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EL PRINCIPI DE LA SAVIESA
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¡J'
Aquell ány de la guerra central vaig fer-me ric. Especulant amb coses tan

,
innocues com el suro i el cartó, fent números 1 posant-hi els cinc senttts,
ve í g' t.r-obar--me amo de mig mil'ió de la moneda más alta.

Aixri no tindria inter~s, ni caldria parlar-ne, si no fos par la re-
lació que té amb la meva casa blanca de la coeta. La casa sí que era nota-
ble, i ho era, sobretot, par les coses que wan passar-m'hi.

Era una casa plantada r-an del mar, amb mol tes fineetrse amp tee i
mo lt.e vidres: jo mateix vaig a.c ompanyar- la m~ de l'arquitecte en tracrar
Pla.~ li vaig dir que no hi planyés la r-aj of a de val~nCia', ni e18 jocs

e18
d'ai

gua, ni cap cosa que pogués/atreure la llum del eol. Vaig dir-li que la vo-
lia ben blanca i ben neta, perque l'inetint em deia que calia viure en una
casa o~ no pogués ocórrer res d'extraordinari.

No em vull precipitar: explicaré les coses ordenadament i que ca-
dasc~ S'ho prengui de la ~anera que vulgui. Ero sembla bport6, ara, parlar
del roeu jardí de la costa: van i~ear-lo, amb l'ajut meu, tres jardiners
d'anomenada i un arti8t~ que diu que era deIs millors d'aquells temps. El
jardí s'estenia darrera la casa i no era pas gaire gran; per6 estava carre-
gat de poesia. Hi vaig fer plantar totes les plantee que plag~essin alhora

,al clima i a mi, i herbee bone s de paisos exót í.cs, que acreditaven la pul-
t

xan9a de la meva riqueea. Vaig fer-lo voltar d'una tanca de moltafanta~la,
destinada a guardar-me de ·les,.mirades de le v í anant.s más'.que no paa de llur
r-aptaeer-La , i aixq és el que em va JlBXDtx2 fer mal. Perque' a.Lgú , en un dé-
terminat moment, hi va poder entrar i deixar-hi que1com que em va prendre
1
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. ,la placidesa. Ja ho contaré quan vlndra más a tomb.
Els tres jardiners s'encarregaren del jardI, i sis criats tenien cu-

ra de la casa i cobraven eous alte per a no deixar-me tocar de peus a ter-
rae El car~cter se'm va ablanir, i mire~ ei va bé d'ésser rio, que de mi-
ca en mica anava adquirint bons sentimente, eense arribar a l'extrem que

.' .la conSClsnCla em fee nasa.
Els velnscultivaven la meya amietat, i €1m feien visites i m'en-

viaven presents, ale quals jo corresponi&t ja que les rendee em permetien
d'~sser tan prbdig com ero semblée. La qui tenia más ganee de guanyar-se la
meva amf ete.t,era una aeny cne que, pobr-a dona, estava tocada de la marrí.ade
llegir i d'escriure: B~ em penso que no podré parlar amb simpatia d'ella,
ni en tinc ganes, perqué rou qui €1mva descobrir lee coses que fa la lluna.

tPUC dir que aix'6 la fes r-esponeabj,e del que s'esdevingué desprée'? No. Tant
ee valdria acuear el metge del mort del pacient, perqu~ ha previst la fi
l6gica d'una malaltia; Pero 11 tinc rancúoia, perqu~, en recordar la con-
verea del vespre en qu~ em va explicar la. rara for~a deIs aetras, les mefi
ves orelles guarden encara el rese'Q d' una. certa r-et í.c.sncí.a,

Va anar així: havia fet un dia xafog6s i €1m ssmbla rnolt que la con-
tr-ada ceLebr-ava una festa ma,Jor.0 aLgun sant de prestigi. No podr-í.a dir-bo
exac t.ament : em regalava t.ant, que eLa meue d í.es eren t ot.s de festa grosaa
i les del calendári em paseaven desapercebudes. El cas és que, en arribar
el veepre,la eenyora verna es va creure obligada a venir-me a veure i €1m
va portar un cistellet de maduixes que. ara ja ea pot dir, no em feia cap
falta.

Jo havia acabat de sopar i m'eBtava aBsegut en un cadiral de pell
rusaa, en una galeria coberta'que donava de cara a m.ar. La lluna m.'il-lu-
minsNa i, entre e18 seua raiga i el fum del rneu cigar, €1m trobava eubmer-
git en un món d'imatges iXlii:EllIEJ:iBlI fant~stiquea, que €1m feia méafeli9
encara. Em aBatia molt im.portant en la meya aolitud i no tenia ganea que
ningú m'acompany~a;tant m'hauria fet que la terr1r tingués com a únics
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habitants ela meus aervsnts i jo, llur amo·i aenyor.
En aquestes circumstáncies tothom compren~r~ el meu enuig quan un criat

m'anunci~ que lasenyora ve!na havia arribat, disposada a fer visita. Hi
hauria més mat~ria per a fer-setn c~rrec si die que va vaig veure de se-
guida que venia consirosa, amb aquesta mena de melangia histerica de les.
dones, i amb ltaire de voler-me fer compartir unes preocupacions el car~c-
ter de les quals no coneixia ni ella mateixa.

No podr~ reproduir fidelment l'emtrevista, n1 en traur!em res; Bi~ •
sé que €1m lliur~ el seu obsequi disgraciosament i que ens posarem a parlar
de CaBes que ni ens interessaven ni tenien salta.

