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EL  PERDUT  REGNE  DE  KE-AT  

 
 
 Les espases arrencaven una agònica brillantor d’una ombríbol.la 
lluna que assistia a un combat en aquella apartada selva africana. Però el 
guerrer Conrad, un home corpulent de cabell negre i la seva amiga Mina, 
una formosa noia rossa, se sabien defensar davant d’aquell reduït grup de 
soldats àrabs i aviat els enemics es retiraven entre udols de por mentre 
encara la sang gotejava dels acers vencedors. Els únics supervivents d’una 
aniquilada tropa de croats no van tenir temps d’assaborir la seva victòria ja 
que van veure l’inquietant fulgor del llampec en la nit acompanyat tot 
seguit de trons i una pesada pluja i decidiren buscar un refugi ràpidament. 
 En un clar de la jungla observaren una solitària cabana. Sota la seva 
teulada de palla es recolzaven amb dificultat unes febles parets, fetes de 
canyes i troncs i, davant de la pluja, Conrad i Mina decidiren entrar per 
contemplar un insòlit espectacle. Al seu interior hi havia assegut sobre una 
cadira de fusta el cadàver incorrupte d’un guerrer, segurament pertanyent a 
la primera croada. L’individu semblava adormit i tenia sobre els seus 
genolls un enorme mapa extès. Al seu costat hi havia ajeguts quatre 
esquelets coberts amb les seves polssegosses armadures. Conrad havia vist 
aquell rostre abans en retrats de la Cort del rei de Catalunya i havia escoltat 
els poemes de trobadors sobre el soldat Humbert, el qual desertà per buscar 
els tresors del mític regne de Ke-At. Malgrat aquella macabra companyia, 
el guerrer i Mina passaren la nit dins de la barraca, mentre sentien abans de 
dormir com les gotes d’aigua colpejaven rítmicament la teulada i les parets 
de la construcció. 
 En despertar al matí, la parella sortí de la cabana i van veure que la 
tempesta s’havia esvaït per donar pas a un calorós sol. Abans d’esmorzar 
uns fruits, Conrad agafà amb cert atreviment el mapa del mort, ja que el 
guerrer i la noia somiaven amb la llegenda del famós tresor que podria 
posar fi a la seva condició de mercenaris. Seguiren una tortuosa ruta entre 
l’espessor de la selva i, encara que es deixaren guiar pel greixós mapa, es 
perderen en diverses ocasions. Per tal de no fer estúpides voltes pel mateix 
lloc, Conrad marcà amb la seva daga uns senyals sobre l’escorça dels 
gruixuts arbres i continuaren avançant després per un complicat laberint 
d’estrets congosts, situats capritxosament entre abruptes muntanyes i allí, 
en una profunda vall, contemplaren les ruïnes d’una antiga ciutat de 
destrosasades cúpules, carrers abandonats i murs ensorrats. 
 Conrad i Mina caminaren amb precaució entre aquelles cases com 
silenciosos espectres en una àmplia fossa plena d’ossades humanes i 
s’aturaren davant d’un enorme palau d’altives columnes i desgastats arcs 
dels quals sortiren uns guerrers i dones de raça blanca, coberts amb 



 

 

cuirasses daurades. La parella fou portada a través de diferents cambres i 
allargats passadissos fins a la sala del tron, on eren esperats pel rei Ke-At, 
fundador feia segles, d’aquella perduda ciutat abans de l’aparició de les 
primeres tribus negres a les selves. 
 -Visc mitjançant la màgia, estrangers -digué ell amb majestuositat-. 
Malauradament som un poble aïllat i condemnat a extingir-se. No intenteu 
buscar el tresor ja que no tenim riqueses, no feu com Humbert que arribà fa 
anys i es quedà aquí, convençut de trobar l’or que es convertí en la seva 
mort. Per tant us recomano que abandoneu aquest lloc. 
 I així, espantats, Conrad i Mina deixaren la ciutat i prosseguiren el 
seu recorregut fins arribar a les costes europees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

