
El secret de 
l'Annunziata
Eva Bielsa Guivernau

Conte presentat en el 14è Premi de 
narrativa curta per Internet TINET



Gènova, 1654
En  Patrick  Bolne  apaga  el  llum  i  amb  extremada 
prudència  escorcolla  el  carrer  darrere  la  finestra,  la 
humitat impregna la fosca i aureoles lluminoses marquen 
el camí cap al port. Silenciosament tanca la porta al seu 
darrere,  s’amaga  un  cofre  de  fusta  sota  les  robes  i 
s’esmunyeix pels carrerons fent drecera cap al moll. En 
arribar  una  figura  fosca  l’espera  al  peu  del  galió 
Annunziata, li entrega el menut bagul sempre sotjant de 
reüll les ombres de la nit. El capità del galió és un home 
de la seva confiança, amb només unes paraules i  una 
mirada de complicitat  agafa el paquet i puja a bord.
Ja feia quasi  un any que el  capità  li  va  fer  arribar  un 
encàrrec de mans d’una de les dames més poderoses 
d’Espanya.  La  carta  li  oferia,  al  millor  alquimista  dels 
temps, la meitat de la seva riquesa si aconseguia acabar 
el  beuratge  de  la  joventut  abans  del  seu  proper 
aniversari, comprant a l’hora el seu silenci. La fama de 
Bolne s’havia vist truncada per la seva obsessió per una 
poció  en la que ningú creia, subestimat i incomprès per 
una societat que el marginava. Una part d’aquella fortuna 
per avançat i tota la confiança de la que ja era la seva 
apoderada van fer que, a un mes de la data pactada, 
hagués aconseguit  les cinc dosis  que la ferien eterna. 
Sota  un  escrupolós  silenci  havia  viscut  durant  mesos, 
sense  visites,  sense paraules   i  aquella  nit  una única 
confidència feia que aquell amic ocultés el cofre entre un 
carregament de joies i monedes fins a Espanya, aliè al 
seu contingut.  Quan aquest  tornés amb la  resta de la 
fortuna enrere quedarien les seves pobres pertinences i 
els  macabres  assaigs  que  havia  dut  a  terme  per 
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aconseguir la fita. 
Dies després el galió genovès Annunziata navegava per 
la Costa Brava en una nit colgada d’estrelles, on la fosca 
i  el  silenci  es presentaven com l’escenari  perfecte. Els 
tripulants de bord celebraven la bonança amb beures i 
cants  balbucejats  que  ressonaven  de  Cerbere   a 
Portbou. Però el capità i el seu petit seguici de confiança, 
conscients  de  les  traïdores  aigües  de  l’Alt  Empordà 
sentien cada ràfega de vent més forta, més valenta. La 
tramuntada  s’alçava  i  cada  ventada  era  com un  soga 
oprimint  la  seva  esperança  d’arribar  fins  l’abadia  de 
Roses.
A l’alçada de l’illa, entre Colera i  Garbet,  el  malson es 
feia  palès.  El  vent   colpejava  les  veles  com  braços 
enfurismats anhelant esquinçar-les i tots els homes junts 
no eren capaços d’arriar-les. El capità mantenia una lluita 
desesperada  per  no  perdre  el  control  de  la  seva 
Annunziata repetint-li  les històries i batalles que havien 
saldat junts, esperant han desig que aquesta prengués 
vida i forces per seguir el rumb marcat.
Acostant-se al Cap de Creus entreveien el perfil de les 
roques en la nit, espases endimoniades tallant un vent 
ferotge que ens impedia avançar.  Aquell  vent  que feia 
aixecar  cortines  d’aigua  glaçada  contra  el  galió,  que 
rebotava els seus homes contra les cordes com ninots 
de drap sense fortuna, que arrossegava l’Annunziata cap 
a una costa abrupte assedegada de mort.
Passats uns minuts eterns de batalla un dels màstils va 
cedir colpejant al capità i el timó va prendre vida girant 
en sentit contrari. Un timó embogit que sacsejava el galió 
escopint-ne els cossos, veloç com una ruleta que girant 
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tota capritxosa escull una casella, aquella nit anomenada 
illa  Galera.  L’Annunziata  es  va  esmicolar  contra  les 
roques, el seu cos es va rendir a la negre mar, deixant a 
les  cabretes  endur-se  diminutes  parts  de  les  seves 
travessies. 
El  cofre  de  Bolne,  amb  el  secret  de  joventut,  no  va 
arribar mai a bon port i anys més tard aquella poderosa 
dama moria embogida d’odi  mentre un dels mestres de 
l’època  acaba  els  seus  dies  a  l’habitació  més  fosca  i 
buida de Gènova.

