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Es va escoltar  copejar  amb força a la  porta,  de cop i 
volta,  quan  ningú  s'hagués  atrevit  a  sortir  de  casa  a 
aquella hora tard de la nit. Feia set dies que plovia sense 
parar i  ara semblava que s'havia deslligat la fúria més 
gran de la  tempesta,  els  vells  solien dir:  “el  dimoni  la  
cavalca!”
Si!... Una vella llegenda deia que en el cim del Mont Alt, 
just  on  estava  incrustat  el  petit  poble  en  el  qual  vaig 
néixer, el dimoni, en un temps remot, va anar a refugiar-
se per a no fer-se trobar per la còlera de Déu, i  cada 
vegada que hi havia una borrasca que durés més d'una 
setmana, els avis perjuraven que Lucífer tornava al Mont 
Alt per a controlar de prop les ànimes dels nascuts en “el 
seu poble”.
Jo estava lleugerament adormit,  assegut en una cadira 
fumava  la  cua  del  puro  que  cada  matí  encenia,  em 
durava  tot  el  dia  i  l’acabava  abans  d'anar  a  dormir. 
M'agradava llençar-lo al  foc i veure com es cremava a 
poc a poc.
Van copejar encara més fort; em vaig aixecar d'un salt i 
em vaig acostar a la finestra per a veure si hi havia algú 
fora, però el carreró, com de costum en aquella hora de 
la nit, estava desert. 
S'escoltava solament la pluja batre en el sostre i algun 
tro rugir. 
La  llum  d'una  espelma  damunt  de  la  taula,  que  no 
il·luminava  suficientment  l'habitació,  era  ajudada  en  la 
seva  àrdua  feina  pel  llum del  foc  que  cremava  en  la 
xemeneia. Pel sòl onejaven ombres allargades i potser, 
per elles  hipnotitzat, de sobte em va venir en ment una 
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vella història que el meu avi acostumava contar-me. 
Les seves paraules van començar a donar-me voltes en 
el cap...” 
-“Solia  donar  llargs  passejos  quan  era  primavera;  la  
campanya  tenia  aromes  especials  i  intensos  que  
desprenien les flors dels arbustos i els arbres de fruits,  
portats pel vent, reemplaçats en alguns instants per olors  
més forts provinents dels ranxos. Cada dia, després de  
munyir  les ovelles i  dur-les una altra vegada a pastar,  
agafava una garrafa per a recol·lectar aigua i muntava a  
cavall; anava cap a la font al Mont i una vegada omplert  
el bidó baixava cap a la vall. Prop del petit Riu Sec, als  
peus d'una alzina, acostumava descansar el vell Oncle  
Salvador,  un  senyor  de  blancs  cabells  que  ja  s'havia  
retirat com pastor deixant aquest art a càrrec dels seus  
fills. Jo llavors era una criatura i anava a visitar-lo per a  
escoltar els seus contes encara que sabia que repetiria  
la  mateixa  història,  oblidant  que  me  l'havia  contat  ja  
milions de vegades.
Escoltava  amb  fascinació  a  aquell  home,  que  amb  
passió renovada em parlava de Bastianeddu, un nen que  
va  néixer  en  aquest  petit  poblat  perdut  entre  les  
muntanyes de l’illa enmig del Mar Tancat. 
Alguns mesos després del seu naixement, el metge es  
va adonar que el petit era sord, i per al pare, que tenia  
necessitat d'ajuda amb el seu ramat, sent aquest el seu  
primer fill, va ser un cop molt dur. Des dels primers anys  
de  la  seva  infància  Bastianeddu  va  ser  considerat  
diferent. Nens i adults, dones i homes, tots es burlaven  
d'ell, era marginat per gent que mai abans havia tingut  
tracte  amb  un  sordmut;  vivia  en  el  poble  com  un  
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fantasma, sol passejava i sol jugava. En aquest món ple  
d'obstinacions i deures, ningú tenia temps de confortar  
aquella sensació de malestar  i  de dubte que afligia  al  
petit  desafortunat,  i  mentre  tots  els  nois  jugaven  i  es  
divertien, Bastianeddu es refugiava en el bosc repudiat  
pels altres, corria pels camps conreats i en les verdes  
planes plenes de vent. 