LLOPS  A  TURQUIA 
 
 
1. Trobada al congost 
 
 El genet s’internava amb pressa per un estret congost de retallats 
murs. La seva capa  tacada de sang ondejava sota l’efecte d’un fred vent i la 
seva armadura tenia bonys de cops fortament rebuts en una llarga batalla. 
En aquell instant un home arrupit com un tigre darrera d’unes roques 
s’abalançà contra ell quan el va veure i tot seguit els dos rodolaren per 
terra, però finalment l’atacant trencà el coll de l’assaltant amb una sola mà. 
Mentre s’aixecava, notà com era rodejat per molts guerrers, entre els 
presents, avançà una bella noia d’elevada estatura i frondosa cabellera 
negra. Portava només un cosset de seda ajustat i una baina de cuir per 
guardar la seva espasa corba. 
 -Qui ets? -preguntà ella. 
 -Em dic Jaume i sóc un mercenari català que fuig dels àrabs -
contestà l’individu-. Els turcs han pres Constantinopla i han matat els dos 
mil genets que havia reunit amb problemes. I tú? 
 -Els bandolers em diuen Devi i sóc la princesa d’aquestes 
muntanyes. Veig que ests valent perquè has acabat amb Faruz, el més 
ferotge de la banda. 
 -Sí, però si no marxem ara, la meva fugida no haurà servit de res. Els 
homes de Hassan em persegueixen i si seguim aquí ens atraparan. 
 En aquell moment la noia ordenà amb un gest impetuós que tothom 
s’amagués darrera de les enorme pedres. 
 
  
2. La vall dels fantasmes 
 
 Devi i el mercenari passejaven per una enorme vall mentre la suau 
brisa acaronava l’abundant herba del lloc. 
 -Han passat pocs dies i ja estàs molt recuperat -digué ella. 
 -Sí, les meves ferides s’han tancat -continuà Jaume. 
 -Però et conec i veig als teus ulls desigs de guerra i sang. 
 -Tens raó, Devi. El meu exèrcit de mercenaris fou exterminat per les 
hordes de Hassan i vull venjar-me mantant a aquest maleït vasall del Gran 
Turc. 
 -Veus la vall, estranger? Fa dos mil anys una raça d’homes-llop 
habitaven aquestes terres, però l’arribada de més pobles acabaren amb ells i 
els seus fantasmes vaguen per l’indret encara. Els fills de les tenebres volen 



 

 

venjança i desitgen assassinar als mateixos àrabs. No et turmentis per això, 
jo parlaré amb aquests espectres mitjançant rituals de màgia i tots plegats 
veurem acomplides les nostres intencions. Jo també vull matar als turcs 
perquè, quan jo era petita, els seus exèrcits exterminaren el meu poble a 
l’oest de l’Índia i només vaig sobreviure per ser la princesa d’aquests 
bandits. 
  
 
3. El castell del turc 
 
Al matí següent, Jaume i Devi es disposaven a marxar a la fortalesa de 
Hassan amb un reduït grup de lladres de les muntanyes. La noia es 
mostrava tranquil.la mentre el mercenari acaronava l’enjoiat pom de la seva 
espasa entre els recels i els nervis. Però ells es quedà bocabadat en observar 
que les enormes portes del castell hi eren obertes i tacades de sang. El pati 
es trobava ple de cadàvers terriblement esquinçats i la terra es barrejava 
amb el líquid carmesí d’una estranya batalla lliurada feia hores. 
 -Aquesta nit ells han entrat i han acabat amb els musulmans -digué 
Devi fredament-. Nosaltres també hem obtingut el nostre triomf, no ens 
podem queixar. 
 -Només vull tallat el cap de Hassan -prosseguí el mercenari mentre 
desenfundava el seu acer. 
 Els bandolers es van asseure al pati i la parella pujà amb certa 
impaciència les escales de l’edifici principal. Un poderós cop de peu de 
Jaume obrí una gruixuda porta de roure d’una petita cambra i la venjativa 
brillantor de la seva mirada es convertí súbitament en una amarga decepció 
quan va veure al prim Hassan penjat d’una biga de fusta. 
 -No et possis així -va concloure Devi- S’ha suïcidat en contemplar 
l’assalt dels homes-llop en la foscor. Ara guarda la teva espasa i marxem 
del castell perquè potser encara es passegin els fantasmes dels veritables 
amos. Per Kali i Siva! No et quedis aquí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