El que recordo béés que la aenyora es va al~ar de sobte amb una viva-
citat sorprenent, i, mir~nt la lluna, em digué:

-Es bomica, oi?

.J .

-I tanti -vaig respondre-. Sembla una pintura.
"-Ella €1mmira amb una mirada perduda i afeg!:

-I, amb tot, smfaria por de viure en una casa tan oberta
a la 11una i prop del mar •••

Alld- em va. irritar. De manera que la senyara pobra es perrnetia de no
tenir-me enveja, ella que vivia en una casa 110gada on no entraven la llu-
na ni el sol ni €lIs baos aires.

vaig replicar:
-Danos jo hi viso malta pler i no tino por de ~BBm res ni

de ningú.
Amb la llengua va fer un olee commiseratiu.

-vós ignoreu la influencia de la 11una. vós no sabeu que ella
mana el mar i disposa les marees. No sabeu que la gent es-
tem aubjectes a la sava atracció i que ens pot obligar a
fer coses terribles •••

-Mireu,' aenyora: jo no sóc superaticiós. Per tant, €1m riel
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de l~ lluna i deIs planetas que la volten.
-Infeli9i No és pas superstici6, aixo. Els boigs senten els

canvis de lluna, xm i tates les persones sensibles, en una BU
certa manera" també. Ei ha criminale a qui el pleniluni exa-
cerba la maldat, i gent com v6s i com jo que en una nit com •
la d'avui es veuen empesos par una for9a puixant i farien •••
Que sé jOi En aqueste momente no em costaria gene d'eecanyar-
vos.

Aqu.ell ve spr-e la lluna feia el p í e • La ve~na tenia ale ulle una fla-
meta de follia que em va donar inquietud, t , eense poder-ho evitar, vaí.g
prémer el timbre que em servia per a cridar els meus sis criate. Elle auu-
diren de seguida, i jo, oblidant leenormee de la polideea i aenae tenir
reale motiu,,?per a fer-ho, ele vaig manar que acompanyessin la senyora a
la porta.

Jo ja havia ssntit "ari::&r dir alIÓ, coro tothom, i em va semblar que
, ,me n'anava a dormir amb l'aniro tranquilo Pero vaig passar una nit dolebta.

\vaig somniar que un deLs meue aer-verrts , un angles;' que par. cer-t 6S deia
G·alsworthy, m'empaitava empéa per una dama en túnica gr-oga, que figurava
la lluna fent el pIe. Corr!em per un cam! d'acar, ssmpre igual i senas ar-
brea ni cap cosa que em pogués emparar. Jo anava pardent i:BrrBlIl,J cam!. Cap,
ti- la matinada, Galsworthy em va atrapar i m'esquin9a.

Van despertar-me uns cops desacostumats a la porta: era molt aviat,
una d'aquelles hores en les quals diu que es lleven els obrera, i aixb _

é 't· t h tll' 1 b 1 éem sorprengu ,perque en~a mana que om ve es e meu son aro a m s
gran sol-licit~d. El qui trucava sra el jardiner en cap, que no venia pas

"-ac'l, parque vaig sentir que tpt el personal de la casa s'agi tava pels cor-
redors, amb l'aire de passar-ne una de molt arossa.

El jardiner va entrar a la meva cambra i d'antuv1 no el va1g E~EBX.~, .
coneixer, de tan pal-lid que eetava. La basarda li feia fer el que ens
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fa fer quan ená domina, i rebregava la gorra amb €lIs dits i s'eixugava la
,

euor amb les manigues de la camisa.
- -

-Es horrible, senyori -digué-. El que m'ha passat avui no
m'havia paeeat mai •••

Jo encara estavaensonyat i 19m va costar una mica de recobrar el meu
posat habitual. ,

-A veur e. a veur e ; Que pasea? ,
:gCavant el jard! he trobat una ma.
" íDe bon mat1, al10 era dlf cil d'entendre. Vaig preguntar:

..... " '"-Una ma? Una ma de que?
-Una, roa esquerra i

Hova dir en un to que deixava entendre que 1'afer era greu de veree.
Qua1sevol cosa que hom hagués trobat en el meu jardí, fora d'una m~, mth~u-

, ,.r í.ade í.xat ale per a encartar les paraules justee i dieposar el que e'ee-
. , "caigués. Pero una ma humana •••

-On ée? Porteume-lai
1,8. portaren agaf'ada amb uns mo lLa de cut.na i ele vaig manar que la

delxessin damunt d'una tau1a. Vaig ealtar del llit de bursada.
\Era una ma fresca, t-a.LLada de p oc , i sense cap mena de dubte perta-

nyent a un home. Un deIs dite era decorat amb un bon ane11 d'or.
-On l'heu trobada?

,
-Sota ele clavalle de lee Indies, embolicada en ill1 paper

de diario
"La m'a,rai -vaig pensar-. El que €1mpreocupa és la reeta."

-1 no hau trobat ree mée? Cap tros de cap cOBa~ue pogués
,

fer joc amb aixo?
Em digueren que no.
Si jo hagués 6stat un pobre qualsevol, carregat de malsdecaps, 's

molt-poss~ble que hauria llen9at la m\ al pot de les deixee i que no me n'ba~
~.
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ria preocupat mai más.
, ,

Pero vet aquí que aleehoree tenia la ma tallada da-
'-munt de la mev~ taula i que la gent eeperava amb aneia la meva decieió; si

h om hagué s trobat diverses peces pe r-tanyerrt e a un C08 huma, la. cosa mée nor-, \ .mal hauria es~at avisar la policia; pero, amb una eola ma a les mans, jo
ha m'atrevia a presentar-m'hi. Preveia que ele detectius s'enteetarien a
tro.bar la resta i que no pararien fine baver reroogut tot el jardí i el pa-
rament de casa meya.