El  temps  passava,  noves  sensacions  desconegudes  li  
oprimien el cor; es va enamorar de la mossa més bella  
del poble. Una tarda d'estiu es va acostar volent abraçar-
la i besar-la, vanament va intentar dir-li alguna paraula,  
però l'únic so que va sortir de la seva boca va ser una  
espècie de gemegat que va resultar còmic. Al veure-la  
riure per  l'escena,  Bastianeddu no va tenir  altra  opció  
que córrer a refugiar-se novament en el bosc del Mont. 
Les penes sofertes en la seva desgraciada infància en  
un món per si dur, eren multiplicades per la ignorància de  
la gent que no aconseguia entendre la seva anomalia;  
dialogava solament amb el  boig del  poble i  quan algú  
l’escoltava  cridar  d’aquella  manera  que  criden  els  
sordmuts, deien que el diable li havia cremat la llengua i  
les orelles, començant a córrer aquesta veu, que va anar  
sent segell distintiu al llarg de la seva vida.
Quan tenia setze anys va passar això que per a sempre  
li va marcar la vida. El pare tenia una escopeta amagada  
en el corral, que duia amb si quan a la nit, en el mes que  
naixien els corders, anava a vigilar que no fossin menjats  
per llops i guineus, o robats pels lladres que infestaven  
les campanyes.  El  jove va començar  a usar  d'amagat  
l'arma i quan el seu pare tornava al poble deixant-lo sol  
en  la  granja,  aguantava  la  escopeta  i  es  divertia  a  
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disparar a vells recipients que una vegada havien servit  
per a recol·lectar la llet. 
Una tarda, mentre xiulant regressava al corral abans del  
que acostumava, el pare va escoltar els tirs provenir de  
la seva propietat, espantat es va posar a córrer com si  
hagués tingut quinze anys, imaginant-se tota altra cosa a  
part que el seu fill estigués usant l'escopeta, però gran  
va  ser  la  seva  sorpresa  al  veure  que  Bastianeddu  
encertava cada tir al blanc. Des d'aquell dia el duia quan  
anava a caçar i  en el  poble van començar a tafanejar  
que alguna cosa bona tenia; era un tirador excepcional,  
sempre  tornava  a  casa  amb  una  presa  en  la  alforja.  
Començaven a tenir-li afecte els caçadors del poble, que  
coneixent la seva virtut, sempre el duien a caçar preses  
distingides com el senglar o el cérvol. 
Però, el que niava en el cor del caçador novençà i que  
cada dia s'anava fent més fort, era més aviat una altra  
cosa que la simple caça; va decidir utilitzar aquesta virtut  
per a posar fi als insults, va trobar que aquell arma podia  
donar alleujament a la seva veu mai tinguda. 
Un coetani seu, el qual més que tots el menyspreava en  
cada situació i que es va casar amb la bella estimada del  
desgraciat,  tenia  un  ramat  que  pastava  més  allà  del  
pujol, on hi havia un roure secular; per a arribar als seus  
animals  habituava  passar  per  sota  d'aquell  arbre.  Allí  
Bastianeddu  el  va  matar  i  d’aquesta  manera  va  
començar la seva vida de bandit. 
Amagat entre les muntanyes i  les campanyes de l’illa,  
s'escapolia  de  les  emboscades  que  van  començar  a  
posar-li els familiars de la víctima, que volien venjança i  
que la van aconseguir quan van matar al seu pare, una  
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nit que cuidava el seu ramat. 
Encara que ningú els van veure, tots sabien en el poble  
qui havia consumat aquell acte. De qualsevol manera la  
venjança va ser complerta.
Els  mesos  que  van  seguir  a  la  mort  del  vell  van  ser  
profitosos  per  a  l’enterramorts  que  va  tenir  treball  de  
sobres; van acabar sota terra els barons de la família  
enemiga de Bastianeddu i  tots  aquells  que intentaven  
capturar-lo.
Buscat pels enemics, per la policia, va deixar darrere una  
reguera de sang que mai va ser oblidada. Va tornar a  
circular  més  forta  la  remor  que  era  el  fill  del  mateix  
dimoni que cavalcava la tempesta, que li  havia cremat  
llengua i orelles i que ara el protegia en els boscos del  
Mont Alt. 
La llegenda amb els anys va créixer i es va conèixer en  
tots els pobles; molts l’albiraven en llocs distints de llarg  
a  llarg  de  l’illa,  com  si  hagués  pogut  desplaçar-se  a  
centenars de quilòmetres de distància en pocs segons,  
però solament quan les tenebres embolicaven la nit es  
podia veure. 