SIMFONIA  HONGARESA  
 
 
 Després de molts retards s’inaugurava el Teatre de Tarragona, un 
enorme edifici destinat a concerts i a representacions d’òperes. La sala de 
concerts es trobava plena. Als seients i llotges les persones esperaven en 
qualsevol moment l’arribada del compositor, mentre l’orquestra terminava 
de preparar els instruments entre la remor de sons desagradables per a les 
oïdes. Aleshores aparegué el músic i els aplaudiments esclataren amb força 
en aquella enorme sala. Aviat el director de l’Orquestra de Tarragona es 
situà davant de la partitura i alçà la seva batuta. El programa es componia 
de dues llargues obres; la Simfonia Catalana i l’estrena de la Simfonia 
Hongaresa, del mateix director. S’iniciaren els compassos de la primera 
part del concert i el compositor es deixà portar per la dolça melodia de 
l’emotiva obra. Quan acabà la interpretació, el director es retirà per uns 
moments entre els aclapadors aplaudiments de la gent exaltada. Però el 
músic es trobava malalt i als passadissos el metge parlà clarament, el seu 
cor es trobava feble pels continus assaigs i per les gires per Europa. Havia 
de suspendre’s la vetllada. Però el director es negà i sortí entre l’exaltada 
multitud, que entre forts clams, demanava escoltar l’estrena. 
 Quan el públic es calmà, el director agafà novament la batuta i els 
instruments de corda començaren amb uns malenconiosos compassos. 
Aleshores, mentre el director estava submergit en la seva obra, recordà els 
desgraciats esdeveniments que marcaren la seva Simfonia Hongaresa. Els 
seus començaments com a músic foren difícils, no podia composar valsos, 
els seu tema preferit i es deixà arrosegar pels corrents avanguardistes. 
Després de la publicació d’unes petites peces cruelment criticades, tingué el 
seu brillant èxit amb la seva Simfonia Catalana. L’obra s’interpretà per tot 
el país i el músic va prometre preparar per a l’any següent una simfonia 
sobre temes hongaresos. Per això havia d’anar-se’n a Hongria, per recollir 
temes folklòrics dels pobles, però abans d’abandonar-lo, a Budapest, en una 
vetllada de concert va conèixer a una formosa noia que es deia Danila. 
Aleshores sorgí entre la parella un foc apassionat amb aqueixes flames que 
tenen els artistes quan es deixen portar per l’amor. Ara mentre el 
compositor dirigia el segon moviment de la seva simfonia, recordava 
aquelles nits d’amor que donaren l’espenta necessària a l’individu per 
demanar el divorci a la seva muller, ja que el músic s’havia casat un anys 
abans, mentre preparava els esborranys de la Simfonia Catalana. 
 Però Danila era una dona casada i, quan tornà el seu marit d’un llarg 
viatge de negocis, el músic hagué d’abandonar amb dolor i desesperació el 



 

 

país, perquè ella no volia conviure amb un artista. Assabentada la seva 
esposa de l’aventura del seu espòs, aquesta demanà la separació 
immediatament. I els compositor va caure en una immensa soledat, que en 
realitat, mai s’havia allunyat d’ell. Completà el quart moviment de la seva 
obra; sí, el temps que ara interpretava magistralment mentre un agut dolor 
tractava amb crueltat el seu pit. Les molèsties del seu cor començaven a 
manifestar-se en la seva salud. Als assaigs dels concerts va patir un 
esvaïment i el metge recomanà unes llargues vacances per oblidar-se dels 
esdeveniments que havien fet mal el seu caràcter. Però, dominat pel foc de 
l’artista, el compositor seguí amb els compassos de l’obra. 
 Els violins entonaren unes czardas, que es trobaven a l’esmentat 
moviment i donaren una atmosfera d’alegria i tristesa per emocionar al 
públic. Més fort! Sí! Ara! Tota l’orquestra repetia el tema principal que 
marcava la Simfonia Hongaresa. Quedaven pocs minuts per terminar, però 
el cor del compositor havia aguantat masses penúries. Va caure a terra entre 
la sopresa dels instrumentistes i del públic i el metge s’avançà entre la 
gentada i malauradament dictaminà la seva mort. Allí, en aquella sala de 
concerts s’havia apagat una vida dedicada a l’amor i a la música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EL  BROMÓS  MAR  DELS  RECORDS 
 