~ ~Par noallargar-ho mee, vaig fer el eeguent discurs al roeu servei:
"Benvolguts criats: el trastorn ha trucat avui a les portes de casa

, , Jnostra. Ens trobem amb una ma que no pertany a ningú de nosaltrss i guay¡.
no sabem:d'on ve. Si haguéssim descobert un oos seneer, fent el que 8S fa
en aquests casos, hauríem quedat com uns homes; per~ d'aixd d'ara no en,
coneixem precedents i el de dalt ha anat a baix. El fet de tractar-se d'una
m~ Bola, sense cap indici que ens permeti de suposar que algG ha perdut,a
más de la ma-, la vida, vol dir versemblantment que algú ha perdut la má i

no res más que la má. Es veritat q~e una m~ no es perd així coro així, per6
també és veritat que 8S pot perdre de moltee maneres, i en aix6 nosaltrI!J8
no ens hi podem ficar.

~: '"Que' podem fer? Av.isar
'\ra pels

la policia? Mai de la vidai La policia furga-,recone cercant e'l que no hi ha i f'ar-a que ene sentim forastere a
casa nostra. b:JXx NO. Els fets ens indiquen el caroí que hem de seguir. La
pJrdua, par aquell que l'hagi soferta, ~s considerable i tan recent, que~
a hores d'ara deu estar ben amoinat. Eebrinem qui ée, busquem-lo i l'aju-

,darem cristianament. Vet-ho aquí." ,
Vaig fer comprar una gerra de vidre par' tal de guardar la ma en alco-

hol L, tan av Lat coro l'humor ro'ho va permetre, va í.g fer enganxar un aví.s
redactat així: "Algú ha perdut una cosa molt lmportant 8n un jardí de caBa

bona. El qui acrediti d'éeser-ne propietari, q,ue es pr~%enti en
bOna
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forma i li sera donada satisfacció." Els diaris de la comarc ib~~ {ffl anitats

reb una nota semblant i, fet aix~, no em calgúé sinó esperar.
S'escaigué que la recerca va omplir singularm.ent la meva vida. Nom-

broses personesvenien a veure'm matí i tarda i moltes d'elles m'exp1ica-
ven hist6ries de p~rdues, amb les quaIs 9S distreia el roeu esperit. Dins
del me u despa.tx, muntat a l'amerieena a l'objecte exc Lus í.ude poder en11es-
tir aque11 assumpte, rebia tothom que es presentava.

Un deIs primers que vinguerenfou lID home portant un gramdfon antic BO-
ta el bra9. Era una persona menuda, aclaparada per un m6n que no 11 venia
a la mida: es va presentar amb po1idesa, jugant el capell fort amb unes Ba-
lutacions cal-ligr~fiques molt del meu gusto sostingu~rem el seguent dia1eg:

-Quina és la COBa que hau perdut?
-Un petit vis de vanadi, BenBe el qual el meu gram6fon no pot

funcionar.
-Ela anunciB adverteixen que el que s'ha trobat en el meu jar-

dí és importante Un petit vis de vanadi no té cap import~mia.
-Aneu errat, senyor, d.emig a mig. La cosa mé s considerable per

a mi, 's el gramÓfono si el seu funcionarnent depen d'un petit
vis de vanadi, el petit vis pren al roeu esguard tota la impor-

"tancia.
ti

"Aix6 necessita una explicació, i, de senyor a senyor, eB-
tic disposat a donar-vos-la. Tinc cinquanta anye. Als vint vaig
enamorar-me d'una aaiI .~~inola que era la dona més ~ que
hi ha hagut a la_terra, i que no va correspondre al men amnr.
A desgrat d'aix6, era tan bona que ge va compadir de mi i em
,XEmBXB~mB~prometé que cada vagada que anée a veure-la a ca-
sa seVa' em cantariauna can9ó per a mi tot eol. Era la rni-
¡lor can90naire de lf~poca i tenia una veu que no hi havia
cap ocell que li fea la.pola. Jo hi anava sovint, m'asseia en



,
un sofa i l' 9I?coltava., ~a podeu Lmag í.nar'amb lh1j~~

Era roolt feli9. No desitjava res más, ja en tenia prou, i nin-
, " . ,

gu no pot dir que m'excedís en la m~va ambició. Pero, que eoro
en aquest m6n? Ree. V6e ja ho eabeu,i hi ha una colla de lli-
bres que ho expliquen. La vida ens eacseja, i quan un ma~í ene
llevem feli90e, ja ens fa mal la por que a la tarda ene colp~i-
xi la diesort.

"Ella es va morir de tristesa, deeprée de tenir-hl aquelilee
relaciona. Coro vaig quedar, Senyori Ero ssmbla mentida que, ma-
tant com mata, la tristesa no m'hagués mort a mi.

