punt.ade s de peu i d eLs cops de cul amb que es defensen no í.s
1 rioies.

A les'comissaries i presons obren cel.les de reserva i tot d'ins-
pectors recorren ..els maga t zems i ca::rreguen e Ls cotxes policiacs amb
centenera de peces de roba que vestIhran els d espuLl.a ts , Ells, perb,

'\s 'hi neguen, persi:steizen a esquingar eLs teixi t s fragils, s 'hi embru-
ten, els trepitgen •.

Cap d'ells no vol faciliter la seva identitat. Diuen mots senzil1s
i generics o om "Home :' , "Dona", "MascIe, I1Femella", "Ciutada", "Ciutañana",
• encara "Presoner". "Det Lngut v , "Víctima".

El comissari fa tots els papers de l'auca, crida,suplica, amen aca ,
intenta de subornar, fa promeses ••• Nois i noies contesten a quarts de

.' ,quinze i, tan aviat adustos com locuagos, observen un muti:mme anomal
o ex~liquen hist~ries descosides. El comissari s~lta de la cadira quan
un deIs Nicots, preguntat 'per la seva professi6, declara ben natural-
ment :
9 UniclÍlrn.

Hi ha no1es que diuen :
- Les Ll.avo rs de 1"altre eexe ,

Cap a quarts d'una hi pa una apallissada general al pati interior,
sota la supervisi6 directa del cap de serveis que es decideix a interve-
nir per~onalment en arribar-li notícies de la incapacitat del comissari.

. '\

En adonar-se de la seva presencia, nois i noies el saluden amb un "vis-
ca' 111 desconcertant i, a l'a~te, sense fer cas de les vergassades, es
disposeri a passejarelo triomfalment sobre les espatlles. Quan els po-
licies poden arrancar-lo de les mans entusIhastes, l'horoe va pIe de mer-
da i de sang de cap a peus. Amb un crit ronc, a'agonitzant, ordena
que els lnsubmisos siguin tancats a les cel.les.



Al cap de cinc minuts,
fotme que va repetint :

Bum, bum, bum, se'ns en ftt
que alceu reixes i tanques;
som el poble que enruna
el poder dels tirants

A quarts de sis,.quan cinc o sis hornes del servei de vigilancia
ja han hagut dI'ésser interna ts al f r enopat í.c, d 'altres un í,tats policia-
ques endolmen les manegues i, a poc a poc,van inupdant els calabossos
amb la secreta esperan9a que algun dels contestataris nq sapiga de ne-
dar. Tot suren, perb, i el cantic prosegueix sense decaure. No es fins
a'les vuit que un especialista, antic becari d'ún camp de concentració
estranger, proposa l.J'únicamesura correcta i ef'á cac : aillaiment abso-
lut, rnanilles als canells, cadenes als turmells i un bon gruix de cotó
flui~ i d'esparadrap a la boca. Com que no quede~rou cel.les disponi-
bles, el noranta per cent deIs hostes for90sos s6n repartits entre els
domicilis particulars dels policies. El comissari, que vol donar l'exern
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Bum, bum, bum, se'ns en fot
que parleu de la patria;

som el poble que alzina
banderes fraternes

Bum, bum, bum, se'ns en fot
que ens tanqueu en masmorres;
aoa el poble que trenca les reixes
i basteix un dema .~

Bum, bum, bum, se~ns en fot
que la bofia ens ma Lmen.í.t
som el poble que endura
mentre moren botxins carcamals

, Bum , bum , bum , se 'ns en fot
que el poder discursegi;
som el poble invisible
que diu merda al si$tema

Buro, bum, bum, no ens toqueu els collons
Bum, bum, bum, no ens toqueu els collons
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pl.et , al mateix temps, fer obligar
n'acollira dos. MOdestament, escull
en secret, ja li destinava una nota desfavorsble, l'esborra
i la substitueix per un 10. M~s endavant, si s~escau, ja
en la me dalla •••

r.. , rd
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',Capital XXVI

"Els serveis pos ta l e ho van encertar. Els serveis policiaca he van
encertar~ El ministeride seguretat interior ho va encertar. Ho van en-
certar tot s els, oreanismes of,ici als, que preve Len el mmrbmmm retorn de
les qua tre-:-c~ntes vui tanta-cinc cartes circulars adre cade s al' estran-
ger.Vna- darrE~a l'~ltra, quatr~~centes vuitanta-guatre tornen afer
cap al- pais'; la que falta es .d eu haver. ext r aví.at , o potser el destina-
tari f'ora ste r negli,gí de donar--Lt cur-s , Tampoc no es pot descartar la
possibiChitat que, mentres tarrtj s'hagi mort.·

Els carters, tran'sitbriame'n;t -as eí.mí.Lats al cos de policia i pro-
" o

veits amb autoritza,cions i ordres d'~scfrcoll i detenci6, inicien corat-
A

josament una tasca que tot .seguit r-eau'lt a plena de dificultats. Pe r
comeng~r, els n9ms escrits'als sobres no corresponen a les adreces.
1 les.dones 'gueels obren les portes neguen l'exist~ncia de p rents,
hostes, amics o llOijeguts el cognom dels guals respongui al gue llegeix

el fimcionari~
L'enflema, .mentre e'ls carters s6n pr-oví.s í onaLment retinguts fins

que.es determini el tantde 'responsabilmtat que els correspon, els ser
veis d'"estadís tica confirmen q~e , < ~i, méf/no oficialment, els des tina-
taris' de' les cartes'no viuen a les adreces ~n qUesti6; de fet, hom ~i-
ria que no viuen enlloc : cap' d"aquells noms no figura a les llistes

de 1 darre r c'ens. ,'," "
,confusi6 Perplexi t.at , Grs.tament de cLosque s ,
Cal que passin t r.es dies abana "que una idea salvadora no brolli

en"la closca del cap de serveis : eLs carters, alliberats amb f í.anca ,
distribuiran discreta.m~nt les .cartes a les bústies deLs pisos que in-
diqu'en els sobres, sense preguntar ni entrar gens ni mica en contacte
amb els pressumptes int~ressats. Al vespre, un escamot de policies
,pas,sar~a 'cbr í.r+Lee per tal de ~eure si les missives han estat enretira
des i, en cas afirmatiu, es procedira immediatam~nt a un escorcoll.

, L'operació' es desenvolupa sense pegues i a tres, guarts de nou
gu~tre-cents vuitanta-guatre agents fan cap ? l~edifici de correus
amb una 'carta a la ma, Ningú no n "hav í.a toca t cap.

Som exactament on érem - mormola el director postal.
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serveis, pero, triomfa

'\.., 6 b ni'" rsitat Autónoma de BarcelonaQUt::feu, V s., quan us tiren a la US1i liYlé& ~tá,):ue no
us correspon ?

....Si us jllau,! - protesta l'altre -. Sabeu lJIIIl!l mo l.t, bé que, en la meya
qualitat de director postal, no puc rebre,cartes !

- Es cert, perdoneu ~ s'excusa el cap de serveis, i aleshores s'adrega
a un dels aéue subordinats - : Que fas,tu, si et trobes a la bús t í a una
carta, que no'~s teva ? '
- No m 'ha passat mai - 'contesta 1 'interpel.lat. Es eLar- que en rebo

poques i, en general, s6n anonims.
--Bé •••-es mig,descopcerta el cap de serveí.s-. Per forga hi ha d'ha-

ver algú de vosaltres que, per error, ha rebut una carta adregada a alg
altre... ~

[f8

80
sI
8~

9V

- Si, jo - salta un ag~nt baixet i xuclat de galtes Dues vegades.
- 1 que vas fer ?
- Les vaig tirar a la bústia del cartero
- Exacte ! - aprova el cap de serveis -. Quan algú troba a·la seva

tia una carta que no és ,seva, la tira a la del cartero Pero aquesta
gent no ho han feto Tots l'han deixada on era. Us sembla natural?

Tots reconeixen que no ho éso
Sense adonar-se 'n, s 'han trait - prosegueix el cap de serveis -. La

seva culpabilitat és tan clara com si haguessin c~nfessat. Més 1 tot,
perque no hi ha hagut cap mena de coacci6 -. Es frega les mans, satis-
fet -. Aquest oop reali tzarem un servei perfecte !

Cronometren els rell~tges La irrupci9 al pisos sera a tres quarts
dI/unai cinc dela,matinada i eis agerrts procedánan a l'escorcoll 1rnrne-
diat de l'habitatge i a la deténci6 de tots eis qui s'hi trobin, sense
distincions d'eda~ o de sexe. A la pregunta d'un deIs agents, el cap.. "

contesta que tampoc no es discriminara' entre residents habi tuals 1 hos-,
tes o visitants. Ho preveu explicitament el codi ~n vig~ncia.

No ha previst, en canvi, que els pisos seran unanimament buits
i, alguns, fins i' tot n et s de mobles; en d'altres quede n cadires ve-
lles, la llauna de les escombraries, algu~lat trencat, potser una tau-
la ,coixa••• Els veins 90incideixen a dirque les desaparicions daten
de tres dias enrera;

El cap acu.Ll. el.sinformes dels seus subordinats amb un somriure
curiosament ·satisfet.
_ Els trobarem - assegura -. Mentrestant queda aclarit un mis~eri

~ cotíaL. , . \.Ara sabem per que Jvan ser env1ades a 1 estranger 2 per qUt::han tornat
al pai~. Erem l'cirdre de passar a la clandestinitat. 1 aixo vol dir,'
senyors ~ declara cada cop més triomfalment -, que els fils de 1 'oposi
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U Bcom sempre hem penes t , )e tanto 1
Uníversí at utonoma e arce onaPero aleshores calla. La continuaci6 té lloc e i '&c:Ild'gHae: IIJ' :(Juan

en una reuni6 a nivell de sots-secret.ris, es decideix de crear un ser-
vei paral.lel, oficialment no reconegut, que Operar a l'e treneer. No-
més hi ha una petita discrepancia de criteri :

~ Avui mateix - diu el sO$s-secretari del departament de documentaci6-
m"'ocuparé deLs pa pez-s,

- No - el contradiu' el cap oe serveis -. M~s m'estimo que m.m
els que tenen.

S 6n falsos, dones ? ... s'estranya l'altre •
- S6n aut~nt Los , Per aíxb mateix.

Un segon sots-secretari el ~ira amb un somris rece16s.
- Mai no he vist cap agent especial que operi amb els seus propis

cuments.
.... :J" o tampoc. Ni rrí.ngú~ somriu al seu torn el oap -. M' enteneu ?

Els altres 'es queden bocabadats i les expressions ae desconfian9a
esconverteixen en mirades plenes de respecte.

- Ah ! Sou astut ••~
, "

Es el meu deure - contesta humilPlent el cap de serveis -. De tant en
tant t convé tenir Lní.cí.at í.ves, oi ? - i, displliceilt,es pea a una cigar-
reta entre els llavis.

ql Els sots-secretaris, defenents, li allarguen l'encenedor. Saben queIJv líl"8C

en 1Jp'I9~ aquell home anlÍlralluny.
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Culs de paperera

19 tament/a les declaracions que/circumst~ncies més imaginades que,
reals/coro d'altres de la secta/i el pes de la respon~abilit/menat
sempre/en el deure de posar en coneix/

(Nota : hi he posat m~sint eres que d' ordiY'a.'ien veure que es parl
d'len Canyís, pero el text ~s massa discontinu perqus em permeti una
reconstrucci6 aproximada com la que he intentat en unaaltra ocasi6.
Conjectm.ro que, ens -t robem davant d'un fragment de l'iúforme que el co-
missari devia adre9ar als seus supe~iors arel .del primer interrogato-
ti, frustrat, del xicot~ Per desgracia, aquesta suposici6 no fa pas
m6s intel.ligib1e l'escrit).

"interior : la darrera inspecci6 demostra una deecuranca prevista
en els apartálllsf) i.p) de l'article 21 del Reglament, on s'establei-
xen,penalitzacions de'sou fins a quinze dies naturals i de'trenta en,
cas de reincidencia.' En conee qüencaa els oficials de setmana establiran
una relaci6 deí personal de servei'la nit del 13 al 14 per tal que els

'culpables puguin 6sser amonestats i punits d'acord amb les previsions
esmemtades. "

(Nota : Algó devia badar en f~r la neteja deIs locals i a hores
d'ara deu estar suspes de s~)U, pero no' de feina. Observeu que a a í.xb
darrer no s 'bi fa cap refer-encí.a)•

"

PE

"11"05 : bordell ariomenat "La flor natural" 11'18: s'ocupa amb
l'Elvia com ha estat observat d'alt,res cops , 12'09 : abandonen l'habi-
taci6 i tots dos parlen amb la ~estressa. 12'25 : surt del.bordell i
s"adre ca a la cantonada deLe carrers Llecs·i Rius. 12"40 : se 1i reu-
neix suspecte ví.gí.La t per agarrt KKl. 12'42 : entren tots dos a la casa
námero 103 del carrer Flaire i pugen al segon pis, habitat per la fa-
milia Comara. 13',18 : aur-t suspecte seguit per l'agent KKL. 13'32 :
abandona el domicili de la familia Comara amb una noia i, pels carrers
Rius, Dora, Famila,i Doctor Nats s'adrecen al domicili conegut. Con-
tinua la vigiHln{hia. Rellevat a les 16 per 1 'agent KK5".

(Nota: informe a'una vigilancia en el quaL 1 "agent s ámb La que
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s'hagi fet un embolic amb les hores. ])e la manera que h diu, OJD, creu-

Umve sitat Autónoma e Barcelonaria que .el auspe cte va entrar en un bordel1 a les 11Ba~notél:eJi'IEi1irtili·at'l..uan
seria m~s lbgic de pensar que eren de la nit. Confirma la meya observa-
ci6 el fet que l'agent va poder seguir el vigilat a l'interior d~ la
casa (si no, no sabria amb qui va ocupar-se, i ni tan sols si va ocupar
se) s~nse cridar l'atenci6. Senyal que era hora de trebal1, que hi ha-
via d'altres clients ..De dia no n ....~i hauria hagut; les noiar, al matí,
ordin~riament dormen. Aleshores les seves 13'18 i 13'32, com també
les 16, correspoúen en realitat a la una divuit, la una trenta-dos i

S9'! les quatre. Es curi6s que en el text que tinc a les mana ní.ngú no hagi
93 esmen¿t aquests errors).
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l'Autor- i el Negre ventilen la querella provocada per la nota
del primer i la protesta del segon

PAR E N T E S 1



No vull contradir el negre : si ell insisteix que no hi va haver
masturbaci6 i qJ.le tot s"esdevingué tal com ho -explica, m'ho he de creu-
re; Al capdavall res no l~obliga a mentir Accepto, dones, que tots
dos, per separat, tinguessin un orgasme. Pero ero sembla abusiu d::.ir que
aíxb f'ou una expe r í.enca a compartida. Que compartien', fet i fet ? Una

. . ~,
ti tud .me nta 1 ? Potser si. Pero aquesta actitud només ~s u~a part del
erbtic, no la seva t ota Lí ta t , Com pot par;Lar-se, aleshores, d'aquest
acreixemen:t 'de la satisfacci6 sexual al qual es refereix en rebutjar
la meYa s~posici6 que allt podia ésser 'un acte pervers 1No hi podia
haver augmen t deL gaudi 'peÍ' la senzilla i lbgica ra6 que la part és
,menys que el conjunt. Es van privar, precisament, d'una plenitud que

.v exf.geíx la, contribució de tots els sentits i que estava a llur abust.
Aixo, i únicament a í.xb, em va fer empilar la paraula perversi6. J!'ins i
tot puc 'dir més : és van negar mútuainen t quelcom, i aquest refús ~s

"netament de caracter sado-masoquista, tota vegada que implica un c~s-
, " , ,

tig, un,'sofrimént, alhóra infligit i acceptat. 1 el negre deu saber tan,¡

bé comjo, car em consta que ha estat un bon lector de manuals pre:.tesa
ment destinats a aconsellar els conjugues, que tots els sexolegs classi-
fiquen les practiques sado-masoquistes entre les perversions. De fet
l~evat de la bestialitat, potserno n'hi'ha cap més.'

Des pr-és d "a í.xb , ja em s embLa in11tiJ. r~ferir-me a aguell pr~te~
alliberame;n t, a aquella suposada puresa que, diu ell, només pod í.en as-
salir abravés d 'un "refús de contacte". La puresa i la pe ruer-s í.é lliguen
malament.
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Em sembla prou óiar que l'autor, en le.mesura que es mereix aquest
nom, jutja per unes. normes Drdin~ries que no s'apliquen al nostre cas.

. . .
En primer 110c hi'ha aquest "coup de f01"l.dre",aquest enamorament ins-
tantani, tan poc !reqüen~, que d'entrada ja d6na a la nostra relaci6 un
carscte.r d 'excepcionalitat., De spr-é e, cal ,considérar t ambé ,les circums-
tancies, ja al.ludides,que goncorren en Cunt, una professional, valgui
la paraula, de l'amor fisic. Ens podiem captenir, doncs, coro dos ten-

, ' ., .

dres enamorats de quinze anys que, a partir de l'imp~ls cordial que els
atansa, acabaran per descobrir el'm6n deIs sentits ?

Per a nos aLtr-es, i m~s especLaLraent p er a Cunt, aquesta d'escober-
ta era anterior al nostre encontre, al nostre amor. Ni un coit ni cap
, .

d'aquestes altres .re Lac í one que l'autor considera normals, no hauria
significat res; bauria estat la simplé prolongació d'una habitud. Si,
ens hi adonavem, corriem el risc d'in8erir aquesta amor nostra en un, .
contexbi que rio li pertanyia i que probablement l'hauria destruit abans
de donar-d.L'ocasi6 de desenvoLupa r=se, Ni ella ni jo no ho vam raonar;
va ésser, suposo, una intuici6. Perb la vam tenir alhora i fou,per
tant, compartiqa. Més ho b2via d'ésser enc r~ l'experiencia subsegüent
que arrancava d'aquest acord no cercat i se'ns oferia con un present.,

Que vam nega r-nos ? Exa c'tament aLLo que es neguen tots e18 enamo-
, i

rats : el món quot í dí a , Si d "aixb 1 'auto r en vol dir aado-cnasoqu'isme ,
~s ben lliure de ter-ho, pero que no pretengui,fer-bo passar per una
mena de ve'ritat objectiva •.~o hi ha més perversió en els enamorats
que, per obediencia a uns convencionalismes, s'imposen una re¡ació pla-
tbnica mentre en ells tot tendeix a la uni6 carnal ?

. El nostre refus no va ésser convencional ni tenia cap origen que
no~os el de l'expressió d'una necessitat. Més masoquisme hi hauria ha-
gut en un coit; tots dos hauriem sofert en veure ,que se'ns escapava
de le~ mans quelcom de massa preci6s per renunciar-hi a favor d'un ac-
te que, quan només hi ha' daler físic, horn considera normal.

O potser tot p~egat és massa subtil perque l'autor ho entengui ?

"Rl negree
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La resposta agressiva,sempre sol ésser indici de mala co~nsciencia.
Em vaig refermant en la ide~ que el negre vol justificar als ulls deIs
altres 'queLc om que enca za no s '~a justificat a el1 mateix. Si un oo í t ,
• qualsevol altra.mena de co~tacte carnal, havia a'embrutar o destruir
llur amor pel fet que Cuntera, ~s, una adepta d'aquestes practiques,
per que no mostrar-se Lbgí,c j,. anar f'Ln s al final? Vull dir, 'ni més ni
menys, que 1 "'orgasme f'ormava tan part de les seves habituds professio-
nals com la penetracio o d'altres modalitats de contacte físico Quin
motiu hi.havia, doncs, per excloure tot aixo mentre ~cceptava el c11-
max que en sol ésser la con~eqüéncia ordinaria? Per que creure que la
distancia donava un altre sentit a l'experi~ncia i en modificava el
contí.ngut ? Al meu errtendre , no -podie.fer-ho, i encara menys si pensem
que aquest doble acte soli tari tampoc ·n. devia ésser in~di t per a la

. ,rioí.a, Es més que probable que, en el curs d'algunes celebra.:cions orgia
tiques de l'J:i:sglésiade la Relativitat Objectiva, ella hagi presenciat
ejaculacions fora,de tot vas" i fins i tot que hi hagi respost, o les
hagi provocades amb una resposta avangada. Aleshores, i deixant ara ~e
banda si aquests practique.:;.ssón o no són sado-masoquistEs i, par tant,
perverses, hocino acaba d'entendre com els dos amants hi podien donar
un valor de "fonamenttl•

.rnori
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Es natural que el negre discuteixi el meu punt de vista, mibm'1mmib

perqub el molesta. Pero ja no he e-stant que, sens dubte amb el delibe-
rat propotit d'afeblir la meva posiciót em surti amb conceptes despem-
tius~om aquest d'insinuar que potser no em merex«o 'el nom d'autor. Jo
més aviat diria que és e11 qui n.~s mereix el de negres L'hi tolero per
que em fa gracia i m'adono que li plau. Pero més val que no abusi. Ja
ho va fer en la seva conversa amb Cunt,' quan pret~n que, de fet, 1'0-
bra la redacta ell mentre jo em limito a proporcionar-li material. La
veritat és que tota la seva col.laboració no passa de corregir negli-
gencies d'ortografia o'de sintaxi, d'acabar d'elaborar alguns paragrafs
escrits massa de'pressa o d'enllestir finals de capitol que he néixat,
esboss'E!-ts.Una feina puramen t mecanica. A fe que es pod~a ben bé es-

, . ,
talviar de ficar els peus a la gaLl eda

L'autor.

,ro
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Una feina purament mecanica A l'autor li esta passant allo de,
que m'acuea a mi, de perdre el sentit de la realitat. Ni que el meu tre
ball prop seu ~s liTIités a correccions gramaticals, a donar sentit a
alguns pa rag ra r'e í a deixar a punt d 'impremta alguns capítols, no es
podria dir que és mecanic. 1 menys bo és si a~egim que con~inuament
contribueixo a la reaácci6'de l'obra amb idees que afecten la seva es-
tructura. .Puc ass egu ra r, s:;ense ,. 11' " jactancia, que s6c mé s res-

. ponsable que ell de 1~elaboraci6 del te~t. Opino, dones, que em mereixo
amb tota propietat el nom de negre literari, o sia el ·que ordinariament
donem ala persona, .maL pagada que fa, anon í.mamsnt , la feina de 1 "noms
o de la dona vqua després firmen el llib.re .. Admeto que ha tingut la con-
descenoéncia de deixar-me treure el nas en aquestes pagines en 110c
.de ter:ir ben 'amagada la meva existencia, con sol ésser el ca s , L'acti-
tud, pero, 'no és tan generosa com sembla a prime.;ra vista: eil!.el fans
'esta corrvencut que el lector pensara que tot plegat ~s una ficci6 des-
tin~da a introduir elefuemts nous en 'l'art de novel.lar, uma'aquestes
originalitats que tan abunden en el camp ce la narrativa cont emporan ta ,
I no és així. lii ha un negre, i aquest negre s6c jo. No pas pez-qua
m'agradi, com dit.~ll, sin6 perqub no ern queda més remei. Ela ec1itors
desconfien de La rg en t ij.ove, s ens é adonar-s~J'n que, ben sovint, publi-
quen, sota, un nom prestigiat, l"'obra del désconegut al qua L potser el
dia abans'han negat audiencia. En part, 0oncs, s6n ells que ens e!!l.pe-
nyen a una activitat perjudicial aLs interessos de la literatura, tota
, '.19 .//-r~·vegada que ajuda a az'Lan car va l.ors falsos i a postergar ... IT &A de

valors nous , més auda cos , Es t.r-í.st .
Ta,mbéhe és la tossuderia' 81!1bqu~ l' autor va posant obj eccions. ~ .

a la meva experiencia amor-oaa , A que treu cap aixo d'esgrimir l'espan-
tall de la'lbgic~ ? De quina lbg~ca, per comengar ? O potser es creu
que la del cervell ha. de coincidir per forga amb la dels 'sentinents?
No fa segles que s'ha canv í.ngut , abana i tot que ho digués +a aca L, que
h'í, ha ra ons del cor que s La ra6 ignora? 1 deI.e sentits, també .•• Qu
havímm de fer, la Currt i jo? Reflexionar a fans, so spesar el pro i el,
contra i ~stablir un llmit? Patser bauríem trobat que no n'hi havia
cap. En darrera instancia, fins i tot la seva simple pres~ncia ~_aica
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era suspecta i, conseqüentment, en bona l~g~ca, ~~~r~~JiAgt~ttoYlJreH~rfeona
Ne s'ado,na l"'autor de la situaci6 absurda en que v liC10 dlJ:I"(tá\a:rH-fllllSS ?

DiriB' que no. 1 si la Cliscresió no me'n,privés, afegiria, amb p rcve s ,
que tampoc la seva vida no és tan as s eny ada c om fan suposar els raona
ments que pregona. Si ho fos, no s'hauria enaut la filIa del pag~s a
ciutat per fer-hi tres dí.es de vida matital i de í.xa r=La tot seguit
l'excu'sa que, sobtadament, havia trobat el gran amor ••.

El negreo
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No ho vol dir, pero ho diu. Com qui no hi toca, ho xerra tot : la

pageseta, el nostre amistangament de tres dies, la nostra separaci6
per culpa d'una altra dona •.• Podia haver aclarir que no hi va hqver
drama ni abús, tata vegada que la nOia, com em va confessar (cosa que
jo 'aleshore2 ignorava, és cert) j,ahavia f'et d 'a..Ltresescarfdes _ i en
totés s~havia equivocat. No crec que ti~gu~s dret a revelar-ho encara
'que jo m'hagi ficat en la seva "experibncia" Recordem que va ccraencar
a Párlar-ne per propia iniciativa i que, per tant, en fer-la pública,
autori tzava 'que fos dis cutida. Pero el negre ~s un homs que no es para
en barres, ho demostra continuamente Ja 1i ho he dit algun cop, pero
no em fa res de repe tir--ho, a

Si no f'os així, coropodr í a insinuar que és un xic ot j Ove al qual
els é d.it.one barren les portes? Totádos tenim la mateixa edat , neces-,

sariament, i encara caldria discutir de qUi, si d~all o de mi, partei-
xen les inicia ~¡€s j ovenivoles i les concepcions més o me nys audaces.
Peri> és inútil fer-ho; ni 1"un ni i 'altre no po drf en aportar peovss

i risca#m de-desconce rtar el lector per .no res o.Per si.fos poc , vi-
vim massa a prop l'un de ;t"altre, ens sentim massa prbxims a desgrat
d 'algunes divergencies, perqus les nostres raons no s 'emboliquessin
fins a l'extrem de la confusi6; a partir de cert moment, potser acaba-
ríem per canviar de camp o Ara, aqu est perill no m 'ha de privar de dir.t.
que, si em permeto de discutir, és perqu~ la seva experiencia m'és tan
familiar com a ell; que la consideri d~s 'd'un altre angle,'més refle-
xiu, no vol dir que no em pertanyi també. Com a ell li pertanyen les
meves.

Es ridícul que em negui competencia en t'afer de Cunto Es grotesc
que s'atr~bu~i merits personals deIs guals m'exclou. Es insensat re-
treure'm la convivencia i la separa=ci6 amb la pageseta si al capdavall

r'( G-o ~ o~ 111".'&1ell mateix la va aconsellar. 1i mwa.,.,.,1ij - ~, si li queda un gram de
seny, de no ir~ure les COses de polleguera. No ha durat prou, l'espec-
tElcle ?

L"autor
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Es veritat, J_pots,ersi que n~heI!lfet un gra massa. Reconec que no
ens podem permetre certs luxes, si no volem falsejar la nostra imatge.
Pero cal comprendre que de vegadas em senti molestat per un abús de la
ra6 ,i,per una tendEmc~a a voler negar, o treure Lmp or-cancLa, per perju-
dicar-me,'a u~a simbiosi qu e j en co n.jurrt , opera f'orca bé , Que faríem,
1'un sense, 1'altre '? Si ens, comp'Leme nt en , si a dhuc e ne estimulem, se-
nyal que l'associaciQ, 'per dir-ho d'alguna ma nera , és apta.

Fins a cert punt, potser és natural que l'un vulgui rebaixar 1'a1-
tre o, més que aí.xb, .acuLar=Lo a un s sgon terme, perb cal que aquesta
pugna sigui leal, sense cops,baixos. Molt em temo que, en aquest interca
vi de note~, tots ~os hem'friltat a cin codi ideal d'hotior en el nostre
desig de prevaldre. Aquesta pr~~tica pOdria ~sser tan mortal com ho hau-
ria estat per a Cunt i jo l'accepi:;aci6d'un acte "normal". Si aleshores
vaig saber evitar aquell petill, t ambé puc evitar ara aquesto sé que
sempre hi haura una mmca de condescendencia quan ens anomenem l'un a, .
l'altre "el ne gre" i"l'autor", perb ben mirat importa poc; son paraules
convenciona1s, per entendre'ns. I, fet i debatut, el matis menyspreatiu
o rrbnic que hi podem posar ens afecta sempre a tot~ dos per igual. El.mateix es por dir pel que fa al meu encontre amb Cunt. No sabria ser
pervers sense que ho fos ello En el fons, doncs, ~o hi ha res a discu-
tir.

El negre
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D'acord. Em eembl aq ue el negre ha' posat el dit a la ferida. 1
més l'hi posaria encára si copfessés francament qu~ots dos ens vam
'pEtntar. Es a dir, poteer no ho conf'e ss a pe rqub no considera prou sabut.
1 de mot f.us n'hi havia pz-ou, Qualsevol- 8 'alarmaría si, al cap de tres
dies d "have r-cse e.ndut una noia a vinre amb el1, descobria sobtadament
que ac abava. d 'enamorar-se d 'una al t ra i. que per res del món no se la
deixaria perare encara que fos una dona gairebé de tothIDm. Sobre aixo,
només faltava una experiencia tan insolita i, en aque11 momen t, accep-

. • .t.hC4r4.~

tada amb tanta naturalitat; més V' iit5?Í\ : COI!l si fos ll'única conducta
possi ble at es a la diguem-ne con tenrí.recí.ó de Cunt.

La pregunta, el dubte, subsistira.Pero no' hi fa res. Es innegable
que ene estimem.

J - tu--7er
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(Mentrestant s'han percut una colla de dies que es podien haver aprofi-
tat"m~s bé. Que ene serveixi d'exemple i escarment).
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Per qu~ -t ot d "tina el comissarl. 1. en Canyís, darreramen t gairebé
'enemics morials ~, després, per conveni~ncies de l'un i de l'altre,

cbmplices, ara 's"han conv er-t'ft p.ractí.cament en cul i merda ? He expli-,
ca prou aquesta coLv La bo racd ó int eressada que l,1'enClemad 'una conversa-
interroga tori famosa eLs p'orta a la plaga Raconera en'persecue í ó d 'una
fletxa blanca? Ben cert que~o Hi ha d'altres motius que veurem en a-
quest

Capítol XXVII
·dedicat a la infestigaoió, sí, pero també a les conse qüenc í es d'una
custodia I!léscomplí.cada que no semblava d'antuvi, car les noies verme-
11es confiad es al comissari persisteixen en llur actitud rebel, i, al-
hora, curiosaI!lentinexplicable.

D)'una manera tota misteriosa, han aconseguit d'alliberar-t:eede les
manilles i',el vespre segúe rrt, en tomar a casa 9 el po Ldcí.ales troba
terriblement enf'eí nades. en una neteja frenetica que li ha trabucat mo-
b.les i papers, cortinátges i q::;uadres.No diu res, pero • .Al captlaval.L
est~ de bon humor, l'expedició ha estat més fruitosa que no es creia
t , si bé no han trobat cap fletxa, han descobert tot d'indrets on Le a
pedres'semblen haver' estat sotmeses a,un tractament d'aigua i esponja
metal.lica que ha esborrat les indicacions. Al,comisqari ja no li queda

,dubte que en Oany-í.sha dit la veri tato Tot dos han anat seguint la pis-
l~D,dt.~ta fins al camí del cementiri de ferralla, on els~ que els acompa-

nyaven s'han desplegat a l'ample del terreny en una operaci6 a resul-
tes de la qual ara 1 "home es troba en posessi6 de trenta-tres botons
identics.

- Pots'er anaven un.í.éo.rma ta ••'..- Lns í nua ,
- Hi havi:.en d'anar, si' volien passar desapercebuts - diu en Canyíst

que encara no s'ha refet ~el tot de la seva sorpresa.
- De tata manera, és estrany que deixessin tants botons.
- J!linsa,cert punt - reflexiona .e L seu cbmp.lí ce -. Imaginem que l'ex-

pedici6 hagi tingut lJ,oc en dos o tres grups. Alesbores seria natural
que els de lá primera colla deixessin senyals orientadors.

- Si és així ....diu el comissari - potser hem fet roal fet de recollir-
los. Qui sap si encara no han passat totes, les expedicions ?
~ ~er qu~ no hi aposteu un escamot ? - suggereix el noi.



t o orr s

.qmo o
eq Ea

.e Jrr I
:j- eJ1

J8IJO

8911

.[ rr 13m

as Id

th sq

;;r!ifT!

rs'lC!

rvd
[9rJl

9Jlp

9.IJp

30!

-170 bis-
- Bona idea ! - apr oga el coni s sar í -. Donaré oréUl't~rs"oornm11maª~ cona

afegeix tot pr-ecLpn'tarrt-cs e cap al telefon. Es a dir, Bá~lipteo~d'fti~~tt~ia
'hagut d "nave r e 1 te lefon, per que damunt la taula no es veu ni ras t re
d'aparell. - Maleides noies ~ rondina.

Cinc minuts despr .s, els remucs es converteixen en crits. Le~ 0ues
noies, preguntades, confessemamb tota naturalitat que des de mitja

, , "
tarda a la casaja no hi ha servei telefonic.
-,Rem' demanat que l'enretiressin - diu ía m~s mamelludeta -. Han vin-

, "
gut uns opereris molt simp~tics i d'allo més treballadors; en mitja
ra no han desmuntat not , Han ana t més d~ pressa que els del gas ••.
- Els del gas? - gáirebé explota el comissari -. Ta~bé l'beu fet

treure ?
- 'Es oLar , Es perillós~ ,Ara resistirem més facilment la temptaci6 (le

suicidar-nos.
- Cap dins ! - ,1Jramula el comissari, i les empeny cap a la peti ta hab1-

taci6 dels mal endregos mentre amb un gest irat es treu la corretja
deis panta lons •

Eil Canyís~ pero,
1 subjecta el policia

Compte, comissari
~ Ah , no ?
- Elles esperen que les, maltracteu, que les pegueu, que le ... tortureu

i tot , i hi estam preparé' des. Cal sorprendre-les amb un tracte deferent
Per que no me les confieu a mi ?

L"altre es mostra r-ece Lós .

- Us conec, cányf e, i s,é que aneu amb segones 'intencions
" '~ Per que sou tan suspicag ? No us he demostr~t la meya bona fé, a-

vu í ? Ni que només sigui una vegafa, feu un eaf or c per aos t reu r-e-sue a
la vostradeformaci6 professional •••

Elcomissari es torna a posar el cintur6.
Molt bé - di~ -. Baixo a tBlefonar.

, '

En Canyís espera que tanqui la porta, es despulla pe r trobar-se
en concUcions d 'igu,altat arnb les noies i entra al recambr6 on yotes
auess 'han assegut sobre un coee invertit.
, - Magnífic - fa tot fregant-se les mans amb posa t de' satisfacci6 -.
QU8més heU fet ?

En lJoc oe contestar, perb,
- Per que us heu 'despullat ? Si

equivoqueu.
~ En absolut - les tranquil.li tza en Canyís-. De seguida he vis:;t que

éreu ver'ges.

amatent,tanca la porta darrera les dues noies
pe Lvb ra e ,

l'adverteix -. No anirem enlloc, aixi •

les noies pregunten :
teníeu intenci6 de fer-nos l"amor, us
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Totes dues es ruboritzen violentarnent i en Ca~ itpflfYd&ftallbIm:cr' o

nat , s'adona que amb dues paraules acaba de guanya r leBi~~tm~'r~manitats
- N~turalment, quedar~ entre nosaltres - els assegura -. El coroissari

no en sabr~ res. Pero tornero al que déie~ ••• Qu~ heu fet ~~s ?
- Rem fet desapa~eixer tots els vestits i la roba interior del comissa-

ri - explica la mée mamelluda -. E1s armaris s'han qu edat buits.Dema
farem tallar el subministr~ment d'aigua i el corrent el~ctric.
- Bona idea apro;va en Oany fe , n'escapar-vos no e.:;nteniu cap in-

tenci6, oi ?
No; som m~s ~ti1s aquí. No hi viviu, v6s ?

- No; tinc una ~el.la a la pres6.
- Sou un detingut, dones?

Exacte. Sin6 que el comissari em necessi ta í per aí.xb vol que va;;gí
amb ello 1Ji vaig donant pi stes falses •

, ...- Pistes de que ?
- De L.e mandarins.

Totes dues riuen i la m~s memelluda se li asseu sobre un genoll
amb una espontanei tat encisadora •
...No els trobaran mai.•
- :Es cIar que no.

L }'alt ra diu :
...A poc a poc, si continuem aquí, ens proposem d'anar enderlocant la

casa. - Somriu - : Us engres ca, aixb ?

- Aixb, no; la teya amiga - contesta eLl,

La noia, comprensiva, l~acaricia ambuns dits fins i agradables,
pero desprésa'agenolla per empresonar-li el membre entre les sines.

- No valdría més ••• - comen9aen Canyis.
- Som tan a.lergí.qu es a la sang ! - sospira la rioía sense deixar de fer

relliscarels pits en un doble moviment que els oposa.
- Potser en podríem parla r aquesta ni t - insinua ell -. lii ha maneres ••, rD-t>Lt~ temps de mo rmé Lar que les parauLee 'se 11 escanyin a la boca amb la

vioUmcia de la sensaci6.
No ha previst qu~ el comissari el voldra tornar a la cel.la, on

segons sembla és totalment obligatori que pernocti, ates que la investi-
gaci6 ~s de caracter diurn. Ell prou s'hi oposa :
-Aixb ~s pur egoisme, oomí.ssa r-í , Us.voleu que ar sol amb tates dues •••
- Probablement - somriuen les noies, que des del retorn de l'home es

fan les falagueres per consell d'en Canyís.
El policia no es deiX8 convencer,nega el carrec amb energía :

- Els detinguts s6n sagrats ! -·assegur~.
L'endema, pero, quan el to!'na a treure de la ceLv La , fa una altra

e{),,1:óru..f~ .'
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'-No rl'~grada que em poseu en aquests compromj sos ni~ n @Jd ~ ~na

. . . ~ . Biblioteca d'Hurnanitatsde segulda es fan il.luslons 1 'eS una llastlma haver-les ae Gesenga-
nyar.