Tarragona, 2010
Ressegueixo  els  passadissos  de  llibreries  a  vessar 
d’històries, és última hora i només les meves passes i el 
silenci em guien fins a la secció d’història. Deixo lliscar el 
meu dit pels lloms alineats fins que el trobo, dissimulat 
entre volums estrets  i  vells  que ja  ningú consulta.  “La 
mar eterna”, es pot llegir amb lletres daurades. Encara 
recordo quan en Pere em va dir que havia deixat un llibre 
seu  a  la  biblioteca,  un  llibre  que  òbviament  ningú 
demanaria,  i  que  ens  havia  de  permetre  estar  en 
contacte durant els anys que ens restessin de vida. Obro 
el llibre i una esgarrifor s’apodera de mi, hi ha una nota 
d’en Pere, breu, temorosa..l’última.
- “Marçal, ens ha trobat. Fuig si pots, algú em segueix,  
algú  ens  espia..no  sé  que  ens  ha  delatat.  T’havia  
d’avisar.  Marxo amb la  dona demà a  mitja  nit,  cuida’t  
molt. Pere.”
Els  meus  pensaments  esclaten  embussats  de  temors. 
Feia  més  de  quaranta  anys  que  ens  enviàvem  notes 
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periòdicament, amb a la major de les cauteles, amb una 
discreció desmesurada, sense trobar-nos, sense parlar-
nos... Consternat m’atanso al noi del mostrador:
- Aleix, tu hem sabries dir quan has vist per últim cop un 
senyor  de  la  meva  edat,  molt  morè,  esprimatxat  amb 
cabell blanc i uns ulls verds...  ve cada inici de mes, al 
matí.., és molt important!- la impaciència em venç.
- El vaig veure ahir, la veritat és que el recordo perquè 
aquells ulls verds els té també la seva neta, ja menten... 
ella  sí  que  ve  per  aquí,  de  fet   avui  ens 
veurem!...Perdoni..
Ja  no  l’escolto,  marxo  de  pressa,  accelerat,  necessito 
parlar-hi, és l’única família que em queda, potser quan 
sigui fosc... De camí cap a casa la meva ment vola per 
un  munt  de  records  que  havia  desterrat  a  l’arribar  a 
Tarragona fugint de la mort, d’aquelles petjades negres, 
d’una  dona  amb  fam  de  venjança,  que  aquella  nit 
passaren de llarg.  
En Pere i jo érem pescadors de Cadaqués, tripulàvem al 
Llevant  amb  tres  mariners  i  la  vida  ens  somreia 
desinteressada.  Un  dia  tornàvem  a  l’alba  vorejant  la 
feréstega costa, gaudint d’una mar emmirallada, reparant 
les  xarxes  foradades.  De  sobte,  entre  l’escuma 
desdibuixant-se per proa en Pau va intuir una estranya 
lluentor  descoberta  per  l’últim  temporal  que  castigà  el 
Cap de Creus. Poc a poc, sempre que la primera mar ho 
permetia,  tornàvem  per  l’illa  Galera  i  a  petites 
saquejades  anàvem  buidant  el  fons  marí  d’engrunes 
daurades, de restes d’un antic galió nàufrag. 
Arribant  al  Serrallo  la  calma  m’envaeix  tímidament. 