"Perb-Déu tanca una porta in' obre una al tra, 1 j o no po-
I

paa' éseer menys t í.ngut,par la miseriCdrdia divina. La meva
enamorada va de í.xarc-me una col-16cci6 de cilindres de cera
amb les canc one que ro'agr-adaven mé s , Ja ve í eu on va í.g, 01?

d 'a.Leahcr-es em passava ele d í.ee eac oltant la veu d 'ella en
, -< ". •

. '"el meu gramofon, .i, ac Lucarrt els ulle, veia talroent el meu a-
mor, que havia recobrat la felicitat. No em preocupava d'altra
cos·a que de 1 "entretenlment del meu apar-el.l, 1 ni tan eole ee-,
nia."ElaB 6sma per a curar de la meva pereona. D'aixo S6 n'en-

, carregaren els verns, que. em porten manjar de tant en tant 1
ero sargelxen els mitjons l"fan el~ que als eembla que em pot

, ,JtBBExmxxEE anar hé per a seguir vivint.
"Jutgeu la roevá desee~eraci6 quan, fa trae dies, vaig dee-

cobrir qua el roeu gra.mbfon no podia funcionar per haver-se psr-
e- -t.< ,dut vun pe t í.t." vis de vanad l , vaig ~oneu1 tar un me can í,c 1 em f ou

di t.:que la. oorist.r-uccdó de la pe ca , per' t.r-aotar-s-aed 'un trablll
.; ... '

d~ ,pr~.Cisi'6~'em costaria un preu mol t fora de l'abas t de la me-
va. fortuna:•.Les cases del ram ro'aeeeguraren que l'aparell elta
IdfUh"roodel antiquat i que em seria impossible de trobar recan-
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vis.

nHaus aquí, senyor, com vaig havar d'emprendre la recerca del
vie perdut."

-La voetra histdria és realment eornmovedora, i ho entanc tot excep-
........

te del perque S8 us ha oeorregut que pOdíeu trobar el vis en el
meu jardí. Es que hi heu 6stat alguna vegada? ,

-No, mai. PerÓ he cercat el vis per tota la contrada; no he dei-
xat cap casa per mirar, he a19at totes lee pedres, regirat totes
les mates, mirat totes les gires de pantalone dele habitante de
la comarca i proposat baratee d'avantatg.e al noi del pob í.e que
em trobés el vis; ho he fet.tot, menys cercar en el vostre jar-

,dí. Ja que no és enlloc mé s, ha, d' ~sB.er a casa vostra (per-qué no
puc admetré que s'hagi fos). El vostre anunci m'ha donat la idea,
i, sigui el que sigui el que hagiu trobat, us demano que em deixeu
mirar el jardí.

Vaig accedir-hi, flaturalment, conven9ut que ni jo hi perdr1a res ni ell
trobaria el que cercava. Vaig'acompanyar_lo i, una vagada arribats a lloe, ., \

ero confia la custodia del gramofon, va posar-se de quatre grapes i res-
seguí el jardí amunt i avall. Cal declarar que no licalgué esfor9ar-
se gaire. Ben aviat s'a19~ d'una revolada, pin9ant alguna petita COBa
entre el polze i l'índex 1 crida: "Vet ..el aquí, el meu vis. Havia d'~s-
ssr-hi par for9a •.."

í 'M'ofer casa seva i a'acom1ada amb una polidssa que denotava bona
crí.anca• .Jo, ja p odau comprendre que no m'hi pcd.íe amoinar ma.aaa,,

L'endema va venir-me a veure una noieta bonica, que ee comportava
amb un particular compungiment. Vaig endevinar que 11 costaria d'exp11-
car~me els moti\lB de la seva visita 1, despréa d'aclarir que venia atre-
ta per l'anunci deIs diaria, 11 vaig preguntar per tal d'ajudar ..la:
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-1 que ~s el,que heu perdut 'en el meu jard!?
-L'honradesa, senyor -em rsspongué abaixant e18 ulls.

Em va ssmblar que anava desorientada i ero plagué d'adoptar un aire
benvolent.

-No ~s pas aix6, filIa meva, no és pas aixd.
-sí, senyor. Es ben bé aix6. ,

Ho va dir amb una fermesa que m'ob11ga a concedir-li credit, :l la cu-
riositat va fer-me preguntar:

-I com ha estat?
-Galsworthy,

,
senyor. La nit de festa major. Sota els lilas •••

Ell havia d'~sser, en bona fe. Fred i garneu, ete~nament absent i fin-
gint que cap cosa'mal vista no 11 podia ésser atribuida, e'entretenia fant
perdre a les noies quelcom important en el jardí de casa mevat s6c home de
segona quins principia, i en un parell de dies vaig arreglar un casamentt,
reparador, sense eamer~ar-hi gaire temps, perque l'anunci seguia duent
gent a casa i jo hi dedicavauna atenci6 preferente

El tercer vingu~ amb un ajudant que li portava dues maletes. Era un
home que inclinava a confiar-hi, 'i que, si m'ho haguée proposat , hauraa
fet soci de qualsevol negoci meu.

Va prendre de seguida la direccíó de l'entrevista i ~m digué:
-Jo, senyor, ma.I m'está de dir-ho, aóc lladre. Fine fa poc

m'ha somrigut la fortuna; m'he guanyat bé la vida sense :tre-

baIlar gaire, he eetat ben viet de la. gent i respectat per
la policia, i mai no he hagut de fer cap reculada. A casa
voetra he.tingut el primer entrabano i vine a superar-lo
noblement, jugant a cartee vistes.

"Pretenia d'~sser el lladre más perfecte del pa!s1 1 he
arribat a refiar-me massa. L'altra n1t vaig venir a casa
vostra pels meus afers, portant al damunt records de famí-

lia i tota la documentació personal. Aix6 no es f.a mai ,
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~s eLement.a l ;" només pot pa.saar- a un apr-enerit , Jo hi va~g

caur-e, mig per vanitat, mig par t.mpr-eví e í ó , i aucce f el

pitjor que €le podia: vaig perdre €lIs papers a casa vostra.

