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L'agulla s'endinsa en la parafina i la molla de la corda s'emporta, darrera
les orelles, el cervell cap a Scherazada. Scherazada! trenes negres i batalls
metal-lics, ulls negres i aigua metal-lica, carrers silenciosos de llegenda
de Bagdad, la capital de paper de "Les ~il i Una Nits".
Les patilles rojes de turista angl~s van malament a les places de Bagdad i
tan mal a Scherazada subtil, de marbre de carn trencadís. No. Encara no es pe-
pot haver inventat el turista angl~s.
Desperta la serp adormida dintre i s'escorre i rellisca i deixa un rastre de
baba de cargol sense closca, de lliroac terotge amansit, i s'entonza i rastre-
ja en la cendra de sota els peus d-e princesa de SCherazada, que s'amaga darr.,!
ra d'ales de mosca, amb l~isats blau-violeta de bombolla de sabó •.
Ramón a ~agdad,$veuría a Scherazada tancada en capses de cuiro repujat, en a-

- \rrecades d'esmal t, en antores de cour-e, per tot, amb la llegenda " Souvenir
'de Bagdady' esperant un contracte de Nova Babelsberg? Ramón no trobaría Sche-

razada a Granada,perqu~ han fugitper sempre .els turbants de Graaada, i el



barret cordob~s salta i s'adapta be sobre l'asfalt, i

llunya Scherazada, perqu~ la copa del cordobés s'omple de "chatos" i fa joc
i camina amb la pinta, i la mantellina manola, que no te res de comd amb els
vels d'ala de mosca irisats blau-violeta de Scherazada.

•

Les patilles angleses de Wáshington Irving, yanqui, han allunya~ sense voler
Granada de Bagdad.
Al!-Bey no buscaba a Scherazada, ni'fou buscat per ning~. Prosper Merim~e
no coneixía a Al!-Bey, s~& molts tenors italians s'haurien ficat dintre la
c6rpora d'Alí-Bey per a ter-lo cantar en una Sierra Morena de cartrd reta-
llat i escarxa.
Els camells son una mica mes alts qu~ les cases de Bagdad i treguen amb el
morro els mirhabs de les mesquites que f1amejen la bandera tricolor de1s
forts de pasta d'abella de PierreBenoit. Pierre Benoit trobaría molt be c~ .
menqar a buscar Scherazada sota la torre Eiffel, per anar finalment a buscar
la darrera un segell colonial francés, mes aprop d'••i.x~••xt. Africa que de
l'Asia.



Wa1ter Scott tragu~ d'Ang1aterra a Edith P1antagenet
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pitjar sorra de "Mil i una Nits", peró nosospitA a SCherazata, i trobA pells
en lloc de $edes i ferro en lloc d'acer finissím, i tractA d'ensegar una mA-
quina d'aixafar pedres nerviosa, coronada amb una mitja 11una perfectament
britanica i fabrica un país de Scher~zada de part endins del TAm.sis, cap al
nord.
Rudyard Kipling, 11uny, lluny de .Bagdad, vorejA Scherazada, una Scher~zada
desprovista de taladrats de fusta de marquetería, amb mes. roba pero menys ve~.
tida, crua, no tan llatina com la verge mora de les "Mil i una Nitsn¿Foren
dos gepes de camell que lligaren, per Rudyard Kipling, l'India a Scherazada?

Villaespesa tingu. S~herazada a l~ punta deIs dits, per~ una Scherazada una
mica tarasca, ampulosa, amb mes pe~les~)arabescos, sedes i pedreríes de les
que pOdía portero Espanya creu tenlr Scherazada entre les banyes d'un brau,
tancada en el gran pastel1 clrcular·d~ la plaqa de braus, i conf6n i barreja '
d'unamanera llasti~osa la conquesta.d'Am~ri8a amb la Bcherazada perduda per



sempre, i d'aquesta miopía en surten tots els records de
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