En Canyís, discret, s'absté de comentaris.
Cap a les deu, passen revista a l'escamot que es dissimula com pot

pels voltants d~on la vetlla van trobar els botons i can_ien quatre pa-
.raules amb el sots-oficial , el qual els ,assabenta que no han vist nin-
gú; en oanv í , han recolJ.it un altre bot ó , sensiblement més gros que els
trerita-tres aplegats la t2rda abane.

- Deu ser del ca~ - comenta l'home •.
S'endinsen pel b6squet, per' si hi hagu~s alguna altra fletxa per-

duda, i a migdia interroguen un llenyataire segonS~l qual per aquells
indrets encara queden alguna b6fals •
.- Pero semp re passen mol t euiJfrn!l1!JI!2riJl!ll!1l!m. sil enciosos - afege ix -. 1 com

que són petitons •••
El comissari va fent que si amb el cap, comprensiu, fins i quan

, .quan l'home elabora:
- Em penso q ue ens·sUbstituiran, a la llarga4 Cada cop s6n més intel-

ligents. Ja enterren els marts i tato No fa gaire que van passar amb
una caixa.

- Els devia costar detre.TIsportar-la•••
- Oh, no, duien un carret !

- Si, ja veig que s'espavilen - diu el comisRari, i li tusta mmmswmmm
l'esquena -. Ja ens tindreu al corrent, eh ?

De apr-éa , pero, .reflexiona en aquella estranya infomaci6, i deu a-
nar-hi pensant fins a quarts de quatre,quan pregunta al seu company :

- v6s creieu que es podrian haver dí.sfreasat de büf'a'Ls?
- Els mandarins ?
- sí. Sóh capagos de tot.,
- Pero si no n'hi ha, de búfals Si de cas s'haurien disfressat mIDmm

d'un animal més corrent '.
El comissari torga~l coll.

-,No sé ••• Ben mi-rat,quins són els anirrlBlscorrents ?
- Cap - convé en vanyís -. L'home i p~pu •.
- 1 aixo no ha haurien fet - conclou l'altre,desanimat.

Entre os foscants, pero, els espera una sorpresa prometedora:
una fletxa en un barrac6 abanc onat no lluny d'un rierol. Be eLa r q ue
aquesta ~s negra.

- No hi fa res - diu el comisa·ri quan en Canyís li ha fa observar _.
Se'ls PPdia+acabar el guí,x, Cap on ae senya La ?

fTn'> ".,e. - Cap al 'M' ,d -. fa en Canyis.
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De tornada a ciutat, mana que· un al tre escamot p . lidte al' ·xttnpat~p
de la barraca, .i.tots.r dClS, satisfets i can sa ts , pugen al pis avui fose
1 maneat d'aigua. Hi ha erite,amenaces, insults i una l1arga ree.rea
finsque traben una espelma. Falten llumins, perb, i el comiss ri, sem-
pte renegant, ha de ba í.xa r a o'ompr ar-cne ,

De~a 'els mobles ? - pregunta en Canyís a les noies.
- Si; ja hem emparaulat la venda amb un drapaire.

Ningú no ha pre;ris t, pero, que la nit següent el comissari no en
s~bra res, d'aguesta venda. La pa se a ra a la pres6.

9'lJ
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1- Una mala noticia: a partir d 'ara em veig obligat a supr:irür la
8ecci6,' quetant d'exit tenia, de eule d~ paperera. La persona que
me'ls proporcionava amb tant de ris e, ha estat detinguda. Continuaré
protegint la seva identitat, tota ~ega~~ que e~s motius de la seva de-
tenci6 no tenen res a veure amb aquesta feina, fins ara Lgrio r aáa ,.., tb...

les au t.or-írtaj t s , Segons els informes que m'arriben, fou sorpresa in-
fraganti en un treball de falsificaci6 d'~niformes de les forces, de
la pau; Miuen que hiha· complicats a Lgun s al ts funcionaris de 1 'adminis
t.rac í.ó , 'Si és aixf, pzobabLe ment es, mirara de deae.arregar car'r et ad.es
senceres de te r-r-a sobre '1'afer .. Confiem que el nostre amic - o amí.ga -
es ben~ficfi d'aquest tracte de favor.

:ccfEa



Transcripció taquigrafica, abz-eujada , de la reunió a nivell minis-
terial convocadaper a, tra ctar del pr oblema demog r-á f í.c, Ignoro si el
tagu'ígraf (que de pa asada s"ha oblidat 'de consignar el nom deis inter-
locutors) pateiz d'alguna anomalia equivalent, en l'ordre oral, al
quequeig, perqu~ em costa .de creure que tots els minis~tres són tarta-
nuts, Sigui com sigui, 18. 't raduc cí.ó fi~el diu aixi
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Capitol XXVIII

: cacap dede nonosalaltretres nono igignonorara elel dedescecens
vevertiticacal dede lala nonostratra popoblablacici66 dudurarant
elels dadarrerrers vivint aanys, nini leles. cáucauseses queque
hihi hahan cocontritribubuit'it 00, m~I21~sb~bé, l'hahan dedeteter-
miminanat : Le.Les cocontitinunuees ii oOblibligag.adedes dedeteten-
cicioous d'eelelemements sususpepectetes 00 frafrancacamement. .
susubveversisius. Aaquequestata dadavavallalladada dede lala nana-
tatalilitatat eexixigegeix 'memesusureres eenenergigiqueques ii
imimemedid~aatetes sisi nono vovolelem tro~robabar-nonos amamb pro
probleblememes d'ininfefeririooriritatat enen momomements queque
lala pap~.tritriRa p eper-Lr-í.Llí.Ll á ii, fifins ii totot, enen l'o,r-
ordredre inintetern dede lala prop~oduduccii66, mm aatetes enenca-
carara quegue aaquequestata miminvava s'obobseservava papartiticu- .
culalarmement ene~eles cacapepes oobrebrereres. Aaquequest ésés,
dOdoncs, elel momotitiuu dede lala rereuurtini66 d'aavuvuii : cecer
cacar enentretre totots ununaa'sosolulucici6ó que que sesensese 00-
blibm:tgagar-nonos a.:;adedecrecretatar lala llillibebertatat dedels

, ,
eenenemimics dede l'oordredre, queque jaja sasabebem cocom aapro-
profifitatariri'eBen lala nonostratra mamagnanan í.nj.mí.rmtatat , popo-
aasí. rereme,meii aa lala cacatatas tr\otrofificaca rerecucuf.at.aeada
dedel nonombrebre dede nanaixexemements.

: Elel proprobleblemama enens ~sés fafamimililiaar ii sosovivint
s'hah~ didiscucutitit exextratra-oofificicialalmement; emem semsem
bLaura dodoncs momo l.t oopcpo r-tú tú que que elel coconsesell hahagigi
dedecicididit unun cacanvivi gegeneneraral d'imimprepressissioons
peper tatal dede didictata~iminanar lala soaolulucici66 cocor_erEe
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'tata ii sasati tisfaf;ctotoririaa queque, sisi úll'enenc ecerMem

. • niversitat Autónoma de Bar elonaeononfifirmamarara unun eocop mémés lala coeonf'~a~~ ~a~que
ene~ nohosalaltretres didipoposisitata cocontitinuanuamement elel
popoblble.

: hehe vivingugut preprepapararat; hihi hehem vivingugut totots
Quiqui mámés quiqui memenys deneu poportatar elel seseu esesque-

.quemama dede p~oprojejectete ,Prepr~didie peper tatant ununaa

.seseasissi66 brebreu 1i dede tretrebaball in1ntetens~ Sesensase
~idiseueursosos qu~que aarara seseririenen foforara dede 110110e,
esesbcboe aaaé aréré lala memevava oopí.pí.rrí.ní.óó , ere erec , sesenyo-
nyors/Clueque's"'iimpop088sa priprimoBlOmordidialalmement dede tro-
trobabar lala mamanerara d'ininduduirir lala gegent, hohornemes ii
dQdonenes, aa unnaa cocohahabibitataciei66 m~més eoconstatant 1i

,,reregugulalar. E:aen ununaa pap anareu.LaLa ii pepe r didir-hoho
" 'crucrUaamement, eaeal queque auaugmementitt elel nonombrebre dede

eocoits enentretre elels eiciutatadadans queque eses trotrobeben
enen eedadat ded~ proprocrecrearar.

: eacaldridriaaa unun esestítímumul.
: sísí, lála iid'edeaa"ésés bobcnana , peproro tatanmamateteixix

popodedem fefer ununaa eaeampapanyanya queque proprobabablebleme-
merrt seseririaa mamal aa'coeollillidada; enens aacueusasaririenen
d'ininteterveveninir enen iala viyidada priprivavad~da dede leles
~áfamimililieees.

: ee.elmemeu pepensasamement eerara mémes aatretrevivit, tototata
vevegagadada queque enentretre leles paparerellelles'ambamb eaca-
cicitatat dede proproereeeearar cononsisidederaravava tatambébé
elels somolteters.

: 1i ee.elproprobl eblemmma dedels fifilJ:s nana tutur-az-aLe ?

: lala lelegigislalaeici60 popodridriaa prepreveveurere uunana lele
gagalilitzazaeicióo rafacicil ii hQhonrorosasa. L'asaspepectete
momoraral emero sesemblabla se~eeunundadar1ri quaquan enens juju-
gueguem elel fufututur dede lala eocomumuninitatat.. ,

: eses popot· acaceepeeptatar. H1hi haha ununaa momoraral susupepe-
ririoor aa lala momoraral coconvevencicionanal, lala ququal, d'a1
altratra babandada,tamampopoc nono popot seser obobseservavadada
s1si lala crieriatuturara eaeapapag dede susubjejectatar-s'hihi
deide1xaxa d'eexixistitir.
b~ben eeeert. Didiririaa queque totots hih1 coeonveveninim Pe-
peroro rerepepeteteixoxo : ii l'imimpupuls ?

: e6nonfefessosso queque nono ~sés sesenzizill. L'iide~e~lal sese-
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ririaa trotrobabar unun raemecacandní.smerue que l\rerfifufittttoft\:ff&r "t~e\iMiill
lala gegént sesensese .qu eque s"aaétodonenessiesinBi1W@tqtf1~'ra ~ats di-
diririgigits, enéneaeamiminanate a a ununaa fifinanalilita~at; unn
memeeacaninis~eme proprovocacadod~r. ,

:llmllibrebres ii pepel.lílícuculeles ~ede cacar~rReteter
popot8es~r ? Ses~ririaa inindidignene.

:nono; hehem dede rerespepectatar leles rereglegles d'unun jojoe
cicivivililitzazat.Eses popodridriaa aaflufluixaxar elel ririgo-
gor dedels brorgagans dede cocontrotrol dede lala sasalulut esespi
piriritutualal púpúbliblicaca~aiaixoxo efs!, ii perpermemetretre
ununaa llillibenertatat mémés gragran d'exexp:r-eI>ressissi60lilite-
teraráririaa i gragrafificaca, peperora •••

:perpermemeteteu. ! Lele~ vovostretrespapararauleles s6s6n ininspi-
pirallladodoreres,cocom dede eocostutum. Bebesllullumomo ununaa mama
nenerara susubtitil queque popodridriaa re~esosoldredre elel didi-
lelemama sesensese queque mamai niningugu nono sosospipitetés lala
nonostratra inintetervevencició6 enen l'aafefer. ~ Lala pupu-
bliblicicitatét· !

lala pupubliblicicitatat ?

(locom ?
papa rleleu.
Sisi, lala pupubliblieieitatat. Fafa ananys queque poposesem pepe-
guegues alals fafabribricaeants dede mitmitgeges i rorobaba inin-
teteririoror,.esespepecicialalmement dede sesenyonyorara ••.
jaja enen~etene !
emem pepensoso queque hoho enneteteneneu totots. Proprogregressi-
ssivavamement, seaensese·preprecicipipitatar-nonos, popodridr{em
aananar auutoriritzazant cacartetells i annuncicis, tatant alal
cacarrerrer cocom aa leles pupubliblieacacieionns, enen elels
ququalsprepredodomiminénés la poposi.ssi6o susuggestitivava, unun

eeeert gragf\JJude nunuesasa. Hihi haha pepeceees queque s'hihi
prepresteten: sososteteninidodors, fafaixexes, brabraguegues.
Aa popoc aa popoe elels epcarrerrers eses popoéleden aananar om-

plin~ dede sisinenas, dede veventretres, dede uUicuixexes, deBe
nanatgeges. Coconfifieau enen elels cocomeflercieiaants; aaviváatat
elels hahaurere~ dede papararar elels pepeus !
Sísi, elel ciuciutatadada. viuviuririaa enen unun eoeonstatant es-
est í t í.mumuL eeroroti tic queque, moiirolt dedefprepressassa, lili
ririaa oobiiblidadar ininhihibibicicioons ii •••

: ininhihibibicieioons queque popotsesernini eexixisteeixexen,
emem pepermemeteteu d'aafefegigir-hoho.



-178-
, '\ "'.: oaüa.L rerecoconeeter.xexer queque momo l.tetes de v efue$lt' pl3 lona

. .' .. Biblioteca d'HllmanitatsJ.nI~teterJ.rJ.ororsguegue acactutualalmement poporteten leles do-
donenes enens fafaririenen peperfefectatamement elel wmm jojoc.
Pepensoso, pepereexexempleple enen aC}l1equestssosostetenini<:lodors
tratranspaparerents guegue nini aama~aguequen elels mumugrogrons,
00 enen aqguequesi cuculolots tatan brehreus, de<:levevegagadedes
unun sisimplep!e tritriaanglegle quegue nono pupu~aja mémes aa-
mumunt 'dede la zosonana pipilolosasa dedeL púpúb í.bí.s•••

: emem sesemb.LabLa inindidi scucutitibleble queque amamb aaquequestat
m~menana de pópolíliítitica elel nonombrebre d'inincicidEdents
sesexuxualals demmm de cacara~acteter cocoitatal haha d auaugmen-
mentat&r proprodidigiosasamement. Nono eses potpot crecrear un
cliclimama eerorotitic seBense que eses fafacicin sesentittir le-
les coconsesegüquencicies.

: eses popodridrien aadodoptata~ tatambáb4 d'aaltretres memesusu-
reres papar-aLv Le Le s 00 rerelala cicionanadedes queque fafacili ta-

"taririen enencacarara elels esesbabarjojos dedel jojovevent •
.: cocom quiguinenes ?

: perper eexexempleple : eses popodridriaa rerelalaxaxar Jala vivi-
.... "gggilalanciciaa alals paparcs púpúbliblics, rereduduirir elels

eef~cfectitiu~ dYaaquesq,est cocos aa lala memeitatat, popotseser
aa ununaa tetercecerara papart ii totot.

: exexecel.cel.lent ! Hiha totot dede memesusureres codloncocomimi-
ta'tantia queque, perper lala memev ava babanda PlID1!!f1mm propopososo
dede co~onfifiarar aa leles maI!lansexexpepertetes dedels fufunci-
cionanariris dedel dedepapar-tatamerserrt, Lala nonostratra mismissi6
aarara és~s ddninicacamement dede ~edecicididir enen lílínini~s
gegenenerarals, dede dedeteter!11iminanar ununenes coo~orodiñinanad~
des. 8isi acec cept at avev em elel proproj ejectet e emem sesemblabla
qu eque hahauríríemem asassossol'ilit 1"oobjejectitiu queque eses
proprosasava lala rereunini66.

: neno seseririaa coconveveninient tata!11béb~dede poposasar alalgm-
guns obobstataclecles lel~gagals aa lala vevendada d'esespepermama
titicicidedes, cocondodons, pepesasariris ii d~aaltretres propro-
duductetes 00 obobjejectetes dede cacar1r¡cteter anantiticoconce-
cepcicionanal ? 8isi l~la nonostratra inintetencici60 ésés d'aaco-
conseseguiguir utilunnonombrebre, crecreixexeBt dede lfi'efecucundada-
cicions •••

;aaquequest asaspepectete foformama papart dede leles memesusure-
res quegue 'hemhem eses!11e!11enf;ati gueque nono cacal dedetatallallar

, .
aa ninivevell mimininisteteriaalal
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forformama ,.peperbro, popotseser S eseririaa aacoconses ellallabJ.eble
dede pap~ssassar aa vovotatacici66.
sísí, sisí ••• ·

totots elels mmmmfum cocol.leleguegues queque esestitiguiguin d'aa-
ccc oz-d amamb emel pl.apLa d '"eeroroti ti t zazacici66 dedel papaíís
s esegog cns leles lílin'iniees esestatablebasrtetes pepel miminisnis
tretTe. dede Tret~ebaballs uuttils, queque titinguiguin lala boBon-
dadat d"'aJ.algagar lala mama••• Unun, dodos, tretres, quaquatretre,
ciicinc, s í s í.s , s eeet , vuvuitit~~. GragrfiCicies. 'Elel proprojejec-
tete quequedada aadodoptatat. Claclassissifificacac.ici6o "sese-
crecret alalt". PopoC!.edemdidispoposasar, sesenyonyors •••
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Clima

'El 'oLu't adá T, que ví.u poc harmoniosament amb la dona, té el cas-
I • '" ft

tum 'dé fer les. seves nece ss i t ats a La .oz-Lnañ or-s públ-ics de la Baí.xada
" ..

de l<Estació, a dos blocs de cases d'allo qae , per coetum, encara ano-
mena la se.va llar,' tot i que cada dia ha' ~s menys. O gens. Quan a "'ha
arribat a l'extrem de 'no poder ni disposar de la cD~una, el rnot llar
evoca un :r:>re~erih-que no ~a 'pcgut , o no hafabut, perllongar-se fins al
moment actual. '

Avui, dones, com cada matí, davalla ~ vint-i-sis graons que me-
nen 9.1'·subsol i penetra en l'ambit blanc, 't o'ta Iment de rajol quadrat,
on s "ar neng Le re n deu ori,nadors i cinc cabines tancades, ca das cuna d"e-
lles amb la'tassa corresponent. En ~questa hora tates estan lliures
i e1's únics. clients són un home ~e mitja edllit que orina i un xicot
re~ativament jove que parla amb l'encarregada, una vidua que es eonser-
va rf orca bé ia Lavqua L, segons rumors, 'han eonfiat aquelles funciona

t ..
en un indret de eoneurren~a masculina perqu,e és lesbiana; á íxb , sem-

, . r/uv.L4-
bra , aase gur-a l,'estricta moralitat dee, Ita AJ.

"

La dona,' qu e ja el cone í.x , s'a19a i li obre la porta que dee pr-ée ,
• I ... '

des de, díns, el ei ut ada T ajusta tan bé com sap t uur-í.osaman t , cap de
les portes na es' poden tanear perl'interioTj unjí í a li ha e demanar
pe r q ue ,

Com sol fer, el ciutada T es treu ele pantalons i ca190tets i els
penja en un clau clavat a La+par-e t lateral, en una cru!.lla de les
,joles;. est a escarmentat des ,d'aquell día que ea va embrutar la gira

, "'cama,ls. Par-que cal dir que .la. v í dua no és gaire neta i el servei resul
ta deficient. én' t o'ts els aspe et es , Per exemple,. mai no hi ha aper
gienie t , e L primer dia, el eiutáda T es' va aave r d'ei.:gugar anb el
cador. Ara, pre ca but , sempre porta algun tras de diari.

Té una def'e cac í.ó r'egular, abundant, que li permet d'enlles'ti_ e
pOce m.éme'I).ts.1Ja prbsta ta , pe r o, li juga males passades i per tant,
aquest asaumpte és més Len t, Continua dones cuLí.vaf uns minute més,
fins 'que la: prulja minva i~airebé desapareix; llavors butxaque'a es
treu tata .una 'pagina de d í er í , .La parteix en quatre trossos, eLs q a.rs

....
en torna' a desar tres per a futures ccrrtánge nc í ee mentre anb 1 quart,
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hen desplegat, avanca la ma cap a darrera. La s avau ibfe'staliJb.adno deJ ce

6 b ~ . tBibliQteql d'Humapj,tatsgest ~igui un xic labori s, perO el cOMpleta am cZl 1 ~o~ segul~ es
redrega m~s hgilment que no s'havia culivat. L~altra mh, autom ticament
se li'b va cap a la cadena que mmmmmmmrilEUllmm1l ob::riTael dipbsit, l~esti-
ra, pero alguna cosa no deu funcionar •••

La,pbrta s'obre amb un ,impuls sobtat, gaireb~ violent, i l'individu
que una estona abans parlava amb la vidua fa un pas cap dins ~e la cabi
na, abaLxa els ulls sobr-e la tassa on el paper s'ha anat enfonsant.

- E~ ! - protesta el'~iutada T -. Que no he veieu que e8th ocupada?
El xi~ot, sense fer-li'n cap, s'ínclina endavant i, per darrera

seu, recull el paper.amb doo dits llargu{ssims i grocs de nicotina
que .el recuperens ense .env escar-s e •
~ Cony ! - exclama el ciutada T1 desconcertat.

Des ,de la porta, una veu pregunta :
- Que?

Es l'individu de mitja edat Que de primer orinava, ara plantat al
llindai, ce~ per interceptar-li la sortida Perb el ciutadh T no t~ cap
intenció de sortir sense pantalons i calgotets, encara penjats al clau.

no m

rerr

ITO

di En canvi, s 'indigna :.
) 1 .....Un moment ! Des (t e qu an....
~9'1 L'hame glape ix :
BV - A cal1ár !
ITS ~l xiott, que ha examinat el paper, l'alga m~s perque l'altre el

31d pugui veure i diu:
- Hi ha la part superior, des de la linia del front.

:en - Segur que ha és ? ~ pregunta el de mitja eaat.
is.I ..",Sí, ben segur.
.eq El c í.utada T torna a protestar:

No teniu dret d'entre.r en una cabina o cupada s , ; - 1m el fans, pero,
1" ¡",l:i.rL//~

:oq se sent encuriosit, i per aL'1:0 ~ - : Que li pas sa , a aquest
o t per ?
SQ - Prou b é que ha sabeu ! .....li contesta l"home -. Au , sortiu,!
BJ - Es la meva cabina; l,'he pagada - s'obstina ello - 1 B!l m'he t3epo-
.t~ sar e1s pan talons •
so El xioot els estjra el clau amb tanta brusqaeria que tots tres

poden sentir el ."zas ! 11 de la. roba que s' eaquí.nca,
oq - Ah, ne ! ~ fa el'ciutada T -. Aixo no es quedara aixi ! Us denuncia
ps ré a la po'Lt.cí.a,
11 ~ Nosaltres soro la policia .....li aclareix l'home -. 1 ens aco~ an are
1~ a la comissaria.
~9 Al ciutada ~ els ulls se li amgualeixen de la sorpre a.
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- Jo ? Que he fet ? . UniversitatAutonomadeBarcelona

Biblioteca d'HumanitatsEl'xicot gairebé li passa el paper pels nasaos i, brusc, interro-
ga

- El coneixeu) oi ?

El ciutacta T s'acaba de desconcertar!
- C om ?.. Qui ? ••

L'altre, m~s reposat, diu :
- Conei;xeillpe r-f'eotam snt el valor e Lmbo l.í c del vostre gesto
-No ha entenc ..•- mormola el ciutada T~
- Es clar que h o enteneu ! He u embrutat el Director. 1 que no deu ser

la pr-í ne r-a rve gaóa ,
- Jo ••• -

- Au, no perdem més el temps ! - s"impac~enta el xicot mentre es desa
la pega de convicci6 en un sobre que es treu de la butxaca -. Veniu
així o us vestiu ?

El cí.utiadá T, .re stgn at , es posa ele parrtal ona ,
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Capítol XXIX

Amb CUbt, ví eft em els ba rx-í s ob r ers, de f~brj_qtles,en tenen 110c
un seguit de vagues-llampec, tan rapides, gueles forces de la pau ra-

, .
rament arriben a temps d'inter~enir-hi. No~altres matéixos, perseve-
rants com som, només en dues ocasions podem assistir al cerimonial
dels prolet~ris,~molt senz~ll i disciplinat, tota vega~a que es limi-
ten .a re"c6rrer el perimetre de la fabrica, per fora, arrenglerats en
una mena de process6 d'homes i dones silenciosos que, s fmbc.l tcamerrt,
.s'han lligat les mans amb els mocadors. Quan mIDmmmmmmBIDe per atzar els
sopprenen en plena maniobra, eLs co ntí.nge.nta p oLí.o La Ls , mol t nodri te
i amb un í f'nrme de ca.mpanya , eLs 'dispersen i practiquen detencions sense
discriminació de ae xe i amb tanta br-u taLatat que sovint eLs transeünts
se sehten provocats a intervenir-hi.

Es així com tots dos.cops, Cunt i jo hem de córrer per a evitar.les verg aasades i ens refugiem en el dedal de carrerons estfets i fo
cos, ,de passádissos miserables, d'andrónes medievals,on les dones ens
acullen,. ens amaguen,ens canten rnmrnme llurs sofriments i escolten,com-
plagudes, la ~ar¡<?cfuó.deis nos tres amo re ..Cun t , wes! a. ben peixada
i de car.ns dures, es deixa tocar per les adolescents marcides, per les
velles apergaminades que ens sorprenen en confessar-nos que encara no
han compLert .e18 cinquant a a nys , besa les crie tures que allarguen es
mans cap a les seves mamelles espleI!l.d1idesi pretenen penje.r-se-li als
mugrons meravellosament obscurs sobre i :amp La aureola bruna que ella
els per~et de palpar, consentidora. ~lB infants se li enfilen per les
carnes,.se li asseouén a la falda, 1i arregussen la robe. sobre lesfouixes
t , inquiet i amorfos, la ve.n de spuLl.arrt davant 1"esguerd de le.....mares
complice~, de les avies pensaroses que ~ot seguit la comparen amb les
estatues que han vist a Ls jardins, nues com ella Les noietes entre-
11acen els dits amb la tofa pilosa del pubis, l'bi pentinen, l~hi sepa-
ren a banda i banda de la vulva carnosa, 1i besen el ventre adr!lÍrativa-
ment.

Ella. es.confirma en la seguretat d 'un dest=í poc comú,
ritus germinals, evoca els dre.cs hive rna Ls i la passi6 deLs
lars que vencen el fred, el ge 1, i'obren les ent ranyee f'erie

expl':"ca
I

d u so-
ine. n
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roón de magia. carna 1 il.lumina les es tanc es tenebro~ rsi' tAát6ndhwa~HJar'

ves es renten, es fan belles, s'il.lusionen prou perq . liªtI'gl~lt,nSanbtati_

guts es r-edt-ecí.n i els ventres s 'aiJissin mentre les natges s'ar1.'orto-
neixen damunt les cuixes sobtadament m~s fermes, m~s epveltes i possei-
des d'una estranya nerviositat.

Ens mirem en aquest ambient que es tranofigura, i els seus ulls
ero diuen que ara ha conegut una al tra terra, i que comenca a compren-
dre-la. Voldra doncs insisti~, completar el seu coneiEement, i després
tornarem a les mora dee hum'í.Ls , a les mat.eí.xes dones o a d 'al trep dones

iB.J que j a ens esp eren i que" sense saber-ho, li' donen tant com n "obtenen,
f·n'l i 'arranq uen d"unes regllies inconsc ie ntment· aprovad es des de la ví.oLac í ó

rt sr ritual i la fan més casta. Van' completant un procés iniciat aquella
len tarda, prop de i ' estany dels p eixos de colors ~
C13J .Avui una vella 1 "acuLl. amb una gerra de llet que ha estalviat i
SITU li un~a els llavis i els p~ts, el baix ventre. 1 ella, al seu torn,
c:f'a unta les altres femelles de la familia/i, en arribar el pare, l.l'espbs,
:¡oa 11. endolceix t ambé el mernbre abarrs que. la muller 1 'aculli i, per pri-
s 1: mera vegada, l'estimi sense vergonya, deslliurada d'inhibicions avials
;lb o de procaci tats humilladores.
98 La besem t ó t s , a ccmenca r pe Ls .e sp os oa , pero no cedim a 11urs precs

qua:n ens demanen d"S'coblar-nos. Només li frego els llav~s amb els meus
::l91 t , amb el pí.t , les puntes erectes de les s í.ne s , Hem de fer encara molt
30:) de caklí fins al coi t , i a vui retindrem fins i tot l' orga sme, 1 alesho-
JOB res, a nit f08cant, entre les patrulles inquietes que ens ulJen amb,
;iq suspicacia, tornarem cap a la vila, «ap als carrers il.luI!linats, i e-, .
) 1: lla s "enL'La ca ra al meu bra c amb un sospir.
:DV - Quan saps com - em diu -,~s fhcil dur una mica de bellesa als altres
iSri -Pero no en tenen pr ou - li recordo -. 'Els ca ji , t.ambé , seguretat,
11;!] Ro r-econe í.x , i tots dos evoquem converses que es repeteixen des
J.m del nos tre prime r ene ontre, o des de l' end emá, quan 1 J'he invitada
19 ne í xer la terra a la qua L ha' vingut i a mirar-se 1 i!Esglesia de la Rela-

U3:) tivitat Objectiva c om una empresa opressora.
~ 1: - Ho. saps mol t 'Qé - li di c.

1':) :i ella calla', .sense desmentir-me, pem-o sense donar-me la rao. Al
B9 portamonedes duu una·tarja provisional de me~bre auxiliar de les forces
H de la pauj p er-b r-ecor do que no se n 'ha servi t cap de les vegades que hem
o-r llU!ulllmllrn eat á t persegui ts i que tot all<) que ha fet amb mi es contrari
9i'1 als Ln't e.reas oa del s í.s t ema, Per aí.xb , una mica entendrit malgrat tot,

li premo més el bra9 contra el meu cmstat i, en veu alta, exposo una
11 reflexi6 que'~ncara ~s prematur de proferir:
;::i[ - Un dia ens batrem tots dos contra la policia.
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1 h o pos ar-áe al ten 1].1bre ? - em pr egun t a

- , . tt .L,1. UniversitatAutonomadeBarcelona
'- sí. Hi: sera tot : que una noí.a 'molt bella va ven1rB~' ta<.ad~~a
a un .país pobre 1 encara méesubjugat que el seu i hi va con ixer un
negre pe.r 1 'amor del qua I va renubc1ar El la míae í ó que 11 hav í.a es ba t
confiada i es va posar al cos ta t deLs desheretat , del.s opril'1-i_ts , i
amb elle va lluitar i va vencer.
- 1 des:prés ?
- TIesprés.tots dos van ser molt feligos en una societat lliure i jus-

3jJJ¿)

LceN
88.Ó

,

- Es.molt rom~ntie, aixo
- sí. Poteer no he aaps , pero el meu llibre és un llibre terriblement

" ..romantie. e omj o. .
., No ha s6c tant, perb, que no m'hagi a dona t del seu siIenei en par-

I~i~li ~'una missi6. 'Sospitava que en duia una, i ara en tine la se-
guretat. Ja només ero falta esbribarquina.
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Capitol XXX

Davant. e Ls inte reae at s, repre se ntant s de l"'Església Regular i (le
l'Església de la Relativi tat Obje ctiva, e1 ministre de Benefi cis Espi-
r í tuals llegeix el seu

VEREDICTE
sI A c onseqiíencfa de l'acc í.ó susci tad a per 1 '.Esgl~sia Regular prop
¡Ji;3 de les autoritats .competents, a les qua Ls s'exposen els temors de les

jerarquies de la Lns t í tuc í.ó eSfP2ntada davant les p ressumpt es activitats
de l'anomen~~a Església ~e la Relativitat Objectiva, el Ministeri de
Ben~ficis Espiri tual$ ha 'dut a terms les invest-igacions i enfrontaments
pertinents, deLs quáls r eeuLta :

que l'~sgléiia ~~~'la Relativitat Objectiva t~ exist~ncia recone-
guda i p~blica al seu país d'origert, la Potencia;

que els membres fe la repetida Esgléeia delegats al nostre pé'ís
van entrar-hí legál~ent i tenen la documentaci6 en regla;

Pltr.fque els expressats membres van oferir .4 i¿~ ser~~eis a les for-
ces de Ls-pau , en l'organitzaci6 de les qua La foren admeeos t. ' ,

que els ~mmdirigents d~aquesta organitzaci6 els van autoritzar
a instal.lar una capella privacta en l'anomenada va ueria desafectada,
dtmicili social en aquest moment de l'3sglésia de la Relativitat Objec-
tiva;'

que no s'han realitzat ~ctes del ~ulte particuLar de la aecta en
pdblic.ni.en cap altre 110c quel'autoritzat;

~ que,no hi ha cap ev.ia.enciade possibles maniobres encaninades a
desplagar o substituir, a benefici dele membres ne la secta, algun o
alguns deLs membres el. e.1 'Esgl·ésia Regule.r que ocupen situacione!c.eres-
ponsabilitat;

que,no s~observen actes de proselitisme per part dels dignataris
De lfF.sglesía de la Relativit8t Objectiva.

~es autoritats competents, tenen inter~s a subratllar que de les
decla±acions de les person~s atretes a aquesta fe es despr~n que fo-
ren captades pele segúe nte raot í ue , en ordre d'in:port ncia cecreb:ant :
1) curiosi 1Jat sexual, 21 curiosi tat professional, i 3) simple curio-
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sitat . També importa al Ministeri de Beneficis :Espiritiua d af

Universitat Autónomatats els testimonis coincideixen en l'afirmaci6 que a~~ft~~~, ~~~~-
tats no' foren provocad es en cap cas per le~ exhortacions de Ls nignata-
rie de la secta, sinó per llur simple pres~ncia entre nosaltres.

Informac ions c ompLernen tar ies reve len també que les activi ta t d eLs
membres de l'Església de la Relativitat Objectiva s'han caracteritzat
en tot instant per llur fidelitat a les instttucions i normes del re-
gim establert, el q uaL han se r-ví t amb competencia en tots els oomeaos
que,els ha'n estat confiats.

, , 'P.e:rt ot i pLega t , '~l Mini$teri de Beneficis Espirituals, creu que
-La repetida ,l!;sglésia no c onstitú ei:x:una amen aca al pre domini de ilí. ":Es-
glésiB;Regular, els previlegis de la q uaL reconeix i ac cepta , 'Es la
nos tra 'opipi6 f'onamen tada que la secta. obje cte de querella té un poder

, .
d'atracció únicament sobre escasses persones, anterioriorment ja sepa-
rades de l"'E'sglésiaRegular per la practica di~ria, que cerquen una
justificiaci6 moral de llu~ p~rsonalita~ en unes "doctrines que, en la
mesura de '1' ordr'e esteble r~ per ague lla secta, poden contribuir a
peoporciona~~los un ~quilibri necessari.

'n'altara'banda, no és"menys fonamentada la nostra ~pinió que els
criteris de lrEsglésia de la Relativitat Objectiva no poden ésser v~-
lid.sper tota una comunitat, tota vegada que tendeixen a la instaura-
~ió d'un ~rdre 'anterior a la sistematica c Lví.Ldt zada i c onsrtí tue í xen ,
per,tant, l'i~ici d~un pr~c~s de degradaci6 de les conque~tes de l'ho-
me com ~ criatura portadora de valors etics~_Apreciem en les doctrines
de la sec,ta una exalta ci6 del "bome natural, anterio r i contrari a
l'home social, amb el seu emfasi sobre el predomi~i de l'instint gene-
sic i el desbordament orgí.astí.e, .ped.ra mes't ra de 1'edifici bastit per
l¡'Església de ~ Relativitat Objectiva. Sense que ens espanti una pc--
siei6 condemnada pel seu propi anacronisme, la nostra responsabilitat
de guardians del m6n espiritual al qual l'home h? ~scendit a través del
temps, ens priva d'un exc'es de c Lemen cLa a l'hora de jutjar la secta
originariá de la potencia.

Conscients donds 'del nostre deure, pero desitjosos també de reco-
n~ixer all~ que hi pot haver de positiu en l'actuaci6 deIs adeptes de
l·Esgl~sia de la Rela~ivitat Objectiva, ens veiem en l'obligaci6 de

DICTAMIl'TAR
que l'Esglesia de la Relativitet Objectiva ~s innocent deis car-

rees d~il.lBgalitat, hnsia 'de predomini i proselitisme;
que es tolera la seva existencia al nostre país;
que se li prohibeix M'augmentar el nombre deIs seus rnembres, al

qual quedara reduit a l'actual;
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que no pot facilitar l'entrada d'altres

so¡.licitar el permís de les autoritatsj
que en cap cas no obrira noves capelles

a de ptl6;taveOOt~elln!ld~ena
Biblioteca d'Humanitats

ni indret' de culte.
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Aquestes cinc condicions s~inclouen en una, que constitueix la
decisi6 final del ministeri :

ES RESPECTL EL STATU QUO DE L' l'..SGLESIA DE LA RELATIVITA9: OBJ zCTIVA

(S~gueixen dates, firmes i segells o;ficials)
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',Acabo ~~ rebre un altre'anbnim Doncebut en aquests termes:

":Estem al corrent de la 'teva vida; de les teve s freqüentacions i
de iéS ,tev'es iIlliILo~ali,ta$s. Ja~ éslhora q ue re ctifiquis ! Som respectuo-
sos amb.les idees de tothom Pots pensar, doncs, el que vulguis. Perb
'no no man±testis i obe erva, des ,d'ara, la digrlitat que es cau als ciu-
tadans d~ l:st noet ra patria-,. exemple mundÚtl d"',hones'tecat i de bona con-
ducta s No fa,cis tard a' la crida deLs qu i et volen bé ! Els valors etern
de, que s om"porliadors ens obliguen, a mo'Lt , Pe rqus ho entenem així, es-
tem dis posa ts a interveni r ~mb fermesa i a eepa rar-, si, cal, les ovelles
negres que podr í.en pe rjucUcar el r-amat , 1 més -enca ra quan ocupen L'loc s
• posicions d 'influEmc'ia pública. Confiem en un pe ne dí.ment sincer de
les teves faltes i e r-r or-s..

