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Els  llibres  són  com  miralls:  només  
reflecteixen el que hom porta dintre.

L’ombra del vent, Carlos Ruiz Zafón

Sols  una  vegada  he  trepitjat  terra  de  moros.  I 
l’experiència m’aconsella no anar-hi mai més. I per què?, 
segurament  em  preguntareu.  Doncs...,  senzillament 
perquè mai no he agafat una insolació tan greu. Fins i tot 
avui, me’n ressento, sobretot de la vista. La meva dona 
em diu que guaito igual que els gossos quan tenen una 
mosca al morro. Estrabisme, potser?

Vaig  sortir  de  l’hotel  on m’hostatjava sense  adonar-me 
que ho feia sense l’Imprescindible salacot. Una veritable 
temeritat.  Em  vaig  atansar  cap  el  zoco  (una  mena  de 
mercat on es ven i on es compra de tot). No m’agrada la 
promiscuïtat d’aquella gent ni la brutícia de llurs carrers. 
Prefereixo els grans magatzems, plens de lluminositat  i 
espaiosos, que també en tenen els moros.

I passejant passejant, em trobo en un carrerot que dóna 
als afores, on la sorra ho empolsega tot. Un sol inclement 
es baralla amb les poques ombres que hi ha. La calor és 
asfixiant,  enganxosa.  Em fixo  en  una persona  –vesteix 
xilaba,  porta  turbant  i  va  descalç–  que  està  intentant 
arreglar  una gramola antiquíssima. Em crida,  com pot, 
amb una llengua que no té vocals, i tracta de dir-me que 
l’ajudi. Únicament em demana que mantingui elevada la 
trompa  de  la  gramola.  Ho  faig.  M’interessa  la  petita 
mecànica  que  practica  l’home.  Ara,  amb  saliva,  neteja 
l’agulla i la col·loca al capçal i el deixa caure damunt d’un 
disc negre que, en l’etiqueta del qual, sota <<La voz de su 
amo>>, llegeixo  In a Persian Market. La seva alegria és 
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indescriptible  quan  per  la  botzina  surten  els  primers 
compassos  d’una  peça  musical  conegudíssima.  Sonen 
platerets,  pífans,  cascavells,  flautes,  trompetes,  narguils 
(no,  no,  narguils,  no!,  que m’he equivocat)  i  un grapat 
d’instruments  que  reflecteixen  el  paisatge  d’un  mercat 
magrebí. Jo ho veig amb colors, massa accentuats per ser 
reals.  Ah!  Però  això  no  ho  és  tot,  no!  Ni  de  bon tros. 
Fixeu-vos que s’acosten cent o dos-cents camells (ep!, ara 
no sé ben bé si són camells –girafes?, cert que no ho són– 
o  dromedaris).  A  veure:  els  que se  m’apropen llueixen 
dues gepes majúscules. Ara us toca a vosaltres investigar 
quina classe de quadrúpedes són. 

La música trona forta;  el  moro,  que dóna voltes  i  més 
voltes  a  la  maneta  de  la  gramola,  riu  i  balla  com  un 
descosit i m’ensenya una dentadura blanquíssima. El disc 
negre gira i gira amb rapidesa i sembla que vol competir 
amb un sol que llença raigs daurats. Tot al meu entorn 
giravolta  a  la  mateixa  velocitat.  Els  conductors  dels 
animals que no són girafes se’ls fa tard i els apressen a 
cops de bastó.

Però  no,  no  correm  tant  nosaltres.  Perquè,  què  hi  fa 
muntant  un  cavall  el  senyor  Ketelbey,  en  mig  de  la 
caravana?  Sembla  que,  des  d’allà  dalt,  les  seves  mans 
obeeixen a  certs  compassos musicals.  Tan enèrgics  són 
els gestos que fa que, en ensopegar el cavall en un turonet 
de sorra, no pot agafar-se enlloc i aterra en un núvol de 
pols.  No  obstant  això,  el  concert  no  s’atura,  malgrat 
l’incident  del  senyor  Anton  Vodorinski  –el  seu  nom 
l’havia  vist  al  registre  de  l’hotel–.  S’aixeca  i  intenta 
recompondre’s la figura. Acte seguit demana incorporar-
se a la caravana. Indiferents, els caravaners continuen la 
marxa. El senyor Ketelbey s’indigna i crida perquè l’han 
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deixat més sol que un mussol en mig del desert. Amb les 
mans es fa pantalla als ulls perquè el sol de ponent encara 
crema de valent. Agafa de l’arena les ulleres que li havien 
caigut i se les torna a posar. I ara, sí: ara em veu a mi, i se 
n’alegra. Com anteriorment ens havíem vist a l’hotel, em 
dirigeixo  a  ell  i  li  pregunto,  encuriosit:  <<Que,  senyor 
Ketelbey o Anton Vodorinski?>> Somriu sorneguer i no 
tarda a contestar: <<N’hi ha prou amb Albert. Com es veu 
que coneix la meva biografia –s’interromp un moment i 
continua–:  Haurem  de  corre  si  volem  atrapar  la 
caravana.>> <<Per què vol atrapar-la?>> <<He d’anar a 
Bagdad. Estreno un concert, i he d’estar-hi.>>  Em  deixa 
palplantat i endega una cursa cap a la caravana, que a poc 
a poc es fa fonedissa, encara que segueix escoltant-se la 
seva  música.  A  mi  em  faltava  esma  per  caminar.  Em 
rodava  el  cap  i  amb els  ulls  tancats  veia  un  desert  de 
sorres  de  colors  meravellosos,  animals  amb  tres  gepes 
cavalcant dòcils al compàs de la xaranga, moros vestits de 
blanc que em somreien. Un d’ells em portà una mena de 
càntir i  procurà que begués aigua. Aquell  giravoltar, de 
vegades,  s’aturava  un  moment,  moment  en  què  la  son 
m’aclaparava.

Pel que el metge de l’hospital m’explicà, la insolació es 
perllongà  durant  cinc  dies.  Anava  a  preguntar-li  si 
coneixia la notícia de si Ketelbey havia arribat a temps a 
Bagdad, pel concert. Finalment, em vaig penedir i no li 
vaig  preguntar  res:  em  vaig  sotmetre  a  la  son  que 
m’atordia i, la veritat, no acabaven de deixondir-me els 
pífans,  els  cascavells,  els  platerets,  les  flautes,  les 
trompetes  –ni  un  moro  que  descansava  a  prop  meu  i 
fumava  en  un  narguil–  i  un  grapat  d’instruments  que 
sonaven sense pietat dins les meves oïdes!
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Ho prometo: no penso anar mai més a terra de moros!
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