 
 Degudament acompanyat per quatre arqueòlegs, em vaig endinsar 
amb aclaparadora melangia en aquella misteriosa cova, situada en una zona 
abrupta de les costes tarragonines, on les sorolloses onades del dia es 
converteixen en un amable xiu-xiu sota la càlida mitjanit d’estiu. I en una 
petita cambra, inundada per la penobra, descansava solemnement una 
formosa noia de cabellera negra i arrissada. Vestia una túnica blanca i el 
seu cos estava covert per una prima capa de gel, per tant es conservava 
intacta durant el llarg i amarg pas dels anys. Els arqueòlegs no amagaren la 
seva perplexitat en veure aquella donzella, però jo vaig respondre que ella 
era la causa dels meus darrers somnis i la meva narració sortí d’una ànima 
visiblemnt torturada. Potser hem tingut durant el pas de la Història moltes 
vides i quan Roma i Tarraco assoliren el seu esplendor, jo vaig ser Lark, un 
guerrer Kosse, descendent llunyà dels primers habitants que visqueren a 
Tarragona, abans de l’arribada de les legions romanes, i pel meu caràcter 
rebel, s’ordenà la meva captura i mort. 
 Però vaig fugir una nit per convertir-me en un pirata, sota el 
comandament d’una salvatge noia que es deia Drusila i que manava una 
petita flota de poderoses galeres. Per ser impetuós, ella i jo vam ser amants 
i ens dedicàrem a abordar naus mercants, a saquejar pobles costaners... Era 
la meva vida, per Kronos! Sobre nosaltres es cantaven els següents versos: 
 
  La mar arrissada 
  és la meva estimada 
  i Drusila i el seu amant 
  esperen les galeres del mercader arrogant. 
 
 Roma tremolà davant de les nostres constants activitats al Mare 
Nostrum i no es recordava una situació semblant des de la rebel.lió 
d’esclaus d’Espartaco, per això, l’emperador Tiberi es cansà de les queixes 
i envià una flota de trirrems per enfonsar-nos. Reconec que no trigaren 
gaire temps en trobar-nos i prop de les Columnes d’Hèrcules s’inicià el 
combat final que els donà la victòria, però no ens capturaren perquè Drusila 
i jo arribàrem nedant fins a les costes del sud de la Península Ibèrica, i 
caminàrem en direcció al nord. Pensàvem anar als regnes germànics per 
continuar la nostra lluita contra els romans. Malauradament, la noia va 
caure malalta d’una manera inexplicable i morí al poblat Kosse. Fou 
portada en una majestuosa cerimònia a aquesta cova, aleshores, un bruixot 
pronuncià unes paraules i una capa de gel cobrí el seu cos i, jo abatut per la 



 

 

seva desaparició, vaig abandonar Tarraco per convertir-me en un mercenari 
dels germànics. 
 Així vaig acabar la meva història i els arqueòlegs continuaren 
sorpresos, però de moment, decidírem deixar la cova d’aquelles costes, on 
les sorolloses onades del dia es converteixen en un amable xiu-xiu en la 
càlida mitjanit d’estiu, on les onades conviuen dolçament al bromós mar 
dels records.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EL  CAMÍ  DELS  ERRANTS  
 

 
 -Què vols prendre? 
 Vaig demanar a aquella cambrera de generós escot un Whisky 
mentre m’asseia amb dificultat al tamboret ja que les meves cames tortes 
no em permetien gaire movilitat. Per això l’alcohol en certa manera em feia 
oblidar aquest defecte pel qual mai em podria guanyar el cor de la noia. 
Vaig treure un folis i un bolígraf de la meva carpeta per escriure el proper 
article al diari quan tornà la cambrera amb un somriure cínic per servir-me 
la beguda. I aleshores vaig contemplar per uns segons el seu meravellós 
rostre que precisament sortia en els meus somnis els darrers dies. Perquè un 
individu podia recordar les seves vides passades i la meva ment em 
traslladava a una època fosca. Era un món que acabava de nèixer, els déus i 
deesses habitaven en els seus castells d’argent als cims de muntanyes 
ennuvolades, un món on vivien gegants, homes, nans, dracs i hi havia 
poblats, nacions, ciutats i palaus i fins i tot hi havia una configuració 
geogràfica diferent a l’actual. 
 Aleshores jo era Larurk i pertanyia a la tribu dels kossetanis, un 
poble fort i bel.licós que va sobreviure al cataclisme que formà les nostres 
terres. Molts segles després es situaren prop d’un turó costaner on cau ara 
Tarragona i eren tan tossuts que els romans tingueren problemes per 
doblegar una voluntat de ferro. Però us parlaré de la meva època i de mí. 
Em vaig criar en aquelles terres salvatges abans del gran terratrèmol. 
Físicament era d’estatura elevada, amb cabelll negre i ulls castanys molts 
foscos. Ah! Els meus braços es tensaven com a cables acerats quan 
manejava l’espasa o la destral. 
 L’amor en aquell època no era com ara i vosaltres possiblement heu 
llegit moltes històries entre el romanticisme i la tragèdia. Parelles tan 
conegudes com Perseus i Andròmeda, Tristany i Isolda, Otel.lo i 
Desdèmona... han omplert fulls de poesies i uns altres gèneres literaris, 
però només Larurk va ser qui conquerí el cor d’Irina i després la llegenda 
derivà en aquestes històries que el Destí amablement ens lega. 
 Jo era rival del clan predominant a la tribu i sovint era objecte de 
rialles fins que la meva espasa esclafà el crani del que manava. Aleshores 
vaig fugir perquè alguns guerrers em perseguiren potser per acallar certes 
veus del poblat. Vaig creuar les Muntanyes Grises i, després, al bosc de 
Zailus vaig lluitar contra ells. Per Kronos! Quina matança! Els meus 
enemics queien davant del meu acer convertit en un remolí vermell. Però el 
darrer abans de morir aconseguí ferir-me en una cama i em vaig allunyar 
amb dificultat fins arribar al Jardí de Halius. Allí, entre uns matolls, amb 