Creu,ada per a la Unanimitat de Conducta"
, ,

'Esprpu clar CLue no t~ res a veure anb l'anb{jim rebut temps en-
r-era , La seva redacci6 fa creure que es tracta d'una mena de circular
que probablement deu haver es t at ad re cada a bon nombre de ciutadans;
la signatura ho ,confirma.
, D'alt1;'a' banda, ~ifícilment em puc donar .per al.ludit quan es

parla de persones que "ocupen L'Lo cs o s í t ua oí.ona dl"influen-cia pública",
.sn. aquest sentit, e.ls Pode r s no' ,m'han donat mai cap facilitat. Em sem-
bla que es compren. ~.'
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Capí t·ol XXXI

. Després sera qUestió de preguntar-se per quins set sous hi havia
una fletia negra que assenyalava directament la fondalada on es
nint, ~'amagat'd~l pob~e, els tecnics i oficials de la Potencia aliada,
perb aleshore.s jac sera tar-d, si roés no per al comissari que, sense a-
d()üar~$e n ; ha f'et la pa ~i.;nada més greu de la seva vida. Coro s "he po-
dia imaginar quan ell i en Canyís, atents a les orientacions de la flet. ,

_xa, han escálat el tossali, des de darre~a unes roques, han vist tot
aquell munt de maqu.í.nes , de cotxesi de camions encara imperfectament
camuflats ? Tojs dos han tingut la ma teí.xa idea i el comissari 1'ha
exptessada en veu alta :

La resist~ncia •.•
Protegi t,s peL penyaes ega t , durarrt cinc hores han anat observant

les' maniobres innocents dels homes que entren i surten de les coves,
juguen- a ca r t es o repassen els motors, han compta t vui tanta-tres in-. ,

dividus, quinze camions de gros tonantge, vuit d'ells amb remolc, di-
nou-autombbils, setze ginys que semblen excavadores, tres maquines
llargues :L',altes di'apareng8 mis..:;,teriosa, dos .tr-aot ore , set generadors
electrics •••

El comissari triomfa L, en' el seu entusia sme,comenga a redactar
immediatament, allí ma teix, 'la c omuni.ca cd ó que destina al cap de ser--
veis. En Canyís es mostra m~s esc~ptic.'
- Voleu dir ? Aquesta gent semblen estrangers ••• S6n aIts, i rossos.
....Es podria tractar de brigades de' fora que han d'ajn.dar la rebel.li6 .

. Hi ha exe mpLes r-s r-aona el couu eea m,

- 1 coro us sembla ~ue' poden haver entrat tot aquest
.. , .

no hi ha complicitat de la gent de les duanes, de la
fronteres ••• ~ot plegat em,serobla forga1estrany. Jo,
cipi ta r.ia.
- Es cLa r. - 'es que í.xa el comissari -, v ós els donaríeu temps d 'orga-

nitzar-se, d "ava near sobre les ciutats! Sant innocent ! . e vegades
pregunt~ per que ~s vaig permetre d~ingressar al cos ••• Fet i fet,
eempre ~'heu dona~t maldecaps.
- Teniu ganes de queí.xa r--vo e , .tanmate í.x

material?
vigilancia
de v6s, no em

Si
de

- protesta en Can~Tis - .. Al
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capdava11, sense mi ara no serieu aquí. Us en
fletxes !

~
- Pero els mandarins no els hem trobat - es lamenta 1'altr _. Es a

dir - ~ectifica a l'acte -, aquesta gent hi poaria estar re]pcionarla.
Poteer eón ells qui els han cridat .•• O molt m'equivoco ° acabero de
fer un gran se rv en - es va animant -. Caldr~ que envii rapidamen t un,
escamot. ° d.os,

Entre dues llums, IqIJUaIlllq¡ guau davallen de la muntanya, hi env í a.
els homes escampa ts per la plana, I , en arriba.r a ciutat, una al tra
gada amb enlla90s i un equip complet de transmissions. Com diu :
~ No vu11 deixir res a l'atzar •

En un tres i no res, la noticia corre de boc a en boca, puj a i bai-
xa pisos, pene t ra en els dee pa t xo s m~s .bscurs i apa.r t at s , i és objecte
d4J comentaris fal águe rs que, s ovf.nt , dí.ea í muLen reticencies i enveges;

- '" .se rve í.s menys importants han valgut ·avanc;am.ents i distincions als afor-
turia;ts i a la comissaiia, com a tot arreu, se suporten amb tristesa,
amb amargor, les. vict~ries dels col.legues. Es compren, dones, l'espec-
taci6 nalenconica .amb qu~ tothom assisteix al pas del cap dem serveis
quan , a tres' qua r-t s de vu í t , salta t emera r í ament del cotxe que encara
no ha tingut t~mps d~aturar-se i, com un jovincel, es precipfuta esca-
les amunt, fins al' segon pis, on té el s eu e a.....ru el eomis",ari.

Obre la porta amb un gest violent i ple de malaveranys que, iflme-
diatament, alegra el oor deLs tres' funcionaria subal terns que el
cien i després, des de fora, aesisteixen més ° menys a l'escena.
- Comis8ari J - crina.

L)'home, que pa ss a a la máqu.í.na 'el seu info rme, ara amani t amb tota
la fraseologia oficial que li evita d "hav er d' aprofundir en la llengua,
aLea el cap amb un sonr-fs i ga í re bé fa l"'ullet. 31 seu superior, perb ,
m6ai0.mmllllJ;¡lnulI s' aba La nca amenac;adorament sobre la' tanla i pregunta :
- Es cert •• ~ es cert - repeteix, entrebancet per la seva prbpia pas-

8i6 - que acabeu d'escampar at.s qua t re vents l'exist~ncia d'un campa-
ment ..... d 'un campament al Tur6 de Ls Encenalls ?
- Us ho ha~ dit, ja ? Ara enllestia •••

El cap l~interromp :
- He pr~guntat : ~~ cert ?

El comissari, amb el somrís sobtada~e nt gla9at, assenteix El
cap es red.re9a, repenja amb for9a les mans contra la taula i s'assegura:

Al Turó deIs Encenalls ?
- sí..

1 aleshorea té lloc l~esclafit ;

Bestia'! Sabeu que heu í'et? Sabeu que per cuLpa vo st i-a tot •• tot •••
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La ira l'escanya ,.t'obliga a descordar-se el COni1liai(ftaillafliüalDli~, a
afluixar-se la corbata amb una I!1a,mentreamb l'altra va donant tot de
cops r¡f;tmics,a la t auLa , En Canyís agafa l'ampolla d'aigua que hi ha en
un extrem, n'omple mig vas i el toca per la manega.

- Begui.
El cap, que sembla que el distingeixi per pr-Lne r o cp , a Lea la ma ,

l~assenyala,perb mpF~ recull el vas i se l'atansa a la boca; beu.
Després, Ll.euge rament t ran qu í Lv Lt t aar , s'inclina de nou sobre el comis-
aari i diu :

- He u fet la bestiesa més gran de la vostra vida, una bestiesa indig-
na del c~rrec qu~e ocupeu. El vostre acte equival pr~cticament a una
traici6.

- Jo •.. - balbuceja el comissari, que no enten res.
...- V6s·! ....afirma el cap -. Heu r eveLat l'empla9ament, que dic ? l'exis,

tencia del primer grup secret de tecnics i d r especialistes en subve z=

sions que ens envia la ~otenc ia ••.
- Déu meu ! - plora el comissari amb la cara refugiada entre les manso
- No heu pogut callar, no us heu sabut limitar a redactar un informe

comfidencial - continua atacant-lo el cap de serveis-; heu hagut d'es-
bombar-ho, de glorie jar-vos ••.
- J o TI o s abia •••
- La ignorancia no excusa la vostra conducta. s que potser enCRra no

heu apr~s el valor de la discresi6? D'aqui a unes hores la ciutat
sencera,el p/3.íssencer, sabra que\hem cridat aquesta gent, que en el
t-ra ot at hi ha' una clausula que nals'ha fet pública! V6s ••• v6s •••
a quequejar.

Fa mitja volta sobtada, corre cap a la porta, l'obr~ de bat a bat
i crida :

- Dos homes de servei Immedi atament
En Canyís s'arrauleix a la butaca que ocupa, temorec, pero el

continua ignorant-lo i, quan els policies entren al despatx, només
senyala el comissari :
- Queda detingut i incomunicat fins a noves ordres~

Inclement, contempla les llagrimes que solquen les galtes
subordinat, el segueix amb la mirada cap afora, on desapareix entre
ersguardies, i aleshores es passa la ma pel front.
- 1 v6s.~. - diu - Qu~ he de fer, amb"v6s ?

'El xic ot fa
Em permeto de fer-vos observar que, amb la detenci6 del comissari,

que~aran sense custodia les dues noies vermel1es que 1i van ser con-
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- Pere; VOS,ta'mbé estaveu det Lngut -' recorda el cap de se rve-Ls ,

r: Ho es ta va , s'í. Ara, c om no sigui Que ordenen el c ont ra r í , he qu eda t

en 'llibertatl" }ijID sembla que la llei és forma:! - i cita - : "en ca s de
dete'nci? '0. "un f uncí.ona r t , se r an allibe raó ae Lmme d.í.at amen t tot s aque-

, ,

lles persones empresonades per ordre oeva o a rel (le les seve8 inves-
tigac:ion~!t. '.. "
.;>: S:C::" confirma l',altre ...., jo mateix va í.g contribuir' a la re(1acci6
d ; aE!ue'S't a r-tí cLe , el més pro gre s s í.u de la le gi slaci 6 mund ia l. Si us
oonce.de í.xo la cus tbd í a d "aquee t ee vno í es , - on 'les poz-ta r-eu ? A ca sa de
la vídua ?

~ . -. ,. .,

E!l Cany í s enve rme Ll.e í,x ,

Ah, 'sabíeu ? ••

Él cap, sO.QJ.r1.u,gairebé o'bliil.at ~ de la seva en rab'í.ada de fa poco
No 'us' -amoíneu - diú -. :Em va u fe r un favdr; da rreramen t , totes dues

,,'-'tenien exigencies,.inadmilsibles. No. sé si ..amb v6s •• :
- sí; si. :00 s~estan'de' res. Les no í.es ve.r-me Ll ea , pero, pOdtier/con-

t1nuar a, casa- del comissari. Jo m'hi Lne ta Lv La r-La•..
:El cap reflexiona IÍl~it breUIr~ent.

, ,
:- Bé!,.Feu-ho

n

,' perara -:-. ¡!:s'pinga un llavi,entre ({o·s dits i afegeix-:
. ~ . ,
Háv í.a' serrt í t dit",~que 'p o tae r' us ri'aniríeu a la Po't enc í a amb la gent de,
l'Esglés'ia' de la REüativitat Objectiva •••

, ,-: No h í, -ha res' qe concret; encar-a. ... Per qué ?

Em preguntava si no us interessaria una missi6,allí. Diguem de .••
"" ,

ca~acter peTsonal., ,

En Canyís ni s'hi pensa.
- 'Quan vu Lgueu , Se.mpre he s í.rapet í t za t a mb v ós , des d'aquell dí.a que

'yam'compartir unes natges q~e ,lfui:u!lm feien forga goig.
, :El 'cap assenteix amb Un esgua rd .ap.r ova dor,

- Earlar'em, Canyís. 1 ara no feu esperar aquestes noies - somr í.u de
Bica,¡,pi6s ~'
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ca'pi tol XXXII

8' n Ulnv~stiga ci ons i Aprofi t amenta del 'Subsol" ha plegat El funcio-
nari que es passava les hores mortes davant un mapa del país dividit en
quaC1ricules, reposa en 'un 11i t <;le1 'hospital a 1 'e spera va d 'una jubila-
ci6 avanca da , Un pLan oL. subte'rrani,elmés perfecte i detallat del m6n,
h~ est~t establert cinb tots e_s ats ~ utsdel cas. Tots els esforgats
exped í cLona r-í s tornerla fer v í da a la superfície. Un ex~rcit de paletes
tanca eLs acc ecs-os sobrers a les senes interiors. Les aut-cr-t t at s , pero,
no eat an satisfetes, car subsisteix la' pregunta cada dí.a més obsessio-.' .
nant': 01'l s ón, els mandarins ? ,.

Es Amb la intenci6 de' él ene r-hi una 'resposta satisfa ataria que gairebé'
,:immediatam~nt es murrta una aLt r a ' cp era c.í.ó d 'envergadura: 1 '.exploraci6
dele's: profunditats narítiEles. Es cert que ningú no ve u pr ou cLa r com
agu€lls fugitius obstinats poden viure sota l'aigua, ni que sigui amb
esca r'andr-eej ~l'gove:rn'n'ha fet un assumpte d'amor propi i no estalviar
'ni aac r í r'Lc í.s ni desp eaas. .e tota manera, el f'r acas de l' aventura te r-
restre aconsella',ce reforg,ar e,l secret de,l'eD;lpresa novella i un comí.ts
cr'eat amb aquesta f'Lna Ld ta t elabora el' eomplicat sistema d 'un triple,1 •

rament, de sil encí, e te rna'l que ha n de prestar les forces encarregades
1.')' escorco]:l aqu~tic. 1 aque s't. e op tampoc 1-10 hi ha ura una sala amb un ma
pa i un burbcraia, tota vegad a que l'extensió martíma no es deixa qua-
dricular amb tanta facilitat. Algunes zones seran solcades repetidament,

,
mentre d'altres es veuren negligides per i~ad~ertenc4a. No hi fa res :
vui,tanta-vuit persones han d ~oq,u:par pe r i'Org~ un ~spai prou gran pe rque
n~ pa~si~esap~~6ebut'als esiorgats cavall~rs de l'univers líquid.

Eli resultats secun~aris~ o marginal~,no es fan esperar: guasi
de ~eguida, es comencen,a descobrir tot d'especies novelles deIs regnes

' • ~ • t

animali vegetal i els savis treballen deligentment per tal (l'inserir-
, ,

les en les c1sssificacions establertes; les rgonografies que redacten
sOb;re' la. marxa f!3TIobrir 1 'ull a Les ºorpor9~ions científiques estrange

,reE¡ i, (i'un dí.a a l'altre. el país es converteix en el capdavan t er d'u-
' "

"na parcel.la de la investigaci6. HOll coneix hores d'exaltaci6 patribti-
',c,a; d'euforia" ('{'orgull. legí,tim, d'un ent ue í asme 'que ar:.r:1ba al seu a-

pogeu C]uan un deIs exploradors ensopega amb el peix-senyera, potser el
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més 've~l habitarit d'aquelles costes i
mítics de la raga • Acons eL'l a de pensar-no a ixi el fetB~tiEtec::b1d'IboU..~a:€i6
del s eu dor s z-epr-cdue Lx.í (Radoble barra d'amplada desigual de la bande
ra de la nació i, a mayor abundamiento, e cm escriu un exegeta, que
ta doble'barra sigui descolorida; res no demostra tan clarament
antigtti 'ta t ~, ,

,El reverend Prick, que ha assistit a la descoberta com qui diu des
de la primera rie ngLe ra i fins itot ha a juda t a capturar el primer exem
pIar - dissortadament mort al cap de vint":'i-cinc minuts c'extreure'l
ael seu eLe mérrt nátura'l,-aprofita l'esdevenil!1ent per a recordar que
~lgu;Yles tradicions cense rvades ora Lme rrt assenyalen i :existencia de pei-
xos ~e dos i' fins de ,tr8's coLor s a ,les aí.gue s deLs rius Eufrates < i Ti-
gris, bressol de 1 "home, Adhuc, va' ~és Ll.uny , autoritzat, de segur, per
al gunee caracter1stiques de l'animal, com s.én la pre'sencia d'unes bosse

, , ,

semtna'l s i d',un tnenut rpe n.í,e re t rac t í.L: que s'éncaputxa 'facilment en una
, ".

tercera bos aa transparent :
, ,

- El 'precursor ! - diu, emf~tic -. Ens tDobem davant la primera etapa
d'una empresa hominida -que já aportaria poques modificacions al sivte-
ma genital'. EI'podér creador i'evolutiu hala trobat la relativa perfec-
ci6 dels:'dispos'itius r-epr oduc t or-e tant pel que fa a la seva estructmra
éom a la s eva situaci6, i a íxb ens obliga a considerar-nos hereus di-
rectes del peix barrat o, més exactament, ens integra en la filogenia
ictiologica ja presentida per alguns cervells particulafment deHperts
a partir de dades ortog~niques que ara es confirmen i que jo, con a
representant de l'.Església de la Relativitat Objectiva, he de subrat-
llar. Una anatomia generalitzada i compartida, amb els seus correspo-
nents efedJtes fisiologics, parla a 'favord'una orientaci6 evolutiva
a la quilnomés nosaltres pOdri~m posar terme si ens entossud{em a ne-
gar el sentit priapic de l'exist'ElTlcia I , doncs,a unes limitacions or-
gi'astiques que , a través.d'una inevitable degeneraci6 g}lDEl regressiva,

, desviaria el desti de l'home cap a formes de sexualitat restringi~a
i inferior.' n'aixo a l,'ofuscatnent,mental, només hi ha un pa s •••

Es dubtós que els savis coincideixin en aquesta apreciaci6, pero
no hí. ha dubte , en canv í , que les paraulesdel reberend Prick provoquen
comentaris favorables entre els aventurers submarins, sempre ben dispo-
sats al' acc i6 t , aque lla ni t de1 descobriment, pr ou desbordants de vi-
talitat p~rque les platges i badies s'omplin de parelles que forniquen
fins a l'alba'en honor del peix. Les fogueres creme n sota el cel freni
il ..luminen 'la nuesa de Cunt, eixida de l 'esperma' de les aigUes, conver-
tides en un Neptú~umul tu6s i agosarat que fecunda les matrius quan da-
vallen, badades, fins a la font seminal que raja incontenible. Una ma

,
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cang6 de bressol llangorosa i tot seguit entretallada per 1 impuls del
déu anonim que penetra puixantment en la gropa alta i abundant de la
bona samaritana.

L' endema continuen Le s tr oballes, ara obra humana : tenalles, ger-
res, armes rovellades, unes canadel1es de terrissa, monedes de plata i
de coure, collareta d'o~, ,pedres tallades de monuments o edificis no
se sap si terrestres o mariners, mascarons de proa de galeres antiquím-
si.mes , ,un governall, fragmenta ,de ce ramí.c a blava, dos escuts amb motius
apocalíptics •• '- Du.es .dot áene s de f'unc í ona rd.s governamentals han acudi t
a la vor~del mar idrecen 1 'inventeri d 'aquells tresors abans de carre-
gar-los en un deLai t r í ci cLca del servei de museus. 1 aleshores,a les
ñot ze -en purrt , té 110e el des cobrime":n t o.~ls submar í ns ,

S6n dues tosses imMenses, llargues eom una torre disposada mmmmma
horitzontalme~t i d'una coloraclli6 tan semblant a la de l'aigua que fins
ara han passat desapercebudes. Cap senyal exterior no revela itramsmmEl
llur nacionalite.t, cap nom n.o indica que hagin rebut el bateig de ri-
gor, el perispopi roman amagat 1 els motors, aparentnent, reposen. Un
missatger surt disparat a la recerca de mitja dotzena de tecnics i torn
amb más de la meitat dels efectius del Ministeri d'Aigües Grans, áerar-
qui cament ordena ts' da r r-era el ministre. Es drecen tendals so-ca la pro-
tecció deLs qua La els bu.rbc ra t es es vesteixen de bus i després, en pa-

, ... " ~L(lrnc;
tins aquatics, es fan a la mar ben pP,' ¿b,* per una doble p8ret d'a-
gents de les forces de la pau, secci6 0e nedadors. Com exigeixen els re
glaments del cos, van despullats de PEÜ a pel, amb l'excepci6 deLa geni
tals, recolJits en una mena de p8.perina de pl~stic amb fermall de segu-
retat que no permet l~erecci6.

Unes boies precisen l'indret on ancoren els submarins, pero la ma-
r4a deu haver-les deapLacad ee i, en submergir-se, el minis"trei el seu
seguici, entre el quaL no falta 1 'inevitable reverend Prick, avisten
únicament un pa isa tge de peixos mor ts i unes grans taques negrea, com
de carb ó Lf quí.d , que amaguen els busos rest.ats en les profunditats i
ara també difunts. L r expe dí c í ó s' organi tza en escano ts de re cone t.xenca
que surten en tates direccions a partir él 'un centre definit per u~al
inexplicabl~flent clavat entre ~ues roques.

A poc a poc, la zona d~explora~ió s'esten, s'al~arga, i més inés
homes, acudits de tot arreu, van solcant els abismes maritims amb tanta
perseVerhncia que, a nit entrada, la meitat de les patrulles enC8ra no
han torna t. ,1 mini stre i eLe seus s ubo rrtí.na ts més directes r-ernmtien

la superfinie, on els espe z-a un sopar freC! se rv í t en un raig. e u":' a-
ment tornen a les pregoneses, on , reuni ts prop del pa I mis·teriós con-
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. tinuen esperant fins a la ma't í.nada •. En aquell mor:.teiJlitiv'§ltat'ÁJt&ló~tll~lona
d ' ~l tres expedí cí.ona :encarregades de recercar e ls ext~' . tt~ft§'JIlJ1ll~1Ml ba ,
quan fa el re compte , el mini stre conclou que falten quaranta-nou homes ,

4 La segona conclusió és gue els submarins eren d'aleuDA nació en _
.miga; si no, no haurien desaps:regut., Amb una Lbg í.ca irnplacabl~t"ka les
nou del, mati, quan , de re toz-n a terra, el ministre d'Aigues ~e ja
ha tingut ocas16 de consultar amb els seus col.legues,convocats ureent-

'ment, el govern decreta l'est2t re guerra, aquartera els solnats i vota
un pr-osup os-t extraordinari. per dtal d'augr:.tente,r i d"aocelerar la produc-
ció de material bel.iic;
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Capítol XXXlII

Alguns f ra gment s signifiva t Lus del dis curs de trenta-set ho.re e de
durae í.ó 'i con e.:gut amb el titol d ""Ass umpc í ó responsable de les mas-
ses". qqe cinc Delegats del I)i'rector pr-onunc í.are n alhora, i espont nia-
ment, en cinc Lrid.ret s diferents de 1,1'ambit'" del país :

liS om e 18 home s de 1 a veri tat i ens energullim de la fran que sa amb
qu~ ens fiero pogut expre ssar sempre davant el poble que un dia ja 1"' uny
pero' semPFe c or-dí.aLmen t proxim, va confiar-nos la t.aeoa dura de menar
la naú de la patria comuna cap a Un dema, que ara ja toquero, de justí-, ' .

cí.a , d,e' pau , ,d"ordre Vosal tres, h omes i dones d "aqu es t país alegre i
responsable_ ho heu vo];:gut. 1nosaltres, plenament conscients del nos-
tre edeure ~ no hem fe t més que obeir els anhel s, expre eaa ta o ¡j.o, de
tots el~ ciutadansque, aplegats'estretament darrera el Director, van
significar, i conti~uen significant avui amb llurs paraules i amb lJur
actes, unavolunt at de gra nde aa. que només pot desenvolupar-se dintre
els límits estrictes de la llibe rtat entesa o om una empresa construc-
tiva i uniforme~ naturalment unitaria.

Temps a venir, els historiadors parlaran del nostre moment con de
.l'epoca de 1"assumpcm6 responsable de les masses .í , lluny de distingir
,entre gove rnarrts i governats, els caldra referir-se a una totali tat co-

, ,
munithria que ,delega funcions, ben cert,'pero sense renunciar a la se-
va s o.bí.r anLa , .a ll'exerl!üui directe del porter ·que us pertany, que ens

. '.
pertany a tote" a través de la familia, de Les organitzacions Labo ra Ls ;
dels ~uni,ciPi~, de les e ocf.eg aüs r'eo r eat í.vee i cu.Lt uza La, esp'C I

. .
folklbtiques, brgans naturals i plena~ents representatiu~ que ara,
cies a la vi~i6 prudent i assenyada del irector, ens trobem en ca
cions d~avaluar degudament •

• • • .. • • • , .... • .....••••••••••••••................................... 111: • .. ... .. f:

No volem tomar, ni hi tornare1!l, a les divisi ns f'ra'trici e
les 11u::i.J,testri ba18, ale int ents disgregadors de la uni:torl"li ta:t
tria, d.taquesta ·conjunci6 sagrada que la hi t ría e"" 1) i

els nos tres co~s fidels a les ese~nc~es m~ alteR
manar.
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Fronteres enll~, l"'assot deLs m.ísaa tges falsaiJill~tsitrOO iMi~a~ ona

·tot de pretesos pz-of'et es alga els pób.l.ee contra els rfflWi<ws~d'éff'-watp~.::res
contra els fills'i els fills contra els pares; s'esqueixen les genera-
cions, es disba~xen els sexes, s'enruna l'orare de la cri8tura racional
i es befen els va Lo rs mora Ls , trampolí de la civili tzaci6 No iI'1Ítarem
pero aquesta subversi6 tan oposada a la vera democracia i de la quaL
el nostre Director ha dit tan jus t.ament : "es el retorn oong ra natura

....a l'úterre la pr e....soc í sta t u.• No; no imitarem els rituals de la descompo
s í.cLó ¡ ben a l"inrevés, davant les seves provocacions, ens endurirem.
Repetiu-ho tots a~b mi : Ens endurirem !

(Veu unan í.me de la multi tud : ENS ENDURIREM!)
Repetim el crit de la gran~desa:t de la t;adici6?i renovem la nos-

, ...;;.;

t-ra fe en 17'obra exaJttadora del po'ble heroic que, girat d esquena a les
sirebes, prosegueix la sevatasca socialitzadora sense deixar-se ~or-

. .

.bar Per 1
7
arbi trarie tat d'unes eLa SR ifica cfuons a les quals l' obra del

nostre infatigable.Directorva posar fi en algar l'espasa de la pau
i decretar, obedient a les vostres 8.nsiés, que un mateix codi de digni-
tat justificaria tots els ciut~dans.

Ho volem recordar expressament davant l'amenaga del m6n retor~g
que proclama igual ta ts envilidores i' humiliants, basades en un concepte
superficial de la pe z-sona , Ben ce r t que alguns paisos ja es giren cap. .

a nosaltres com la nau q'ue, en plena tempesta, cerca el refugi segur
del port, pero nO,voldríem que oblidessiri que aquí, al port, efus~aurem
de posar en quarenten~per tal de prevenir les possibilitat d'un con-
tagL. La saLu t r-obus t a de qu~gaudim no ens eximeix d"unes mesures de
pz'ecauc í ó eLemerrra Ls i que, d~al t.ra banda, no contradiuen 'la proverbial
ho~pitalitat del nostre poble.
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,El Director ha sabu t veure en la nostra patráta .1a capdavantera
d'un ordre cosmic i suficient, i tots nosaltres, fidels a la rectitud
deIs' seus principis, de les seves il.lumin8.cions, ens fem ara ressb
d~una visi6 reali~ta que, si imposa sacrificis, també ens proporcionara
satisfaccions. Ens' n'ha e onat ja ! He manifesta la vostra simple pre-
sEmcia aquí, en aquest acte imp'rovisat i senzill, familiar, que us ha
tret com un sol home dels tall~rs i de les f~briques per escoltar la
vostra propia veu'que ratifica els juraments 'i els compromiQos del pas-
sat i, ens ems, reclama l'acompliment final de les prbmeaes que tots
plegats ens vam fer ..

,1 es a ra , aquí, que té 110c aque s t acompliment El vos t re entIi1sias
me dicta les conoicions, fa obra de govern, no permet pi una paraula

01::

nel
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que no respongui .a Le impulsos del cor i, en les pa ·~sjta ~~arp
l' , Biblioteca d'Humanitatstal d assegur-ar--e e que ha encertat. 1 aixi es. Conduits per la m

~inexorable i tan terriblem~ humana del Director, hem fet diana. Som
un poble dernpeus que avan9a per les senderes invisibles del progrés
amb la il.lusi6. que ddna la jovenesa, amb l'atreviment caut que cor-
respont ahornes i dones preparats"i beh preparats, per a les empreses
m~s fecundes.

R~m rebutjat ~é6ididament vac~l.lecions' i ternors i ens realitzem
en una voluntat popu~ar que no preve~ límits, que no pot ésser desvia-
da per canvis ni frustracions. L~assumpci6 responsable de les masses
garantitza una continuitat de l~ordre establert, perqu~ aquest ordre,
ciutadans, arrela dintre nostre, s'insereix en la nost;a personalitat,
~s la nostra persona. 1 aixb en tots i cadaacun de noaa Lt res , Tots,
doncs, ens trobem preparats afer fr-IDnta qualsevol eventualitat males-
truga i, a través deIs ~rgans democratics tan previsorament desenvolu~,
pats pel Director, era mateix podriem, si vonvenia, engrapar el gover-
nall i mantenir-lo, ben ferm, per la ruta que ens hem tra9at.
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~o podem acabar-aquest di~leg a cor obert sense felicitar-nos

del~honradesa d'unpropbsit que també té els seus mbjectius mat rials
Ja hem conv í ngu t que som un e realistes, que el Director ens\ha mostrat
el cam! i tots plegat~ hem estat prpu perpica90s per comprendre que si
ll>home no VJ.U únicament de pa, el pa és tanmatei:x necessari. Tat, re~-
litzacmons espirit~als i materials, és part integrant d'un moviment de
lDEmibrbmm~m consecuoí.ohumana que, en'el seu límit m'és alt, el
nostre, s~instaura en la llibertat, la plenitud, la satimfa9ci6 social
i pa r-t í.cuLar , Tots sabeu pr-ou béque no s 'p.2nregateJjat e.sforgos per
arrancar el nostre país de letarg~es antigues i convertir-lo en un
deLs .grana pro duct ors mun d.í.aLe , Dificul t ats d 'exportaci6 frenen aquest
Lmpu Ls , s1:',:,i. l'hostilitat 'de les na é í.ons envejoses rimlfllÍlmmihposa en-
trebancs a',la "nos t ra bal.anca de pagaments, pero som gent aus tera, amb
una immensa capacitat d'espera, mentre treball~m infatigablement i con-
vertim els secans en regadius~ els deserts en jardins, els pobles en
ciutats, els tallers artesanals en fabriques modernes. Rem reduit l'in-
dex d'analfabetisme, hem augmentat 1;' r'enta per cap í ta , hem acumulat
-reserves que ens protegei-xen contra eventuali tats malestrugues i in-
depondents d'ela\nostra ,voluhtat.

L'ull vigilant del Director sospesa continuament el present i a-
guaita el futur per ordre vostra, en nom vostre, el veritable, i'únic
govern de la naci6 Fem historia amb l'home excepcional que ens~a con-
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tres pobles, aquests pobles corcats per les contraRicciolS i les lJui-
tes insensates a que ens hem refe ri t abans , acuc í n a consul tesponstants

,i m~á,o menys periodiqués de les, asp í ra cLons pilipulars; nosaltres ens
c~nsultem'dihriaMent en le~ preg~neses, de la nostra conscihncia i do-
nem cada dia una r e spo s t a arí rna t í va , una resposta lliure, responsable,
sense mediatitzacionsI yolem que sempre sigmi així, que ningú no ens
co~ccioni.ni ens doni ordrea procedents de centrals especialitzades en
la subversi6 a $Seal.a unive:,rsal Seria contrati a la nostra digni tat.

, .
Es per aixo que combátrem implacablement totes aquelles forces obscu-. '

re.s idissident~. que ara i ad.és intenten pertorbar la nostra harmonia
i posar obs ta ó l.es a 1"ase umpcí.ó responsable ele les mass es , Sempre que
es manf.f'ast í.n, es tr obar an iamb la paretc ompacta del pobl e , de tots
ñosalir~s~ urrí't s "o om un'~ol:horn'e en la defensa de 'les pr~rrogatives
que es ca ueri a una ccmuní ta t' que va t r obá r la seva via i s'~legi en de-

, ,

legar e¡ seu poder en la persopa del 'Director, portaveus deIs anhels
unanimes i unaniIDé1flent uniformes, bessons, de tots els homes i dones,
d'aquesta gran'.democracia que, eli ajuda a construir, que el!., obrer. - "

pr-í.raer de la colla, construí tan solidament com les pedre s ideals de
1'eternitat.' Demos:trem-li un cop més la nostra conf í an ca amb ur/gran
crit de eolidaritat.

(Veu unan í me,d.e la multitud: BE, BE, B~ !)
Grhcies, ciutadans Constatem, rin cop I!l~S, que som els filIe pre-

dilectes de la historia. Aixb en~obligaa molt, no hi ha dubte. Pero
cemplirem,· Complirem !

Ip
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Quatre~c.ents vui tanta agente ,que acaben, de pa as ar la frontera
~','amb ..La inissi6 de locali tzareis"'.de~,tina taris-remetents de les quatre-
'eentes vu; tanta'~cinG 9a-rtes-eirculars id' obt en í r=ne una info rmació
tan detalladacom sigUi'possible2... es reune,ixen en quararrt a-vu í t grups

" oe:lc~::Qrq, '
.de deu," ca daedun deLs quaL.s m... una dec í s í ó sobre el futur capte-

' ~' . ~ ~ ~
niment de .t ots pLega.ts Duts per un afany de perfe ccionisme i per un
.sen t í t ~xagera t de l"e'qúilibri numer í o j ' pan decic11t't, abans, sacrifi-
ca.r els cinc membres sobrers de 1 "'~quip o~iginal .. Amb la prude nc í.a a:~ '''. -. ~ .

que els ob~iga l'ofici, els han 'enterrat én la pregonesa d'un llac
d'aigües f;edes,:' prop d,e~l'a frontera, .on ara r ejioaen amb les butxaques
~lenes d~ pedrots •.

, Uncop aconsegu.ida 'la unanimitat, cada grup delega un dels seus
homes i, ll'endem~" els quaranta supe rv i.vent s dels quaranta-vuit que

' ,

'eren en aquesta segona etapa de les .peracions, car la superstici6 de
:les xifres rodones els obliga encara a sacrificar eLs restants (aques t s
.ente r ra t s m~s prosaicam~nt, pero s en.se ce r Lmbní.es i amo clandestinitat,
en,un cementiri suburbial)', es reuneixen en quatre grups de, den que, a
llur 'torn,. discute ixen La ~ugada i aoaben per el.eg'ir repre'sentants.

,En aquest moment sorgeix un pro bLema en apa r-enca insoluble. Nor-
ma,lment, si se s egu í en les. normes. fins ara en ús, haurien d" é s se r eli-
minatstots quatre; s~hi' oposa, pero, e-l. fet que, pé r moltes voltes
'que e "h í .fac.í , ~s totalmen t impossible' que de quatre grups en surtin
deu delegats;'si n'escollien (jGS, serien vu.í t , un nombre insuficient,
mentre que, si, n'escol1ien tres" en sobrariendos Els agents, capfi-
cats, repeteixen les sessions, discuteixen fins a altes h6r~s de la

' ,

matinada, nomenen'comissions que es reuniran amb d'altres comissions,
~an c~lculs co~pliG~dissims en eIs'guals intervenen tot 'iricognites,

:' empre nen 'e at u dí.s .manJ.Mlih.th.!!allribttJmmitllMl dematematiques, s "endí.ns en per un
,mónde coneixement que ni sOfpitaven .í , eLs i más atrévits, desemboquen

en tot d'estranyes c6nt~oversies que posen en dubte el valor del zer.
i la s uficiencia deI smste ~ met r-í,c dec í maj,•••

Aviat '8 prou qlar ,que c~l comen9ar .e cap i de nou. La colia
guda del país del Dt:recto.r 1, a ra r edu'í da a quatre-cents setanta-do. a-

l'I
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.me.s que de8torben els compt es i es r-e une í x. en quarantY!PM<etlfa~'iW!ntf~ts
deu dels quaL s surten e ls dele gats corre sponents, s et d' eLLe Lnme dia-
tamerrt lliura ts' a la' tomba anon í ma d 'una fo sa comunaI de províncies

,i els al tresg uara n-ta obligats, un cop més ,a confiar llurs decisions a
un coraí tb de quatre que, na 'cal 01r-ho;no és acceptat .. Seria ridícIii.l
avenir-s'hi, després de te.nts sabrifi9is !

, ~s ,reóomen9a; do~~s. L'eliflirt~ci6 de tres agents més,permet de
formar qu ara rita-es í.e coLL'e s de les' guals en surten guaranta-sis dele-

'gats r euná t s- en qua t re grups un 'cop sacrificats els qui f' an nosa , }jn
dar.re.r terme, perb , .t ot qL1~d2ccom abans' i h.om es desfa de quatre indi-
vidus per tal qu e es pugu í.n reunir qU831ranta-cinc ool Le s i, al seu de-
gut mcmerrt, previa ~a norma,l eliminaci ó , qua tre gr ups de <1~.u que nome-

ran. qua tre .de le ga ts .• ~
e fil en agulla, l"equip investigador s'apriT'la fins a la c;lotzena

de ~rare. ])s possible que., aab tantes operac í.oris , s "h agí.n descomptat
i que aquesta xifra,nó correspongui a ,un resultat prou cientí¡fic,pero
ara' ja ~s massa taro. per posar-hi e.emena i" 'd"aLt ra banca, cap d 'el18
no té'la mena de,:p~cien~ia qUB"c~ldri~ per á r ere r els caLcu Ls , El dub-
te, de tota manera, imposa una pausa, ben esmer9ada en l~ redaccill6 de

.;tot d 'informes .en els quaLa es justific"a habilment aquella carnisseria
no prevista per les a~toritats. S'hi relaten actes auda90s, gestes gai-
rebé, sublime, emboscades, i els difunts, convertits en herois d'una
guerra sorda i despietada contra 1 'enemic, agafen proporcions de ge-
gant, de figures llegendaries inscrit~s en els llibres auris de la his-
toria que horn comunica orgu Ll.o sam nt a les gene::racions futures reuni-
des en escoles llobregues i glagades.

,La resposta no es fa esperar. En un gran comboi f'or-ta ment p!'ote-
git que travessael país en hores nmcturnes, arriben a la frontera

. quat,re -centes set enta-dues cr'eus que', a partir dI'allí,- progressen lenta
ment 'cap a la 'capi tal 'gracies' a tot de complici t.ats venals i secret'ls- .