L'anunci que heu fet inserir als diaria m'ha advertit que

sou una persona civilitzada i que voleu arreglar l'assump-

te 'd'home a home. Sempre m'ha agradat de tracta.r amo gent

liberal i vinc a correspondre al voetre gset: jo us torna-

'ré el producte del meu treball, v6e em t ornar-eu ele docu-

mente i quedarem amics. Aix! d6na gust d'anar per les .6.-
sss""

Di.t e's aquestes ,par.aules, obrí les maletes que portava el aeu segui- ,

'1 en tragué serveis de taula d'6r i d'argent marcats amb les mevee i-

nicJ..ale, dos, o trss rellotgee de pr-eu, joiolls car-s i presente bons que

m' hav í en f'e t eLe IDSUS par-en t s i conegut e,

-Ai~~ que dieu;~yaig respondre- ée realment ben vist, i v6e

~ 'jo',quedar!em honor-ábLemerrt ei no foe que ni m'havia ado-

nat que n:i,.ngúm'hag'uée pr ea .ree ni he, trobat cap paper- que

us pe:rtanyi.'
" ,aix6 11 v'a;'causar sorpresa, pero va reaccionar r-áp Ldamerrt ,

,,.;, , "amb la m~ dr-eta , per tal de pensar mé s fort, i digué:
J.

,'- .' '

llastima •. Si no hi trobem una sortida airosa, l'entrevis-

ta ~:sdevindr~, per moments, ti~ant.,
amunt i avall del meu despatx' i afegí:

, -De totes'maneres, el'vostre anunei em va suggerir quelcom

.' : qu~,p0dria.' expí í.car- la p¿rdua de la meva cartera. Caldr~

que f'em, amb el voat.r-e permís, una' peti ta reconstrucci6

aquella, jo vaig sortir de casa vostra par aques-

que dóna al jardí • Ja veleu que aix6 no re-
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representa ca~ BBtEX~ dificultat: un ~l~~

de peus aterra. Provem-ho.",
Obrí la finestra, passa un~ cama. per damunt de l'ampit 1 pr08segu!:

Y*f,IiJli/r:S1ona

-Exacta. En saltar, recordo que setm va enganxar l'ameri-
cana a les br~nques d'un llimoner; en aquell moment vaig,
sentir el soroll d'alguna COBa que queia a terra, pero no,
en vaig ~er cas, perque portava pressa.

"La cosa que va caure aterra pod1en ~sser molt bé
ela meue documente, oi? Ha arribat el moment d'aclarir~
ho ;"

\ ,Salta al jard!, va ajupir-se i furga per les herbee. Al cap d'uns
quants segona va a19ar-se amb una cartera, a les mans ,

-Ja e16 tinct -digué-. Me n'he sortit millor que no em J*B,
pensava, parque em plau que v6s no conegueu la meya iriBlIIJ!

identitat.
Ale6hore6 vaig cretire que jo hi bavia de dir la meva:

-1 si us feia cacar' pe l,ameus criata i us tB:tKxiiil!JXa~ 11 iu-
raya a la policia?

-No, no -raspongué-. No ens convindria ni a mi n1 a v6e.
"Ele meus col.-Iegue6 110 us deixarien viure tranquilo Si no
m'erro arribarien a empaitar-vos pels carrere. Val m~s que
ens donem lS6 mans i que no hi pensem más.
,

Encaixarem cordialment. Va fer el ge6t de tornar dins les male-, ,
tea ele meua objectes, pero es repenaa i diguw:

-Peei Ja us ho podeu quedar.
Quan ja havia passat la porta, vaig cridar-lo:

-Escolteui Puc romandre tranquil, ara?
-Del tot. Tinc coses más importants en estudio 1, a més, la

nostra naixent amistat em lligaria de manso
1 setn va anar.
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\ Biblioteca d'HumanitatsEl guart visitant, propiament, no va venir. Una tarda, sortint de
casa, el vaig trobar assegut al llindar de l'entrada, part de.dins del ~
jardí. Anava vestit amb un jaqu~ lluent, tenia el cap entre les mans i ea

-turmentava el bigoti. amb un gest de' capf í camerrt,
-QU~ hi fau aquí? -va1g preguntar.
-D'aix6 9S tracta, precisament -respongué-. Estic provant
de recordar-ho.

Mai ningú no havia tingut als meus ulle l'aparenya d'~eser tan
aincer ni mai no havia viet una persona tan allunyada de la plasentaria.
No em reclamavacap feina determinada i aro va venir bé d'ajudar-Io: el eeu
Rspecte i el seu vestit denotaven una mi6~ria extrema, que inclinava a ee-
nir-li compassi6. Vaig.ass6ure'm al seu coatat.

-Qui sou?
., 1 ~ 1Erom1ra perp ex. Va cercar per lee butxaquee, tragu~ un carnet

llegí:
-,-Marc Noblesa. Lampista. Carrar del Sol, n.3. Pero no :be-

cordo on &s, aquest carrer, ni l'ofici de lampista. S~
que sóc aquest tal Marc pel retrat, per6 no sé ree más.
Vaig perdut, ~abeQ?

-ParÓ com heu ~ingut a pa.rar al meu jardí?
X -Oh, no ho sé. mm eemb1a que he vingut atret per algu-

cosa; pero no me'n recordo.
Se' ro va acud í r- que pct aer- venia a cause de la meva cr-Lda i 11

vaig ensenyar un retall de diar1 amb l'anunci. El llegí.
Si .i. v • 1" H . t 1 '.- ~ que es a1%0 I -exc El.ma-.· e va.ngu per a xo I

-Ea que heu perdut alguna cosa?
-Es veu que sí •.Perb no me'n recordo.
-Bé" bé. Procedim amb rnetode. No us manca res? No us tro-

bau a mancar res?