 

 

una rialla cantaire es dibuixà l’eburni cos d’Irina, una noia alta de cabellera 
castanya i llarga, que curà la meva ferida mitjançant unes herbes medicinals 
que només ella coneixia ja que tenia el do de sanar als malalts. Recordeu el 
mateix poder de la princesa Isolda en les llegendes germàniques. La noia 
em portà al Palau Argentat on vaig ser rebut com a hoste pel seu pare. 
 Però mentre em cicatritzava la ferida, Irina i jo passejàrem pel jardí i 
en aquelles llargues estones de felicitat, va aparèixer l’amor com arriba la 
brillantor a la lluna. Decidírem fugir ja que al palau gent intrigant no veia 
amb bons ulls que un guerrer salvatge s’enamorés d’un princesa. Muntats 
en corsers, escapàrem una nit i hores després ens perseguiren dos gegants 
per matar-nos com havia manat el seu pare. 
 Vam recòrrer les Muntanyes del Drac, creuàrem el Congost 
d’Harmur, descansàrem en Ileos, un poble camperol. Sortosament els 
enemics van perdre la nostra pista i Irina i jo vivírem uns mesos feliços. 
Així va nèixer el nostre petit Làreus i els gegants ens localitzaren una altra 
vegada, per culpa d’un traïdor. Deixàrem al nen amb un jove matrimoni 
mentre continuàvem la nostra fugida com ombres errants; almenys, els 
perseguidors preocupats de la nostra mort no es fixarien en el nostre fill. 
Els cavalls moriren per esgotament quan travessàrem la Serralada de 
Zarurk i continuàrem per uns dies pel lloc completament perduts. Davant 
de la nostra sorpresa s’obria un penya-segat ja que havíem arribat fins els 
costes! Els gegants ens veieren en poc temps i s’inicià una desigual lluita. 
Em feriren a un braç i, abans de que ens matessin, Irina i jo ens llançàrem a 
l’abisme. La foscor dominà en breus segons la meva vista. 
 Vaig despertar d’aquells records per contemplar a la cambrera, era 
ella la Irina d’aquella edat antiga! Vaig pagar la consumició amb el meu 
ànim abatut i vaig recollir els folis. 
 -No t’he vist abans en cap lloc? -preguntà ella. 
 -Possiblement -vaig contestar amb amargor-. Escric narracions i 
poesies, i de vegades surt la meva fotografia als diaris.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