Passava  el  temps  i  els  varis  intents  de  capturar-lo  
resultaven  vans,  s'escapolia  com  si  fos  un  fantasma.  
Alguns dies abans de l'inici de l'època de les pluges, un  
escamot ensinistrat de les forces de l'ordre arribà des de  
la  capital,  va  estar  obstinat  en  perseguir-lo  diverses  
setmanes,  assetjament  que  va  acabar  de  manera  
tràgica.  Hi  va  haver  un  enfrontament  armat  que  es  
recorda  com  un  dels  més  sagnants  de  l'època.  
Bastianeddu va aconseguir matar a la majoria dels seus  
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perseguidors, atès que era un excel·lent tirador, i també  
perquè coneixia aquests llocs com les seves butxaques,  
però va quedar ferit. Es va endinsar en el Mont Alt i des  
d'allí,  els pocs policies vius que encara el  perseguien,  
veient-lo pujar cap al cim del Mont s'hi  van pensar bé  
abans de prosseguir en la seva captura, també perquè  
quan van arribar al poble, uns dies abans que comencés  
la missió, algú els va contar la història de “Bastianeddu  
el fill del dimoni”. 
Van desistir i van tornar al poble. Des d'allí es van dirigir  
al port, on els esperava un vaixell especial que tenia una  
gàbia  preparada  per  a  la  detenció  d'aquell  que  era  
considerat el major bandit de llavors. 
Van anar a la capital  i  van explicar als seus superiors  
com per  miracle van aconseguir  tornar amb les seves  
cames  i  no  embolicats  en  banderes  com  els  seus  
companys. 
Des d'aquell dia ningú més el va veure...” 
Un  llamp  seguit  immediatament  per  un  tro  em va  fer 
tornar a la realitat. 
Vaig  obrir  la  porta  i  fora,  un  home  cobert  per  un 
impermeable  fosc,  amb  una  caputxa  enorme  sobre  el 
cap cobrint-li els ulls, estava immòbil sota la pluja.
El mirava i no entenia res. 
Com hipnotitzat,  amb la  mà li  vaig  fer  senyals perquè 
passés. Mirant al pis es va acostar a un tamboret prop de 
la xemeneia, deixant en el sòl un rastre d'aigua al seu 
pas. Vam menjar pa i formatge. Tots estàvem en silenci, 
fora la tempesta havia disminuït la seva intensitat i una 
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pluja  gentil  abraçava  al  poble.  El  mirava  però  ell  no 
aixecava mai el cap. 
Després  d'haver  menjat  em  vaig  aixecar  i  ell  es  va 
aixecar, em vaig acostar a la porta i ell  em va seguir i 
quan  la  vaig  obrir  tots  dos  vam  sortir  al  carrer. 
Immediatament es va acostar un cavall negre i el forà el 
va muntar seient-se a la cadira. L'animal va copejar tres 
vegades la pota en el sòl i girant-se, lentament se’n va 
anar desapareixent en la nit com engolits per la foscor. 
Em  vaig  asseure  en  el  pòrtic  i  la  meva  dona  es  va 
acostar, vam quedar allí una estona, fins que va passar 
per aquí Nina, la boja del poble. Ella era la primera que 
es despertava i sortia al carrer a passejar quan encara 
no hi havia llum, deia que escoltar cantar el gall en el llit 
la tornava boja. 
Com  sempre  somrient,  amb  la  seva  despentinada 
cabellera i  unes grosses ulleres que li  cobrien la  cara 
diminuta, menjava un préssec i tot el suc de la fruita li  
regalimava  de  la  boca.  En  els  dies  de  pluja  sempre 
contava que Bastianeddu anava a visitar-la, deia que era 
el  seu xicot i  tots  en el  poble reien d'ella preguntant-li  
quan es casarien. Al  veure'ns es va asseure al  nostre 
costat i  va dir  molt satisfeta:  -“Aquesta nit  ha vingut a  
visitar-me el meu estimat, m’ha deixat aquest préssec i  
se n’ha anat!” Dient  així,  es va aixecar  i  se’n va anar 
xiulant,  amb  el  sol  ja  pròxim  als  nostres  ulls  plens 
d'estupor. 
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