, "-Ee palpa la roba i.deixa caure ele bra~oe amb un, --
Em mira. amb una mt r-ada molla, arrugant el front i apunt arrt al cel amb 1:*

l'extrem interior de lse cellee.
-L'única cosa que ero trobo a manca.r és la.memdria.
-Em sap greu,per6 el que hem trobat nosaltres no és aix6.

Amb tot, ~ntreu a caea i mirarem el que es pot retro
-Deixeu-me estar aquí. L'olor de las pomeres del jardí eem-

bla com si 13mvolgués recordar quelcom. Es estrany.'finc
gravada la imatge del jardí.il-Iuminat per la lluna. El
veig tal com es deu veure, per exemple, enfllat dalt
del mur que el tanca. Tot

,a.ixo m'ho suggereix el per-
"fumde lee pomeres; tinc una mica de memoria al nas.

Va posar-se a caminar amb les mane a l'ssquena, eempre cap cot i
-,

aenae fer gaí.re ca s de mi. S' at.ur-a emfront d ' un dela venta de la tanca del
jardi i aleshores va cridar-me:

-Veieu? Tot aixd que die éa coro si ho veiés des ~ta~mi~Ri
\d'aquí dalt. Caldra que hi pugi, per tal de completar el

record. Feu-me esqueneta, si sou sorvit.
vaig fer-la.-hi, perqu~ ho d-eraanava finament, i s ' enfil~ amb fe ixu-

.guesa, enca.mallant-s9 sobra el mur.JDes d'aquella poeici6 va llan9ar una mi-
, ,rada intensa i amp la a tot el jardl; observa al peu deL mur, part de foa

ra i part de dintre de la meva propietat, i ve, fer amb eLs di ts un eapee
. ,teo d'lntel-ligencia.

-Pugeu, pugeu si us plaui -ero digué.,
1 m'allarga les mane par ajudar-me. Una vagada dalt, d m'assa-

\nyala una caixa de zinc abandonada en una rasa que circurndava la part ex-
terior del mur, J!I'&

. , ,~ ,
-.A1XO no m ~8 de-s cone gtrt -d í.gué ,

Era una caixa com lss que usen alguns treballadors manuals par a
portar les eines.
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-Aixo pot ésser una caixa de lampista. No sou lam-
pista vós? ,

-SegoDs el carnet, sí. Pero he descobert una. altra
cosa. Mireu •••

\
Allarga el bra9, assenyalant cap a l'interior, ran del mur, i vaig

veure un capell fort aixafat que des de baix no es podia veure perqué el
cabria un arbust oriental.

-Aquest capell tambá em diu alguna cosa. No em fa-
ria estranyesa que horo digu.és que em pertany.

-Ningi millor que vós no podria dir-ho •••
~entre me'l mirava, va mig aclucar els ulla, en un 8sfor9 intens par

a recordar que li esroorteia l'expressió. Va passar-se la m~pel clatell 1
va fer una ganyota de dolor que erova semblar que no venia a tomb.

-Que hi tinc aquí?,
Em mostra el clatell. ,-Hi teniu un bony o, més ben dit, hi teniu allo que

en diuen una banya. Us han dona.t un cop, o heu cai-
gut, o ••. Vós mateix.

-Aaa.hi -va dir- Aaahi Ja ho sé. Vaig pujar aquí dalt
i vaigcaure de mem~ria. l ••• sí, és ban bé aix¿r 1, ,vaig perdre la memoriai

-1 quin afany us menava a enfilar-vos dalt del mur?
-Vet aquí una cosa delicada d'explicar. Va.ig pujar-

bi pe r a prendre •••. (enteneu "pr-endr-et1 en el millar
ssntit de la paraula), par a prendre una poma. Una
de sola, enteneu? Ro feia cada dia en tornar. de la
feina i mai ning6 no hi havia tingut res a dir. Pa-
rÓ, permeteu: .de vagadas 'par-Lera sene e saber qui eris
escolta. Jo ja m'he presentat. Ero voleu fer el fa-
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VOl' de la vostra gracia?
-86c l'amo d'aquesta casa, del jardí i de les pomes.

Va tornar-se vermell.
-Ja l'he feta -digué-. Ara hauré de donar explicacions.
R -No us les demano. Acabeu-me de contar, només, la his-, .

toria del vostre accidento
-Es curta. Sovint, en acabar la feina i tornar a casa,
m'enfilava a la paret per tal d'agafar una poma. M'ha-
via fet la saguent reflsxió: "Aqu8Bt senyor és ric i
deu criar pomeras pel gust de contemplar l'arbre, més
que no pas psr la necessitat del fruit." Si jo hagu~s,cregut que us feia un tort, mai, pero, no us hauria

'\pres cap poma. Perque -pregunteu-ho a qui vulgueu- jo
s6c una bellíssima persona.

"L'altra nit, coro sempre, vaig deixar la caixa de
lee einesa terra i vaig enfilar-me par a abastar mi
un fruit. Cama ací cama all~ del mur, vaig mirar ln-
conscientment lá lluna, que psr cert fela el pIe. I
em va pasear una cosa que no m'havia passat mai, pe-,
ro que pot passar a qualsevol: la llun~ em va marejar,
va rodar-me el cap 1 vaig caure de clatall.