NIT  DE  REVETLLA  
 
 Potser, quan vostès llegeixin aquest relat jo ja em trobaré lluny 
d’aquest lloc. Gràcies a uns determinats esdeveniments em trobo en un món 
on l’odi i la incomprensió no m’acompanyaran. Sí, puc dir que en aquest 
regne de somnis tinc la traquil.litat que tant desitjava. Escolteu ara els 
motius que m’han arrosegat a aquest lloc. 
 Aquella nit d’estiu es va extendre sinistrament sobre la ciutat de 
Tarragona com un bon averany. Les ombres envoltaven el paratge i en una 
enorme plaça es celebrava una revetlla. La gent, alegre i contenta, sense 
preocupacions, s’apropava al voltant d’un empostissat de fusta on una 
petita orquestra tocava els darrers temes de la música actual. Tothom 
ballava i seguia el ritme d’aquelles melodies. Jo em trobava ombríbol amb 
la intenció de veure el lloc, ja que al meu interior una enigmàtica força 
m’obligava a passejar per la animada plaça. Als primers moments no em 
vaig trobar a gent coneguda. Aquella nit em reservava una bella il.lusió. 
Sortia per distreure’m i al paratge m’esperava una sorpresa. L’orquestra 
continuava amb la seva música i la pesada atmosfera em convertia en un 
ser nerviós. La gentada udolava quan escoltava un tema conegut, dins de 
les melodies més sentides. Vaig decidir abandonar el lloc perquè 
considerava que en aquell instant la meva casa era un bon refugi. I 
precisament, en deixar a aquesta gent em vaig trobar a Sonia, una antiga 
amiga. Els seus llargs cabells de color negre queien rutilants sobre els seus 
hombros. I als seus ulls marrons s’albergaven uns sentiments allunyats de 
l’odi i de la por. En ella hi havia serenor, esperança... No sabria definir què 
existia al seu caràcter. La trobada fou cordial, agradable. Parlàrem de 
diversos temes, la noia somreia i mostrava una aparent tranquil.litat. Però 
en aquells moments em vaig fixar més en ella i vaig veure al seu rostre una 
pal.lidesa espectral. Notava que Sonia havia canviat, alguna cosa 
enigmàtica queia sobra aquella dona. L’orquestra començà a tocar una 
cançó que despertà la fúria de la gent. Volia allunyar-me del caos amb ella. 
 -Ens marxem d’aquí -vaig dir secament-. La presència d’aquestes 
persones m’altera. 
 Instintivament vaig prendre la mà de la noia i vaig notar a la seva 
palma un fred comparable al marbre de les tombes. Abandonàrem la plaça 
tortuosament, entre els cops de la gent i ens endisàrem en un carrer ample, 
molt il.luminat. Una irresistible força ens obligava a allunyar-nos del lloc 
concurregut mentre anàvem amb presa, com si algun es perseguís. No 
sabria descriure aquells instants ja que els esdeveniments es colpejaren 
furiosament. Després caminàrem per un carrer estret, enllumenat per 



 

 

l’agònic resplendor d’uns fanals. Ens aturàrem, no podíem seguir, de sobte 
l’esgotament ens dominà. Presoner de la passió vaig envoltar a la noia entre 
els meus braços per petonejar el seus llavis. Unes fedres ràfagues de vent 
bufaven sinistrament pel paratge. Notava que el lloc canviava i que jo era 
arrosegat fins un altre món. Alarmat, vaig preguntar què succeïa, aleshores 
la dona em contestà amb un macabre xiu-xiu. Digué unes paraules que 
posterioment vaig comprendre: 
 -Jo ara partiré a un lloc desconegut per a tu, però tu després 
m’acompanyaràs i ens reunirem en un món on ningú ens molesti, on 
compartirem la soledat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   

VISIONS  D’UN  ESCLAU  
 

 
 No aconsegueixo recordar, malauradament, com, on i quan em vaig 
entregar per primera vegada a aquella estranya i sinistre droga, però des 
d’aquell amarg instant fins avui, fins ara, en les meves darreres estones de 
vida, en el moment d’escriure aquest full, el meu cervell i el meu cos han 
estat uns esclaus fidels a ella i m’he acabat de destruir la meva vida mentre 
em submergia en unes visions inimaginables sota uns estats d’indicible 
sopor en la cruel i llarga nit. Però jo escrivia poesies i narracions, 
necessitava material per a la meva última obra relacionada amb l’antiga 
Atlàntida i vaig provar aquella cosa fastigosa. No penseu que sóc un home 
feble, només feia allò que uns altres autors de temes fantàstics ja tractaven 
al seu temps. Escriptors de notable importància com De Quincey, 
Coleridge, Poe i Baudelaire creaven, gràcies a les seves visions, autèntiques 
meravelles a la Literatura. Qui no ha llegit Confesiones de un opiómano de 
De Quincey? Qui no recorda el poema Kubla- Khan de Coleridge, escrit 
possiblement després d’un somni d’opi? I, sincerament... Qui no ha 
tremolat en llegir el macabre fi de la narració Berenice de Poe, escrit també 
segons diuen, sota efectes d’opi amb alcohol? 
 Jo preparava la meva obra sobre la fantàstica Atlàntida i somiava, 
després de prendre allò, en un regne increïble de ciutats emmurallades i 
palaus colossals, en dones belles i ardents de cossos dolços. Recordava 
aquests versos repetits constantment d’una manera gairebé obsessiva: 
 
  Atlàntida, regne majestuós, 
  somio esclau  i amargat 
  en el teu llarg passat, 
  -passat orgullós. 
 