.. ,

s í mes . Els tretze agents, ben conscients del deure que tenen amb llurs
cempanys morts, inicien a l'acte una ta~ca ingrata i arriscada que els
ebliga a tornar als cementis de prov fnc.í ea , a les fosses cornunaLs , a
les criptes'humides,als abocadors d'escombraries, arreu on hi ha di-
fun~s .que ara, condecorats a títol pbs tum, des oenea ra n en pau ,

La fe;lna ~s Ll.a rga 'i, segons les c'terreres notícies, encara conti-

.nua , )
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, Capíto1 XXXV

Les dues nbae s ver~elles ma í. no s'han (lit S,~rena i Sequana, n oms
amb els qua Ls les .ba teja cbmoda merrt en Cap:yís en, el curs de la ini-
ciidi6 i que pDt~er li ~2n estat:inspiratsper capteniments íntims o
per ca rao te r Is t í ques físiques de·difícil precisi6 i, al ca pdaval l ,

, • ~ • l

,compartides, ~a que 'd'altes i· esveltes h~ s6n totes dues i cap d'elles
no de smentie tx l'>al tra a l~hora de conae rva r la .s eren.i t.at , Si no fos

, ,

áixf, ja ~aurien ~band6nat la casa fiel comissari, on no les subjecten
.lligam~ ni ~orteB t~nc8des. Un itistint. respons~ble, perb, les'priva
, de 'cerca runa fugidá individual al trangol que ha - o oLpi t: 1"organi t za-

ció.
- S~:ü~i's quí pugu í -, diu Sequana .... és :un crit que nomé s se sent a

.les naus a pun t, de naufragar, .d esa r-bora des , No és pas aquest el nos-
, ' ,

tre cas , Nosalt-res t:ótjust cOI!le.::ncema salpar a tbt vento
Ta~bé'pod~ía parlar per ella, '~ra Lee glhndules de Bartolin se-

greguen amb una Lnd í ecr-es í.ó visible sota la menuda protuberami:ia, un- . . ,

xic infantil, que en Canyís estimula aI!lb,els capcirons deIs dits.~ ,

Lco aLí.tzada amb més difi~ul t.at que la tija de la Serena,' durament vit¡
'bratil so ta el tt1Ct'e'de l"altra ma que p rovo oa una deséarrega preli-. .

minar, p ere vo Lunt ar-f.ament Tim~tao.a. T~t es dues 'moue n les anques, des-
assossegades, i ell e18 -es pía la inflor de les e Lrres , 'el ritrn.e lleu

',i espasmbdiq' del veritre, l' expz-es s í ó de la ~ara, abans d' explorar de-
L'í.ca dament les membr.anes fragils que, cede Lxen Una mica sense trencar-
se.

Ho farh al cap de dos minuts, amb la punta de la lJ,engua, i la
aang qU,e8" escampa des apz re Lxe ra entre i 'entra da de la ferida i la

'booa que la recull i no 'Para de besar, d 'eixugar els teixi ts teneres
. . .\ ~. # ,
i aroents que l'empresonen i s alcen per tal d apregonar-lo cap alar
rel ~d'e l'espasme que ell sosté, prolonga, alenteix, sempre explorant
les tene bz-es hunií.dee a la' re ce rca d 'una darre ra gota roj a, s ampr-e es-
prement i xuclant lIs v9ravius ara esquingats que pengen ad.lorits a-
bans de'cicatritzar-se.

}).esprés els L'Lavá.s olorosos i infle. ts puge n peL ventre, cap aLs
pite, cap .aLa llavis de la Sequana que gemeguen encara i els deixen
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seva conpa rrya i se submergeix entre lee cuixes bar'lades, on contempla
un imtant la be Ll.e sa insensata i ridículamen t entendridora, pce t í.ca ,
d~uns petale que se sobreposen í ondulen un m6n floral, exquisit com
una trampa carnívora. Hi cau , s'hi enreda, hi penetra amb llargaries
d "'espass' f'o r'ada í'r-e , i el tel s 'aprima, esclate. com una poncella pro-
v ocada pel sol. Unes ma ns , les de la Seqllana, li davallen per l~es-
quena, s.1'endinsen per sota les natges,. tensen inversamblantment la
vara que se li arrapa al ventre.

lB L'hi tindra dues, prop de tres hores, flentre espe=ren una cica-
a t'rització l1ínima ielles li revelen 12 llegencta que ha c omenca t a nElÍ-
II xer entre les organi tzacions revo luc í onár-í os i segons la qual eLs

a darins han. sabut camuflar-se genialment entre les forces de la pau,
IT ~ S'hi van infi~trar - 'conta Serena - aleshores que les trapes van
B anar eacembra rrt país en dí.ns , f'Lns a la capital. La llegenda diu que,
I pe Ls bos cos , van sorprendre petites unitats, les van atacar
f) ve ncud s s , es van apoderar de.Ls seus uniformes, de les seves armes,
~ deIs seue papers ••.

- No. els trabaran maí - recalca Sequena -.1 ara treballen des de
[ dins.

r ....- Pero i els 'oficials ? - obje cta en Canyís -. Bé devI en cons í .er
~ls seus ha es •••

~ - Van matar tamb~ els oficials d'aqueqtes unitats i els hOPles que e1s
van substituir es van sotme tre .a operaci ons de ciru rgüa e st s t í.ca ~
perqu~ laidentificaci6 fos m~s perfecta. No obli~is que entre ells
hi ha metges.

- A poe a poe - prosegueix la Serena - anirant esealant 11.cs de més
responsabilitat; alguns, sembla que ja han eBt~t asce~ts. Dn dia,
dones - 'diu~ c onf í.ada - d omí.nananf el pa Ia ,
- Si ~s així.- reflexiona el noi - per que us ma~ifesteu, per qu

provoqueu desorores ? No és in~til f
- No. C~p d'aquestes manifestaeions no far eanviar el sistema, ja

ho sabem. Pero els ajuden a ells.
Com 'Z

Els aldarul1s provoquen repressions. Aquestes repressions els do-
nen oo as í ó d'actuar amb ma dura , de fer me r í ts , t , per tant, d,l'arl'i-
bar més de pre ssa a aquests 110es responsables que els pe rmet ran de
goverhar.

~n Canyís es mostra esceptic.
Bé - di u -, només és UTI2 Ll egenda , ••
Tates les llegendes tenen un peu en la realitat - li recorden les
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Ellespera encara, temer6s d'esgu rrar una ob r fine a Leah or ea

perfecta, i c.ntinua fent preguntes que els distreguin, que facin min-
var la tE;nsi6.' 1: q uan a la fi ab ra ca la Sequena, la penetra amb una
cura infinita, sense la més petita v'i~H:mcia, tírlidament gairebé, i
la v'~ encenerit' 'i abta'n darrt amb. tot d~ pet:i.ts moviments més ha bí.Ls que
plitofunds que, l 'o'bliguen a lligar-1i les carnes amb les seves q uan ella,
desbriada , solleva eLvpubí s' amb f'or ca cap a la rel del seu membre.

' " .

Es per a í xo que després, triomfaiment, pot desembeinar una' arma neta
' , ,

i. moat ra r-1a b re grm.errt , aban s la Selena no se m.'apoderi amb una impa-
ciEm<?ia 'indtil, ca r s'ha d 'esperar- que la creixenga torni a ésser
total'i l"ompli bé , de cap' a cap; tota vegada que ella ha aconseguit
e elhpre~onar-l. apb cames i bra cos i en Cany:Ís no pot alliberar-se "n
ni en de í.xar=s evana r de cos t at i r odoLan per terra, cap a la porta,. ,~
en arribar a la q.::;ual 1 anco,ra ja toca fons i es clava en les pro-
:funditats liquides. que .augmen t a amb la seva prbp;i.a rinada i ben obli-
dat ja d'un recel que es nemostra infun"dat .. Quan enretira l'espasa,

"tots els sucs s6n e Lare •. . '

1 aleshores, de sobte, se sent eom un déu. Elles, que ho noten,
. se li abraouen i, per acabar d'exaltar-lo, li revelen el darrer 8e-

'cr~t : la. ve tll a, r a cons eqüencia de Ls darrers él es or dr-es , h í. va ha~ er
una :reorgani t zació minis'terial que en'cara no s "ha fet pública i i:'ots
~ls ministres s6n manc.arins. Practicament, el Director esta neutralit-
za"t.
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cementar1 (eupoeat) del lector

Quin noi m6s porc (1)

(1). Cal ez-eure que es re fe re ix a Cany!s, eh ?
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Sense gaire pena ni gloria,e'han celebrat les tretze horea semes-
trale de la Mi tja Jornada par al Control de les Minories t siguin ~tni-
ques, religioses o aexual.a, Tot i que el fervor, amb els anys , ha de-
caigut una mica, la celebraci6 encara posa ela seus problemes, ates que
en el curs d'aquestes tretze hores, des de les vuit del matí a les nou
del vespre,no es tolera la presencia d'aquests m1no~itaris pel carrer
1, alhora, ee"ls obliga a acudir com de costum a llur treball. Els m~s
precabuts acampen al taller, a la fabrica o al despatx des del dia a-
bans , pero h1 ha 1ndrets on els amos .no els ho permeten. Els queda el
recure, ben cert, de llogar cotxes i de fer el trajecte amb les cortine
tes abaixades .s1 per atzar ensopeguen un xofer e1mpat1tzant. Cal dir,
de tota manera, que aixb no ~s !req~ent. En aquests casos, els escamots
encarregats del contr~l'no fan cap dist1nc~6 entre el passatger o pas-
satgers i el condutor del vehic1e, el qual sovint acaba consumit per
les flames.

Aquest any s 'han registrat dO's accidents. d 'aqueeta mena contra
cinc que h1 van haver l'any pasaat. Mentre aleshores no nmmwambaw.m Ta
morir cap de1s afectats, pero, enguany hi ha hagut una y!ctima, la co-
tillaire de la plaga Raconera, adscrita de naixenga a una minoria cul-
tural particul atment .actiTa • .!clar1m, de pasea da, que els escamote no
tenen ordre de matar, sin6, simplement, de molestar, d'humiliar i de
detenir e1s dissottats sectaris.

L'1nc1dent m~s espectaculftr ha tingut lloc a la Via Lateral, on
e1s escamote han fet despullar una parella 1" despr~s de cremar-los els
Yestits, els han obligat a enfilar-se a un pal previament ensabonat.
Sembla que l~exerci~i ha durat hores 1 que, a continuaci6, han circumci-
dat el no1 mentre feien una explo~aci6 vaginal a la eeya pamamm. compa-
nya. Es a dir, al capdavall ha resultat que no anaven junta; el xicot,
foraster, a'havia aturat a demanar unes orientacions a la noia. Pero no
h1 fa res; fet i fet, tote dos eren minoritaria.

La detenci6, quan n~hi.ha, sol fer-se sota l'acusaci6 de conducta
desordenaJ~ e8c~ndol públic. Es així com han tancat una lesbiana sorpre-
ea al moment que anaTa a cercar el metge per a la seTa mare, malalta.
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L 'han emborratxada amb roro i,cervesa 1 li han proh irtrsi tA1lll.iIlR!;

que la dona ha resist~1r fo~a bé tins a quarts de vui q e aay"t~~t
de, eobt.e, s 'ha aclofat prop d 'un quiosc de diaris. Es prpbablle que la
ret1nguin dos o tres mesos als calaboasos, de la comissaria, pero n 'hi
ha que opinen que sortir.a abans, si la seva mare es mor.

H1 pa gent llesta qúe es procuren dmcumentaci6 falaa'tot i que ~s
for~a arriscat. En .aqueats casos ,els pobres pecadors s6n sotmesos a
judic1s eumar:!ss1ms i no é1rar q.:.ueel s surtin quinze o vint anys de
treballafor9ats• S1 per casualitat mmmdmmm el culpable ~os una dona
prenyaia, la farien avortar.

Algunes persones responsablest poques, han protestat am8D"mmwanaUa
m~s d'un cop contra aq~estes practiques salvatges 1 raonen que, al cap-
dava'll, la M1tja Jornada per al "Cóntrol de les Minories tampoc no solu-
ciona res. Qua n ,s '1nst8urh h1 havia el convenciment que en qt1esti6 de

(- . ~deu o qu1nze anys es liquidaria defini tivamen t el problema, pero els
calculs eren massa optimis tes. La' poblaci6 anenacada no tan sols no
ha minvat, sin6 que ha.augmentat lleugerament. Les minories han reac-
cionat amb yeritable consci~ncia. 1 entre elles el nombre de naixe~ents,
supera en un 0'8 per cent el de la resta de la poblaei6. Tamb~ $s digne
d"afegir que si entreels individus de les generacions velles hi ha
hagui;"m~s ¿i'una defe~ci6; EÜS ... joves s'enorgulleixen cada d1a m~s
de llar peculiaritat. De segU~ue'hi han contribuit les mesures perae-
cut~ries. Fins i ~ot .se,sap de grup~ d'adolescents que s'han enfrontat
amb els escamots, de vegades amb ~xit. Ara, aque~ts els eviten, ja que
eLs comba te a la via pública tenen una desagradable tendl:mcia a traa-
cend1r fronteres enllh 1 a provocar manitestacions de protesta da-yant
les ambaixades i consolats del pa!s.

Aquest any, per exemple, se sap d#una colla que cercaTa soroll i
que ha estat e istematicament evitada, o ignorada, pels organi tzadors
de la Mitja Jornada.'Potser ,cal concloure que aquesta actitud de la
jovenalla ~s un dels motius de la minva d 'eni;usmasme amb qu~ darrera-
ment actuen els escamots. Alguns'profetes ja preveuen la desaparici6
total de la festa, pero hi ha senyals que 1nqU~en els m~s refle~ius.
De hon comenQament, ele escamots ere~otalment masculina, mentre ara,
d,es de fados o tres anya, 8 'hi barregen també ' no í.es, Pero potser s 'hi

~ 'repen~ndesprés del que s'ha esdevingut a la capella d'una funerhria,
on cinc xicots han yiolat una mossa després d'haver acbnseguit d'ai-
llar-la dels seos companys. En aquest moment la policia deu estar cer-
cant activament els fornicadora, perb sembla que no hi ha testimonis.
Fet i .fet, tot ple:ga"tpodria ésser una maniobra encaminada a revisco-
lar el fervor repreesiu d'antany.
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Ara, de violacions sempre n~hi ha, ai bé sole n~ tAut:~'~~~~i~'~~i~
. ~ Bibliotecad' manitatsrepreasors. A fSTor d'ells nomea es pot dir que ~mMMmRMM no B obliden

mai d'adoptar les precaucions anticoncepcinmals m~a acreditades. Mai..no e'ha sabut de cap noia que quedés embaraasada a conseqUencia d'una
' ,

d1aquestes eohabitaciona. S'explica perfectament;aeria grotesc que,
sortita a eliminar minoríes. contribúissin a acré'ixer-les. Deu ser per
aixb que, segone es murmura, tots els membres dels escamota paasen per
un éurset de pxeparaci6 abans dA~eser admesos. Caldr~ Teure si els
ladors ,d'-avuihan procedit amb la mateixa cautela. Rom en dubta.
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Capitol XXXVII

Per qub -tantes presses ? Que poteer el sistema s 'enfonas ? Hi ha
queLcomde éert, dones ~ en les manifestacioDa de les duea noí.es verme-
lles ? Ó es tracta simplement d'un projecte tan llargament madurat
que ja no 'té espera ? Sigui com sigui, el cap de serveis aotus amb
una rapidesa que desconcerta eil Cany:!s, el qual, com qui diu, enoara
no ha tingut temps de treure's el gust de sang virginal de la boca
quan es troba l'home al seu davent.

Es l'endemh al matí, s primera hora, 1 la Serena i la Sequana
dormen beatíficá.ment. Ell mateix dormia, 1 és l'home qui el desperta
amb una pét1ta pressi6 a la clavicula. Un dit de l'altra ma, drec;;:at
a free de boca, 11 recomana silenci. De segur que no eeperava trobar-
se'amb aquell bé de néu de carn bruna, perque, sense vOler, ela ulls,
ae li'n van cap a les forques plenes de peno~b=ra, pero es domina l,

,
amb un gest for9a t , el comminaa seguir-lo a la cuina.
- Esteu disposat a somir squest Tespre ? - 11 pregunta.

A migdia ho tindrh tot a punt,el nomenamentde negociador IDIlÍliJb.

oficial, el passaport 1 la valisa diplomatica •
... Ni una paraula a ningú, pero ... afegeix amb un cop de cap que asse-

nyala 14't).ab1taci~ -. La missi6 es secreta.
En Cany::!sI que en';fa no s 'ha tret iJiason de les parpellee, se les

trega repe t idament i, dis tret J va per omplir un got d'a Lgua, Fin s que
no sent el glu~glu sec de la canonada no recorda que el subministra-
ment ha estat tallat per iniciativa de les noí.ee,

- v6s direu @ fa.
El molesta l 'erecli:i6 matinal 1 un sobtat moviment"de budella que,

par sort, de seguida s'aquieta.
SegonEje¡ cap de serve 1e, to t ~s prpu seuzill. Oficialmen t, tindra

el .cpmes de negocaa r- amb una de les empreses que, a favor del tractat
amb la Potencia, poi- proporcionar-los uns guants centenara de milera
de tones de racione de caapanya , pero extra-oficialment, a títol per-
aonaL, ha de depositar una documente en una enti tat bancaria on bi ha

~
un tal senyor Nortoman.que ja 1'espera.
- D1ners? - obre 1 'ull en Can;y::ís.
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Uni er ltat Autónoma de Barcelona- Diner~ ! - exclama el cap despectivament -. Com Sl.B· tooft aDooe-

da ••• - Perb aleshores es repensa, es mossega la llengua 1, al cap
,d'un m0m.ent, prosegueix -. Es un manuscrit.

- Les vostres memt>r1es ? - bromeja el noa ,
- X1t ! Qu~ crideu ? -'i,1~quiet, treu el cap ai dormitori, en les

noles no s'han mogut. - Est~ bé, - diu tot seguit - : les meves mem~~
,ries. Aquí p,erillen. ,'S-ha s abut, que Lee escrivia i ja ,'hi ha ge n t que
bi vandarrera.

En Canté' es' contempla l"erecc'i6, que ja dura masaa , i s 'excusa:
... Perdoneu.

, "

Quan surt de la comuna, alleujat, el cap de serveis torna a. "

al dormitori, perb en-veureel entra de nou a la cuina. Ell riu :
,-

-- lJs tempta, oi ? '
L.#al t re mUrmure. .:' .~

. ,
- Mentre smu fora J!le'n podria encaer-egaz j,o, de la seva custodia •••

Ja en parlarem després' ...-fa. - Torhem a aquesta missi6 ••• No hi deveu
tenir 1ncQ.nvenient" oi ?H, h"Q .
· -- •• j1íña cO.saque: no acabo de veure clara. Aquest manuscri t val una
fortuna. Qualsevol editor de tora el pagarla a pes d'or. No se us ha
acu~it que,me·n podria ap oderaz ?

:El cap. de e ezve La somr1u.
- Tot 'esth' previste L·original ,~s escra1t en un clau personal, del tot

arbitraria, qué-no pot desx:i!r~r_ningúmés que jo.
, -

- Si ás així, Par qub el TOlen, aquestes persones que heu dit ?

- No ho saben. 1, en darrer extrem, el podrien destruir. De fet" aixb
, ' -

~s ,el que .mibamm es' proposen. Compzome t massa persones.
- Companys vostres •••
- 1, d' al tres, si tus ts más amunt.

En Canyís calla,' tamborineja amb ele di ts sobre la taula de la cu í-.

na .1,o.oaenca a ve ure les, comp1icacions de 1 'assumpte. Pe rqub , digui el
que digui l'a1tre, de'senzill no en,té res. Si tantes ganes tenen d~apo-
derar-se del manuscrit, no deuen deixar-lo ma~ de petja. Probableme~t
l'han vist entr&r a la casa, sabran que ha parlat amb el1 i, quan ~'a-
donin que surt de viatge,li posaran Llebze re :als talons, intentaran de

- . "
despossejt-lo del document i, si cal, 'no vacil.laran a eliminar-lo.

~ B~ ••• - fa -. Em demaneu que em jugu1 la pe1l.
- M'ob11dava de dir-vos que, en marxar, us acompanyar~ u~a16 de vint-

i-cinc mil dol~rs que podreucobrar a la mateixa banca.
Ell b.randa el cap.

- No.

- Tamb~ ho podem fer aix!, si valeu : la meitat aqu!, en momeda' del
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- No @o torna en Cany!a. - Si 'Voleu que us digui

m·agrada menys. Deveu tenir d'altres persones de
que ceneixeu m~s b~ que a mi•••
- Precissment ~s aíxb , que les conec massa. No compreneu que un home

com j o no en té, ni en pot tenir, d #amias ? 1 tampoc no ~s que con!i1
exactament en Vó.s. Patser ~s ben bé el eontra r-í ,
- Costa d 'entendre..
- No, no costa gens,. La Tostra vinculaci6 a l"Esgl~sia de la

O'bjectiva us fa suspeete .'••
- Ah ! Es euspeeta" dones, la secta? 8 s'admira el nod ,

- Del tot. Per aixa Tamfacilitar el seu ingres a la policia. No hi ha
cap manera m~s e1'ic8<; de controlar-le.. Pero e.ra es dana la parliculari-..
tat que nom~sem pot servir 8111> que ~s suspecte.

• /1

~ Cada cop ho enredeu m~s.!B protesta en Cany!s.
- No. gens. Per definici6, les persones suspectes

banda , en ae'se o en poténcia. El nostre sistema és
no s'ba sospitat de ningú sense fonament.
....Per qu~ B.O els deteniu, dones, en lloc d 'integrar-los a la policia ?
- En aquest cas, cal evitar complicacions. No oblidem que els diri-

gents de la secta són ciutadans de la l?ot~nci8. Si voleu, en podem de-
tenir un sota una acusaci6 molt concreta, .comva passar aleshores de
1'afer de la Tossa amb Cunt" per~ una ~etenci6en massa ens obligaría
a donar explicacions. Si calia f~ r--ho, no vacil.lar!em, ~s clar, pero
aquest altre mitjA sembla m~s efic8<;. A m~s d 'evitar-nos conflictes,
eventualment en poden menar a descobriments importants. Ja Teien q ne
us amago res.
- Aixo ~s el que m'estranya.
- Per que? Aquest coneixement no us pot servir de"res. Tambého sa-

ben, el1s, que noens en fiem.
- Holt b~. Pero' d'aixb a que us calgu! precisament un suspecte •••
... Penseu-h1 una mica - 11 suggere ix el cap de serveis -. S1 us tempt~8

de trair-me, ho farien amb l~oposici~. 1 aquesta mai no destruiria
el document; encara que de momentno el pogués l.1egir, el conservaria.
En el fans. no es tracta de res más.
"'"Botser sí ... reflexiona en Canyís -. Es natural que, en la posici6

que ocupeu, siguen retor<;. Pero continuo op1nant que mlfb1 jugo la pel!.,
en aquest afer. 1em sembla que val m~s de vint-i-cinc mil
ta el seu interlocutori, tot d 'una, diu - : Cent mil.
- No he arreplegat tant - el desenganya el cap de serveis -. Cinquanta

mil 1 us asseguro que emquedo pelat.

la veritat, cada co
eonf'aanca pers onee

pertanyen 8 1~8ltra
tan perfecte que mal
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El noi torna 8. f¡aur~ el c~p.

No.'

.El cap de serveis 50&1)21.'a i ha aprafi te per dallar un a1tr cop
d 'ull aldo'rrnltori, on ara-la, Serena 8 'ha tombat i 11 ofereix una pers-
pectiva deliciosa denatges. El so~pir s'accentua. Després, pero, es
gira de nou a. en Cany:fs :_

'-:- Ua far~ una al tra propos-iei6 : c í.nq uantra mil i una partiolpaci6 del
v1nt-i-cinoper cent en el~, odrete d' autor , quan vee publiqui el I!lanus-
crit. l'ncara hi- sortiu 'guanYant. 'Ni> dubneu Que ser un bestsel2-.er.

:r!l ,noi vacil..la.

Uníversítat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
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- - Pod~n p~S8ar !!lolte anys ••• ·
- Nl.ngú no ho 8ap.~ot8 ({oa !'elZf un-a jugada.

En Cany:!.s te.mborinej2 un 001' l!l~6 sobre la teula e la cu í.na 1. al
cap .d 'un moment, pregunta'amb euaví. 't.at r

On aén , tlleoandarins ~!.

El cap de servei}3 no ,86mb,la. g9n s de áOrI)r.~s, pero l' exprestl:16 de
la cara 11 eanvaa , es fa ·oJllbr:!vola f coa ei el z-oaeguée una pena secre-
ta.
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- No ho sé_- conv~a.
C.reie~ 'que poden eude.rr oo az el regim ?

'f.(a~ - No ha sé - repeteix l ',~o5é -. Si no e La "trqbem. potser si.
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Clima

D -

El eiutadh SI) que no ha vist mai ttTemps moderns" ni cap aItra
_ltcuIa 'de Charlot t t otes rigurosamen t bandejadés des que la classifica-

ci6 deIs serveis de Consulta els penja l"etiqueta de "virulentment ne-
gativest' i les colp! amb la infamant taca vermella, es pae sa deu hores
dihries fent exactament aquest gest : allargar la ma, pitjar un bot6

, e.q./~rperqu~ 1~6p~rari que ocupa un lloc al seu davant puguiruna rosca en la
tija d'un vOlant, enretirar la me, allargar-la de nou, pitjar el bot6
segftent••• Ad nauaeam ;'

Per'sort, 1 #empresa ~s considerada i, des de fa cinc o sis anys,
haillstal.lat un s,isteme d 'altaveus que, d 'un'cap de jornada a l 'al-
tre, alterna fragments de l~orat~ria m~s escollida del Director~ him-

, ,

nes oficials i,lectures deIs comunicats d'una guerra que es remunta m~s
\.enll~ de la infancia del ciutad~ S i de la majoria deIs seus companys.

PerqU~ gairebé tots s6Ii JOTes jovep.!ssims i tot. L'empresa no s'ho ex-
plica. pero gairebé tots els operarie emmalaiteixen abans d'arribar als
trenta anys i, si per atzar conserven una salut relativa, llur vida fa-
miloar empi~jora fin~ a tal extrem querepercuteix desfavorablement en
la feina. Tot d' eminencies s 'han ccupa t del problema, la casa ha feto

, 'a~tentics sacrificis econbmics par tal d'aclarir els fets~ llurs causes
, , . ~i motivaciona, +es parets dela Loca'í.s han 'estat repetidament pintades,

cada cop de colors diferebts, la il.luminaci6 natural ha estat substi-
tuida per lllilmsartificials f , a la fi, per una s~via combinaci6 de to-
tes dues , B 'han instal.la t dutxes i lavabos on els millors artistes del
pafa han pintat grans frescos estimulants,plens de verdor 1 de senyore
tes somrients i escassament vestides, a'ha bastit una capella amb dos
conf'eaeionaria ala qua La tothom pot ac.udit lliurement fora de ler:\hores
de treball~ durant la pausa del migdia ,o els dies festius. Prhctieament,
doncs, no s'ba negligit cap detall. 1, així i tot, els peraris conti~
nuen llanguint amb .una rapideea esbala'idora i, segons les darreres es-
te.d!stiques, .eada copm~s precipitada, m~s breu.

El ciutad~ S, perb, encara conserva el seu vigor i, de moment, tte-
baIla 8mb eficacia. sense passar-se cap botó per alt. EIs misteriosos
encarregats que ,es van alternant en el servei d'acord amb unes normes
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tan regulars com desconegudes, no en tenen res a d iv' tal.

pre 1 'han considerat un bon 0perari 1 una persona comBo a ca'

tpt canví ara , El ciutadh 'S, per estrany que sembli,' no ha fet
seus e ompanys quan els al taveus han tocat' "La marxa 1nclement contra
l~enemic". 1 no ~s pasque ignori l·obligatorietat d'acompanyar e1s
h1mnes patri~tiee ! Ho sap des la infancia, quan els hi van fer apren-
dre de membr1a 1 adhuc li donaren unes sumaries nocions musicals perqu~
no desafinés. De moment, poteer es pot creure en una dietfac~i6, pero
1 desprést quan observa el maten mutisme en eentirttLa nostra lluita
exterminadoraU 1 que precedeix de pocs mí.nute 1'acabament de la jorna-
da iabo~i ? n·altra banda"tot ell t~ una actitud r:fgida, una mena
d'expressióobstinada que 11 plega els llavis i li tiba la pell sobre
els,pbmule~ un xic alts 1 sortiteJ

La mateix~ expressi6 amb que, a 'la sortida de la nau, aeull 1"'in-
dividuf vagament entrellucat d 'altres vegades, que ee 1'endun cap a un
deIs despatxos delsegon pis, ordirihriament tancats, on ela espera un
altre home d~ore11es 1largues 1 de car~cter agreesiu, tata vegada que
ataca de seguida, senee embute :

• ....~ l... tI' 1- Ens comun~quen que, aques~ , no ueu acompanya e s h1mnes. H
deu haver unaexplicaci6.
...si.
8 Una exp1icaei6 conTincent.
....sf .. torna el ciutad~ S, pero no prosegueix.

L-individu e "impacienta :
....Apa parle u !
~ He decidit que no m'agradaven •

A tota dos ela pugen els colors a la cara i, a l'unfson, repetei-,
xen interrogativament. incr~du1ament :

- Que no us agradaven ?
No; gens. S6n ofensius.
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.N. ho pot acaban de dir, perqu~ gairebé s'escanya 1 les galtes se
11 emporpren com si 1 "acabessin de bufete jar. El ciutadh SJ¡ coyrfe1no
s 'adonés de res, afege ix :

- No m'importa que em penali tzin amb el descompte de sou que BIIJbaitiuDJII

estableix el reglament.
L"altre, que ha recuperat una certa capac1tat d'expressar-sef mas-9

tegsJ
- 1 per que a6n .. ofens1us ? @

turar les p arau.les del ciutada S
ho vul] sentir dues vega des !

"Pero immediatament a19a el bra9 per a-
-. No e diu 8 no m'ho expliqueu. NoCl8d

'0!19
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- Dues vega des ?
- si; era i davant del comissari.

El ciutadA S empal.lideix lleugerament.
- Qu~ hi té a veur~ el comissari, en amm tot
- De seguida ho sabreu.

Obre'un calaix, d'on treu el
un cap ha obert la' boca, subjecta
careara el gest.
- No vindré - fa -. No ~s cosa de la

L-individu infla el p1t~ redrega

aaxb ?

barret, i l'altrj;que fins ara nom~s
el ciutad~ S pel orag. El xieot en~

policia.
el cap~ les orelles se 11 allar-guen enea re.

- Tot ~s cosa de la policia !'!lO decla:ra amb una veu campanuda, magní-zxfiea; fa un .... cap al ciutadh S i abat una mh 1mmensa i Termelloaa
sobre l-eapatllá caiguda --. Es veu que penseu poc,~ l'aclapara.

L'altre, gairebé furtivament~ 11 esmuny lea manilles entorn deIs
canella.

- No en parlem més - diu, aorneguer.
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CapItol :XXXVIII
·f

Fa dies qué li busco un diminutiu afectu6s i, a la fi, m'he
'dit per un apoco¡>e que t~ la grhcia de fer m's delicat el seu nom :
Vagi. A. ella també li plau. L'hi die ,Per primer cop una tarda que ens
sorpr~n una tempesta.furibunda i espectacular de la quél ens defensem
segons 'la recepta _cl~esiea suficientment posada a prava per la gent de
la oorrtr-ada que temen' els ,'-'axbresi .Les barraques i prefereixen despu-
llar-se en ple camp. Amb la rOba plegada sota nostra~ ene ajacem de
eostat damunt la terra mentre l'a1guat~e?s remulla l-esquena i les nat-

, ~
ges. Tot de l,lamps zigzaguejants 1 espaordidors es donen cita al nos-
tre errtom , on cremen les bardisses·i un ametller geperut. Les pedres
dels marges espetegu~n 1-1'olor de sofre crea una mena de zona magica
que facilita prodigis estranys. La pell ens canTia de color, ene veiem
eubjeetes a fenbmens de levi taci6 rela tivament modestos i qua n , en el
nostre espant, allarguem els aits l'un cap a l#aitre, tot de guspires
blaves ens uneixen les mane. Ele mugrons se li dilaten, se li encenen
en tot de llumetes que brillen entre l~aigua~ i la boca es queixa, ge-
mega~

Gira d.a de eobí.nea, al<;8 les cames separad es , plega ele genoll s
contra el ventre.i, tI8sbalsat, puc veure com els grans llavis mamaee
,amwm s·oeren 1 s'abaixen'cap a l~interior de la tavella, rebregats
per una presencia invisible i compacta que el s arrossega en penetrar-la
Les parets húmidea s'inflen" abracen el fai.ltts, 1 "inserentxen más pre-
gonam errt amb -tot de moviments convu Led us que l' e1xamplen m~s 1 la des-
pUllen fins a ¡~dter. Fascinat, assisteixo al jee desconegut dels
x1ts ellst1cs, a la precipmtaci6 de la matriu que' av~n<;a, de les ge-
lees que .a~espeeseeixen '1,lubrifiq~en-'llhos te meravellosament acnll1 t. .
Es aleshores que die :

Vagi •••
Els llamps es multiplique n, s olquen tot de camins que respecten

la nos tra 11la mh.giea 1 formen com un sostre sota el qual ella dilata
els ulls,ara totalment en .lane. Les sines, escapades de la 1ravetat,
s.,endure Lxen- cel amurrt, .com endutes per les guspires que ara 11 fan els
mugz-one transparents.
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~ Vagi ••• ~torno. Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats
,.1 sento la dolcltaa ardent d'una carn tendra que m'embolcalla, la

Lmpacfbnc í.a d 'una vulva que em xucla cap a un abisme estremi t, el con-
. tac-:te afrodisiac d11nazona aborrissolada contra el meu pubis i la pre-
sencia dubtil d'un ventre que les meves mans abandonen, guiades per
unes al~res mans que pugen cap· als pite; una boca s~esclafa en la meYa
bcea a , sene e adónaz--ne "n , mo,rmo1.o.:

Mama••• Dana••• Nou t.••• MA ••• Mara•••
La -mare de la huma ni tat al<;a els flanes;' m~enf'onsa amb les cames

lligades sobre les ,meves, s 'sprima contra el terra i torna a sollevar-
se 8mb un.'moviment segur, ,conf:iat. L-electrici tat que impregna el camp
ene aixeca del's~l que s'enfanga i, en'l'aire, l·escomesa dels cossos
continua, 's "accentiua ,a mesura que ene' elevem m~s i j o re~eteixo el seu
nom, les aeves advocacions a través dels pobles i de les civilitza-
cions.

Molt a p rop, s'esberla un núvol, l'aiguat ene ailla del m6n circ
dant; 1 una columna Lneandee cent es precipi ta de s de les al tures, cor-
re per la meva 'espina dorsal 1 explota en 1~espasme alQat al meu en-
con~re" entre gemeca que deixen escapar un non, una noms•••
~ Adam, ge,rma'•••

L~ terra ~s f'reda, xopa, i'hi reposo eatenallat, obert de brafos
i de cames, amb la boca bavejant, al eostat de Cunt que encara respi ....
ra feixugament i té els ulls closos 1 els llavis sagnante. L~igua els
hi va rentant, se 1i eemuny pe r- la breu fondalada que separa els pite,
11' ne,teja la fe rida que es tanca.,

Quan em mira, torna a allargar la mh, 1'ara ja no h1 ha descarre-
gues el~ctriquee f3ntre nosaL tres; de fet, la tempesta e lIallunya, la
pluja mínva, ea va e onvertint' en un degotall lent 1 mandr6s.
- Vagi ••• - fai~.
~ sí - diu ella.'

Ho he somniat ?

Ella denega amb el cap.
No.
Ets una maga ? - 11 pre gunt e ,

- Oh, no ! - r1u ~. Ene hem poeee1t _.
Ja no podr~ ser de cap més manera•••

M Suposo que no .. reflexiono.
- T"havia de d1eting1r ••• m'havies

Aix1 ? 1 per qu~ ? - m~estranyo.
- Ena estimem, oi ?

SI.

,
Pero aleshores e'enserioseix _

de distingir - fa, en1gmaticament •
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- Ens hem estimat des de sempre i ens estimarem

No som déus, Vagi - li recordo, recanci6s.
Ella torna a riure.

- K-ho deus have r di t cada vegada '!
- Cada vegada'?

S{. Al Berd,a l'Assia Menor, a Gr~cia, entre ~ls celtes, on era
Ahna, Danu , Dana , Ras recordat tot~ els noma ,
~....Es cert .- assenteixo -. Ro sabies, tu ?
- Ro sé ara. Ens aniremtrobant eternament, mentre hi hagi homes.
8 Pero tu ja no ets la déesa,' ni ho serAs mai més.
- Si el m6n ja no nec eaaí.ta divinitats,. no. Quan ens tornem a trobar,

potser seré en un bordell.
- sí - reconec, i aleshores l'amargor en puja fins arran de llavis _.

Pero vindr~ un dia que em trobaré sol •
...No - em contradiu ella -. Si aquest dia que imagines arriba, ene

estimarem com dos adolescents. Tu serhs el meu primer home 1 jo la
primera dona. Cap de nosal tres dos no prevaldra contra 1 'altre .....S' es-
pólsa una gota d'aigua del mugr6 dret i a19a ei cap -. Mira, ja fa sol.

Recollim la roba que, curioeament no s'ha mUllat, i ens vestim
entre les bardisses calcinades f 1 'dnic senyal, ara, del paa de la tem-
pesta. N'hi ha proa perqu~ ens t~obem en un altre m6n.
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D'un canvi d~mpressions entre lrautor i el negre després de la
dacei6 del capItol anterior :

"- Creus, verament. imprescir,.dible d 'introduir aquesta mena de fe ts en
lanarraci6 ?

Cunt en forma part des de bon comenc am ent , oi ?
Perb i tu ?

~ Noho sabem. M~s val ser previsor.
QU~ vols'dlir'?
Vull dir que el desenvolupament de la histbria ens ~s deseonegut.

Ningú no pot assegurar, dones, que aquee't ee v reLacd on e entre nosal tres
no hi juguin un paper decisiu.

8 En dubto, la veritat. En aquest llibre tot gira entorn dels manda-
rins i (le la seva desaparic'i6. Quan els~robem, si els trobem, s'haurh
acabat. D'acord- afe~iXo en veure el Seu gest -; ens interessa tamb~
de donar'una impress.ió de cOl'ljuntdel contextt del sistema en el qual
tenen lloc aquests fets. Es normal.
- nones de 'qu~ et que í.xes ?
- 'Coneretament, de la importancia que d6nes als teus amora i, sobre-

tot, del t~ fantasi6s .amb que en parles.
09 Fan tasi6s ?
- 1 tant ! Aquesta escena de possessi6 en la,qual intervenen les prime

res mares que han estat capaces d'imaginar totes les civi1i tzacions, .
no respon a 'cap realitat. Si aquesta ~s la teya manera de defugir el
fet que, us v~.u.con~ixer carnalmen t•••

No defujo res. Situo aquesta coneixeng8 al seu nivell.
- Ah !
~ T'~as ob1idat, potser, de qui ~s Cunt ? Forma part d'una secta or-

giastica que remunta ele seus origens, o la seva inepiraci6, al moment
inicial de la humani tat, o, si yols, de l'a seva presa de eonac fbnc í.a,
Qu~ t ~ d "'estrany, d oncs , que ele seus~mors no siguin com els d "una noia

Q.W\normal, corrent ? Ella hi introdueix uns ele~s que els aprofundeixen,
que els donen una a1tra trascendencia •••

....Prou que ho veig !