"Dev~a pasear tota la nit sense sentits, i em
sembla que la rosada del matí va deixondir-me. sé que
vaig caminar una bona estona amunt i avall del vos-
tre jardí, sense esma; i que finalment vaig sortir
al carrero No pOdia allunyar-ma de casa vostra i tinc
la sensaci6 d'haver passat dies sencers rodant amunt
i avall de la tanca del jardí, olorant el perfum de le8
pomes i fent 6sfor90s terribles pera recordar qui 28
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era jo, d'on venia i on ero calia anar.
"Avui ha vingut un home amb un pIse de papera aota

\I'aixella i un pot de pastes a la ma. Ha enganx t 5
damunt la paret, a quatre passea d'aquí, un cartell

,amb el vostre avís parlant d'una perdua import nt
i d'un jardí de casa bona. e entrat a.mb la vag i-
dea d'haver trobat el ban caro! i aleahor s hem fet la.
nostra coneixen~a i hem arribat al reoobrament de la

, ,rueva.memorl.a.
\"Aixo ~B tot, eenyor. 1 ara, permeteu-rne: (V fi-

car=se dos di te a la butxac a de l'armilla.) Quant ua

dec per la fruita'"
-Aneu-voe-en en nom de Déu i no en parlem más. Tinc per

coatum usar nomás bitlleta groaeos.
Va anar-Bs'n com 11 r~com~n~va, molt agr~it per la meva atenc16. A

mi, la meditació va retenib-me una bona estona dalt del mur.
, \" ,El clnque visitant ••• Pero, per que explicar' un per un el caá de ce..

da persona que va venir atreta par'l'anunc1? La fatiga em dominaria a mi
,i ala que bonament ero ssguisein, senae que les meveB memori~e en result s-

eí.n particular'ment enriquidee.

Es el cae que vaig descobrir que el lDeu jard:!, ignorant-ho jo, .8
era el centre de la vida del país. fIi havia maree que,havien perdut llur
filIa i els retrobaven en el meu jardí, sota. una mata de gira-aola, per
exemple. Hi havie marita que reconquietaven l'amor perdut de llura espo-
ses, concertant idil-lie al cIar de la lluna, aota d'arbr a que em perte.
nyien.

~n el meu jardí es reien traneaccione aentimentale i d' ltra mena, 1
la gent e'agradava de venir-hi afer dringar lee paeeiona. Irritat, vaig
dubtar entre acomiadar ele meua jardinera o :Pefor~a.r-l08 amb brigadee eenlit
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€lIs movia constantment. 1 que, eesent home par al qual les mans dele altree
no tenien secrete, no sabia qU& fer de les sevse.

-He vingut atret per la confidericia d'un deIs vostres ctiatB -di
gu~-. sé que heu trobat una m1. tallada i que oerqueu el eeu

~ \pr-op í.e t.ar-f, , Servidor BOC quiromantio de tota. la vida, ,i ei
em deix~veu llégir él palmell de la m~ de refer~noia. ~e

gairebé segur que ue podria fer un report orientador. $1

no us oonv~, ja em perdonareu la 1ntrom1ssi6 •••
Em oonvenia, 'e olar, i vaig mostrar-li la troballa. Va mirar-se-la

a eon8ci~noia, resseguínt totee les ratllee i f1xant-Be en totes lee protu-
'. D' \ i lt f fi 1 "1 di t--beranc1es. eV1a oone xer roo a one el seu o o, perque e o amen que

va emetre no s'assemblava gens als p~on6stios dele endevínairea de bonaven-
tures. ~etallada de oiroumloquie, la seva informaoi6 era, poc m~s o mepys,
ai:;!!':

oeres de nous elements i posar un vigilant al costat de oada bri d'herba •
...

Pero oap d~aque8tes dues idees no m'hauria ajudat a aolarir l'enigma de la
m~ tallad~, que alsshores em preooupava per damunt de tot, i va1g ajornar
per a més endavant de prendre una deoisi6 en ferm.

,Cenyint-me al filde la meva narraoi6, parlaré del quiromantio, el de-,
se deIs meus visitante.' Va venir un vespre que pressagiava una nit ssreaa,
bona per a fer brillar la lluna amb rnés esolat.

, ,Podría explioar que era un horne alt i,gros, pero aixo no ajudaria pas, .a fer-s9 ben bé oarreo de l'efeote que produia,en tractar-Io par ~~xmBrax.,
primera vegada. Potsar valdra més de dir que era una persona tímida, que
per por que els seus ulle s'enoontrsssin arnb ele deIs seus interlooutora,

\ , ,-L'amo d'aquesta roa és un filososf petit burges. Poeaeeix
un enteniment olar, mirat dea dtun espeoial punt de vista,
i si té cura d'ell mateix i s'adrninistra b~, viur~ una 00-

lla d 'anys , Usa preferentroent gorra de plat amb visera 'tde
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xarol, la qual cosa ea possible que vulgui dir que
Ies tracta dtun esperit superior que menysprea la ma-

ledicducia humana. L'anell d'or indica, almenys, que
lea seves inicials s6n F.E •••

\-No ~gueu res más, ja sé qui ési De filosof petit bur-
ges que usi gorra de pLat , par aque st.avol tanta nomé s
n'hi ha un: En Feliu de l'EBpatlleta.

Realment, confesso que havia d'haver-se'm ocorregut BEBmB que un deIs
,

poca homes de la terra capa~os d'abandonar una ma en jardí d'altri era En
,

Feliu de l'Espatlleta. Ciutada. exemplar quant a no ésser carreg6s a la so-
oietat, vivia en una caaeta conatrutda per ell mateix, en un tur6 deIs ~
forea que en temps passata havia suportat un barri jueu. No tenia família,conegudai no era gens afeccionat a crear-ae amics, perque deie. que, per a
pensar bé i a pler, s'ha d'estar sol.