 Després, en despertar, em posava a escriure amb un estat de fatiga 
mental que irònicament encara m’invitava a omplir uns fulls durant hores. 
 Aleshores vaig rebre una carta d’una amiga. Es deia Verònica i 
pertanyia a una rica família d’origen francés que havia fixat la seva 
residència a Catalunya. La noia em demanava que continués la meva obra a 
la seva casa particular, una mica allunyada de Tarragona. Verònica escrivia 
com jo i ens vam conèixer a un sopar d’escriptors i editors feia dos anys, i 
des del nostre primer trobament fins ara començà una tempestuosa relació. 
En realitat, encara no sé si hi havia amor entre entre ella i jo. Era una dona 
ardent, d’estatura alta. Tenia el cabell de color castany, uns ulls encisadors i 
uns llavis rojos. Moltes vegades portava ulleres i això la donava una 



 

 

semblança d’intel.lectualitat i seriositat al seu bonic rostre. Verònica ja 
sabia que era un esclau d’aquella droga però encara m’estimava i vaig 
abandonar el meu brut àtic per anar a viure al seu apartament luxós. Per què 
enganyar-vos? Les setmanes següents trancorregueren entre poques hores 
de descans, la inseparable droga i la meva obra. 
 Però les meves al.lucinacions -al.lucinacions d’un presoner- 
continuaven al meu cervell com una desfilada d’horrors sense nom mentre 
la meva desordenada vida seguia entre inestables estats d’alegria i melangia 
alternativament. I m’adonava d’un esdeveniment trist i real, no podia 
abandonar aquella droga i, en reconèixer que necessitava més per viure 
així, veia també com havia perdut la independència, independència agraïda 
i desitjada només per les criatures lliures. Verònica es preocupava per mi i, 
segons deia ella, patia en veure’m sota els efectes d’aquella cosa. Vaig 
contestar davant de l’amor que la noia sentia per mi que li dedicaria l’obra 
que preparava. 
 El meu estat s’agreujava i em trobava en una sima negra sense fons. 
De fet ja no podia lluitar contra la droga que em destruïa lentament però 
encara em quedaven forces per mecanografiar els cent folis d’esborranys 
que formaven part de l’obra. Després d’unes hores d’intens treball, em vaig 
desmaiar. Transcorregueren unes hores i les carícies de Verònica em 
reanimaren. Em volia aixecar per continuar la meva tasca, però vaig 
descobrir que gairebé no em podia moure. Per primer cop veia com les 
llàgrimes de la meva amiga es lliscaven per les seves galtes suaus i jo, 
captiu en una cambra preparada per a l’arribada de la Mort, sentia que molt 
aviat perdria, per culpa de la droga, els éssers, més propers. 
 Ara, m’he pogut aixecar per uns instants i veig com el mirall del 
lavabo reflexa el meu rostre dolorit, mentre em pregunto, com un idiota, 
qui sóc. No penso seguir així. Un tret al cap i s’acabarà la meva desgràcia. 
Però abans, vull veure per darrera vegada a Verònica. Escolto un soroll de 
passes... Sí, és ella, l’única persona que encara no em deixa malgrat aquest 
horror mai desitjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    
   REQUIEM 
 
