
-Vinc a veure't per-qué m'expliquis
coses teves. Hi ha molt d'Interes a sa-
ber-les.
'-Es curiós, i per que t'ocupes d'ui-

xó, tu?
-Es cric per a la historia. També és

una feina molt important.
-1 vol s que et parli de mi?
-Em convé molt.
-Esta bé. Sóc un deIs homes que

manen més. Ho dec al meu esfor c i
al meu rnetode de treball - cal dir-
ho-, i la meva posició és honesta.
Si no fos aixi, no m'atreviria pas a
dir res, ni discutiria, ni exposaria la
meva opinió. Quan.c 1. t l¡Jt va
agredir el meu país, jo em guanyava la
vida venent objectes pels carrers, i
de nits estudiava; estudiava molt. Sé
moltes coses; pero no vull enganyar
nirigú : era un pobre noi. M'esverava,
em tornava vermell per res; l'amor em
feia perdre la gana, i cada vegada que
em fallaven les jirevisions, sentia com
un buit en el pit que em desesmava.
No obstant, quina importancia té tot
aixó ? Cap! Ha passat, com han pas-
sat tan tes altres coses. L'agressió va
transformar-me. Em vaig adonar que
jo podia desenrotllar una gran ener-
gia. Saps que és arribar a descobrir
aixó ?

-No.
~Doncs és una.icosa que canvia el

concepte de la, vida. Fins aleshores
havia estat un home curt de parau-
les; aquell dia, em recolzoen la ha-
rana d'unvbalcó, m'adreco a la gent
del carrer i els faig un discurs que
va durar prop d'una hora. L'esperit
de la gent va alear-se, em seguiren, i
tots plegats ens en vam anar a fer la
guer:ra.

-Sí; ja ho sé. Tu eres cap de co-
lumna, una mena de general, i guanyá-
reu moltes batalles ...

-Bona cosa, eh? Quines [ornades !
Ara faig més feina, tincmés ressorts
confiats a les meves mans, sóc més
responsable, i, a desgrat de tot, a
vega des tinc la sensació que perdo el
temps. Ara em llevo; em donen a sig-
nar papers de bon matí, els llegeixo i,
si emsembla, els faig fer de nou, can-
viant l'esperit. Es la historia que des-
fila sota els meus dits i que és sensi-
ble al meu tacte. Ja és bonic aixó,
també. Demostrem- qUÍ) aquest exerci-
ci d'emperadors, de grans senvors í,
de papes, també el sabem fer nosal-
tres, i que el fem més bé i d'una ma-
gera més justa. 1 ara que parlem d'a-
quests afers, et diré el perqué he can-
viat de casa. De fet, tu véns per a
saber aíxó ...

-Aixo i aItres coses. També hi ha
quelcom, a part del teu trasllat, que
la gent vol saber. Per exemple, la teva
entrevista amb aquell marxant tan sin-
gular.

-Bé. Procedirem amb ordre, per
no perdre'ns. Primer, el canvi de casa.
La feina de manar té una malatradi-
ció. Fins ara ha estat en tan males
mans, que quan un s'hi posa, troba
molt pocs precedents que puguin apro-
fitar-se. 1 és, a més, que el manar fa
malbé l'home, desballesta la visió equi-
librada de les coses. Aquesta mena
d'ornnipotencíu de manar, embota els
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sentíts i lleva la solta; per aixó la im-
mensa majoria de reis i de dictadors
són ximples, tenen aquella ximpleria
cruel tan caracter istica.Alxó ja se sap:
la gent ho ha llegit en molts Ilibr es, i
el que jo pugui dir, no af'egirá gens
de clar-ividencia a la qüestió. Arnés,
jo no sóc brillant ni original en l'ex-
posició d'idees. Pero ja m'entens, sí?

-Sí.
-En la casa d'aquell marques co-

men cava a crear-me una cort, amb in-
trigues i enveges, la base de la qual

,fJra l'&..flulació a la meva Q;:er¡8ona.1\1'ha-
via in~taHat bé, ':tadá rn'ftt! en Ile ...\¡l'-
me, em donava un, bany en la gran-ha-
nycr a. El marques havia fu'git tan de
pressa, que va deixar en la casa flas-
cons d'aigua de colonia. Em perfu-
mava el bany, i m'hi estava hores i
hores. Quina placidesa! El benestar em
pujava al cap, i veia el món tan pe-
tit que m'hauria cabut damunt la fal-
da. El veia petit i al meu abast ; em
semblava que podia ficar les mans en
tots els recons i plantar-hi la meva
voluntat. Em peixava arnb els vins del
celler i amb els menjars freds del re-
bost, i em nodria d'aquella manera
que diu que es nodreixen els grans
senyors. La gent no em contradeia;
quan se m'escapava alguna bestiesa,
em saJja greu i pensava: «T'has equi-
vocat. A veure si t'ho coneixeran. Sí
que I'has feta bona !» Pero la gent

s'afanyava a donar-me la raó i a tro-
bar que feia les coses molt ben fetes,
i aleshores jo també em eonvencia del
meu encert i ern deia: «Tenies raó.
Primer, fhas pensat que t'erraves per-
que encara no estas acostumat al teu
propi geni», Pel gener, vaig fer nete-
jar els marbres del palau, vaig fer
posar les cortines i vaig manar que
em re fes sin el llit amb el matalás de
plomissol. M'anava estovant, com-
prens ? Descendía. Fins que va venir
un moment que vaig atrapar-me po-
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sant-me en~el dit xic de -fa fna un
- s'I}litari del '"marque,':), i "ún lvestít lie~·

eI'etiqueta; trobava que tQ~ m'anava
bé i que feia goig. Em miro en un
mirall i, de sobte, em sorprenc una .,
mirada ele tanoca que em para el coro '
«Ep! - em dic-. Sí que estas ben
llurt l Fins ací has arr ibat?» Llenco
l'anell i el vestit, tanco el rebost i'
deíxo lliure el palau. No m'hi he acos-
tat més. Ara vise en aquesta casa, que
és una 'casa del meu brac, Em rento
a l'aigüera, obro jo mateix la porta, I
i legislo amb l'esperit obert i el cap
alt. Ja ho saps, ara ...

-Si tardes una mica més, no hi
arribes a temps. 1 l'afer del rnarxant?
Se n'ha parlat molt d'aquestfnarxant.

--Ah, sí? Quin murri! Si el torno a
atrapar, li demanaré comptes. Vaig
manar-li que no digués res a ningú, •
que no divulgués la nostra conver~a.