- No siguie irbnic. Una noia aix!, una secta aixi, nom~s pot exis~tir
en un ambient mólt concrete Seria una 11astima que no el capté8*im~
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:bu, en 110c de fe r-li el j oc. •• vull dir

~iesde mostrar el teu escepticisme.
~'Ah~ si·'~Ipar q~~ ?

'- Perqu~ no hi pots -creure,. carall !. .
., Tampocno puc creure en t'Gt ai,xo al tre, en aquest clima de persecu-

.c16 i d'arb~tra.rietat, en aquee ta estúp1hda histbria d~uns mandarins
que .es fan fOiledissos.

, .
- Si ho es~em vivint !

Ja ho sé. Pero no ~s racional.
- No, aixo no -'reconec, pensar6s.
~ A1eshoréa, si aceeptem una 1rracionalitat, per qu~ hem de negar

:r·alt"ra ? Si vols que t'~o ",digui, totes dues s'avenen perfectament.
- 1 el lector qu~ hi dir~ ? Ei has pensat ,,?

....sI. Cree que 'eal exaspérar-mo, dur-lo fins al eapdavall de
ditat en'qu~ viu perqu~ r~accioni constructivament. '
•. Ñagn:!fi.e ! Heus ac:! -que estem eserivint un llibre

Mai'no n1he dtibtat.
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En un indret molt precis del cel~ les coordenades del qual no han
estat ma.i revelades, penja cada dia una mena de núvol-objecte, sovint
perfectament visible ~n el cel cIar. De nitt sol desapareixer o, més
ben dit, es trasllada a un altre punt de l'horitz6.

La seva ~orma recorda m~s ·0 menys vagament la d'alguns platets
vOladprs como els que han estat Tistos- a d'altres llocs, i els entesos
diuen que també fa pensaren ells la brillan~or metal.lica que despr~n
quan el sol hi incideix en un determinat angle .Per si fos poc, es par-
-la, encara, de la seva sorprenent capa cf tat de maniobra, tata vegada
que quan es desplaya cap al seu refugi noctur.n~ engega, valgui la pa-
raula, a' tata veloci tat, sense que s 'observi una acceleraci6 progressi-
va, ~, en general, descrivint un angle tancad!ssim que cap a~eronau
humana no ha aeonseguit.

Tot plegat ~s pron curi6s perqu~ hagi estimulat la imaginacid o-
ficial, la qual, obsessionada com esth amb la desaparici6 deIs manda-
r~ns, ha volgut relacionar tates dues coses. A hores d'ara, els antics
reunits a la Tossa s'han convertit ja en uns ~ssers fabulosos capa90s
de les m6s exquidides extravag~ncies; no pot descartar-se dones la pos-,
sibilitat d'un contacte amb éssers extra-terrestres 9 fins 1 tot la
invenci6, per part deIs seus científics, d'un vaixell aer1 que imita
les caracteristiques d"aquells vehicles que, segons les czbní.que s, ja
trobem a l'alba de la civilitzaci6.

Fracassads dones l'aventura marftima que ha causat tan sensibles
p~rdues a les lorees de la peu , el govern organi tza 1 f' operaci6 Perigeu,
en la qual intervindra dnieament un nombre molt reduit d'homes, tots
altament-,especia~itzats i hdhuc supe~espeeialitzats U1coP han llegit
els vuit-cents noranta-tres volums de la Biblioteca Phtria eaassif'cats
sota l'etiqueta de "Fenbmens atmosferics art1ficials".

EIs preparatius oulminen amb una benedicci6 de primera classe que
1 Església Regular es digna' d'oficiar d"amagat del reverend Prick, ob-
jecte de gelos1es cada dia més mesquines des del c~lebre veredicte
que el protegeix de persecucions al descobert.

Es aixf com un matf resplendent, d'una diafanitat absoluta de
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re" tres cacee de la darrera f ornada , procedents 1 d:~&í~.Ji(i~'W

, , Biblioteca umarntats,tria ama aeronautica de la Pot~ncia, s'alcen agilment del camp mili-
~ar numero 3XI 1 emprenen.~n viatge velocíssim cap al suposat OVNI.
Les 1nstruccfons s6n cIares i comtundents' : Sobre 1 sota volar el mis-
teri~s .apare Ll., .contomejar-lo i estudiar-lo des de la mínima distan-
cia possible 1 captar-le. des detots els angles, repetidament, amb
les camba-es.fot~grAfiqu es n1 tra,;lOsensib1esque, com e1s avions, pro ce-
deixen d#una empre'aa' de la Potencia. Si l'objecte 'es mou, prosegueixen
aquestes i?t.ruc?ions,cal seguir-lo fins al seu nou emplagament i re-
petir les observac10ns indicades tant en aquell indret com en el curs
del viatge. Els caces no atacaran l"'OVNI en cap cas, ni si hi ha pro-
vocaci6, pu1x que llur missi6 ~s pu:rament infomativa. S1 ca1gu~s en...

.'. , . .taular combat, se n ence.rzegazí.en uns altres tres caces que, a la ma-
.. ,

t.e~xa ho ra, aix-equen el, vol del eamp militar' 5IX amb 1nstruccions
de formar un sostre protector,protegit, al seu torn. per un segon sos-

,tre d'aparelle sortits del c~mp militar 4XI •.L'operaci6 comporta enca-
ra la. intervenci6 de tres bombardera pr ove'fts de xarxes meta1.liques
extensibles i amb capacitat suficient per a capturar, en cas de necee-
sitat, la presa misteriosa'.

Sinó que, un cop dalt, resulta que no hi ha presa. Els avions,
que· esguien per les coordenades que el comanament e1s ha faci1itat,
reporten a 1·estaci6 de terra la desaparici6 sobtada1 i 1nobservada,
de l'OVNI. Aixb no concorda gens ni micaamb les dades delrcamps,
des deIs quala l'objecte continua essent perfectament Tisible. Els
pilots s'obstinen a assegurar que sobre i sota volen un espai net,
1nocupat. Els caces encarregats de la protecci6 he confirmen. Un ofi-
cia1f afeixugat pels auriculars, crida :

f

....S1 no pot ser ! Us vei.em ! Este u a la. dis.tAncia c<;ltrectadel vehi-
ele inidentificat !

- No hi ha cap vehicle - replica el,comandant de fum.ammm l'esquadreta
Ens distingim perfectament 1 entre nosaltree no hi ha res!,

Se 4'.lsordena que s'a tansin m~s al suposat objecte 1 els caces,
a tres nivel1s diferents, es van ap1egat fins que, des de terra, sem-
bls quefregin·la nau m1steriosa.

. .' ,....Compte .1 .... exclama '1nvo1unt~riament 1 oficial dels au:bicu1ars.
No hi ha cap c·ol.lisi6, les ales deLs aparells desapareixen d1n-

tre el cos estrany 1 en tornen a emergir sense dany, sense que els pi-
¡ots hagin e.stat cone caent a d 'una presbno La •••

Al cap de dUes hores de 1Il8niobres infructuoses, se'ls mana de da-
val1ar·1 immediatament, ates· que elsaparells fotogr~fics han funcio-
nat a la pe rfe cci6, eis~~criics del .laboratori proc ede í.xen
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les plaques. Totes confirmen les asseveracions de] ilri.slt ti) o d lona

Biblioteca d'Humanitatsno hi ha res.
Perh l~objecte suposadament extra-terrestre continua a l'indret

acostumat; ho poden veure tote, 1nclús els aviadors que ara no paren
de renegar amb gran descora t jamen t del mini stre de 1 ~Església Regular
que, deapr és , es veura obligat a repetir les ce rdrnondea de benedicci6.

El ministe~i, consultat, es mostra incredul i reparteix penjaments
i amenaces amb una generoaitat !hcil. Els pilots s6n reilevata i, pro-
.isionalment, ingressen a les masmorres subterranies del camp. n'al-
trs pilota de .reserva els substitueixen i, un cóp m~s, els caces vo-
len cap a l'atzur, ara amb un doble carregament de mapes celestes •••

A 'les quatre de la tarda s'han fet ja cinc sortides. la darrera
al tra vegada amb els pilots prime ram en t empresonats, car els serve is
a ez-onautrí.ce han esgotat .Lea existencies de gent suposadament qualifi-
cada. 'Res no ha canviat, perh.L'OVlfI, que des de terra no s'ha mogut
de lloc, ni un sol cop no ha 'estat vist pela cavallers de l'espai o,
encara pitjor, per les cambres fotografiques. Des de dalt, no existeix.

Cap a. les deu, una assemblea de savis reunida apressadament en una
cambra insonoritzada perqu~ poguessin cridar, conclou, gaireóé per una-,nimitat, que no pot decidir res sense disposar d'una analisi detallada
de les condicions de 17atmosfera des del dia en que fou observaea la
presencia de liobjecte; aquesta analisi inclourh especialment un estu-
di dé temperatures a diferents nivells des de l'estratosfera a la su-
perfície de la terra, un grafic perfecte de l' orientaci6, natura,- al-
Qada i velocitat deIs vents i un calcul acurat del grau d'evaporaci6
d·aigUes de rius i mars. Se'n faran divuit copies triples, una per a
cada savi.

A les dotze,mm~ un sots-secretari de les forces voladores
~6 encarregat de cremar l~informe íd'adreQar a l'assemblea un acús
de rebut i l~agraiment pels serveis prestass.

L"endem~. a trenc d'alba, un exerc1t aeri compost 'de trenta-dos
bombarders i seixanta caces surt del camp X2X i s#adreQa a l'objectiu
8mb ordre de travessar-lo. Des de terra' s'observen, perfectamep.t les
maniobres : la primera passada, la s egona passada i la terce 1.'8. passada
de la totalitat de les forces. La darrera, pe r-b, ja h1 era de m~s; en
aquell moment l'objecte inidentificat ja havia deixat d'existir.

Si fa ,no fa a la ma,;,teixahora, una menuda plÜl.jamolt circumscri-
ta queia sobre l'edif1ci local de la Delegaci6 del Director i els seus
encontorns immediats.

Algd ha relacionat tots dos fenonems, pero en conjuntl com de to-
tes les coses inexplicables·, se n'ha pariliatpoo , Es poss1ble que h1 ha-
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gi contribuit l'actitud deIs organismes oficials, . ~ ~ ~~~~~

Bjblioteca d'Humanitatsre'celosa. Un diari que s'hi ha referit, ha estat suspes sine die, i
se sap d'algunes persones penyorades (1).
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,(1) Un meteoroeeg,de la meya coneixen9a m~s perif~rica, consultat, as-
segura que ~quest fenomen no t~ cap explicaci6 cient!fica i afegeix qu~
per la, seva bánda" ereu que tota la histbria ha estat inventada per a
desprestigiar el govern. Troba donos natural que hi hagi hagut san-
c í ons , i fins\i tot opina que han estat poo severes. No sé si pot in-
fluir en el seu criteri el fet que acaben de proposar-lo per a una dis-
tinci6 academica •••
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Capítol XL

A les dues, de trehta' indre ts dif erents de la ciuta t, e 'han
pat per vies i places tot de colles de gats negres amb 1nscripcions
blanquee.

A dos' quarts de tres, una al tra quanti tat, indeterminada de gats,
ara grisos, pero també amb in.cripcions al dors, ha envai t les esta-

(r ) ei ons del met ro ~
i~9a A les tres, uns contingents m~s redul te de la mateixa eapboLe ,
'J:sq sin6 que ara blancs i amb Lns crmpcf ons negres, s'han fet visibles
ee!; prop deIs edific is oficials.
rot o A dos quarts de qua.tre, m~s gats, aquest cop de tots colors, han
.u!'t penetra t amb llurs 1nscripcions en els magatze~s m~s c~ntrics de la
,a..t;t urbs.

Una al tra ofensiva de 1'underground.
A les deu, una noia ha sortit al carrer amb una cabra que, entorn

del'cos, duia dibuixada una bandera a la qual srhavien afegit dues mamamm.- faixes más de 'colors.
A dos quarts d'onze, dos xicots passejaven un cavall pintat també

amb la bandera, sin6 que, aquesta era incompleta.
A les onze, quatre persones, un noi i tres noies" conduien amb

bastons una vaca en el dors de la qual s'enereuaven dues banderes, una
de curta i una altra de llarga.

A dos qua:fts de dotze t s is neí,s i dues noies escortaven un gos
llop adornat amb una Llacada que al terava l' ordre de les barres de la
bandera. '

,"A les dotze, un grup de setze nois i noies empenyia un ase deIs
flancs del quaL penjaven els colora naca onaLs, tan barrejats que era
difícil d'identificar la senyera.

A dos quar-tis d "una , vint nois i dotze noies cozr í.en darrera un
brau de cua nerviosa que anava ventant d"una pand;a 1 'al tra una mena
de llene; que quadriculava la bandera.

Totes aquestes persones. vestides amb una túnica on es llegia
uPer-un govern del poble", han estat, immediatament detingudes.
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Coa ~s natural, no s'ha detingut cap d'aques 1 A

Hliín:tlnitatscaptura de qualques exemplars~ tote negres amb excepc~ de blanc,
ha permee de veure que en tots ells ea repetia la mateixa expreasi6 :
"Som el futar !tI

A les cinc, quatre ramats de bena han penetrat als ravals 1 des
d'alli, menats per una dotzena de joves de tots dos sezes, han pogut
progressar sense destorb fin s a la Via Circular.

A dos quarts de sis t els grans maga tzems s 'han vist de nou pertor-
bats, ara per la pres~ncia d'un sens fi d'ocella que han sembrat la
confusi6 entre la clientela.

A les sis, 'Yint....i-dos individus Testits de ramblers han passejat
una r~cula d'eugues prenyades pels .,estíbu~s i sales d'espera de les
estacions ferrovihries-.

Tots aquests-animals. inclosos els ocells (sin6 que en ella eren
m~s petitaV,portaven unes tires de roba blanca en les quals es llegia
"Cada die som m~stf.

Aixb no ha privat els agents de l'ordre d'empresonar els falsos
ramblers i els ~alsos pastors. Alguns deIs animals encara continuen en
llibertat; els altres han fet cap al' escorxador.

A les set, una trentena de nois i noies amb el cap rapat al zero
i els ulls protegits per unes gruixudes ulleres negres, han desfilat
pel barri universitari &arrera una trentena de gossosespecialment en-
trenats per a la conducci6 d'invidents.

A dos quarts de vuit, vint individua m~s, armats de bastons blancs
davallaven lebtament i a les _palpentea cap aIs barris eO-'l!lercials•

A les vui t, un al tre escamot de cees que es movien en filera in-
dia, cadascun d'ells ben agafat als faldona de l'am~ricana del xicot
que el precedia, hai completat unes quantes voltes entorn d'un deIs
blocs de cases del barr1 nou.

Ees forces de la pau els han incautat les pancartes,que deien
n~l poble es mou", i els han enq uibit en tot de camionetes que moments
després desembocaven a la comissaria.

Mentre tenien lloe aquests fets, tO"t d 'operaris d'una empresa pu-
bliclt~ria anaven empasti~ant parets 1 tanques amb-un poster gegant,
de tres metres per tres 1 mig, on una noia de d1me.:nsions naturals 1
d~aspecte suggest1u no ha tingut encara temps d'acabar d'enfilar-s.e
les bragues :fina delt de tot del cul, part del qua,:l exposa, dones,
a les mirades malicioses. Ele sostenidors, que s6n de la mateixa marca,



encar~ no se'ls ha cordat i, per sota, se n'escapa eD ~m~~a
radament incomplet per culpa de .La p.ositu:r:a,entregiraBJ~~t' n una an-
da, a continuacid del nom del fabricant, una llegenda en lletres ~au-

I .

rades explica: "S6n tan facils de treure com de posar".
No se sap que, ámb motiu d'aquest afer, hi hagi hagut cap deten-

ci6.
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Els anbnf.ms ja sabe n el eami de casa; la. prov a ~s que aquest, el
tercer, m'arriba tot i que porta l'adre9a equivmeada.

El text" eserit amb ',tinta vermella,que vol passar per aang , da-
, ,

munt un papel' de barba tan tacat i greix6s que prQbablement ha ser-
vl t per a embolica l'aLgun producte de cansaladeria, m'ata ca sense com-
passi6, 8mb una ferotgla no exempta de pintorequisme :

"Al Canyet n'hi ha de m~s dí.gnea i ja fa temps que t'esperen. La
corda s'acaba. Les Dostres condicions són : destrmuci6 immediata de
tots aquets deliris i~famants que,com un traidor que ets, deus voler
pub'lt caz- a 1,1estranger; retira da, igualmerit immediata, de tots els
monstres 8mb que has ofes repetidament la p~tria; penediment públic
de les teves faltes 1 confess16 plen~,prop d'un sacerdo~ de més de
seixanta anys; cenf1nament a la vida privada durant un periode no in-
ferior a tres anys; reconeixement per escrit de la legalitat democra-
tica que s'ha donat el nostre poble. Et ,volem veure freqhentar els,.temples, les oficines governamentals 1 les ce,rimonies de maraeter

\ '" ,patriotic. Tot aixo s"estEm a la teva ebmp'lí.ce Cunt,la gran bandarra
de Sodoma 1 de Gomórra, f1lla d'una vadella i B~Asmodeu. No permetrem
que desmoralitzeu la ciutat amb les vostres ,prhetiques contra natura.
Ull ví.u, dones ! Preparmm ja 1~ torxa que carboni tzara les seves ver-
gtnyes 1 el ganivet dels eunucs, Via fora' els emancípats ! Visea l'or-
dre eternalment estable rt !"

Ero penso que són els mateixoe
misslva sense firmar, ein6 que ara
crle. Per ser gent que, com deien,
fet i fet, em tracten fo1'98 bé.

que em van enviar mam la primera
ja saben quina mena de llibre es-

o.,
no repei1~xen els avisos, trobo que,
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(Capítol XLI

A seguiment de les darreres manifestacions, les autori tats han
pres una d~cisi6 greu. Ben cert que ,_des del punt de vista oficial,
hi ha una bona justificaci6 : les 'presons s6n plenes i els detinguts
s 'atapeeixen ja pela corredors, pels quals ~s impossib.le de circular.
Cal afegir, també, que ens trobeJIlen p.Lenes vacanoes de la magistratu-
ra 1 que, per tant, és impossible de fer compareixer tota aquesta ger-
naci6, predominantment juvenil, davant els tribunals. Es preveuen,d'al-
tra banda, més detencion s nombrosesque complicarien encara el proble-
ma. En virtut de tot aixb, com sembla que diu 1 "ofici de circulaci6
1ntérior, els 'poders han acordat "la remoci6 d'un setanta, coma, di-
vuit per cerrt'deLe empresonats ti.

L~ordre ~s duta immediatament a la practica. A dos quarts de dues
de la nit 'surten les primeres camionades de nois 1 noies, rigurosament
separa ts per sexes, 1 les forces de la pau a les quals ha escaigut

"aquest comes les descarreguen en un ample anfiteatre· que s'esten en-
#

tre uns penya-segats 1 la bedia de la Calavera, tradicionalment anomena
da aix! des del temps deIs p1rates provocadors de naufragis.

Els executors ·els segueixen en una caravana de cotxe~egres i
sensematríeula que, per desgr?lc1a, es' fan detenir per un motorista
del Servei Vial massa complidordel seu deure i totalment ignorant
dels acmrds governamentals. No queda més remei que deixar-lo malferit
en un rao é de cuneta, on s'escolarh tranquil.lament fins a 1 'alba, quan
dues senyores afeccionades als lepidbpters descobreixen el seu cadaver •

.A la bad.~.a,els guardians no executius han fet estendre els détin-
guts e~ un ample semi-cercle,'d'esquena a ies roques, pero no hi ha
hagut temps.de lligar-los ni les mans ni els peus 1 la jovenalla es
tra indisciplinada. lii ha canv1s de posici6 segons les afelnitats'elee-
tives, corregudes enjogassades 1, en l'ombra, alguns 1ntents de coit
que 86n interromputs a 1 'acte peto les forces de la pau , cue tbd í.e s de la.
moralitat pública.

L'arribada dels executors lleugerament ajornada per l'1ncident amb
el motorista,· transfo:rma immediatament la situaci6. A la vista de les
metralladores que hom instal.la a free d'aigua, nois i noies, tots ben
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acostumats a una vida dé risc, es llaneen endavant 'h' ~~HM ~~~_

Los , ,fidel,s com s6n a un 'credo de no-v1oHmcia, desborden els servi-
" '. . , ,00rs de les. ar¡jles i'es pre';cipiten a la mar. No tots hi arriben, pero.

Els executors, refets, canijien'1~orientaci6 de les metralladores i,
ratxa darrera' ratxa, van ségant les siluetes ombrívoles retallades con-
tra la lluna~ Els telefons de Qampanyaentren rapidament en funciona-:. .
ment i, al cap de deu minuts, tot de barcasses POliciaques abandonen el
ports prope~s isalpen a l'encont~e-del~ fúgit1us.

D'al tres camionades dé'semboquenj a a la pla tja, on encara ama se
senten cri ts i esp'et.eea d "armes, 1 más nois i noies salten a la sorra
m~rtal. Uns quants,perb, hBn aconseguit d'apoderar-se d'un dets camions
l' el vehicle rodavelocment cap als botx1ns, escombra les metrallado-
res' 1 persegueix els homes que' ara disparen amb les pistoles. Un motor,

" " .

toeat, .explota,. i. una gran foguera 11.11l1llinacorregudes i combats, els
fugit1us que s.uicidament imiten els seus precedors, cap a l'aigua, o
1ntent.en 'd 'enfila~"'se pel rocam. En un meó torna a funcionar el tel~-
f'on i, desde la ciutat, más cotxes carregats d' executors empzee sn el
camf de la badd.a, ;,.

'Nois 1 n01,es esparv erats i a punt de renegar llurs conv1ccions
pacífiques recobren l~s met~alladores'plenes de sorra 1 ja inservibles,
les. alcen amboun gest de gegazrt, pero des de l' ombra encara h1 ha. qui" ,

fa foc a ll)espera deis novells botx1ñs .que•. tot just arribats, i sense
saltar deIs autombbils, netegen la pla tja de siluetes. No tats sbn
morts, perb; n'h1 ha que han eacavat la .soz-ra i s'h1 amaguen, 1 cal-
dra. que els executors els cerquin de s.ot en sot abans de' girar-se cap
als que pengen de les roques, d'on cauen com fardells gravidíssims sota
1"impacte de les bales.

La '~ai1g i la phi vora han lUIlSm des'brida t els 1nstints ja prou ele-
mental's deLs bo~x1ns i ara n ',hi ha que es deixen caure contra les fe-
melles 1 barregen llurs sospirs voluptuosos a la ranera ango.í.xoea de
l~s moribundes. Al, cap de deu minuts el treball de violaci6 ja ~s siste-,
matic i alguns deIs homes, embriacs de luxnria, atquen fina 1 tot els" ,mascles.

Uns ~uants escapols de' la primera onada de víctimes tornen de la
mar, persegui ts per 'les barca ss es , i escometen els fornicadors amb peus
1 aane, pero la policia nautlca ja desembarca i s "afegeix al' orgia
que ara no respecta ni'elS morts. Fins a 1 'alba , els executors s'ati-
pen de oarn , 1 aleshores'. encara poden tast'ar un x1c més de sexe frese,
quan amb la Ll.um descobre1xen tres no í es gairebé miraculosament arrau-
lides en una es treta cor'oní sa , de la qual ja no han pogut passar. Els
darrers h~mes, pero, ja posseeixen altre cop cadavers.
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Després hi ha la tas ca ingrata d' enterrar-los .la 't-t at a IDnrversi uto oma e

al peu del roquis,~ar on els pdlicies, esgotats, e:xca'\Q:i'o1wmca;'eJ$lrr$

ficials i 'proTisbries sota la xardor 'd'un Bol que arrenca de la
tot de ferments m~lsabs, rapidament· detectats 'per les BUS de rapinya
contra les qual s s 'han dedefensar amb,les cufa te e de les armes inu-
tilitza.des.

bntre els executors es constaten·tres baixes, una d'elles la d'un
ximot ros que, estranyament~ ~ mort escanyat~
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En el' seu afany de presentar al lector una 1nfo~c16 tan comple-. ~
ta com les circumstancies permeten,l'autor no ha estalviat esforQo8
ni despeses (que poteer repercutiran en el preu de venda del volum)
per afer-se amb la fotocopia, en exelusiwa, d'un document d'innegable

. ~
valor hmmh ..Es co~s'eientt alho~, de pIfBervar per al demA un d'aquests
textos que tenen una gran tendencia 'a desapareixer delsarxius ofi-,
aials, de les b1blioteques públiquee 1 deIs dipbs1ts dels temples cada
cop que, m~s -o menys 'periodicament, les clvili t zacaons fan un auto de
fe 1 pretenen de recomenQar a zero. La destrucci6 deLa pergamins sa-
grats d~Eules1~, del L~ibre de les Sibil.les o de la Hist~ria Ftnícia
d~ Sanehoniathon, en a5n un bon exemple.

Amb orgull, dones (1, recordem-ho, en exclusiva)~ introdueixo
ara, i sense que áerveixi de precedent, un
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Carta que el comissari adre9a al Cap de .Serveis l~endema passat
del aeu eonfinament :.100 ej"
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Amic i col.lega : la ni; porta eonsell. També en porta l'estada
al calab6s. Apro~ito, doncs, d-un aoble consell, i en aquest sen-
titde segur que fins es pot dir que s~c afor;tunat. En un llarg
auto-examen, he anat recordant tots els moments m~s sobresortints
d·una historia que tots·dos hem contribuit afer i de la qual ja
~s imposaible de separar-nos. Des de la fosca, he mirat la nostre
obra i he trobat que era bona. Sempre hem perseguit la felicitat
dela homes i s í , de vegades, els hem hagut de perseguir a ells,
era encara per la seva felicitat. Guiate per una alta exigencia
moral: de perfeccionament i d'ordre tela nostres actes ha..:n'estat
sempre sincers i inspirats. Hem serTit amb honor i amb amor des
d"un ll'oc responsable i sobiranament aeLeote , Pero es 'pot servir
des d'altres llocs, també; avui, per exemple, des d'aquesta cel-
Ia, com a detibgut~ com a castigat, com a transgressor d'unes nor-
mes que cal respectar sempre. En aques t mome rrt,'s6c potser l~os-
tra m~s alta, la confirmaci6 més plena', de 1~esperi t de· justicia
que mou'el nostre sistema. Aquest esperi:t no es podria manifestar
sense un- culpable, uns cUlpables.
Es aquesta le 'reflexi6 que ara capgira el meu concepte del m6n i
m'obliga a aprofundir en una problematica que j des de da!irrerala
teuIa del meu despatx, mramagava una de les seves facetes. Perqu~
ara veig ben clar que ells, els culpables, s6n tamb~ necessaris.
Sense.ella no hi podriahaver obra bona. Participen, per tant, en
aquesta obra, i h1 participen inclús I!es d'un Ll.oc escollit, ....

tota vegada que sense ells el nostre ordre s'ensulaiaria
.Combaten, dones, al nostre eostat, s6n dels nostres. Ac! es mani-. .

festa una mena d'harmonia universal que ene agermana en una úni-
ca finalitat. Que bell que ~s, el nostre ordre, contemplat des d'~
questa perspectiva! Ara es veu com l'obra humana s'encamina a
una perfecci6 superior que nosaltres hem servit per para intuici6.
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No ~s pas petit, el nostre m~rit, pero més gran s
servei, ens assisteixi l~l~nitud de la consciencia.
col.lega, d'haver-me qonat aquesta oportunitat. Si no em sentís tan
hunn L, exuLtiarfa, Al capdava Ll , potaer s6c un precursor, el precursor.
Ho he de creure·quan mai no he sent1t expressar per cap dels nostres
co1.).abo:cadors imme dia ts aques ta gran ve rit at : som només una part de
l'orare,i ells en s~n l#altra.

Heus-nos ací situats tote en un mateix nivell de licitud,en un
mateix gran de dignitat, en una mateixa situaci6 de respecte. Amb el

e LeD benefici, per part d'ells, que els ha escaigut el paper més ingrat, la
tas/ca'més penosa i més sacrificada. com pot estranyar-noa, a la llum
d'~aquestes reflexiona, qu~ es mostrin optimistas, riallers, plene de
fe 1 d'esperanga ? També nosaltres, aibá al'seu lloc, ens sentiríem una
prev~legiats. Es eLaz' que en aixoparteixen d 'una concepo í é ,erranie de
la 6ituaci~. ES,deixen enllueraar per les apare~ces. Per~ so~inc que
no els ho podem retreure. M~s blasmable em sembla una certa actitud, 'de superioritat per part nostra. Pero no discutiré aquesta detalls,
f~cilment esmena b'Les ,

, Importa 'en canvi de precisar que en l'adscripci6 inalterable d'uns
1 altres a unes funcions determinades assetja el perill d~immobilit-
zar la nostra marxa ascendent cap a aquell ordre que esmentava; els
homes ~ lim1 tatsa l·ac'omplimen1(exelusiu d'un deure ~ostingut 1 ~ense,modificacions, ten4eixen a encarcarar-se, a perdre d1namisme, i aixo
~s funest. Se'n despr~n com seria de desitjable de procedir s inter-
canvis regulara entre les forees de la pau i les anomenades forces

, eDI1.f ff.o&.c',subversives. Cal que tothom .. ,."$ l~altra meitat del total que per-
met al nostre sistema,de sobreviure i de supe.:rar-se. Si es feia així,
hi haur í.a, de' segur , un aecEüermnent cap a aquesta supe rae í.é que ~a

,i ha estat eempre v eL nos t re objectiu. La justícia que' ens inspira no
hi patir1a 'pas gens, tota vegada que ella'dnicament exigeix la pre-

.... 'sencia de totes dues f'or-ees , sense pe rs.onaLa tzar en els seus compo-
nents.

El paper 8e m'acaba,amic 1 col.lega; el carceller només ha acce-
dit a proporcionar-me dues quartilles. Pero no hi fa res. No cal que
elaDor1 aquesta mena d 'il.luDlinaci6 que, te t d 'una. ens d6na la clau
d.'un reeiximent rapid i perfecte. Medi teu-hi. fFRB! Hi ha ev í.dbnc í ee

~' 'que s 1mposen totes soles, i aquesta n'~s una.
A tall de favor especial, us demanaria que em comsideréssiu el

primer subjecte d#aquest intercanvi tan ple de promeses. No vull cap
més reeompensa •

Ben'vostre en el Director,
Firmat pel Comissari
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Ens alegra de poder comunicar a tets els nostres amics que la
persona a la qual devem informacions tan reveladores com les que ana-
vem publicant sota la rúbrica "Ou.La de papereran., ja torna a gaudir
de ilibertat. No pas pe rque se. l~hagi exonera t oficialment, a resultes

~d 'una acci6 judic·ialt sin6 'perque va escapar-se de 1 "indret on era de-
. . ,

tinguda. Comella mateixa ens dí.u, la persona que n1és digna, (de la
llibertat), "si no la hi donen, se la pren" ~

Advertim al lector que faria mal fet d~1dentificar aquest
amb el sexe de l'1nformant en qUesti'. Es a posta que ens hem
del mot persona, que no compromet a res.

Per acabar, ens plau de felicitar, des d'aqu!, l"eschpol que ha

donat tantes proves de decisi6 1 de coratge. Per molts anys !
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Enunciat deIs esdeveniments sensacionals que han tingut 11.0 en
e1- curs de les ··dues setmanes d'escorcolls i de mo1esties a que tots
dos, negre i autor, ens hem vist sotmesGS a ~e~de la fugida del nos-
tre smic (e amiga), en la desaparició del qual s'ha eregut, erronea-
mentt que pOdíem haver partícipat :

Brutal assassinat de 0any!s l~en~emh passat de la seva arribada
a la Pot~ncia (veure pagi~es següents).

:9 árfis

m 19b
Brutal violaoi6 del reverend mam Prick com a oolofó d'una testa

.rgihstioa (veure pagines subsegUents a les segUents)
¡tsaaó Brutal enterrament d 'en Oany:fs, elevat a la catego ría de proto-

mtrtir bis (veure pagines posteriors a 1essubsegUents de les següents)
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En Canyís ens ha estat arrabassat en plena joventut, a l~edat di-
vina de trenta-tres anys 1 víctima, com es rwnoreja, de maquinacions
f'Osqu:lssimesque, ara per ara ; no seran poead es en oLar-,

A la capital de la Potllncia's$havia instal.lat en una suite de
l~hotel Milton, de prime~ categoria, on tot seguit es va saber fer a-
gradable ai pers onal per La generosi tat -deL seu .tracte i la correcci6
amb que els faldons de la camí.sa Hawaiana li queien par damunt deIs
pantalons. Prou intel.ligent-peradaptar-se immedia~tament als usos i
eostums del país on el dnia la seva doble missi6 confidencial, un deIs

." ..
seUB primers actes fou sol.licitar del grum l'adrega telefbnies d'una
call ...girl e.spec1alitzada 'en el servei -d "ee trange r-s,
. En devia quedar prou satisfet, tota vegada que v~~tenir-la per
1 'ende~a, si bé aqueS~eOifmb 1 ~afegim.ent d'un comp anya de la noia
.que se~ls reunt en el transcurs del sopar. Aquest esperitd'in1eiati-
va va a.cabaz-de guanyar"'71ila simpatia deIs empleats i ~irigents menors
de l'hotel, els ~uals en tot moment el van traetar amb cIares mostres
de predileeci6 •

.En aquell moment, negligint potser una mica lesseves obligaeions,
ja havia Tisii;at tats els indrets m~s remarcables de la ciutat : de
dia~ esglésies, museust sluma i vessadors d'eseombraries, on va tenir
oea~i6 de fer la conei~enga d'algunes notabi11tats locals, sobretot
pOlitics i. eseriptors adinerats que la seva companya va presentar-li
en termes afalag.adoe~ que indicaven una perllongada i substancial in-
timitat; de nit, els més ,afamats locals d'eXhibicioniame anatbmic i
\ina caserna de bombers on se l'homenatjh, coro sol fer-se amb tots ela
Tisitants d'ultramar~ amb un uniforme'vell.. .~ .

Les hoz-es de la matinada sembla que van ser més tranquil.les,
entexamenttranseorregudes en el repbs del triple llit de la sUite,
forga, familiar a les duea noies, si bé cal remarcar que en cap instant
no feren al.lusi6 a possibles visites anteriors, de segur que tamb~
aprovades pel grum" un noi d'ulleres gruixudes decorosament proveit
amb una voluminosa agenda plena de dades adrecas i descripcions como-
dament catalogadese
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El dia següent~ ja be n descansat, en Canyis "\lIbi it a ~ee r

. ' ,-. ~ . Biblí ueca d'Humanita.tst~tat'bancar~a amb una cartera ben ad hoc que onten~a.I 1naprecJ.ao.le
Al' ~ re- If.can

manuao r-í.t del cap de serve is; un mister •••• tír"*T!9 el va rebre gairebé
immediatament f , ambdiscresi6 1 sigili, va dur-lo al departament de

, les caixes fortes, al subtiez-ram. on el document fou provisionalment
,:entérrat en un petit nfnxoj, que duia .La 'xifra 43082704. Tot seguit, el

mate í.x mister... 11 El un home remarcable per la seva estatura i el,

rasurat perfecte de la cara, va encarregar-se personalment de fer-li e-
fectiu 'el ta16 que el noi duia a la cartera.

Ben cón!ortat amb el gruixut plee de 'dolars que"li eabocava 1 'a-
mericada, en Cany!s va fer,un dinar solitar1 i més aviat abundant en

, un establime nt de moda, al barri de Llonch, on de pae eada va tenir 1'ha-
, ..

bilitat ~e eonquistar-se les bones gracies d'una de les cambreres top-
'lesa, amb'laqual va cmnvenir una cité 'per aquell mateix vespre, a les
set~ davant' el'monument d'un hero~ nacional que~ en 'vida, dedic~ tota
els seus ,esfor90s a les guerres d'extermini.

Segueix aleshores un període una mica confúa, car en Cany1s havia
obrat una mica a la lleugera, enllaminit per les sines ufanoses 1 curio-
aamerrt bellugadisses de la cambrera; de fet, s 'havia oblidat que, un
cop mésJ'estava citat amb la call-girl, amb la qual havien d'acudi~ a
una altra de les atraccions t!pi~s de la localidad: la projecci6 d'uns
docUmentals sobre els costums con~ugals deIs 1Udigenes.

, 'f
Aixb, aquest comprom:fsanterior, den explicar que el xicot ent(éa

1 sortis de diversos bars per tal de tanca r-se un s moments a les respec-
tives cabines telet~niques. La noia, potser retinguda per d'altrea per~
sones sociables, no'devia contestar. Tampocno aconsegui, sembla, de
poaar=se en co'zrtac t s amb 1 "amí.ga , si b~ aquí va poder pa~lar amb una
tercera xicota que no va saber orientar-lo.

Probablement descoratjat, en Cany!s va ter un salt a 1'hotel, a la.. ' ., '"
caixa 'del qual ingress'A vint mil dolars tancats en un sobre, 1 després,,
pe,r matar les dues horés que fal taven f1ns al momentde la c1ta, es va
fi,ca r en un cine roa•

Ningú no es va adonar de res, potser perqu~ el local era mig bai t
i el s especta dora, doncs, for9a eacampata , No proferí cap crit, cap ge-
mee, cap e~clamaci6J de parrí c o de· sorpresa, que advert!s el personal de

. . /
'la, sala o els veina m~s propers. Cal dir, tamb~, que la pel.lJ.cula, un
'w'este,rll sorol16s" pot haver ofegat la seva queixa.

