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vigilant una expedició de blanc d'Es-,

, panya.

El via.tgé' va '\llar forca bé i en
'arribar 'a 'YaÍcri, un reietó local m'o-
ferí hospi1lalitat de bonaIleí. Havent-

hi per allí pocs! europeus (1).' el se-
nyor, aqueIl va tenir interés y fer
evidenr la brillantesa de la seva cort ,
i em retenía, feia que el meu repos
s'aIlargués rnés del que 'm'havía pro-
posat.

.Perque la meya presencia occiden-
tal no desIluÍ.s l!etiqueta de palau, el
monarca em va donar una capa tota
brodada de perles i pedres fines, amb
la condició f qll1"només me la podia
treure per dormir.

Les residencies reials d'aq uells paí-
sos són com una mena de' pare, on
besties i persones v iue n en cornú,
o-uardant determinades diferencies. Hib

ha una ,gran quantime d'ocell's, ele-
fants de jardí, felins, tortugues sagra-
des i profanes, insectes de la tempora ,
da i al tres amrnals, tan rars que arri-
ben a fer respecte.

L'estadn allí era una festa seguida.
Cantavem, 'baIIav~m i menjilVem del
ma~í al vespre i c~da vici tenia la seva

-r= 'sa-¡;isfaezcié. Peroconi que-jo-'era-P1!r_
sona .ma~ada i mai no he negligit el
deure, va venir el dia del cornia t i el
reietó, per a obseq¡,¡jar~me, va órganir •
zar una gran exhibició folklórica.

El sobirñ, vestir de gala, ern va fer
seure al seu costar. Tenia una pante-
ra als peus, i un lloro magnífic a

(1~ No n',hi havia cap, (Aclari111ént
de corisctenctn.j .
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l'espatlla dreta. Va picar de mans 1

comel1(;:a e! programa.

'Després" de sentir cantar' gent de to-
tes les contra des del país, sor tiren ,
dues-centes baIlarines, que es posaren
a dansar ,d'una manera .monorrí trnica.
El ball va aIlargar-se hores i hores,
sempre igual, sempre arnb la mateixa
cadéncia. Quan,'~ -11'l'Íifu"1:Sapode,-
rá de .mi, vaig dir a manera d'expan-
sió, en catalá i alcant la veu: ,

-Mal per mal, m'agraden rnés les
danses de Castellters'oI... I

El lloro va fer un crit gutural i
dirigint-se a rni digué:

-No us emboliqueu. Si us sen! el I
Gran Interpret esteu perdut.

Va -dir-ho en un catala tan corree- I

te que de momenr se'rn va tallar l'ale.
'Home de món com era, vaig dissimu-
lar davant . del rei, pero aquella nit,
quan tothom' dormia, vaig cercar el',
lloro, que va explicar-me la seva his-
toria. Era un lloro ca tala, de Cada,
qués, i havia arribat fins allí 'per at-
zars de la vida.

Per mol tes que fossin les coses que
ens separaven, hi havia l'idioma que
ens unía, i ten iem records cornuns,

Parlarem de!' Mediterrani i de les,
nostre~ esperances de reveure'l, i a
l'endema de bon mauí, en marxar de
Yakri, tenia el COI' mes tendre que el
dia de l'arribada.
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