5



Aquest ha estat el nostre amagatall durant molts anys, la 
nostra llar.  Faig un passeig amb la mirada per aquest 
petit poble embegut dins la ciutat, el pas del temps l’ha 
transformat  però  segueix  a  vessar  de  pescadors  i 
façanes marineres. Passejant pel  meu darrere, agafats 
de la mà, veig la neta d’en Pere amb l’Aleix, que gran 
s’ha  fet.  M’assec en  un  dels  bancs  del  nou  passeig  i 
recordo, amb el cor encongit el dia de la nostra fugida.
Aquell matí els cinc pescadors del Llevant arribàvem a la 
platja amb un cofre gravat i, com si la riquesa s’ensumés, 
tothom s’hi atansà en rodell. Quan la gent va escamar, la 
Maria,  l’àvia  del  poble,  subjectà curosament el  bagul  i 
fregant-lo enèrgicament amb els seu esparracats draps 
llegí en veu baixa:
- “Venustas ad omnino sus sua summ vita”, bellesa per 
tota la vida- ens repetia eufòrica- no era una llegenda...- 
ens  deia  tot  explicant  la  història  d’un  alquimista 
anomenat Bolne i els seus beuratges.
Seguint les seves directrius van obrir el cofre i dins s’hi 
conservaven malèvolament intactes  cinc flasquets d’un 
beuratge  brillant,  rosat,  i  a  sota  unes  joies 
inigualablement  encisadores.  Els  cinc  vam  brindar 
engolint ingènuament aquell líquid i, després de repartí 
els  penjolls  i  anells,  correguérem  a  explicar-ho  a  les 
dones. Cap de nosaltres esperava ser etern, ja érem rics 
i feliços. Aquella nit tots vam regalar quelcom bonic a la 
muller,  algunes  se  les  van posar  fins  i  tot  per  dormir, 
altres les van guardar com la millor de les herències.
Aquella  nit  la  Maria  hem  despertava  aterrada, 
esgarrapant la porta amb els dits.
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- Ho he vist! Ella no va rebre la poció i el seu odi us ho 
trobat!Les  joies...!-cridava  desconsolada  parlant  sense 
sentit- Fugiu, desfeu-vos-en!
En sortir de casa en Pere arrossegava els seus fills i la 
dona amb els ulls tintats de pànic. Després de baixar dos 
carrers vaig tornar a casa amb el cor glaçat i, arrencant 
la  família  d’aquell  horror  vaig  seguir  en  Pere  fins  a 
Tarragona.
Encara no he pogut oblidar aquells esgarrifoses petjades 
negres resseguint els carrers, buscant els meus amics. 
Els tres jeien assassinats per culpa d’un beuratge maleït 
que en Pere i jo també havíem pres. Tota una vida vivint 
pendents d’un final que ja quasi havíem oblidat, d’un final 
que potser avui ens atrapa.
Espero a casa a que caigui la nit, cal ser prudent si algú 
ens  vigila.  Faig  memòria  d’aquestes  darreres 
setmanes...què  hem  fet  perquè  ens  trobi  després  de 
tants anys... No dono abast escorcollant records, cada 
lloc on he estat i de sobte recordo la Carla agafada amb 
el noi aquesta tarda, tan dona, tan bella, no sap qui sóc, 
l’he vist créixer en la distància....El meu cor es desboca, 
els  batecs  sonen  forts,  retronen  a  les  venes,  tremolo 
paralitzat, fred, glaçat...els seus ulls verds...i penjant del 
seu  coll  un  penjoll  inigualablement  encisador.  Només 
hem queda córrer, córrer i esperar que no sigui massa 
tard  per  avisar  en  Pere.  Agafo  una  bossa,  arreplego 
quatre pertinences i sense esma baixo les escales amb 
el córrer d’un vell fugint del dimoni.
Recordo les paraules de la Maria, les joies cridava. Ara 
ho  entenc...Això  ens  va  salvar.  Les  nostres  dones  no 
s’havien posat ni l’anell ni el penjoll que els vam regalar, 
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elles  ho  guardaven  com un  tresor.  La  Maite,  la  meva 
reina, no en va dur mai d’anells, i no vam tenir filles, però 
la dona d’en Pere li  havia regalat a la seva neta que, 
enamorada  del  bibliotecari,  havia  volgut  lluir  el  seu 
encant. Al penjar la cadena al seu coll hem deixat de ser 
invisibles i ara som un far en mig de la fosca per una 
dona  rica  i  bella  que  va  fer  del  seu  rancor  el  nostre 
càstig, la nostre mort. 
Obro  la  porta  del  carrer  i  un  silenci  horrorosament 
familiar  m’atura.  Abaixo  el  cap  i  els  ulls  se’m perdent 
resseguint  un  camí  de  petjades  negres,  pintades  de 
sang. Ja és tard, venen de casa en Pere, puc sentir els 
crits de la Marga atònita, desfeta. Només en resta pensar 
que han tornat a passar de llarg, que potser encara tinc 
una última oportunitat de fugir, no la vull perdre.
Tanco  la  porta  al  meu  darrere  i  corro  cap  a  l’estació 
sense  mirar  enrere.  Aquest  cop  l’anell  de  la  Maite  es 
queda al Serrallo, i amb ell aquesta maledicció eterna.
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