No van descobrir l'assassmnat fins a les dues de la matinada, quan
s '~cabh, la 'sessm6. Per 1nversemblatit qué sigui, hagí.en obert els llums
tres vegades sense que ni una sola. persona s'est~anyés de veure aquel¡
home amb el cap penjat sObrerl'respatller; toth~m es devia pensar que do
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En tocar-lo l'empleat~ va caure endavant i most 'b' ect' f1 it~es
bé, l'ampla taca sanguinosa que li xopava l'americana'de color verd
ampolla. Bota, la policia, criaada a l'acte1 aprecia una ferida llarga
1 profunda ,inferida, com va corroborar. el metge, per una arma de tall. .
p~,im i afilat que el penetra fins al oor; la mort devia havez- estat
rebé instantania.

, A les butixaque s duia 'la documentaci6 en regla, prop de set .il
dolara i un pl'hnol de la ciuta t. E.s va concloure, per tant¡ que el mo-

, 4~
bí.L.de 1"assaasina t no el robatori. Ben cert que la poli-
cia de. la Potencia no tenia cap motiu 'per saber que també li haurien
d'haver trobat el ta16-rebut del dipbsit que, unes hores abans, gavia
fet al banc •

(Dades recollides a través de distintes fonts, en general ben in-
formades i exclussivament no-oficials).
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Capitol XLIII

Es t'rist que 1 "avano ament del Reverend Prick, que acaba d "enfi-
,l~r-se per 1 'escalaf1.P0Iicial sense haver irltrigat gen s ni mica",!,pels

soLs meri ts de la re organi tzaci6 a qu~ dona lloc la caiguda del comis-
aari, sigu~ ~l motiu, tamb6J del seu canvi de condici6. No importa que
sigui Lnn ccerrt, que calgui carregar-ho tot a compte de 14'toficio~itat
o deIs foes de la vídua del proto-martir; els fets,s6n els feta i l'hon
ra ha est at perd uda ,

Tot eomeng8 a quarts de set del vespre, quan els sectaris, als
quals acaba d~arribar l~agradable noticia, decideixen homenatjar-lo amb
una festa que inclou la COÍlSUInaci6de tot de bones menges 1 d 'una quan-
titat respeetable d'alchhol servit, per raon~e moral, en tasses primes,
de terrissa 1 gaireb~ invisi blemen t esbroquellades. L"acte se celebra
a ie. mateix~vaqueria de aafecbañ a., on s6n a dme ao s uns quan ta hostes es-
collits, entre ells el cap de serveis, el qual, de tota manera, srhaura
de re tirar avia t, en arrt bar-li un mis satge oficial que recl ama la seva
pr es~ncia imme'diata al ·barr1.del s anoména ts "tra ficants de poua ne-
gres", ara e:nvaga.

A la capella, les satisfaccions del paladar alternen degudament
amb els sacrificis a la Venus primogenia, invocada sota noms diversos
qae no alteren gens ni mica la naturalesa de la cerimbnia. Cunt en per-
sona s'ha pre ocupa t que les cadires escassegessin i bona part deLs fi-
deLs es veuen o'bligats a inst~l.,lar-se per terra, en un amuntegament que
facilita contactes :,ipene tracions. El reverend Prick el s afavoreix enca-
ra amb.un deIs seus petits sermons directament inspirats pels sens co-' ,

n'ixements histbrics :
- Es la Dostra miss16 restablir l'autenticitat de l'experiencia que eus

lliga a la creaci6, a la iDultiple ereaci6 represa o repetida amb m~s da-
ler cada cop que els cataclismes naturals o humans han exposat la nos-
tra raga a l'anihilament. Recordem les paraules de les filIes del pro-
feta qua n Sodoma 1 Gomorra cremaven : "Per qu~ no embriaguem el nostre

" ..pare, que aix! ens donara descendéncia?" - óita amb notable 1nexacti-, ,
~ud, que passa desapercebuda eutre l'euforia general -. Com retrobea
aquí l'actitud d"Eva, de la mare que acoll:! els fills i els féu pares
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deIs seus n~ts i n~te~, de vosaltres, els
namental de la vid~, acceptat 1 admas tamb~ pels ang ~sot !.~~~l~

vinguts'de la terra verda, de Venus, a ensenyar els oficis, les arts
. drottlt...ul(pagesia i el domini del'metall ! -'P= :41 ~ sense entrebancar-se ni

una sola vegada tot i les libac1ons, acostumat com e8th a repet~r-se
Lluny de nosaltres, de les finalitats de la nostra església, que co1n-
cidéiien estretament amb les de l'home, lá restricci6 d'un instint heu-

~ .r!stic del qual ena allunyavem en exaltar el despullament de la cria-o, .
tura natural. S1guem lliures en l'acte fer~or6s que invoca el retorn,
la 1nstauració definitiva d~l mén que es realitza a través de l'exta-
si •••

Brinda pels fidela" per 1 ;Església, per 1 'eÍnancipaci6 humana,
per la mort dels tabús, pel triomf de la carn que trio~fa de la carn,
i pz-op d 'e'l1.la vídua del proto-martir li ompl e un cop 1 un al tre .cop

,la ta~sa, sense destorbar-ae ni quan li cal sacrifmcar també i fer-ho
8mb bra6, mig aclofada sobre la taula, amb els pits 1mmersos en un
plat de vianda i les .na'tges 'terr1iJlement algsdes a l·encontre de 1 'es-
comesa anon íma que la bada. Sota, la tomba que va con'te.ní.r- les despu-
lles del mari t intróbable 1 sege lladora prematur deLs conductes vagi-
nals t' ~s ben cobe z-ta, aplanada, en 1 "embra de la taula que es va bua-
dant de comensals.,

Cunt oficia en un !Scó, amb la Mora que comparteix 'els honors d'un
complicat 1ntercanvi i s'abraga a la sacerdotissa cada cop que ela deus
s~hostatgen en la verdli>rdel s éu refugi i hi rebenten; totes dues s 'a-
carien, s~amoixen, palpen la dures~ de le~rmes i els replecs elastics
que les acullen, les sines on sempre reposen uns llavis o altrea 1 les

. , ,gropes insbli tes 1 semblantment hospi tali taries. Mengen ara!ms i peres
~, ~que es parteixen amb els caval1{S, ambo els anants i vinents que templ8.i-

gen tavellea, ;i. beuen, co~dials que obren les portes del santuari.
Davant la tauIa, el reverend Prick es drega amb tota la seva ma-

,'jeatat, nu de ci,:ntura en avalli arrogantment erecte a 'regar dels
llavis dee la 'vidua que 1i serveix una altra tassa, perfumada, aquest
cop, per la imÍnersi6 breu de ll'brgan inalterable.- 1 ell beu amb lenti-
tud, amb tot~l cos imm~bil, animat només pel gest de les mans i, des-
pr~s, per un parpelleig d 'ulls que acaben pe r tancar-se. 1 aleshores
la taasa se 11' escapa, s'esmicola contra el terra, nmntre ell cau sobre
la cadira, on resta amb el cap abatut, inconsc1ent.

Mús1ques distante acompanyen el moviment de la dona que, sol.li-
cita, s:i.1nclinaal seu damunt 1 11 toca les gal tes ascetiques tot mor-
mole.nt :

- Reverend, t'has emborrattat •••
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QUina tendresa la mou a pre ocupar--ae d " el1 a IV t~fi\:6rloi1na&tfuLl~~t;eIi"ft

1 emocionada" amb un ges t amor6s i enganyadorament mli:bij~Jl id' ~ itae'n
la seva prutja de fer-lo recobrar, arriba f1ne 1 t ot a asseure-se-11
als genolls 1 a petone jar-lo amb t-ot·de pe.tites besades que, com aap
des de peti.ta, s6n el reme1 más escaient contra els desmaie del maecle?
Covava poteer una paeei6 secreta pel d1gnatari 1nassolible en v1rtut
deIs seus -vote ?

De cert només hi ha aixb : que enduta pel seu fervor ben aviat el
cavalca amb les cuixes nues entorn de les seves i que,per tal d'evitar
aquella nosa que ela separa, dreQada entre ells, instintivament la re-
penja capa l'única sortida possible, que ~s una entrada. 1 ~s amb tota
naturalitat que ell h1 va penetrant sense obstecles i arrela en el mo-

J,.~,.ar-;4úment incontenible de la vf dua , ara obligada a & .vIv si ha vol re-
.1liscar de la falda i d~semparar, dones, el reverend que continua amb
els u1ls tancate.

Tamb~ ele tan ca ella, ara doblement embriagada, i no veu, doncs,
la Cunt que e'atansa, fins que la noia sospira :

Oh !

Allarg.a les mans per a separa~-la i evitar que el sacrilegi si-
gui consumat, pero la vf dua , en plenaconvUlsi6, s'arrapa protectora-
ment al reverent, clava els p eus en els llistona de la cadira 1 galopa
amb tot d 'energics cops d'anca sense ni adonar-sehue un~ealivera espes-
sa 11 regalima per les comissures deIs llavis.
- Oh, no ! - torna Cunt •

Pero ja ha fet ta ro. La font brolla, tan subte?:rania que, immedia-
tament, raja per darrera, sobre els rajols.

Un moment despr~s, la noia ha corregut cap a l'interruptor i él
local s 'enfosqueix perqu~ quedi oculta la vergonya del sacerdot violat
En les tenebres se sent, ben distint, un sanglot llarg, que sembla un

- rtJrt.rU'le{renill de cavall. Qui l'ha deixat escapar, la vidus o el MM."'" ?
Cunt, honestament, no ho sap.
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Biblioteca d'Humanitats

,Capital XLIV

Profeti~ament, ba vfem previst el retozn d'en Canyis a la patria,
pero no sabíem aleshores que faria el viatge en un' taüt de senc , herme-
tlc~menttancat,ni'que a l"aeroport l'esperarien dues dotzenes de re-
presentacions oficials amb tot de lla~ades florals.

, Al peu de 1 'avi6 expre eaament noliejat es pronuncien els primers
discursQs torrenci~üs, cont í.nuaus després al Tes tíbul de la comissaria,
on s'instal.la la cape Ll.a ardent. La prud~mtia deLs governants, que en-
sumen la creixént'hostilitat del poble per la Potencia, ha volgut evi-
tar que la despulla fos administrada per l·Església de la Relativitat
Objectiva, al capdavall estrangeri tzant. Cap deLe seus fidels no és ad-
més p rop del cadaver ,,per davant deLvqua L desfilen homes i dones que, a
desgra t d"aquee ta abs~nc ia deIs',sectaris ~ posen en solfa, s?rollosament,
l'honorábilitat d'un país que ha perm~s l'assassinat d'un diplomatic.
Les torces de la pau, obligades ,a intervenir en obeniencia a un arti-
ele obscur del pacte, fan sang , La jornada es salda amb divuit morta •

L'endema, des de la finestra gran de la Delegaci6 local del Direc-,
tor, i amb asaistencia de la v!dua especiakment invitada, hom pro.lama,
el difunt proto-martir bis. La dona,que llagrimeja. posa una mica d'é-

,moci6 a un ac te qu e, sense ~ixb, hauria resultat fred. El poble, escar-.. 'mentat pels esdeveniments de la vetllat no ha fet ,acte de preserreia a
la procla.:maci6.'

, Un complicat mecanismecomenga a runca onaz. amb tota la 1e':;ntitud
que preveu la llei. Un esdamot d 'insp~ctors ,es trasl1ada al .t:'ante6Patri
tic, on escul1 la tamba entre discuBions inoportunes tota vegada que
des de sempre s'ha sabut on havia de descansa~ el protomar~ir. Ben cert
que ara hi ha aqueet bi s que .ho complica, to1!... '

Alhora, i amb una anticipaci6 ben lloab'le. dues companyiea senceres
d 'agents de ~es forees d~ la pau, cemana des pels oficiala más expe,::rimen
tats, examien pam a pam; i en una extensi6 de dos qUilometres de profun-

, , ,ditat, la totalitat del recorreggut q~e haura de fer el cotxe funebre;
les autoritats estan decidides a que no es répeteixin els feta lamenta-
bles que culminaren en la desaparici6 absoluta de l'ex-policia. Un dela
oficials hacregut de bon auguri procurar-se +a col.laboraci6 de la v1-
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gueix, amb una rapidess notable, que li confereixin el gra:u de tinent
honorarm, ,requisit sen~e el qual no hauria pogut acompanyar-los.

Simult~niament,' l·Esgl~sia Regular, que triomfa secretament d'una
rival témuda, s 'apodera, ben legalment, de 'la careassa invisible sota
el zene i, amb un oblit total de l'elecci6 que el difunt havia fet en

, , -'!.l" ()rüJ -h1 e..J
paaaar=ae. a, lB:.secta, el ta abjeete dels ,seus ri tus i 9'11 .... e IJ$', pot-
-ser una' mica estranyada que ni el zevez-andPrick ni la Cunt no mani-
festin la seva protesta. Ht ha doncs una funci6 solemne, amb recital de
cant drd es Ll.bbregues en, un ~ent de fums aromatics eppesselts per la
falta de circulació d'aire, car les eerimbnies -'tenen lloc a porta tan-
cada. L'ortodoxia exigeix que tets els vapors i cantics restin en l'en-
c16s del temple r1gurosament segellat.

"Co1ncideixen amb aquests actes els remenaments de papers a que es
veuen obligats els funcionaris .de tres ministeris i, sObretot, 1'admini

...traci:6 funeraria que veu complicada la seva tasca pe r l'existencia d'u-
, .na al tra tomba a nom del difu'nt. La llei. que no permet la possessio de

'dues tombes ni a vius ni a morts, es troba en un cul de sae del Cl---ual'
;. . t

nomes sortira quan un altre servidor públic, home d'inici~tives, sug-, , ,

gereix un re pas en pro fundi ta t del cens t a la re cerca i captura d'algun
altre Canyts que pugui substituir el mort en la propietat sobrera.
'Set dels vuit que troben s6n immediatament descartats per raons de se-
xe o de vinculaoions dire ctes ja existents amb d 'al tres lQllh nínx<->lso
,mauaoleus; el vUite, perb, reuneix totes lesfondiciOnSt excepci6 feta
del eegorí cognom, un detall solucionat sense tardanga quan els serveis
competents s'avenen a ,tramitar amb urgencia una sol.licit~ de canvi
que l-horne, espez-onat' per aquella ganga que li oau a les mans, accedeix
d'elevar a la superioritat~

Totun proc~s que ,Odia haver durat potset dos o tres anys queda
'enliestit en sis dies, pero en aquell moment ja en fa dos que el bagul
desp:r;én fetors nauaeabundea i cada eop més ofensives a les pi túi taries
dels encarregats de la seva oustbd'í.a, Una ,'nspecci6 revela que el zene
~s de mala quali tat _i que les soldadures foren fetes barroerament, sen-
se,amor a l'ofici. Doslllauners, eonvocats, s'afanyen a posár~hi un
reméi eácassament eficagt puix que les juntures persisteixen a obrir-
se per .al,tres costa te. La vetlla de 1'arribada de tots els papers, a
la fi reun~ts, ja hi ha cinc operaris que es relleven de nit i d~dia
p~op d'el taüt.

, Han treba11at en condicions poe favorables, mig_desmaiats, i, per
tant, n.o cal estranyar-se que, en carregar-lo a la furgoneta, tot el

, ,
eul s'enfonsi i, amb ell, el eadaver Els homes s'atabalen, ja no hi
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ha temps de fer una caixa nova, i,d'altra banda,tam c n t emversra u no a a8am entaforar directament tota aquella massa mig liqui .li~e~~~~~~nt
d"insectes en el vehí.c'Lenet, acabat de rentar. Cal que un dels sacer-
dots tingui la pensada de procurar-se un bid6 de quitr~ buit i dues pa-
les que, des de temps 1mmemorial, s'arraconen en un armari de la sa-
griatia. Ela homes, m~s tranquil.litzats, t~aslladen destrament els

'\fragmenta de cada'fer al nove 11 bagun , hi aboquen una capa de terra da-. .munt i el depositen al.cotxe fúnebre.
,S"han' oblidat pero de subjectar-lo i, dos-cents metres m~s amunt,

un tombant, la llauna s 'inclina, 'cau i rodola amb tanta empenta que
obre les portes posteriors 1 es precipita sobre les llambordes. L'es-
campall, considerable, obliga el xofer i els homes de 1 'escorta, ja,
que aquest cop no s'ba procedit amb la imprudencia que va fer possible,

,la desaparici6 de l'ex-policia i s'han alteaat ordres i reglaments q~e
permeten l~acompanyament d~un escamot de proteeci~; els obliga tots,
doncs~ a escorcollar minuciosament el terra de vorada a vorada i fins

i tot a agrair la coLv Labo r-acáó espon tarra d "a Lgun transeú·nt que , sense
saber ben,b~ de qu~ es tracta, recull ún dit,un tros d'orella, mig pam
de budells ••• Les aut oz-í.tats , en saber-ho, es feliciten d'haver orde-
nat un enterrament quasi quasi clandesti.

Dos dels guardians entren en un establiment a comprar cordes 1 en
un tres i no 'res el bid6 queda ben subjeete, a prava de tombants i de
viratges so~ts. A un d'ells se li acut d'acabar d'assegurar-lo amb el
pes de dues pedres for98 considerables que arrenca de la vorera. Ara,
els cops que ha rebut no han provat gens ni mica al bid6 i, poe abans
d'arribar al Xante6 Patriotic,l'oficial de l~escorta~l~ vehicle co-
men9a a gotejar.

" compr-ovac í.é fe ta , hom descobreix dos grans traus per on es va es-
capant el cadager indbcil. ~ls tatxonen rapidament amb tot~e grapats
d'herba que .les forces 'de la pau ~allen d'un camp ve1 i, per damunt,
BimmiDmmmdll~ hi empa s.tigen encara unes gleves de lang que, en no disposar
d~igua, pasten· amb orina. La mescla ~s prpu solida perque d~ri fins al
cementiri.

La comissi6 receptora, perb, observa tot seguitque falten alguns
elements del oa daver 1 es veu obligada a procedir a un inventari que
acusa , en efEicte; tot de pe r-dues aub atanc í.aLs , També objecta a la pre-
sentacio del difunt, poc decorosa 1 totalment indigna d'un proto-martir,
encara que sigui bis. Poc disposada a r.sponsabilitzar-se d'un enterra-
ment que un d'ells~ualifica d~"1ncomplet", ape Ls La a autoritats mé s al-
tes, la presencia de le] quals se sol.licita al Pante6 Patribtic.

Hi ha cónciliabuls entre els nou vinguts i la gent de la comissi6,
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fan calculs per tal de determinar quines poden havar eetat le
naturáls a conseqüenct.a , d 'una banda, de la descomposició,1,
de les repetides cai~udes del cadaver. Cap a m1tja n1t es conv qu
1"anomenada"perdua artificial" no pasaa en cap cae del 3", par oent ,
per una majoría de c~nc vota, e 'acorda que eerh suplida p r terr con.... . .
sagrada d"un deIs 111te de flora on ,fa poc ,va morir un oolom Ha
doiElinat, dones, l'opini6 d'un dela responsables, segonsel gual, la, -
t~r1a organica ~s una, sigui d"home, sigui d' animal"

1 al~shores , a la llum de lee tones el~ctr1ques, en Oanyís
,diseretament sebollit. Un simple dispar del canonet del monum nt

assegurarh al país que, aguest cap, el proto-m!rtir (bis) ha a r bat
a 110e.
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:;8 Clima

~~ El ciutada R entra per quinzena vegada al dormitori on jeu la se-
va dona t , angúniejat, -e s ret orca una ma amb l'altra. Ella continua

:ó dormint, o 1nconscient, sempre amb el front entresuat i aquells ulls
as oberte que ~simpossible de tancar. No es qu eí.xa, no pot queixar-se,, .s pero es nota que sofreix 1 les galtes se li han xuclat fins a conver-

tir~se ,en dos clots sota els pbmu Ls , que era semblen mé s alts.
El metge ha parlat'en termes imprecisos, d'una vaguetat esfere~do-

ra, ies veu ben bé que va a les palpentes; per aixo devia recomanar-
li d'adrec;ar aquella instancia d'internament als serveis sanitaris,
sense el permís dels quals no hi" ha' cap esperanga d'ingressar-la a ibJÍma
1 ¡hospital.

La instancia, de fet, com sembla que ~s costum, fou adrec;ada al
Director, enéara que ja se suposa que ell no deu lleg1r personalment

"questa mena de docqments. De tota manera, potser aixb contribueix a
allargar els trami ts, .tota vegada que, a despi t del segell d "urgbnc-í.a ,
ara, al cap de dos dies de lc/seva redacci6, el ciutada R. encara no ha
obtingut resposta.

El metge, que ha vingut aquest migdia, no se n'estranya; eap d'al-
guns casOs sim11ars en els quals l'espera s'ha prolongat fins i tot

.dues setmanes. No ha volgut confessar, b~ que el ciutadh R. h1 hagi
fet al.lusió, que molta d'aquests paciente ja no ha calgut traslladar-
los; en arribar la conformitat oficial, ja eren enterrata.

No voldria paa que es repetís amb la seva dona, 1 per aixb, ara,
enportir de nou de la cambra de la malalta, el ciutadh R rumia tan a
fons com pot amb la intenció de trobar una al tra via d 'acces als eer-
veia : una recomanaci6, potser ?Herb no coneix ningú, sempre ha vie-
cut allunyat de les esferes d'influ~ncia, entre gent menuda 1 tan 1n-
s1gnificant com elle

Un moment, pondera la poss1b1litat de lliurar-ee a allo que hom
anomena un acte consumat. Podria llogar un cotxe, baixar-hi la seva
muller 1 eonduir-la directament a l'hospital. En_ trobar-se-la dava.:nt
elssab1taris potser no gosarien re.fusar-li l'admiesió •••

Somriu amargamente D'altres ha han 1ntentat, i mai no ha eortit bé
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~~Hornee i dones desesperats, han ~ t ota mena

la talsificació de documents, i sempre hi han sorti t
n o ~s possible,d'emprar la forga; l'hospital est~ ben guardat per un
c'.s.de ,porters que 8SpUguen el carree a la primera ba dada ,

Cal resignar-se, donca , Amb un sospir, el ciutadh R s'asseu da-
vantla taula on, amb áesgana, ha dinat unes conserves sense sue ni
bruc i fulleja una de les novel.les radibfiques a les quals la malalta
era tan a~eccionada; hi ha tot d'embolics amorosos i de fills natu-
rals" una noia que es':'tamonja i una a¡ tra que esth a punt de casar-se
amb el aeu ge rma , pero ara, en aquestes circumstancies tan critiques,

~ IJ "'tot plegat resulta poc engz-eaca doz-;
Enclm una cigarreta, d6na un al tre cap d 'ull a la' dona, ara sense

passar del pas delLa'porta; i s'adrega a la finestra., El carrer,com sem-
pre, ~s brut d'escc,>mbraries i hi ha una rasa que han obert els serveis
de conducci6 ,d'aigúes, gaireb~ ~xactament al mateix lloc 9n, dos dies
enrera, vantancar-ne una altra dl!igual els erel servei d'electricitat.
Per un motiu o aItre, el carrer sempre esta esbotzat.

Impacient, consulta el rellotge. No sap per qus , ja que el metge
no tornarh fins dema i la noia t~balla fins a les nou , Normalment,
potser s'hauria hagut de quedar ella, al capdavall les dones a'hi ente-
nen més, en malalties, perb hi ha l~assumpte del jorna'l; co~ue 3e jo-
ve, a'ella la paguen mám el doble. Es cIar que aixo la priva d'aprofi-
tar-se dels avantatges socials ~a fet que ell, ne retruc, ~erd~s els
aeus , Tot i que .1i ho han' explicat més d 'un cop , no ho ha pogut capir
mai; ~s massa complicat.

Un suposat gemec el fa c6rrer cap al dormi tori, _pero deu have r es-
tat en algun altre llae, o se l'oa 1maginat, pu~x que la dona continua
exactament coro uns moments enrera, de sObines, immbbil 1 fitant, es di-
ria, l~eternitat.

Per ~tal d 'entretei1ir':'s~~~ecull les Ll.aunee bua de s , el plat i ele
, ,

coberts 1 hm porta tot a la cuina, on engega l'aigua amb el propbsit
de rentar-ho. Deu ser per a1xo que no'sent els passos que pugen per

•1'escala ni els primers truca,'a la porta. Quan se n'adona, el visitant
ja es deu comengsr a impacientar 1 els cops són vigorosos, insistents •

. _ De seguida ! - crida, i corre cap al menut Testíbul sense ni eixugar
se les mans -.

IS6n dos. Tots dos vesteixen de fosc, severament, pero van mal rasu
rats i fan cara de son, com si s'acabessin de llevar,

Ciutada R' ? ~ pregunta el més vell.
- sí, si, Sóc jo.

Els dos homes es miren significativament i, sense que els hi in-
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vitin, fan un pascap dins. El que entra en darre
porta, com si fos a casa ,sava. L'altre es treu un
de la butmca.

Vau escriure aquesta instancia ? - interroga.
S! - diu el ciutadh Rt sense ni mirar-ae-la. - Ja era hora que

vinguéssiu !. - sospira. - Us epperava.'
EIs altres dos es tornen a mirar bre ument •

. - M111or,- fa el més vell -. Senyal que sou.co~nscient de la vostra
culpa i que us en penediu. Aixb pot afavorir-vos.

- CUlpa-? - pregunta el'ciutadll R, sense entendre-bo -.Quina culpa?
~'altre desplega el paper, mm l'hi posa sota els ulls i, amb el

dit, assenyala. El ci.tad~ R contempla l'indret, sense saber veure-hi
res de par:ticular.

- Qull ? .., fé.
-_ No déieu que ens eeperave u ? - s 'estranya 1 'bome -. Mireu - afe-
geix -. No vau. acabar l"escrit amb la frase de rigor : ~Que Déu us con
servi mol ts anys It •••

El ciutada R parpelleja.
- Bé ••• Me-n devia distreure.
_ Fotser sí ••• o potsdrno - diu l'individu més vell -. Sovint, a-

questes omissions s6n prou intencionades i cal veure-hi un~prhctica
de tipus magic destinada a perjudicar el Director.'

....Perb jo •••
No digueu res, aIS - 11 aconsella l'altre -. Es el comissari, qui

ba de decidir.
El comissari ? Voleu dir •••
sí. Cal que ens a companyeu .

El ciutad~ R,assenyala cap al dormitori.
1 'la dona ? Esth malal ta ••• greument malal ta.

Tots dos 1 'ullen , cellajunts, i el més jove acaba:
_ Aixb és més importante - Obre la porta -. Si us plau •••
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A través de conductes prou irregulars perque siguin dignes de
er~dit, a.lgú m'envia la copia d'aquest telegrama, xifrat que, dos dies

. . 'abans de l'arribada d'en Cany!s a la Potencia, fou cursat a aquell país
per una persona inidentificada :

- ,Y

M. Guss Mharr
'FBEXRM HJAB
Firmat : Clep

19 Whore Road
GBMl1BO PEOJ Q

Santhi
ARYOEC

Cal
EGJKBFRE LREBY

E~omunico immediatament al Servei Internacional de Claue, 8mb
prec d'un desxifrat d'urgencia (tarifa primera) Tinc la impre~es16
que pot ser importante
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Capít01 XLV

,El eomissari, que de primer es pensa que vénen a alliberar-lo,
es refusa ene~gicame~t a abandonar ,la cel.la 1 ~dhuc acusa al cap
de serveis ,d'haver'menystingut o mal interpretat la seva carta , No
era prou eLar que volia restar pres, integrat, per tant, a aquella
part ne'cessa'riad'una totalitat també imprescindible les bases tebri-
que s de la qua L s 'il~luminaven amb una nova justificaci6, tota vegada
que ara no excloia niÚgú i, doncs, per primer, cop es realitzava en to-
ta la seva magnitud ?

, 6'Pero els home s , que ignoren la seva conversi a un sistema mes
perfecte."i no entenen gatire bé,la prolixitat deIs seus conceptes, li
asseguren'que tot es redueix a un trasllat que de cap de les maneres
no suposa el seu alliberament, ates que, ben a l'inrev~s, l'indret on
1 'han de dur per ordre superior, ofereix unes garanties insuperables de
conf1nament als detinguts.

Una mica estovat per aquést senyal de pe rfer~ncia que/al capdavall
es ben mereix, el 'comissari acaba per deposar la seva actitud rebeca
1 s'avé fins i tot a que li tapin els ulls. ~ncert sentit, aixo afala-
ga les seves disposicions novel.lesques 1 l'anima a conv~ncer-se que el
seu antic cap de serveis ha re conegut la, import~ncia de la seva contri-
buci6 a una causa comuna.

A les p a.Lperrtas , so,1.licitament aju'dat per aquells mateixos homes
' ,

qu,e dies enrera tenia a les eeves ordres, recorre els llargs passadis-
sos ara netejats d'un escreix de' détinguts. davalla els graons infini-
tament usats que' menen al carrer i puja al cotxe que engega a l'acte,
ga í rebé aene e donar-li temps deseure.

El 'viatge ~s relativament curt, i silenmi6s. Compr~n molt bé que
els homes, simples subordinats, no poden fornir-li cap explicaci6 pre-
cisa ~ll, per la B~va banda, ~s 1ncapa9 de faltar a un codi que, per
desgracia, no sempz-e respecten els altres detinguts; confia, ~s cIar,
que tót ,aixo canviar~ una mica en el futur, quan les seves indicacions
siguin generalitzades.

Amb 'el mateix silenci"i de nou ajudat
del cotxe sobre un terreny dur, de grava, a

eLpels seus g~dians, salta
continuaci6 del qual hi ha
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tres' graons amples i, 'daLt , un z-epLa des d 'on passa i 'tep~ ' ~!can
vi d'atm9sf~ra, aquí calida i pe~fumada d'essencies farmaceutiques, a....
llinterior d'un·~difici· que deu ~sser espai6s~ Li cal rec6rrer potser
cinc minuts de co~~edor i baixar després ql!lamamxbaerillma quaranta-d'os
graons '- els', compta ....abane que una_ma li Tenretiri la bena deIs ulls.

No ~s la maéeixa que' 1'hi havia lligat. En un Lnd r-et o al tre del
trajecte, els guardi~ns han estat substituita per dues altres persones,
un home i una dona vest~tsamb una mitja bata blanca de voravius ro-
sats que l'inviten a seure ~n una de :l:.esdues butaques dre9ades davant
d"una taula on un áltre home, I!1ésmadur, es dis:posa a 'fer-li tot de
preguntes.

;.Hi contes ta amb bbna vOluntat, fet com esta des de la seva adoles-
cencia els r1tuals burocratics que lubrifiquen els serve í,e, 1 no tan
s'ols aixb, sfn6 que,'1nclús admira la comph~x1tat apregonadora de les. ' ,

preguntes, algunes de les quals. van tan enll~ com per interessar-se
en. elsmot1us d-e la-defupci6 deIs seus pares i, drins del poss1ble, en
llur historial ,c.1ínic. Pel que es refereix a eLl , personalment, llirJter_

"-:r,ogad?r 11 eaco rooj.La els racons mtis oculte i oblidats de les malal ties
1nfantils 1 de les .freqUentacions de col.legial. Una part sencera de
1 # exploraci9 es dediCE!-,daa la seva vid a sexual des del per.íode premaa-
turbatori fins a l'actual dedicaci6 9nanista, passant per les grana e-

' .
~apes del coit 1 de~ cunnil1ngus, aquesta darrera, com ha de confessar,
no totalment liquidada. El funcionari no aprova ni desaprovaj es limi-
ta a -escriure.

"

Els mateixos subor~inat~ de mitja bata blanca amb voravius rosats
el menen seguidament a la dutxa, li subtilitzen la roba i li'rt propor-
oLonen una al tra, forga' més vistosa : peces interiors de color rosa i
un v~sti t-pijama blau amb motius blancs. Aixo si que el so rpr-én una m1-
ca; .no sap de cap pres6 'on els detinguts portin aquest uniforme. Perqu~
es. tracta d'un uniforme, ho comprova quan, a la fi, el tan~-uen en una
cel.la on ja h1 ha tres presidaris, nets i polits com elle

S6n una mica estranys, aixo sí. Un d'ells, forga jove,mmmama~no. ,

para:' de' fer ganyotes amb,la part baixa ,de la cara, d'una mobili ta t que
.contrasta amb la quietud solemne de la banda superior; també es frega
cont1nuament la barbeta amb d os d1ts dispoaats en forma de serra, com
si se la voIgués tallar. Els di ts de 1 'al tra ma els té retorgats eLs
uns sob~~ els altres i ela peus se li inclinen cap dina, al capdavall
d"un are de' eames violentament obert; fora d' a í xb , se 11 veu ben normal.

T'amb~eLs al tre,s dos ten en algunes peculia:bi tats : es graten gene-
roaament el besClbll, 1'entrecuix 1 les aixelles, fan continuament l 'u-
llet i, de'tant e~ tant, riuen; si no fos que no s'assemben gens, hom
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ixa .b\J vo~t tlllversltat u onoma e"B'acelona
amb que s 'ha captingut davant l' inte rrogador, els ad "\]"tacad' "1 ,
p~ova d'establir-hi contactet pero tots estan massa ocupats amb les
r-eape c'tLvee fal.leres per fer-li'n cas i a poc a poo , a copia d 'indi-
'ferencia,el redueixen al silencio

No pes pe z malta estona, car sembla que hi ha hagut algun error
I , al cap d'un parell d"hores, q uan se niPadonen, tornen a cercarelo
per conduir~lo, ara, a una altra cel.la, más gran, on es traba en com-
panyia 'd'un altre individu de la seva edat 1 de tres dones que fan rot-
11e a parte Aquí la relaci6 sembla més f~lCil, si més no amb una d'elles
una rossa un xic boteruda que contesta amablement la ~eva salutaci6
i s'av~ a entaular una conversa ünf.came trt interrompuda de lluny en
lluny, .quan demana a una al tra de les detingudes que li miri la rat-
lla de les natges. Com explica seguidament, té tendencia a desviar-se-
11 i ella no s'ho,pot vigilar des que li han pres el mirall.

La comprovaci6 sembla que animi una mica les companyes, també
jeetes a ext ravaganc í.ee inedi tes i forc;a que ixo~es del poe cas que
se'ls en fa, i el comissari, tot d'una, es traba depositar! ee tot un

seguit de pertorbacions íntimes Elue elles exposen amb franquesa, deta-
lladament. Coincideixen a assenyalar que, abans d'ingressar a l'esta-
bliment, aquelles malures les afectaven ~en poco De fet, 1ncluá prete-
nen que eren persones sanes. El comissari concedeix que, ~s cert, de
vegades la pres6 poe afectar desfavorablmnt algunes persones poc prepa-
rades.

~ Quina pres6 ? - s'admira la de la ratlla de les natges pretesament
subflevta a desviacions. Les altres riuen.

Pero ja no calia. En aquell moment, coro si li hagués caigut una
teula damunt, el comissar! ho acaba de comprendre tot. L'han tancat en
un marrí eomt !

,De tota manera, no diu res, no crida, no fa escenes, ni es lliura
a la desesperaci6. Hi ha conductes regulars a travjés deIs quals pot
expressar la seva protesta i demanar que el retornin al m6n d'on, inex-
plicablement, l'han tret.

A 1 'hora de sopar, po Lí.damen t , reclama' una entrevista amb el di-
r~ctor, pero s"'ha d'acontentar amb el seu ajudarrt, un xicot. prim i alt,

t$ '.Jq/ kv.#! ~TAJamb aires de saberut, que es posa immediatament eh ~. Agraeix,
diu, la confian9a que li demostra i accepta, sense fer-se pregar, la
possibilitat d'un error. Tots som fal.libles, s'excusa. Des de dema
e'ocupara activament de l'afer. Ara, aixb si, el comissari ja comprén
que la revisi6 del seu cas pot ser lenta; l'establiment no t~ el cos-
tum d' actuar amb precipi taci6ns que es podrien traduir en una al tra ba-

-257-'
diria que s6n bessons. El comissari, pIe de la ma
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dada. Que retorn1 dones tranquil.lament a la cele
que al~í tots s6n amics seus, sempre disposats a servir-lo. Aquest es-

'per~t de servei, proseguéix l'ajudant del director, és general i no
exclou ningú; perb s'accentua encara amb un hoste, i subratlla la parau
la, la dedica ció del qaal ~ ,patria e~ prou coneguda de tot el perso-
nal. ',' .

Em comissari, dones, agradablement impressionat pel to de l'entre-
, vista, -torna dbcilment a. la ce Ls La 1 durant tres dies es subjecta sen-
se posar-h1 pegues a la disciplina de l' estab í'ment : eaamens psico-so-
matícs, analisis Bllmu,!mmmIlJll exhaustives, seesions terapeutiques col.-
lecti ves i indi viduals, dutxes, gí.mnaet í.ca , observacions cliniques,
estudi de reflexos, P8ssejades pel corredor, 1ngesti6 de diversos f~r-
macs ••• L"'1ndividu'que conp ar+eíx la cel.la amb'elll'11 l~s dones conti-
nua menant un a existhnc ia soli t~ria que ignora la presEmcia dels com-

. , . . ,- .,
panys 1fins i t':ot deLs metges, pez-o. elles es mostren cada dia mes ex-' ,

pans1ves, més cbe r-t es , i a partir del aegon vespre el comissari ja té
dret, ver exempLe, a obaervar- dire ctament els deapLacaments de la ra t-
Ll.a de Leevnatgee , T?t aíxb crea un ambient de cordiali tat que només mm
s ' altera',' de tar,d en tard! quan una o al tra de les dones passa per un
breu pez-Lcde de depres$i6 a , de' cara a la paret, plora amb desconsol,
z-í.u hist~ricament o s 'enceta ele di ts en el seu a rany' d ' enderrocar ..d. /I1..u.,. . .
"4Ft. Alguh, cop les coses s6~ m~s greus i l-afectada per l'atac arriba
fins '1 t ot a i eacemet re ' els seus confd dent e i amies de segons enrera.
El infer.mers no hiintervenen mai; hom sent llur' pres~ncia a l#altra
banda de porta,' pero es li"miten a observar. Sempre deixen que els malal
soluc1onin els seus problemes entre ella. Potser m6s val aixl; després,, . í

. la possessa es mostra agral.da, omple tothom de mOix~es i ajuda, m..-és
que ningú, a recrear aquell clima de cokpanyonia. .