\Vaig anar-lo a V6ure portant-li la ma curosament embolicada en papere
fina. El vaig trobar ass6gut al portal de casa s6va; la seva cadira, inibli-
nada, tocava aterra nomás amb les potes de darrera i descansava el respat-,
ller en una columna que, junt.amb la pergola que sostenia, era. l'ornametJ.t
m's preci6s d~ l'edifici. Ell, En Feliu de l'Espatlleta, portava la gorra
de plat tirada endavant, de manera que par a mirar havia dtal~ar al cap. Ero
va rebre amb un somriur" de saber de que anava, i em digué:

-B~ hau trigat proul
Vet aquí ~a benvinguda inesperada, que va immutar-me. En canvi, el

f:dü6sof, que em aemb Lava cridat a jlilgarl'entrevista a la defensiva, va
quedar-se·fresc com una rosa. 'renia el mony6 esquer-r-eembolicat amb un roa.-·

\nyoc de benes substituint la ma %Kxi&~& i fumava una ptpa amb tota la se-
~
renitat del m6n.
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-Deixeu el fam6a paquet a qua.1sevol,banda i a.seeieu-vos,
que parlarem fins que ene en canaem, ei ua ve de grato

\-Que m'esperaveu? -vaig preguntar-li.
-Ua 8eperava d'una manera relativa. D'aquesta vida, ja

fa dies que no n'espero res.
-Desitjo que ltaccident que ue ha fet víctima d'una mu-

tilació no ue hagi donat une. causticitat trieta.
-De cap manera, esnyor r-í.c , de cap manera. En primer

1100 no es tracta d'un accidento
....-Doncs de que es tracta?

" ..'-D'una questio de consequencia amb el meu sistema, que
consisteix a no deixar.caure en la gratultat cap del les,
meves conviceions. Ds expliva.r' el cas de la ma, veu-
reu: Una de les cosee més entonades dele Evangelis ée

\ \1.1110que diu que la ma dreta no ha de eaber mai el que,fa l'esquerra. Pero en eadaacun de nosaltrea, la pro-
~ , .mieeu~tat obligada entre lea due s mane r-endeí.x praetl- .(,

camsnt no viable la formula de l'evangelista.
-Ja ue veig: vóa hau trobat el punt de sal de la dieere-
,ció ta11ant-vos-en una. Oi?
-Ni m~.s ni menys; sí., aenyor , 11vós, i a aegona quí , ai-
X6 ue semblar~ una lleugeresa, peró és que no ~nteneu
ree de res.

-Que UB creieu original?
-Peei Quan em pOBO a creurs, crae en coses de más trane-

, .cendenc~a..
Guanyava ell, i vaig iniciar un r-epLegamsrrt dient-li:,

-Compranc la vOBtra idea i me'n faig carrec. El que jo no
, ~ !m'explico ~a perque vareu triar preclaamant el meu jard
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p~r a deixar la ma.

-Oh, aixd ~~ ben senzill, "tanmateix. Un cop amb la ma ta-
lIada i en el curs d'una profunda meditació, vaig dlr-me:
"Ara que tena aixo, pcd r-Le a aprofi tar-J:;lOper- a donar uaa

lli90 a aquell eenyor ric d'a1l~ baix, que es creu tan
per damunt de la filosofía. 1 podria demostrar-li que jo,
ben per sota seu, segons ell, puc prescindir airoe~ment de
coses que, perdudes par ell, 1i farien l'efecte d'una gran
de8gr~cia." 1 vaig deixar la m~, com aquel1 que no hi to-
ca, en un recó del vostre jard!.

-L1~stima que, par tal de fer más entenedora la 11i9Ó, no
hi haguéssiu deixat també una tarja de visita.

-L'anell d'or feia aqu6st oficio Em refiava que ser!eu prou
clarivident per a entendre-ho.

Va pipar a fons i 11an9a una bocada de fumo Jo, irremeiab1ement, vaig
reflexionar; Pensava que el meu jard! navia de contenir par for9a algun
encant que atraia a la gent en una especial disposició d'esperit: poteer
la ve'í na tenia r-aó i 68 tractava d~ la Ll.una , o potser no era aixo' i ales-
hores qui sap de que es tractava, Mare de Déui Va semb1ar-me que el filÓsof,
acostumat a pensar a les bones, podria dir-me'n que1com~J 1 vaig preguntar-
1i: ,-Pero esteu ban segur que no fou obeint un altre motiu que

esco11ireu casa meva?,
-Par qUD ho pregunteu?

vaig explicar-li el cas del meu jard{, que va escoltar atentament~ ReB-
p ongué i'

, \ .-Aixo no ho enteneu perque no heu llegit galre 1 teniu po-



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

ca lletra. Altramant coneixeríeu les paraulee d'Omar
Kayyam, que va dir: "El jardí del ric·atreu els pobeee

\ \ . .parque en l'opulencia deIs poderosos ele indigente em-
mirallen llura il-lusione."

-AhiVet-ho aquí. No se m'hBuria ocorregut mai. I, esc~l-
teu, no podria fer-se res per a evitar aquesta atracc!6?

-S!. Podríeu convertir el vostre jardí en jardí munici-
pa l , i omplir-lo de r~to18 que diguessin que ~s perm~e
de .~JI% fer ma Lbé les flors i de plomar els ocell.e, Alee-

. \ ~hores no vindra ningu.
\Un tal consell era molt d'agrair. Amb el filosof, com abana amb el

lladre,tamb~ lligarem amistat.