.'A la\fi, perb, el comissari comenca a impacientar-se 1 demana una
aegona entrevistá amb l' aj·udant. L' atzar fa que aquest acabi de sortir
de.vacances 1 l~cal, doncs,veure's amb el seu substitut, el qual, des-
grac1adament, no ~sta al corrent. No hi fa res, .de tota manera. El perso
nal de l'establ1ment~ explica, treballa molt unit, amb unanimitat de cr1, ~ \

teri 1, per tant, no sera ell qui posara obstacles als proposits de l'ab. ,
sent. "D'alt~ banda tamb~ aell 11 sembla que pot ésser justificada la
reclamaci6 del comissari, el nom del qual li ~s prou familiar. Que no
pass1 pena, dones; a partir d!ra iniciara tots els tramits pertinents
en .qUesti6 de dies •••

Al cap d 'unasetmana la compenetració entre els estadants de la
cel.la, excepci6 feta de l'indocil solitari, ha progressat prou perque
el com1ssari i les dones hagin arribat a l'estad"i del s jocs p1l1lAAlllllllaitlll
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pre-genitals i n~osta gens de veure que ,a parti~I~~K~W
les etapes. I possiblement amb exit complet, tota vegada que ell ob-
aerva un revifamen~ fl;lcilitat,cal suposar, per la lentitud amb qub
ha tingut Lloc el p roc éa i, també, la convivencia constant amb aquell
m6n femeni els interessos del qual solen girar sempre entorn del sexe.

Aixo, pero,'no priva el comissari d'insistir de nou prop del subs-, ,

titut, es a dir, del director, aquest cap accessible 1 tan ben dispo-
sat! o m~8, que els seus SUb~;:ts. Confessa 'que est~ assabentat de
l'afer i adhuc diu que s'han els prime:::rspaseos. Tot sembla en-
caminar-se a una eoluci6 satisfactoria, que ara ja no pot tardar. Ben
cert que el personal competent escasseja i que, per ddssor-t, l'establi-

'ment ~s victima de tot de practiques burocratiques que alenteixen el
seu funcá onament , pero el seu cas ha entrat per unes vies de preferen
cia que no permetran d'ajornar el dictamen de la superioritat. n'un. . .
moment a l'altre, doncs •••

Deuen sorgir imprevistli>s,perb. Els dies succeeixen ela dies, el
comissari va eeguí.nt.Ta rutina, que ja troba normal, 1 'individu insolid
ri ~s~raSlladat de cel.la i, al seu 110c,s'1nstal.la una ammmmdona en
la qual les altres reconeixen una companya perduda de vista temps enre-
rae Les alegries del retr obaaent inclouen el comissari 1 1 obliguen a
deixar per m~s endavant una altra entrevista amb el director, o amb qu1
sigui. Esperara una mica més. Fins dema passat, o l'altre. Fet i fet,
potser no corre cap pressa. Ara, despr~s de tants snya, ha tornat a co
D~ixer dona, dones. Tates l'estimen~ el compa--rteixen amicalment, es

ImostreD plenes mmmpmm.mmmmmma d'atencioDs, no 11 regate~en cap caprici,
l'estimulen amb llur competencia n'altra bamda, el1 ha observat que
els fa un bé , que la seva influencia sobre les done8~e favorable. Des
que les penetra regularmBbt, 1 cada d1a amb més bra6, els atacs hist~-
ries s'han anat espaiant, minvant d'intensitat, 1 ~s facil de preveure
que ben aviat cessarant del tot. 1 tampoc no pot obl1dar que a l'eata-
bliment n'hi ha d'altres, moltes; les ha vist pele passadis80s, a l'ho-
ra de menjar ....si, potser val més que no 1nsisteixi.
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. .

No poto negar-se que .el Servei Internacional de Claus treballa amb~ .
delig'encia. ·Ara "acabe n de comunicar-me que el missatge que els vaig

, ~ongiár ~s escriten el codi T/T3, el qual respon a aquestes caracte-
:b1stiques : .8 partir de. 1 'a, que perd un lloc i es converte.:ix per tant

" ' - .

en ~,.totes les Ll.e tz-ea es van canví.ant per les' que les succeeixen
segons una progressi6 aritmetica senzilla : 2:3:4:5. etc. En acaba..:;r-se

.1 "abe ce dar-í.jamb la-1, hom tórna a ze comencar , aubs t í,tuint ara les lle-
tres restabts pe~ aquelles que han quedat excloses en el curs de la
progressi6. El nou alfa bet queda dones consti tui t aix1 :

·a ::: b m a:::

b ::: d n ::: C
C ::: f o ::: e
d ::: h p ;:: g
e ::: j iq =
t ::: 1 r k=
g ;:: n e m=
h ::: p t ::: o
i ::: r u ::: q
j ::: t

V - s
k ::: v

x ;:: u
1 ::: y

y = x

n#acord amb aquestes regles, el missatge diu :

CANYISDEMA PASSAT HOTEL MILTON OPE~CIO FINAL

Com em temia, ~s importante Sembla que no queda cap mena de dub-
te quant a J.a categoría de la persona que el va enviar. El. mateix Ser-
veí Internacional de Claas m"assabenta que lee qU2tre lletres de la
f'irma, CLEP, s6n exclusivament utilitzades, si bé amb tota mena de V8-
riacians pe L que fa a llur distribuici6 i, de vegades, amb 1 "afegiment
d'una, de duea o de tres xífres, pele caps po~icials de tots els pal-
SOs. En el CLEP en qüesti6 identifiquem,doncs, el nostre cap de ser-
veis ..
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Ara resulta prou oLar que aquest telegrama ft· a ~~ o ~elona

Biblioteca d'Humamtatsde liquidat el pobre Canyís. D'aquesta manera, el cap de serveis no
deixav.a cap rastre .aI eeu darrera. Es a dir ••• Hi ha aquest misteri6s
M. Guas Mharr ~l .qua L s'E,tdregava el mí.aaa tge, Confio que,amb el temps,
.tainb~ esbrd.na r-em qui és.
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En horoenatge al difuñt, no ero sembla sobrer de reproduir altre
per a una novella· meditaói6, 1 'únic poema que ens ha llegat. Ara ja
es,pot dir que treballava per al poble'.

Que ~s te.va la pe tria
pótser ?

La bossa
la banca
la ca z-t era'
la butxaca
els din e rs.

La bossa
la banca
la cartera
la butxaca
els diners ?

Fam de puta
de manobra
dIesordvent
de j ornaler
ben maura da en terra de xalets i de pinedes

de whisky 1 de bikinis
de boltes amb noies a gogo
1 de salfumanrals pits de les daneses.

Per res del m6n no escriuria. a la banca
amb un cigar a la bdca

si sengoz-
1 corbata obligatbria
per res del m6n nó presidiria un cons~ll d'administraci6
ben assegut sobre un poble sense vagues
que estalvia camisa en temps de samarreta
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per res del m6n no voldria conf'endrs la p~tria Biblioteca d'Humanitats
amb els comptes-corrents que tens a la banca
amb les finques que et cobr'eixen el rony6.

" "La patria ~s la gana que passes. '

la llibe rtat que no 'pa asa
el s11enci amboqu~ passem
mentre criden' altaveus i diaris

, eomavui anem fa rts
" 1 SOI!l lliures

1 cantem.

Insisteixo, pero, en all~ que deia : mai no acabem de conetxe r, ,

la gent. En Cany:!s no +ern a cap predisposici6 pce t í ca , "
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( Capitol XLVI

Despr~s d'haver sobreviscpx als at~ars de tot un seguit de pur-
gues num~riques auto-imposades, els tretze agents sucumbiran sense pe-
na ni gloria prop de la frontera, víctimes, un cop més, d'un sentit
del deure~xigent i 1mmolador. Sense entrebancs massa seriosos, si bé
amb penes i treballs, han pog~t imposar les distincionsbbstumes als

, ,companys que crien malves en terra ferma, pero ara, a 1 hora de com-
,plir degudament amb els cinc p rdme ra sacrificats,que reposen al fona

del llac, l'empresa es fa verament dificultosa. No disposen d'equips
convenients i la prmdencia mem~mmm~mmB els descoratja de fer compres
sospitoses. Bé prou que han cridat Yptenci6 ! Darrera d'ells que:da un
conjunt de tombes obertes clandest1na=ment i tornades a excavar amb
tanta precipitaci6 que, en alguns llocs, aquestes activitats anonimes
han arrtbat a orellas de les autoritats; hi ha fonaments per ereure
que hom procedeix a una investigaci~ Cal extremar doncs el sigili, i
fins i tot la nocturnitat.

Als cinc millprs nedadors del grup se 'ls ccaraa la feina ingrata
de davallar a les pregoneses de l'aigua 1 de c~rcar ela cossos relati-
vament sepults per bal de penjar-los les medalles tan, merescudes. El
llsc, pero, t~ corrents subterranis i l'empresa, duta a terme a les
palpentes, es liquida amb cinc defuncions més~ totes per 8sfigia. Sor-
tosament,abans d 'enfonsar-se d'una manera definitiva., els exploradora
sub-aqü~ties han tingut temps d'állargar les condecoracions als col le-I

gues que no s 'han remullat. Un d'ells, fins i t ot pot indicar, amb se-
nyals, l'indret on reposen els cadaversj el sacrifici, ~oncs, no haure
estat inútil.

t.

Copsidiñlcions de dignitat, pero, obliguen els vuit sobrevivents
a ajornar la segona immersi6 mentre de la patria agraida arriben cince.rLú./
as 7 7 - M més des tinades a la darre ra .rornada d "hez-oas, Cal dir que el
temps s'aprofita amb tot d'exploracions obligadament superficials que
els familiaritzen amb els trencacolls de l'ambient liquid, tan gla9at
ara com temps enrera; de fet, es lliuren a un entrenament intensiu
for9a profit6s per a llur vigoria. La moral, una mica decaiguda arel
del fracas, remunta de pressa i e1s permet, al seu dia, de 11en9ar-se
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de nou a les' profundi tats amb l' esperi t seré, opt , t Autónoma de Barcelona

1 oteca d'Humanitats
Ara els cinc escollits s6n portadors de dues medalles per oap i

la tasca a ,qq.e s#han de lliurar ~s 'doble i més complexa. Si b~ saben
on trobaran ets, pre cursors ,de. la negada)' ignoren cap a quins racona es
poden haver .endu't els moviments de 1 'aigua elscossoa de les victimes. ,
recents. Procedeixen sistematicament, amb ,una disciplina perfecta que

• '¡ "

fa augurar un .'~xit c omple n , 'Sin6 que els cadave re , ja a.Ll.Lbe.rat a dl'a-
quell inst1nt de' quadz-f.cu'La, ha~nfal ta~a tot~s les normes or denadee

, ,

i 'deq.en haver deriyat per eamins .imprevis tos, espontanis, com si es
,< , ,

volguessin escapar dels honora que els destinen eLs vivents ,proxims o
llunyans. Tampoc' els difunta ve lls no s 'han captingut amb correcci6
i,com no sigui que h1 hagi hagut error en la interpretaci6 d'aquell
mmjbm8J!1mqmmmf'mm eol.lega que pretenia haver-los trobat, cal conclou.re". ' ,
que, a despit de les pedres que ela llasten, s han mogut pels llima
subterranis i B~ descansen en noves' latituds~

, Els neñade rs s-"eXhaureixen,remunten una vegada i una al tra a la
superficie per tal defer-se amb un glop d"aire, es tornen a aubmerg í r
;i palpen, vegetals llefiscos os, roques tallants, fantasmes de p eí.xoa
furtius ••• Cap a la matinada, llut estada a l'aigua es perllonga sospi-
tosame nt i els altres tres, navegants d 'una barca desarbolada,recor-
ren el 11ac darrara les menudes onades o els breus cercles comcentrics
que semb).en assenyalar una presencia vivent. Els rems colpegen la su-
perficie d'acord amb una pauta convinguda, 'i fins hi ha qui gosa pro-
nuno í a r els noms deIs deaapa r egu t s en veu al ta i, ai,xc> si, call1telosa.
No hi fa res. Amb,l'alba, el 11ac s'aquieta, ben tancat sobre els seus

" , '

mist eris i les seves tragedies , i a el l.e els cai tornar a la riba
amb el cor 'encongit. cone~iem~s d 'una pb rdua més terrible que la d'a-
quelles vides humanes -: amb elles, s"han perdut les medalles.

, Per~ no,! Algú, estrenu, ha, fe~un al t:t;e es.ror-c suprem i abana de
restituir-se a les profunditats, ara per sempre i sense espe,:ranga, ha
deixat les condecmracions al peu d'una mata de joncs. O potser han es-
tat tots cinc, cinc herois més que, amb aquest gest, indiquen als so-
brevivents Ruin. ~s el camí irrenunciable.

, 1 ells ho cempz-enen, Recullen les recompenses, les embo.lí.quen amo-
rosamen ti, des prés, comunique n a la pAtria el sacrifici d' aquells al-
tres fills dilectes i ara mereixedors també, a llur torn, d'una distin-

Cr-.L4Jc1'. I els poders, que pensen com ells, no es fan pregar : cinc 'M2
~ més viatgen rb\!d'ament cap a la frontera.

'En aquest instant es podia haver plantejat un problema timmmmmmllmm

matematic tan sever com els que han dut a la liquidaci6 de la colla,
pero aquest cop el fat es presenta més benigne, o ha fet uns calculs
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-266- lES
mé s c,onformes : quinze condecoraci ons es poden rep lt. lona

entre tres homes, els que resten deL grup , sense falt . Ji anf~~
lleis"de l"harmonia universal; felicitacions, enhorabones, ebz'aca dee•••

Els ag enta j que ponderen amb tota lucidesa el risc acrescut dlluna
. immeBsi6 decisiva, esaampen pei llac tot de fustes de les quals pengen
cordes 'aalv~vides 1 es parteixen amicalment el domini de les aigUes.
Més ar or tuna te que Ll.ufs predecessors, com ~s natural que ho siguin ara
-que el nombr-e de ca d~vers s 'ha multiplica t per tres, aconeegue í xen de
localitza:r qua t re deLa difunts 'i·de dea car re gar-cse , per tant, d'una
part qel pes metal.lic que ~ls afeixuga.

, Ambup:esfor9 .S ostingut, en :tirobenencara un cénque , li pn"mg¡em. ,

'claven la medalla en una s-oLapa ja s~vintejada per pe í.xos i' fan una
sortida breu a.la superíície, on ele esper~el desti. Set ca9adors fur-
t í.us que s'han'equivocat de llac, disparen perdigonades certeres contra
els caps que la fosca els permet de. confondre potser amb anecs salvat-
ge s , Un darrera l 'altre, eLe coaeoe rellisquen de les menudes platafor-

. .

mes ara tacades de sang i esquitxa:des de cervel.l i com un plom, pero
. .

lentament, davallen a reunir-se amb.els companys.
Dies enlla, tret ze eez-caaae s inflades retornaran a flor d"aigua

1 el,servem de'salvament aquatic, avisat, acudir~ remolcar-les cap a
la riba, d'on un comboi d'ambulancies se les endura~ al nosocom1 i
les deixara en mans de tot ~n equip especialitzat en autbpsies.

Adespit de llur comunicat posterior, que aee enya La una iIlo:tltuna-
nime 'per caus es na tura Ls , aí.gua i f oc, en te rmes digne 3 del difunt mis-
ter Eliot, els diaris grocs iúsihuaran motivRcions mes obscures basades
en la ,possible existencia de .civilitzacions· o, si més no , d'éssers nep-

, tunians que, aLhoz-a, . de'fensen les aigUes i condecoren els transgressors
dlfunes lleis mgnotes. R~~ m~sno exp'lLca , sembla, aquell b~ de Dé u de
medalles. El govern del,Dírector, discret com sempre, calla. ,Ell i nos-
altres ens quedarem sense saber qu~ vivia en,aquelles adreces,si hi
vivia algú, 1 quin era' l'objectiu final d'aquella circulaci6 de missat-
ges. Llhstima).
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.Capitol XLVII

. La cua comenga de bon matí,quan encara no hanobert les portes
grans de la comissaria i, a dos quarts de vuit, a~all~rga ja entorn

- de set blocs de cases les entrades de les ~uals queden obturades per
la gernaci6 de'nois i noies r1al~ers i alegres que, en mol ts cas.tos,
a'han endut fins i tot l'esmorzar.'

A les vuit, ordenadament, sense,empentes ni abusos, van penetrant
a ll'edifici sota la mirada esbala!da dels gua.rdLe a de ae rve í , s 'enfi-
len al primer pis, on hi ha els despatxos deIs submrdinata de JlmñnpmB

primera, truquen edueadament a les portes ajustades i, un cop din~, es
lliuren a la justicia.,

Assassinat.
....Violáci6.

Furt.
- Abús de~confianga.
- Falsificaci6.
...Estafa •.

Agressi6 •
Atracament,

Els carre~s que es fan, les malifetes de qué s 'acusen, son sempre
greus i, com es veur~ tot seguit, corrmborades pér les víctimea o, si
aquestes han mort, per tot mmmaem de testimonis que,curiosament, és
tacil de retrobar també a la cua, on s'han afilerat amb el proposit
d'acuaae-e e; a l¡'ur torn, d,'a1tres crims no menys z-epugnarrteo violents
Uns i al tres declaren amb prolixi tat" .gaire bé exhaustivament, sen se es-
~alvia'r detalls ni circumst~.ncies, amb un afany de veracitat que obli-
ga els policies a omplir papers i més papera.

Davann d 'aquella onada de crims, que no té precedenta , a les nou
ja ha calgut mobili tzar t,ots els funcionaris que estaven lliure's de

'\.servei o gaudien de vacances i, atesa la insuliciencia dela despatxos,
els interrogatoris tenen lloc també pels passad~ssos, pels replana,
on els guardies instal.len tauletes proviaionals, requixades deIs cafes, ,
veina.

Alguns deIs nois i noies, aprofi~ant el desconcert d'aquella inva-
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geixen fins i' t ot de declarar a lpés d 'uro taula, semp ;b~~a~tt1:Ju:~

d1fe~ent; i després, encara, potser es posen de nou a la cua per tal
d'afegir' un carrec,més als que ja'consten per escrit. No ~s d 'admirar~
donc s , que ya les dotze la re~glera que espera fora no s'hagi escu rca t
ga í.r e , Entre els "nebfits" i els "veterans", comcomencen a qualifi-
car-s~e per a' distingir els que han fet ja una declaraci6 deLs que no
n "han fet cap, z-eeí.xen la peti ta ges 'ta de bloque jar el trhfic deLs en-

, c on t or-ne ,'
Els ca+cellers, desbordats , no paren per aixo d'introduir co;nti-

nuament gent nova a les ce Ls Les i, a mesura que el dia avanca , d'ata-
peir-la-:-hi com si les pare zs i les reixes f'oaa í.n eLaet í.que s , n'aitres
carcellers, amb mangueres 1 'refreden de tant en tant els entusiasmes
de¡s detinguts que, malgrat la deposici6 davant el funcionari, encara
proclamen llurs crims a grans crits.

Cap a les.,dotze e'L remombori esquerda una paret mes~ra i cal cri-
dar apressadament un equí.p de pa Let es .que treballaran amb els colzes
plegats a les costelles, damunt bastides drec;ades pz-act í cament sobre
els memb.res deLs detinguts, que no han estat desallotjats. Els guar-
dians, amb les armes a la mh, contenen coro poden els moviments de ma-
rea que fan trontollar 1 'edifj.ci.

A. la una, quan la cua encara no ha estat totalment liquidada, ar-
riben ordres de la superiorita~ que, de moment, sembla que soluciona-
ran el problemm de l'espai : tots els presos es beneficiaran d'una' 11i-
bertat provisionalmehtre s<linstrueixen els sumaris. Per tal d'evitar-
s~'m~s complicacions, s'ha passat peralt la petita formalitat de fer-

•
los depositar una fian9a.

El remei, pero, ~s pitjor que la
exce pc í.é , s "a fege ixen ,immediatament a,
el trafic, i e,s declaren culpables de
vien ¿onf~s8at, diuen, per no fer més

, r í.s , 1, aques t oop, les faltes de que
Manifestaci6 il.licita.
Reuni6 il.legal.

- Contactes eLandest í.ns ,
?intades de ,parets.

- Accions subversives.
Atemptats a l'ordre.
Burla de les autoritats.

Els funciomaris escriuen, deligents, passen els nois i noies als
carce~lers i aquests els tornen a tancar a les mateixes oel.les, en les.

-268-
¡

malal tia. 'Tots els +ance ta , sense
la cua, que torna a interrompre
DOUS erims que de primer no ha-
difícil la tasca de18 funciona-

~ 6 'B aousen encara s n mes greus :
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ma teixes cond icions , T ot, adhuc 1 ',esque rdam ent d' 'vl!l

,com en un ma Lson recurrente Sin6 que ara ibIs paletesB' '0 ñ"-rlt m itp1fou,
es rebel.len 1 abandonen bastides, material i eines. El priücipi d'au-
toritat,que reclama el respecte que li ,és degut, no ho pot tolerar i

~
decreta llur d~enci6 immediata. Per sort',l'esquerda no sembla que pro~
peri; poteer es podra esper~.

Prop de les quatre, uné altra ordre, ara deIs eerveis judicials
que entenen en delictes contra la seguretat de l'estat, al11bera de
nou,sempre provisionalment, els presumptes culpables, 1 les masmorres
es buiden un altre cop. No 'pas per gaire estona, perb. No h1 fa res
que Rra la policia, alligonada, hag1 pres les seves precaucions i no
permeti la f'ormací.ó de noves cuea , Els :ax-detinguts s 'obstinen i les
forces dufnlflDi\memp!de la pau es veuen obligades a retenir-los una vegada
més. Hi haura doncs un altre arrenglerament ca~tic mentrevan passant
per davant lés taules deIs funcionaris, ara rellevats per trapes de

-' \refresc que escriuen tan de pressa coro poden i amb tant poc d'inter~s
que els mateixos acusats els han de recordar formalismes que ara ja
se saben de membria i que els desagrada de veure negligits.

Hi ha una tercera davallada cap als calabossos, on mentrestant
han e omen cat a tre baIlar uns altres paletes t assesorats p els palejtes
antics que no s 'han beneficiat de 1 J!alliberamen t de fa po o 1 potser ja
penedits d'aquell cop de esp. Despr~s cal encara ássegurar les frontis-
ses d 'un par~ll, de reixes estovades per 1 'atapéiment de les detencions
arrterdora , Tothom hi col.labora entre cante que al enteixen la feina,

-,

pero els guardians deixen fer, ,

A les s1s, tres dotzenes d'autobusos de dos pisos s'aculen con-
tra la porta de serve1 de la comissarla i una'brigada sen~cera de for-
ces de la pau hi va fent pujar els criminals a cops de culata. De se-
gu-ida que s6n plens, e ls xofers engeguen 1 els vehicles s'escaI!lpen
cap a totes les sortides de la ciutat. Al cap demitja hor~, ela paesa~
gers f'or98ts s én 1nvi tats 'a abandonar-los en plena natura, entre camps
o en camins rurals, ben lluny de tot'habitatge.

Aquestes 'mesures permeten ala funcionaris a'e descansar fine a la
mat1nada, quan les colles, que s'han passat la nit caminant~ es reu-
'neixen encara davarit J.á porta t , plens de pols i amb el calgat que
badalla, exigeixen que se'ls rebi a declarar.

Tots a 'han descobert malifetes an t í.gues que, afegides a les con-
fe'ssades, allarguen un historial delictiu I~ prou qu.í.Lomet r-í c , 1 ara
diuen : ,

- Blasfemia.
- Incest.
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-270- B- Bestialitat.
- Homosexualisme.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

Depenen dones encara d'una altra autoritat jUdicial, o en depen-
dri e n si, entre -temps, el cap de serveis no hagués trobat la soluci6.
A~eh de les escales que menen a les masmorres, ,dos guardians fornits
idestres"en l'ús del ba sb ó , abaten l'un darrera l"altre els detinguts

, -Q,/t«6Ai els lliuren a un escamot de dot~e ganapies'que els cos-
sos, .raoz-t e o malferits, al llarg de les 'paréts interiors de les ce LvLes

TelefonicamBnt, un, funcionari prdena als cementiris que vagin obrint
tQmbes •••
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Joshu, que havia comencat a eStudiar el Zen als seixanta anys,
'va 'rebre la seva il.luminaci6 fins aLs vuitanta. Des d'aleshores,
ensenyar fin s als cent vint, quan es, morí ..

Un dia, un del~ seusdeixebles li va preguntar:
Si no tinc res al cerveLl,, qub he de fer ?

- Expulsar-ha - va conuee.tar-Lí. el meat se ,
El deixeble es va estranyar :

Pero comho puc 'expulsar, si no hi tinc res ?

Molt bé - va dir-li 'Joshu.-. Treu-t'ho.

()Pot,ser del "Shaseki-shu", escri t per Muju, un
mestre Zen japones del segle XIII. Potser.,



Visita- inesperada 1 misteriosa. El visi tant es nega e 1dent11-
car-se i em lliura una targeta en blano.,

T en _ Tino entes que escriviu un llibre sobre determiaate esdeven1111 n 8
~ fj v del país •••

No vol precisar com no ha sabut , pero s'av~ a despullar-ee P "la
~ _ 11 escorcolli la roba. 1 aleshores constato que es tracta d'una d n f

[ - SuposE:1m-h ...mig confessa.
- El podría ve ure ?

[ - Per que ?
r - Poteer m~interesar1a comprar-lo.

Comprar-lo ?
Se m'acut que be negligit UQ detall, pero ella no s'opos un

men de vagina. No, no hi du cap mior5fon.
- Qu~ en voleu ter? Cremar-lo?
- I ara ! No, el vull publicar.
- Ah !Son editor, done ?
_ Diguem que aotuD per compte d'un editor",

Caig en que no 1i be mire,t la boca, i la. hi ta~g abrir .. 0, t oc
no hi amaga cap dispositiu min cal.

- Heu acabat ? - em pregunta"
penso que sí ..

Fel qU& pugni ésser, pero, la faig girar 1 palpo amb 1 di
s equivoqueu; ja ho hen mirat aquí ..

Perd6 - 'excuso, i espla~o el dit
o h1 ha res

E1 ze e cara no est'h acaba t - 1 i:tes o a bo:r s

Pal. ga.ire?
o ho sabe el e pre s que 'a01 1%1

a dir UD : la e aric'ó el~
m.'ag adaria e cara que o:rtan , r
sa:tge es ca es oírc m

s referí po r qoo e-e 1tali)"ta~-
a d' a ,

-272- u B
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Bé ••• - assenteixo de mala gana.
Us ha puc aclarir jo.
No ho.veig glar.

Desconfiat, la to~no a revisar. Pero ara ella protesta.,
No em t oqueu ta.nt; em podríeu fer escalfar.
Perd6 - torno afer, polit.

- s6c una de les persones "a les quals van ser enviades les cartes,
a r'altra banda •.

- Que no viviu aquí, doncis ?

- No; no sempre.
-'Pero si representeu un editor •••
- N9 pas del país. Potser ha havia d'haver dit de bon comen9ament.

Us pub lí.carrem f'o ra,
La mev~ dee confdan ca no s'ha fos del tot.

- Es inútil parLar=ne , mentre o l'hagi acabat •.
No sembla que us co~ri gaire pressa, oi ? - diu ella.
Pre~sa ?:No depen de mi •••

- He dit. que us podia explicar aixb de les cartes-circulars, i no
/veig que us impressioni.

- Mol t bé - fa í.g', ~sc,eptib -. Que significa aixb de fer-les sortir
país'per introduir-les:"'hi de nou? Per comen9ar, ~s una imprudencia.

- Exac t.et d" aixb es trac tava. Les cartes mat no han contingut cap au-, .
ten~ic missatge. Eren, simplement, un esquero

':'.Unesquer ?,

- sí. Suposavem que ela serveis de seguretat interior hi veurien una, ,

maniobra d 'envergadilra t , .en no aclarir res aqúf , que enví.az-íen tot
d'agents a l'estranger.
- 1 que?
- EIs esperavem - declara ella, tranquil.lament. - Els hauríem liqui-,

dato
- i~ue ? - repeteixo.
- Com, i qut ? Aixb hauria confirmat el govern que l'afer erad'impor-

thnxia, i n "hau ní.a enviat més •.
~ 1 també els haur feu liquidat.
- sí. La finalitat de la maniobra era aquesta, fer una bona sagnia als

serveis de seguretat. PeDO no comp tav.em amb les manies d'aquesta gent,
8mb aquést esperit d'ordre tan primfilat.

Es cert, doncs,que es van ana r exterminant ?

- Ha éso Veig que ha sabíeu. Ha heu escrit ?

Entre parentesi. Les fonts d'informaci6 no eren segures. Ni ha s6n,
ara - a f'eg eí.xo,

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats
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Ella s'aixeca de la cadira •

- Torneu-me la roba - em demana.

Es va vestint : els ea190~ets, la samarreta, la camiea,
lona ••• Queda tan plana que no em puc estar de toca!'-11~ls
- Si, hi s6n - faig en veu alta.

Ele tine petits - diu ella -. I una mica tOlle, oa1guts
Es natural; deu ten1r unsseixanta i tants anys ,
Es fa el nus de la Morbata i es posa 1 'americana. Fine daspr

torna a obrir la boca.
- Fem tracté o no fero tracte ?

Vull acabar, abane. TlÍlrneu m~s endavant.
No.

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

la
p1t

Aleshores ... - a'arronso d'espatlles.
Pero ella diu

Cada dia, entre les vuit idos
rut que escombra el carrer davant
1fMagatzems Nyac".
- D~acord - ~aig

:En -tornar al
essent blanca.

qu~rts de nou del oat ,bi h~ u
.f t.n{; t"lu4

lp I de le C888 d 1 cOBta

jo, i l' acompOOj'o fine a la porta.
despatx em miro eJe nou la targe"t · cIar, e t1nua
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Declaraci6

L"autor i el negre, reunits per tal de celebrar un canv1 d'impres
sions, convenen que és contrari a totes les regles de la narxaci6,
fins ara escrupolosament observades, d'introduir-hi a darrera hora
personatges noue, mancats de tot antecedent 1 destinats a desaparei-
xer tan bruscament coro han apa regut ¡ i m~s així quan en el~s es mm
manifesten certs elem4nts d'inversemblan98 que podrian perjudioar un
text fins ara, en aque st senti t si més no, impecable. Aquesta oonside
raci6, pero, no priva que l'entrevista hag1 tingut lloc, 1 precisamant
en les circums~t~ncies esmentades, ni que s'hi hagin pronun 1st lea
paraules transeri tes, algunes d'el1 es pr ou 1nt ere snan ce ,tata v gélcl a
que ens expliqaen un petit misteri a l'aclariment del qual ja renuncik
vem.

Desitjosos, dones, de no ocultar gens ní mica d'informac16 al 1 c-. ~Jt~tor t , aí.hona, de no inc6rre r en una falta greu que padr prec .
dent per a narradors menys honestos i no tan dotate, decideixen que 1
planes anteriors seran marcades amb una estampilla que, en iagomal,
digui : ANUL.LAT.

Tots dos, autor i negre, creuen de debo que, amb aquest proced1r,
separen aquelles planes del cos narratiu sense sostreure-les - i a1xo
~s important - a la curiosi ta t , o al coneixement, de~e poca a molt
lletraferits als quaLe també agradaria, de tant en tant, d'aseis ir a
les badades deLs professionals.

(Es cbpia lie l"'original, que obra en poder el notar )
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Capítol XLVIII

D'un texi anonim, escrit en llengua indígena ingenuament deformada,
reprodueixo uns quants fragments que expliquen, cal creure que de prime-
ra ma , els darrers eedeven.ímerrts que ha viscut la nostra ciutat :

La contrafensiva.
Pals carrés.i pla9ae, circulen lliurament davant las for9as de la

pau, que no intervenen, tot d'individus i d'indivíduas acollats o d'un
en un que alcen el bra9 en angle rigur6s a la cara deIs transeUnts des-

,previnguts i obligats a correspondre amb un gest identic si no volen
ser molesta +s ,

Molts, sorpresos., no s ón prou llestos i all! mateix es veuen des-
posserte,de rOba- i, si e6n parellas, comminats a un coit públic i aver-
gonyidor que~ls assaltants presencian entre burl~ i paraul(s obscenas
mentra reuneixen a l'entorn espectadors 'impreparats i silencisos que
saludAn també imperialment sota las-miradas vigilants deIs ultras en-
carregats de la feina.

Amb semblant 1mpunitat penetren en botigas i comersos a l'escomesa
deIs clients que hom veu sortí de cuatre grapas entra miols o lladrucs
planyívols i amb las natjas adoloridas de puntades de peu infligilas
amb botas altas i ferradas que deixen marcas vermellas i blavas en las
gropas involuntariamentp rovocati vas.

S'assenyal~n incidents pintorescos al metro, a ont un petit esca-
mot imaginatiu fa ves tí els hom ens de donas i las donas d "homena , talla
cabells massa llarga i afaita mostatxos i barbas amb propbsits unifmca-
dors contra els qu'~s rebel.len els més jovas, entossudits a mostr~ ge-
nitals diferenciadors i ellas la mamella.

Els ul~ras, amb tisoras, amena9an d'escapear mugrons~ penjarellas,
pero la jovenalla aguanta ferm i amaga els sortints en els entrante en
l'aícova impprovisada del cotxa, que passa de seguida a una via morta.

Traginers i pagesoe, igualment encarats a las portas de~a ciutat
amb la salutaci6 de ritual, s6n foragitats deIs varroe i camionetas i
fets asseure en la frescd de 1 "henba amb les ca.Lces abaixadas i els
en remull dintra las sequias d'aigua gla9ada; en alguns casoe fins
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A la sortida de les fabricas, els obrés i las obreras qu'~s riuen
del salut han de corre tot seguit si's volen lliurh de vexacions, en-
tre les quines remarcarem no tan sols la despullada sin6 una estada bo-
caterrosa contra las femtas d 'origen divers que normalment embrutan a,quells baz-r í.a transi tats pe r bestias de earrega.

Abundan aixímateix .Las .garrotadas. eís cops de porra i alguna ga-
-nave taña , 'stesque'ls ind.ividus i els e s.camots van armats amb menuts
puny'als de p roce dénc ta apare ntmerrt urJiforme i de tall fi que fan es-
tralls inclús en las pegas ~és resistents, com s6n las sabatas i las
faixas de goma que porten las senycza aj las feridas, pero, s6n eempre
tan lleus que no precisan cap intervenció m~dica.

No es practican detencions.
A part que potserno h1 estigan autoritzats, els ultras deuen sa-

ber prou bé 'que h1 ha un problema carcel.lari qu~Seria insensBt d'a-
greujar.

Rom parla. de .tata manera, de la desaparició d'uns pocs ciuta-
daps que han reaccionat v101entament a les provocacions dels
JI'f'I0!8p cavernicolas; ee suposa que deuen haver ingres8at a les masmor-,
ras secretas d'aquestas organitzacions.

< ,

Entre ells hi ha tota la dependencia d 'una perfuf!l.eriaal' engr6a
que ha agredit els assalta~nts amb í.s ampollas i fJmcone Ple:n~d'es-
aenc í a que s"'apilaven als prestatges de l'establiment.

En un altreindret, cinc noias despulladas han pogut ampararse
d 'una manega de rec i han tingu t p rou pres~nttia d "esperi t p er engegar
1 'aigua; mentre uns passaviüants compassius les Testien, han eecom-
brat els ultras fins a uns orinadors propera, per quines escales han
cáigut tots.

Quant als ciutadans que, ja Sla per convencime=nt, ja sia per
envejable pr omptijrud de refle.::xos,han respost al gest provocatiu,
tats els testimonis presenciala, que eón malts, coincideixen a «firrr~
que imme dia tamen t han pass at a ao re íxe r aquestes fo~as
trogloditas que creen tant .~e desorí.

...S'observat que, per curiosa coincidencia, tota els centres ofi-
cials tenían las portas tancadas, áixí com també el s establiments a-

: caris i d 'altres, senyal, segons el conee ns gene.:::ral,d"'una intor M8cí
previa que, automaticament, descobreix una relaci6 culpable en re
autori tats 1 1"oliarquia d 'una ba nda i els grups ultras e 1 'altra ..

M~s detalls sorprenents : las torgas de la pau, po c no brosas
b~ es parla de reserves amagadas o dissimulaéfas a lae cotxeras es a
cions, duien guants blancs tot 1 no celebrarse cap dia a of'cial,
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s 'ha' prooedi:b, tampoc, a rellevar-les en cap mome 1)iv it ut;i'

, '. '.. . Biblioteca d'ser per eV1tar la presenC1a d'of1c1als als carrés, pU1X que
1'obliga,ci6 que tenen d'assis~ir als canvis de guardia.

Els ul~ras~ no han comenca't a retirarse .fins que j a era fose t , a
.par-t í.r de' lasvuit, las vias ciutadanas han retomat a una normalitat
tót just alterada per petits grups que comentaven'els esdeveniments i

, . .

per l'anai venf d,'altres persones que éercaven ll.urs ve s tí.t s ,
Calculs provisionals permeten d'estaplir que, aproximadame,:nt,

han esta t.moLesta t s uns trente-'cinc mil ciutádans de tots dos sexes;
aguestaxifr'a no inclou els~·forasters.
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La ~eva versió personal dels fets
¡

::Erendos quarts de deu en purrt (~erb el meu rellotge retarda una
mi~a) quan, a la 'cantonada dels carrers de la Construcci6 i del Projec-
te, un individ~ d'uns trenta-dos' anys se m'ha posat al costat i, sobta-
dament, amb el bra c , ha fet el ges t d'allangar-lo i de pl e:.ga::r-locap
lfespatll~ amb els cinc dits de la m~ oberts corosi fos una urpa. He
reconegut a l'acte la salutació, antany oficial, que ara ja només con-
serv~n .aLgunee. oz-gam t zac í.ons para=ee t ataIs , i tnl'helimitat a corres-
pondre-gi. amb un somrís entre iranic i interrogatiu.

Immediatament m~ha interceptat el pas.
Despulla't ! - ha dit. ,,S'abalangava al meu.damunt i l'he rebutjat amb una empenta, pero.quan ja anava a aegu í r el meu camf , tres indivi dus més, sorti ts de no

se bn, m'han envolta t amb tot de grinyols ame nao adors mentre unes quan-
tes mans m'estiraven l'americana i la camisa i en feien saltar els
bo t ons ,

A ceguea , he donat unes quantes punjrades de peu i unes quantes
pinyes que, més o menys, han fet diana. Eren 'massa, pero, per guanyar-
los i, aleshones, abans no es recobressin de la sorpresa (no estan a-
costumats a qu~ les victimes~'hi tor~in), he repartit encara dos o tres
cops. de colze per tal d'obrir-mepas i, sense pensar-m'hi més, he ar-
rencat a cór-re r.,

Trenta metres més 'enlla s'obrd a un passatge, i m'hi he endinsat
amb l'esperangahue no coneixirien tan bé com jo els topants. Més a-

munt hi ha un pe.t í t are que, .mentre per una banda comunica amb les es-
cales de l'edifici de velns, per l'altra es perllonga en un corredor
que té sortida a la placeta de darrera, on :desemboquen tres carrerons
plens d'angIes i de trencacolls.

No he pógut arribar-hi. Per aquell costat se senjrien COpe i ge-
mecs, aenya L que algú al tre rebia, 1 he h~gltt de desviar-me cap a una

el enaltra entrada,_ ara de la placeta, des t perJ1ins, podria pas-
sa r a una segona casa que, per davant, comunica amb el carrer a la can-
tonada del qua.l acabaya de tenir aquell desagradable encontre.

Perb tampoc no hi·he arribat. Des de lluny l'he vist tancada i
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m'he atura t *i\'"í8"+ damunt d 'una tapa
lleugerament sota el.e meus peus , com si fas mal ajus~igHg,t~c~'H lRa~tagon,
he: compres que no tenia1 cap m~s salvaci6 - si és que aquella ho era.
Els carrérons estaven interceptats (si no tots, alguna d'ells, i no sa-
bi~quins) t , per on hav í a vingut,' se sentien ja le s e orregudes del s
neus persecutors; pe r desgracia, s'havien orientat •

. ,,' " . ,
, En un tres i no res., he sal tat de la tapa que petjava, 1 he a19a-

da, m'he introdyit pel forat~ dintre el qual un gra6 de ferro ha enso-
pega t amb els meu s peu s , o a 1'inrevés, he tornat a abaix:ar-la sobre
el cap i, sense perdre la serenitat, he volgut assegur~r-me que aqueot
cop encaixa,~ bé.

Tot era molt fosc i he anat davallant a les palpentes fine a una
mena~e replaper sota ~l qual circulava una mica d~igua, o del que foe,
sortosament'no massa nauseabunda; així i tot, m'ha semblat més prud~nt
lligar-me el mocador entorn del nas i de la boca, a estii fasciner6s.
Aleshores he eBces la lot que sempre m'acompanya.

Hmm Em trobava en un túnel llarg pel fans del qual, de varada a
varada, mmmmammmmmn corria mandrosament un rierol t~rbol procedent de
comunes, banys 1 aigüeres. El replh, una veritable voravia, de quatre
pams d'amplada, es perdia en la distancia.

Encara passe.java el feix de Ll.um amunt i avall quan la tapa dela
placeta s 'ha obert sorollosament i Una ve u , en la qua L he identificat
la de l'1ndividu que em volia fer despullar, ha dit :
- No se'n pot baver anat perenlloc més ,

Silenciosam.ent, de punte te s , i ara a les fo sques, gu1ant-me única.-
ment per la paret que !regava amb la m?!, he corregut endavant, cap en
m'1maginava 'que devia desembocar la claveguera. ~lls baixavem, tamb

I a les fosques, renegant.

1 aleshores, tot d 'una, a cosa d'un centenar de metres a tot es-
tirar, la pare t 8 'ha sepa.ra t de la meva roA 1, per por de caure en 1
líquid lJe1'iscos, m'he aturat en see. Prop I!I.eU se sentía una respiraci6
feixuga.

Indec:ís, he a largat el brag cap a la .fosca i, amb la punta dels
dits,. he fregat quelcom de calid i dole, una espatlla o una galta,que
ha retroeedit a l'acte. Pero jo he avan9st més, ara amb tot el C08, 1
elOcontacte s'ha tornat a establir senee que la persona a11 re!ugi a
digués res. M'he hi he aplanat mentre xiuxiuejava :
- No respiren tan fort ••

Els honee ja eren ba íx, pero s 'bevien quedat sota la al', s-
cutint e sentí ben ístin ameD't la parau-
la llum i la veu m~s al.ta ti'un altre que eía. .
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Si et vols emmerdar, endavant, pero amb mi no ·v·~ ' o adeBarcelona

Biblioteca d'HumanitatsEls altres devien opinar si fa no fa, parque tot seguit s'han tor-
nat a moure ials pocs segons ha ressonat de nou la tapa. En aquell
moment ja m#havia adona~ que al refugi on'acabava d'entrar no hi havia
una sOla,persóna,sinó due e, i que totes due s eren noies.

Hem restat una estona en' silenc i',.encara a les fosques, fins que
la qud.etud amb í.errt, només destorbada peL nostre alenar, ro'ha convencut
,que els persecutors havien renunciat de debb , Aleshores m 'he separat
una mica i he ences la loto

Eren 'dues xicotes joves, uria d'elles amb el vestit tot eequí.ncat ,
que feien cara ,d'espantades.

- Ero pens o - he dit ...que el perill ja ha passat ••• També us perse-
guien, a vosaltres ?

La que semblavq m~s decidida ha assentit amb el cap.
- Si;,en sortir de' casa del cap de serveis~
- No sou pas la,Serena ,i la Sequana ? .....els he preguntat, sorprés d 'a-

quella coinc~dencia.
Ai:x;íens anome nava en Canyís .'•• El coneixes, po tser ?

- Finsa cert punt - he dit vagament ~. Sabíeu que ~s mort?
Es clar,'ho sabien, corotothom Després ha resultat que també te-

nien no t Ic.í.es d 'aquest llibre en plena redacci6, i aixo ha facilitat
enormement les cos~es; hem pogut parlar sense embuts.

No pa~ aIl! t pero', on la fetor augmentava per inoments. A proposta
, .

meva~ i guiats pel fefx de llum, ens'hem anat allunyant al llarg del
rÜl'rol, sempre seguint la direcci6 de J.-aigua,.La claveguera mllBlrnrnmilub

semblava que,no hav~ia de tenir fi i~ a mesura que amamm avang8vem,
creixia el nivell del líquid, cada cop més dens i más pudent. Ara i
adés havíem de saltar petits rierols laterals que elles franquejaven
amb l"'ajut de la meva ma, no sempre I;>roudestre pel que es veu, car
m~s endavant la S equana ha relliscat i les aigües, sorprenentment més
profundes que no ens cr.éiem, l"han ooobe rt fins a la cintura. A 1 'al-
tra banda, li ha calgut treure's les faldilles i fregar~ ben fregada
per tal d~ netejar-se sum~riament. A partir d'aleshores, m'he tret les
saba tes t m'he ar-remanga t él s pan t.a Lons i les he fet passar en bra cos ,
ben a;rr~pades al meu coll.

Quan ja gairebé desconfi~vem, hem comengat a veure llum i, al
davall, una obertura mé~nlla de la qual s'algava una clapa de cel
La Serena ha ,arrencat a c6rrer, eufbrica, pero aqtdJ. la var-era era hu-
mida i relliscosa i, amb un xiscle, la noia ha patinat cap dins del
desguhs, amb jo a darrera, quan he intentat de subjectar-la. Tots dos
hem caigut de cul, remorosament, entre excrements desfets, papers xops
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i deixalles de cuí.na, UniversitatAutonomadeBarcelona

Biblioteca d'Huma itatsResoapa te per la ma de la Sequana, ens hem hagúf ae posar e pel a
peL abane de rec6rrer els darrers metres que ens separaven de la reixa
A l'altra banda, la clavegu~ra s'enfopsava entre dos frag~ents de plat~
m~s aixecats i dipositava les seves immundicies en una mar opaca.

Rem fetsaltar facilment el cadenat 1 hem sortit, ara obligats a
xipollejar, a·la llum clara de la badia plena de sol. Amb un cop d'ull
n'he tingut prou per identificar-la : allí havien sacrificat dotxenes
de detinguts sobrers.

Era aixo, corohe sabut aleshores, que ha decidit les noies a esca-
""par-se de la 'custbcliadeL cap de serveis; si els mataven, ja no tenia

Objeete compartir una sort comuJ;1a.
- Aixo i l;ass~ssinat d'en Cany!s ~ ha afegit·la Serena mentre tats

tres ens rentavem en l#aigma soma del tocant de platja.
Perque no en tenien cap dubte, que es tractava d'un assassinat; el

. ,
noi, segons elles, sabia massa coses. No sabien,pero, qui ho havia fet,
si els sicaris del cap de ser~eis o algun agent de la Pot~ncia que

. .
volia pt'ivar-lo de descobrir prematurament 1 'amagatall dels mandarins.

He dreca't 1.'orella:!tot i que en aquell mome nñ , ja nets i xops
de maWmmjfuDIDmmma sal flairosa, havia arrelat profundament en la Sequa-
na. Ella mateixa m'ho havia demanat en adonar-se que des de la darrera
remullada, a la claveguera, traginava una nosa excessiva i tan dura
que se m~a~lana~i6ontra elventre. Fins despr~s, dones, no be comengat
a fer preguntes •

El noi, m'han dit, se~ls havia confiat la nit d~ l~estrahya se-
ducci6, durant una pausa, quan el cansanc1 i la satisfacci6 li havien
deslligat la llehgua; despr~s semblh que se'n pemedia, per~ ja era
tard; d'altra banda~ afeg!, ja ho sabien prou gent •••

- Prou gent ? - l'he interrompuda, admirat.
Sí, m~ha contestat; el reverend Prick , la Cunt i d'altres mem-

bres de l'Església de la Relativitat Objectiva, si no tots.
Hi van interfenir - ha remarcat.
En la desaparici6 ?

- Si - ha dit ella mentre distretament acabava de desenterrar una co-
sa blanca i llarga mig coberta per la Borra. La Sequana s'ha 1nclinat
endav ant ;
-Qu~ és ?

- No ho sé -i se l'ha mirat -. Sembla un os.
puohti- Un Wk &+1 - he mormola t •

1 ella l~ha llen<;at de pressa amb una expressi6 afligida; a
tres se'ns acabava d'acudir que devia haver pertangut a alguna de



- 'f •.BX.("U L

:sfI

[ f.s l3q
j- L8' .I A

:x:1s 80ill

9H

s(loqlx
lj- 9 rC" rr
lj-9n 9n

,~89táo
¡xlA -

a t.tOff

ele la
llov

H

fu 95

[:1. e BN

r --LVffi5'!

~~ ~,m[J

'1'1 B

IL o ~HIF)

la· r¡

~f) ,!sj-

B31:Ó

tH ~

..,CA "C'

[á 133

rsbrre
I.uO~
,11 -

,H -

-283-
o Unive itat Autónoma de Barcelonavíctimes recenta. El pe:r(ñé.ha surat dbcilment' en lm'\~Wl ' ~a fÍltsno

tingués pes, i l'onada se l"ha anat emportant mar enClirls.
- Em deies que hi van intervenir - li he recordat des pr-és d 'un br u

sil enci.

- sí - ha repetit ella -.Ara, no sé si la idea va sortir d'ella o
bé deIs oficials; ~s a dir~ devien rebre ordree.

'El p~roné torna.va a cavall 'd'una altra ona~
de llen9~r-Io més lluny. Ha caigut en una cresta
obert amb un cente 11eig rapid i enllue rna dor ,

- Ells, els deLs submariris ,no s 'haurien a trevi t a actuar .per inicia
.ti va pr.opia - he senti t que continua va~a Serena al meu dazrer-a ..

M~he gírate
-S6n als sub~rins, doncs ?

- sí - ha assentit ella -. Diu que sempre han estat amagat s s11i
- Es curi6s - he fet tot asseient-me al seu costét - que la Pot neie

els hagi volgut salvar. Aquest procedír no s'avé ga're 8mb el pact •
- No s 'hi avé gens- ni mica - han reconegut elles - P·er aixb no vol n

que se sapiga. Hi. bauria recriminacions.
Tot d'una, m'he posat a riure.

- 1 les autori tata remenan t cel i terra per trobar-Ioa ! Han
milions, han posat el pa s damuntdavall i nnra , ele tenl.en a
del nas ! Perque ele submarina van arribar a veure 'ls ....
- Van ser uns imprudente de quedar-se tant de temps - reflexiona 1

Sequana -,a Se n'havien d 'havar ana t de seguida"
He sospira t.

- Bé, a qüesti6 és que e.ls han sal vat. Poteer no 86n tan br
ena pens~vem, aquesta gent.

m'he aixecat per tal
escumosa que s'ha

..
e IL

tOce

- Poteer no ..

Quelcom em frega" la cufxa a11argada sobre la Borra i
f

en tOIf.;:}.l.rohe.
me, veig que e Ei.:. k ha viatjat de non cap a la pla-t 'a
torno a llen~ar, pero, sin que l'agaf'o i 'al~o contr el 01
ta1ll!lateix un bon simbo • per acabF una narrací

Perque s "ha asaba t. Ja sabe on 8 n e e

r
1

arí ,
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El neg.r e , que ha teclejat amb de agana i posa punt sense convenci-
ment, em d~u que no.

Aquef:lt vespre he de weure la Cunt. Se'n va - m'assabenta.
, " . .

Se, n va ? - em acz-p.renc ,

- S!~ Ella i ~l reverend Priek S~~bla que els han cridat a casa.
- 'Per" que ?NQ f.eien bona 'feina ?
- Es ~lgtina cesa relacionada ambla violaci6.
- Ah l .- faig .,', De manera que et de í.xa •••

sí - diu ell"una mica so~rut.
- De tota manera, aix9 no té res a veure amb nosaltres - comento _.

Els teus amors... "

Jaho sé '";'"em talla ell -. No ho dic pe r aixo,que no s"'ha a cacat ,
Es ~ue vull veure si ella em confirma les contalles d'aquestes noies.

- Dubtes de la .sev a ve rac í tat, 'pot~ser ?

-,·No s6c tan cre du'l eom tu. Rellegei:y.: elcapitol XXXVi veuras que
et vas empassar amb tota tranquil.litat una informaci6 segons la qual
'e:ren ell~s ,.qui hav í.en donat rio~!cies deLs mandar í.ns a en Canyís; pre-
tenien saber que ocupaven llocs de govern.

, ,

- No en vaig fer gaire das objecto -, La pz ov.a és que hem continuat
la ñarraci6. ,
'- D'acord .Pero si ens vam equivocar aleshores, tamb'é ens podem equi-

vocar ara ~ .
JvIolt bé,: donc s j parla~mb Cunt ...:díc , per compl.aur-e éj ,

Em sap greu contrariar-lo ~ quan es ta trist'. Lnt rodut r em, doncs,
un darrer capitol.
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Capítol'XLIX

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humatútats

Ens passegem p~l mateix jaraí bn ens vam coneixer temps enrera,
pero avui tots dos estem una mica,neguit'osos i,qua1ens asseiem al caire
delpetit estany dels peixos. sobre els rajo¡s vermells, ella no para
de moure l,es cames sota les faldilles breus. Ombra endins s'espesseeix
la rosca més densa i recollida del pubis t , quan es fa enrera, aIflbles
mans repenjades prop de l'aigua, de vegades distingeixo la ratlla més
clara de la tavella entreobertá i do19ament rosada.

Algú, 'ignoren qui, devia denunciar el reverend Prick. No hi fa res
que eLl.a tanqués el llum tan de preaaa com va poder. Algú, home o dona,
fidel o invi'tat, vigila va i no es d~ixava distreure pe L propi engresca-
mente

_ També hi'confiava, en aixb - em diu -: Tothom s'entretenia.
Pero no tote es devien entretenir prou. Fou,un home retut que es

concedia 'un/des9a~s? O bé una'dona ja satisfeta que, per damunt de l'es-
patlla d'un ma saLe encara enderiat, mirava/eap a la taula ? Problable-
ment no' se sabra .ma í.¡ la deminc í.adevia ésser anon íma i, -si no ho f'ou,
tampoc ~s d'esperar que els dignataris superiors 'de l'~sglésia ,de la
Relativitat Objectiva els comuniquin, a ella o al reverend Prick, el
nom del denunciante

El cop ha vingut quan ja comengava a estar confiada;quan hi esta-
ven~ot dos. Pero, ~s'oLa r , una carta, un telegrama, el que fos, no és
un mitja de comunicaci6 Lne tan'taní, i,d'altra banda, eLs dirigents de la
secta devien reunir-se, consult ar-se, ponderar ••• El missatge que han,
rebut, que van rebre a:hir, és laconic 1, alhora, prou explícit."Assa-
bentats irregulari tat reverend, ordenem tornada immedia ta delegats",
diu.

Ho he viste El ~orta i me'l mostra senee posar-hi inconvenient
abana de tornar a referir-se a la prompti tud amb qub deixa el ¡ocal a
les fosques. Si algú va veure alguna co~a, només podia ésser aquell gest
preliminar de la vidua , en asseure's a la falda del reverendo O també
un moviment sospit~s. La 1ntroducci6, que ja s'havia produit en tancar
el TLum, quedava oculta no tan sols peL mateix eos de la dona, sin6 per
la taula dregada entre ells i els fidels.
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Li reco rdo que po tser no va ser b~;-bé aix:L

la'primera, que ara consta per escrit, es diu que
ben engegades quan ella va c6rrer aP-' inte rruptor.
viñua, en a queLl. moment, eren prou ciares •••
_ sí., potser tens ra6 - e~~oncedeiX.

'Pero encara s'admira que hihagués denúnc í.a, tota ve gad a que aixe
demostra l'existencia, entre ells, d~algum membre envej6s i mesquí o,
a l'inrevés, massa fervent par tolerar la pres~nc,ia a'un sacerdot
macula t en la d'irecd:i6de la peti ta secta.
_ 1 jo diria que cap no ~s ni una cosa ni l'altra. Qu~ poden envejar,

si'tots forniquen á c or que vols ,?
La seva puresa,potser ? - suggereixo.

Ella sacse ja el cap.
Haurien de ser.molt devots. 1 no ho s6n· Ja vas veure per quins mo-

tius van ingressar a la nostra església ••• 1tampoc no pot ser obra
d'un ambici6s, ja que cap d 'elIs no pot .aube't í,tui±- el reverent; només
ho pot fer un, altre home verge. ,

Siguin quines siguin les mQti~acions, pero, h1 va haver denúnci,
. 'i ara e L'la 1el reve rend estan a pun t de tornar a la Pot~ncia; exacta-

ment, se~n van,dema a migdia.
:...'r per qu'é, tu, ben'mirat ? - 11 pregunto -. Quina culpa h1 tens ?
_ TIeuen voler que testimoniegi. No 'en tindran prou amb el que digui el

reve'rend.
Ho negara ?
No Es un home sincere
Aixo no priva' - 11 faig observar - que hagi intentat de continuar al

front ~.e la secta quan ja no n "era digne.
Ella mou les came~ m~s de pressa, 1·la ratlla d'ombra baixa per

les cuixes, gaí.z-ebé fins aIs geno.LLe '. eada oop que les tanca.
. "....Es, culpa meva - confessa -. 'Ell volia renunciar, pero vaig conven-

cer-lo que no ho fes fins que'torne~sim a la Pot~ncia.,
_ Es cIar -die, tot preparant ja la refle~i6 seguent -; no podíeu dei-

xar pes la secta sense cap.
~ Oi ? Es el que' li vaig dir •

I aleshores insinuo :
La vostra'miss16 n"hauria sofert. '~,

~ila em mira, immobilitza les cames i mou una mica els llavis.
Ara m'ho dir~, m'ho ha de'dir, p erque m"estiroa. Abans de seure ací , a
l'estany, m'ho ha repetit, i gairebé plorava.

"Pero resphn :Sr. Una església sense cap ~s coro si no existís.
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Hi ha' una pausa, i jo torno a mirar el joc

que es 'renova entre les cuí.xas compac~es, gens. defo .~~
positura, car ~eu sobre "l'extrem de les natges, amb
cad ea . ,M~,emp?BSo la saliva •

.:..I.no et podz Le s quedar ? ."..li dáman o ,
-'Qued?ir ?,

\

_ ,sí. 1Dqmllrh Aqu~, amb mi - afegeixg innecessariament.
_ NO' elpuc deixa:r;'sol,. ara que ha .aaí.gut en desgracia ..

No~és~s per aixo'? .',' 'p"'1:1vi ""'/-'1< c...oif..,VH-,'(Qy,.e.h
També ~.t)$HR1f' Mel+Jtd'&iji m~.
Tan Lmpor-tant ~s~, per a tu, aquesta secta ? Jo em pensava •••

,Ella s'abalanga 1mmediatament endavant, reposa una ma en el meu
eoll i,1 "aLtra sobre e:}.sgenolls.

_ Estimat ••• - diu -. No t'abandono. Ens tornarem a trobar, e=ns troba
,rem semp re t ja'no aaps , En un al tre lloc, en una altra situaci6 ....Di-
gues-me Vagi - em demana ~ot de s~bte.

- Vagi, •. - mormolo.
La gaIta frega 'la meva i sento que d í u :

_ He d'acomplir aquest destí, estimat. No ho entens ?
Per damunt del seu cap, miro cap al cel, com si esperés veure un

núvol negr~ que avanga, i una tempestat. Pero res no es repeteix, i el
firmament, que' es va enfcs qu í.rrt , €s una gran clapa uniforme, serena.
9 Si, Vagi - dic.-
_ He estat teva - em recorda -. 1 ho soc, ~o seré ••• Només teva, esti-

mate
Jo somric, amargat, i dic :

, _ Tanmateix ~s un~ histbria que acaba bé -; Faig una pausa -. Si no
f os pels mandarins ....

Ella se separa una mica iva enretmrant les mans cap a la vora de
les f~ldilles, on s'i~Lobilitzen.

_ Els mandarinS ? - fa, com estranyada.
_ sí. Ar~, si sabia on'eren, tot seria perfecte.,

Branda el cap, ,en~re reprovativa i ironica, i els llavis 11 som-
riuen •

.,;.Et$ estrány ••• Tots els aut ore sou.a,ix:!.?
Només s6c el negre , ara.
Els négres, don6s.
Ne h o sé. Pero t 9 t esta, tan barre jat, la nostra bi s-toria, aquest,

.spí.sodi del men pa f s ....

. _ Ho has, barre jat tu. O i 'autor - rectifica Que totes dues coses si
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La miro. Ens mirem. Té una beL'Le sa doLea i innocent que no serva
rastres del pas 'dels hornes ni de la mentida. Ara que tmrna a projectar
els bragos enrera per a adoptar aquella posici6 predilevta, els pits
lliures inflen la rota i la burxen amb ele mugrons drega.ts, i, sota,
el ventre p La s'enfonsa cap al inmmmmlJlmmltllt11B. pubis novame rrt revelat en-
tre les· cuixes.

~ Vagi ••~ - ~aig.
Ella mou el cap, somrient, es gira una mica i deixa relliscar la

ma dreta fins a l'aigua.
Recordes ? - pregunta.

Recordo. 1 recordaré molt de temps. Els peiEos, la solitud del..
~arc on hi ha j9guines abandonades, la nostra c?nversa facil ·que va
estar a punt d 'inte r rompreCs , i com tots dos vam despull~r-nos per es-
timar-nos de 1, úhí ca manera que llavore era poss1ble. 110c el cap i
co ~na pregunta distant per allunyar~me d'aquella tarda.

-No us poden expul~ar?
Em mira, estranyada, pe~o no hi fa capbomentari i contesta ama-

blement.
No ho crec. Ell perdra la seva dignitat, i prou.,

- 1 tu ? No et poden considerar complice ?
No ha sé.
No tornaries, si t'expulsaven ?
Estimat ! - ernretreu.
Percona - m'excuso, i miro encara el celo lLt.R..ínesprés aegue axo el movirnent de la cama dreta, que s'alga «ema Q,

c om per fregar-se amb 1"'altra, 1 fa relliscar .. la roba contra el baix
ventre. El triangle fosc es retalla entre les cuixes, partit, sota el
borrissol, per una línia ara finíssima.

- Ets bella~ Vagi - li dic.
- sI - reoen eíx ella
-1 t 'estimo - afegeixo malgra t me u ,
_ Ens estimem - em rectifica ella, i redrega el bust, cap endavant, per

abragar-me -. Es tard - diu.~,

Si, ~s ta rd.
Pero no·ens movem. Em mira de molt a prop, gairebé a frec d'ulls,

i xiuxiueja :
tqs - Toca'm, estimat; toca'm la vulva •••

Avango la ma cap a les seves cuixes i la reposo, plana, sobre la
taca tendra, suau. Un ctit.separa lentament els llavis units i resegueix
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el marge ca rnó s sobre el qual s"'arrapa la pilosit i r t~t3A1ilUiijfil15

comissures que palpiten amb doLce sa , Sento coro s 'infJ: " li

vellutades ~ amples damunt la tija que surt a l'encontre del meu tacte,
arrodonida i dura en la lleu humitat salabrosa deIs llavis interiors.
1 ella ero,fi ta ,amb una mirada profunda i 9~üida mentre les cames ID' em-
presonen ~, tot segui t, es tornen a obri r pez-qua pugui palpar també

amb:l' esguard aquella ratlla que es dí.Lat a oom una clariana enmí.g del
bosc que es va enfilant, esp~si triangular, pel pubis IIRlBmllrh avangat,
protuberant, on el llarg abisme de color rosa ondula entorn del meu
dit que torna a davalla:D, arra cliP a l:l!extrero invisible que es plega a
l"inici de les natges,i explora" alLí, una pelusa fina i escassa abane
d'aplanar d~ nou la ma contra el trau infinit, i abravar, d'una sola ve-
gada, la jungla i el paradís. La humitat em xopa él palmell, es filtra
entre 'eLa di +s , i, eLs 1,1avis es ves sen per xucña r-one cap a la fenedura
ardent on m""esPE?renles pa re te amoroses t , al fons de t ot, la tomba de
l'út'er.

'Hi deí.xo després la meva besada, i llavors, sense un mot, m'algo,
em giro i, amb eLe ul-Le tancats, arrenco a c6rrer
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Dues notes ex-egúo

Qualsevoi semblanga qUe es descobreixi entre les cantradiccions
de la nanrac í.é i les contradiccions de la realitat, ~s
" .ra':"da.1 encara em quedo curt.

Tats els personatges de la narraci6 s6n de carn i ossos i, per
tant, axí.eteLxen ° fa }>oc que s'han mort; pí.et oeamerrt , pero,
he procurát dissimular-ho.
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Nota que ha fet tard a 1 'ex-equo

l. Ni circumstancies ni fets no han estat manipulats per a servir
una realitat novel.l!stiea; qualsevol sospita d'una utilització
imaginativa, dones, sera iú.fundada.
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Nota finai

j. No tots els comissaris són el mateix comissari; cal saber dis-
tingir.



Segona nota final

En abaenc'ía de 1 'autor, que":torna a ésser a pag~s, el negre
tirma, sol i.per ordre, aquett text acabat de mecanografiar
directament i a quatre ebp í.es , Per raons de segur-e tat, no hi

.borrad·or.
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Tercera i, de fet, 'únilffanota fi::nal

/ ..M'I'excusoamb les lect6res probablement defraudades. A cone eqüe n-
cia'd'un error que constitueix forga major, l~aoabament del 00-
mengament del 11ibre correspon a una altra obra. Mai no ho 1a-
.men t'ar-é prou !
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No espot.dir blat que no sigui al sac, diuen;
Mentre hi ha vida, h1 ha esperan9a, diuen;
To-t·esta bé si acaba b é , diuen;
C~p desgravia no dura cent §nys, d1uen~
I 'd~uen moltes coses més, totes Lgua Lmerrt ,encertades.
Gireu full i us en convencereu.
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Post-capítol

Quina estranya premonici6 em fa pensar, en trucar el telefon, que
~s la Cunt ? S6n les onze trerita-dos minuts i dins.de vint-i-nou, af:tes
dotze i un minut,. amp rbn el vol. De u éS.ser ja a ll'aeroport i 'no ~s 10-
gic, que, ta~ tard, s'entretingui a telefonar-me. La pr-emorrí.caó , pero,
persisteix'quan aga fo l'a.parell,i immediatament, es confir.::ma.La seva
veu manyaga diu :

Estima t ? ••
Cunt ? - pregunto per ga~es de preguntar. Ál capdavall, cal ésser

, '

obedient als ritus.
Sí. s6c a l~aeroport em confirma.
Ja ho supaso - faig, curiosament devebut d'haver-ho encertat.
Estas sol? - s'interessa aleshores.
Sí. Per .que ?

Ella sembla~ue vacil.li un moment, pero a la fi diu :
T 'he de parlar.

_ No enS,ho va~ dir tot, per ara?
ff-e..CéM~No. l!.éR* ._ que no me en puc anar a íxI, sense ••• - s 'interromp

i canvia - : No t~he estat franca.
Ja ho sé.

No se'n sorpren gens, perque assenteix :
s!~me'n vaig adonar.

Afegeix alguna cosa més que no entenc bé, puix que les para~les
queden ofegades per una altra remar que es repeteix dues vegades.

oun t , Cunt ! - faig. - Ete aquí ?

sí, sí ...
Qu~ ha es·tat, aixb ?

_ Les monedes. Et telefono des d'un aparell públic i ... Et volia par-
lar d eLe raande r-í.ns- afegeix.

Lent~ment, amb una mica d'ironia, li contestO:
Potser has fet tard; ja sé on s6n.

- Ah !
Als submarins - dic, i amb l'altra mA trec una cigarreta del paquet

que hi ha damunt la tauIa, perb no arribo a posar-me a la boca, ja que
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Biblioteca d'HumanitatsNo, no; hi eren, sí, pero ara •••,
Com que la veu s'apaga, 11 pregunto

Hi vau inter~enir vosaltres, en tot aixb, oi ? Els de l'Esgl~sia.
S,~. ,- Coneretament, pero, qud, ?

El reverend i jo.
~

.-1 en Crinyís ? Tenia entes •••.
Bé, també. Ell ens va presentar ••• Deixa que t'ho expliqui tot •

.No dispos o de gaire temps, ja c ar-r-eguen 1"equipa tge, saps ? 1 si em
comences a fer preguntes •••

_ Nolt bé, digues - i ara em poso la cigarreta a la boca. - Una cosa,
pero, abans : vau v~~ir per aixb '?

_ No. Recorda que en aquell moment encara no s'havien tancat a la,
Tossa. Va ser precisament pe.:,raque L'l.sdies. En sortir de la Poten-,
cia, dones, no en sabíem res. Vam venir peT una altra cosa.
- La missi6 - no em'puc .estar d'interrompre-la.
_ sí - em confirma -,la missi6. Fa temps que ho sospites, tu, pero

jo no pod1a dir res. Ni ara, tampoc Pero hi tens dret 1 jo ••• ~s el
teu po bLe •••
- 1·1és cña r , Cunt li deman o,
_ Ens 'van enviar a fer unes Lnve et í.gecí.one- relacionades amb el Pacte.. .Sí, j~ sé que penses ••. ,1 ~s veritat. Som agents del govern. Ens ca-.l1a saber si els sis:.tema.o ont í.nuava esserrtprou fort, si no hi havia

perill que tot s'epfonsés. Al capdavall, La+mor t del Director •••
_ Com ? - crido, i la cigarreta,sense encendre encara, oscil.la vio-

lentament, clavada en una comissura de llavis.
_ Es veri tat que' no he sabies ......Ro cont o mol t malament - recone,:ix. '

Pero jo insisteixo :
Dius que el DireQtor és mort ?
Sí. Els nost r.es servéis d'es;rüonat§e ho van eSbrina1"endema de la

firma, i hi ha d'altres paisos que ho saben, també. Pero els interessa
cal.Lar perque no .hí, hagi al t erac í ons en la baLanca del poder mundial,
que ja aap'e que d.epen molt ;Ilieles formes de govern i de le s aLtanc es.

_ Sí - mbrmolo.· - 1 com va morir, el Director? ,
-'Va tenir una hemiplegia. Tothom es va espantar, pero un dels minis-

tres, ignorem concretament quin, va tenir la idea d'oQultar la mort.
,1 tots ha van acceptar. Van reconeixer que sense el s1mbol no eren res
i van temer que la gent perdria l~ por, o eirespecte, que diuen ells.
Per aixb continuengovernant com si encara visqu~s, en nom seu.

_ 1 que en van fe.r, del cadaver ? Es 'al f>ante6 Pat r-í.ot í,c?
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_ No. No l'han mogut de la seva habitaci6, on elte.nen emhalsamat• .Ufilversltat Au1onoma de Barcelona
_ Per~ aixo S upo aa mol tes O omplí.citats, Cubt. No sé . ti ~' it s

,li objecto, ja'una mica asserenat -.
"\_ Es clar que sí, pero tots oallaran; s'hi juguen el poder i, els qui

" 'nO'en tenen, els beneficis.
1 els noticiaris - se m'aeut aleshores -, les fotogra;fi.es de les

revistes i diaris ?~.
_ :Es.material rejovenit. Ro han previst tot.
_ Tot, llevat que'ela serveis d'e$pionatge serien més

.ells - comenno entre admi'rat i sarcastic.,
No~e nllhan de preocupar,- d'aquests. .
Ni' dels' enemics, d-aquells que precisament volen alterar la balan-

-ca que deies ? ..
Qua"n no st?piguin, j.a s "haur-an afiangat. Tot els nostres informes

coincideixen. En qüesti6 de sis mesos, "no quedara cap 1100 responsa-
ble en mans que no s'iguin totalment adictes. Re cor-dee tot 1 'assumpte. .
de la recerca deLe mandarins, aleshores que van af'uee Láar oficials
i exiliaren uns quants generals ? Ena una de les operacions de depura-
c16. N#hi ha hagut d'altres,que no s'han sabut. 1 n'hi haura més, mol-
tes més •

. - Ja-veig •••
-Només mmmmmm correrien perill si ara, immedia~tamentt algú revelava

.'la mort d~l.Director al país.
_ Ií o puc fer jo - die suaument.

. .._ Ro pots fer ~u - assenteix ella.
M'ho contes per aixo ?

_ No ho sé. Es el teu pa!s - diu com 'de pri~er.
".."Pero tu •.••

No bO sé - repeteix -.
Ets un, agent de la ~otencia, que suporta el sistema i es fa compli-

ce de l'engany. Ro has fet fins ara. Ras .canví at , potser ?

Silenoi, a 1 'altra banda.
Digues, Cunt - torno - : has canviat ?

Me n'he'd'anar - dí.u ella. '"
Aixb no és un'a respqsta. Per qu~ te.n'has d'ana.r ?
Potser all! ••• - comenga, i calla de nou.

_ Cunt _ die, tan aplomat com puc -. Fer qu~ m'has telefonat ?
T"ho devia - fa ella-. 1 aixo deLs mandarins ....
0l."ut;~JfIa.[ .ia remor que em fa perdre unes paraules ja no m'estranya, sé

que s6n les monedes. l\1ésestrany és que no tornin a caure fins ara.
_ Es veritat, els mandarins. conta-m'ho, Cunt. Dius que en Canyís us
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_ E~?neiXiá uns qu:;ants 1 quan vam rebre 1 'ordre d i~lill iU'i!at$ils
submarins ens els va presentar, i aquests van avisar els altres. Tots
estaven amagats, saps 1_ si. I per que va voler recollir~los, la Pot~ncia ,1 No iés un acte

, '
d'hostilitat, aixb ? "_ Es m~s complicat - diu ,ella -. En aquell moment encara no estavem
ben segune de res 1 calia as segur ar+ee tots els trumfO$. Nosaltres ••.

'\la Potencia _ rectifica - no vol perdre ma~. Amb la mort del Direc-
tor pOdie'n paas ar dues coses: que els seus successors, o col.labora-
dors,cons~rvessin el poder o que el perdessin.

- s1,- l'animo.
_ Si el 'perd'ien~ triorofava una revoluci6, ia Potencia seropre podia

dir que havia acoll it el s mandarins per protegir-ios• n'aquesta ma-
nera es conquistavala simpatia del regim nou, al qual no hauría cos~
tat'd'oblidar ,el pacte.,

_ Es raonable - condedeixo.
... I si el conservaven, podá a ·111urár-los a les autori tats. Ja veus

que sempre quedava bé. Per aixo era convenient recollir-los •.._ Ho veig.Pero no els ha 'lliúrat.
_ No _ diu ell~. -D'aixb es tracta. Quan ho he sabut ••• Es tan horri-

ble !
El cor se m'encongeix, sobtat per una altra premonici6 •

_ Qu~ els ha pass~t 1
No no he sabut fins avui, aque st matí ..Et' juro que ahil', quan érem

al pare •••
Qu~ els ha passat 1 - repeteixo amb duresa -. Digues, Cunt

La veu ~iuxiueja
_ :Els van mat.ar .

Ara s6c jo qui fa una 'pausa. A despit de la premonici6, ero sento
al~etab. Potser fins al cap d'un minut no pregunto:

Tots 1
....sí, tots.

1 per que 1
Perque les autoritats van

s,ubmarins, vull dir. Després
els retenien.

" ._ 1 no 'se'le podien emportar a la potenci~' 1
_ Massa peril16s. l1és tar{J o més d'hora, algun e altre hauria donat

senyals de vida. Potser a ~osta. smmmmm Són enemias •••
~ Ro eren - rectifico.

fer explorar el mar i' els van ve ure , EIs,~

no haurien pogut explicar per quin motiu
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Le~ paraules aJ uríen , omplen i bandegen pOC O mol i!e <aCNaIl anaub-

mergeixen eLs sen~~ments •. permeten de resis tir, d' aj ornar el moment
cruel de la refl~xi6,. quan ll'horror es fara Lúo í.d , insuportable. Per

. "

aixb continuo parlapt, per a~bp+egunto ;
_ Una al t.ra e osa, Cunt.
_ ialten set minuts ••• - mormola ella •.. , .
..,.'st ..,Es un mome nt o· ..... A en Cany:ís sembla que el va matar algú <1uees

diu GussMharr, de Whmre Street •••, ,
Sento la "aev a respiraci6 que explota contra l'auricular, contra

1 '·orella. que he de -separar una mica de i 'apare 11.

- cnnt •••
La ~eu'.que contesta ~s prima, alterada, gairebé indis.:;tingible

[ln quan articula amb dificul tat :'
.en _ 'Es '1"'adreg8 de 11''Esgl~sia. de la Relativitat Objectiva. Jo •••
"sj' La ve u es barreja· a una remar sorda, de motors o de vent, i algú

al tre, 'en la di ~tanc La , fa :
Que ens esperen, Cunt ! Vibe ..•

up 'Es· la veu del reve rend Prick ?

Vagi - dic.
~ero ella acaba de penjar, senee una paraula més , d' adéu , 1 l' apa-

,
[6 rell vibra insistent, metal.lic i burleta.

e

3

Barcelona, febrer-abril 1971