 
I. Rèquiem i Kyrie 
       
 Per enamorar-me estúpidament de Danila, determinades 
circumstàncies que ja m’envoltaven feia temps, acceleraren la meva fi i per 
això conto què m’ha passat aquests darrers mesos, encara que la meva 
salud s’hagi agreujat i desitgi aviat la meva Mort. Espero donar una 
atmosfera de tristesa a aquesta narració com la preocupació i angoixa que 
ens recorda un Rèquiem, perquè això en realitat s’assembla més a una 
Missa de Morts que a una història romàntica. 
 Com a delegat d’un equip de futbol a la Lliga Municipal tenia petites 
resposabilitats com portar les fitxes dels jugadors, posar els seus papers en 
ordre i defensar els seus interessos. Els problemes començaren després, 
quan el nostre patrocinador es cansà de pagar i ells decidiren buscar-ne un 
altre. Els nostres darrers partits, jugats a diferents poliesportius de la 
província, estaven repartits en moltes victòries i poques derrotes al 
campionat i ells se sentien contents per aquesta línia, molt envejada pels 
equips contraris. Però aviat s’iniciaria la nova Lliga i necesitàvem diners. 
Una tarda, després de veure un partit amistós entre ells, me’n vaig anar a un 
bar perquè en aquells instants volia estar sol. I a l’establiment, entre el fum, 
la gent i el desagradable soroll, em vaig trobar a Danila, una bella noia de 
cabellera negra, que abans estudiava amb mi a la Facultat. Era filla del 
milionari Miklos Sgezedy, un important empresari de Romania que ja vivia 
a Catalunya feia molts anys i tenia diversos negocis aquí. Vam parlar de 
molts temes i, entre aquests, del proper campionat. Aleshores Danila insistí 
que el patrocinador seria el seu pare i m’hi vaig negar, però les meves 
paraules no foren escoltades. Al dia següent, vaig rebre a casa un xec de 
molts diners amb el qual ens podíem comprar noves samarretes, però amb 
l’anagrama del patrocinador lògicament, en aquest cas la cadena de 
restaurants que controlava la seva filla. Els jugadors eren massa orgullosos 
i es negaven a admetre l’esmentada ajuda perquè es murmurava a la ciutat 
que darrera dels tractes i milions de l’empresari romanès s’amagaven crims 
mai esclarits. Però ens quedava poc temps abans del començament del 
campionat i acceptaren l’única cosa que teníem. Aleshores, em vaig sentir 
arrosegat per uns esdeveniments nous, mentre la meva salud s’anava 
deteriorant lentament en estranys dolors i petits malalties sense importància 
de moment. 
 
 



 

 

 
 
II. Dies irae 
  
 Amb ímpetu i força s’inicià la Lliga Municipal. L’interès per saber 
quins eren guanyadors i quins eren els perdedors es veia als diaris i a les 
opinions de la gent. Cada dissabte, als poliesportius de la ciutat hi havia 
una nova emoció. Nosaltres anàvem guanyant pel moment, encara que la 
nostra posició no fos gaire segura. En aquells dies em sentia dèbil 
inexplicablement, però havia de ser allí, a la banqueta, com a responsable 
de l’equip. Les sorpreses es succeïen contínuament i no em refereixo a les 
nostres victòries perquè a les grades venia Danila i sempre m’esperava 
quan s’acabava el partit. No em volia enamorar de la capritxosa filla d’un 
milionari, però havia de ser amable amb certa freqüència i va passar 
l’inevitable esdeveniment d’estimar-nos. Quan em vaig adonar ja no podia 
retrocedir davant de les meves decisions. Sortosament la família Sgezedy 
era amable i m’acceptaren com a un més d’ells i era invitat sovint a la seva 
majestuosa mansió. Recordo que aquells dies foren feliços per a la 
dedicació i l’amor de Danila per mi i perquè el cansament i les malaties 
d’abans havien desaparegunt ràpidament. Els llargs passejos amb la noia i 
les vetllades agradables al seu apartament eren estones sempre desitjades 
que em feien oblidar les tensions del treball i uns altres incidents. 
 
 
III. Offertorium i Sanctus 
 
 S’apropaven les festes nadalenques i la ciutat es començava a omplir 
d’alegria, llums, regals i gent. La Lliga Municipal seguia amb certs 
problemes, però mai afectaven a l’equip, que anava pel camí adequat. Jo 
havia agafat vacances les dues darreres setmanes de desembre per les 
constants pressions del treball. Ens venia bé perquè Danila volia fer un 
viatge per Romania. En realitat ara no sé si era per visitar la terra del seu 
pare o per tractar uns negocis, precisament quan en aquest país s’iniciaven 
revoltes contra el cruel règim de Ceausescu, amic de confiança i de la 
infantesa del Sr. Sgezedy. No volia anar a un lloc on hi havia problemes 
seriosos, però em van convèncer i, quatre dies després, arribàrem a 
Bucarest. La nostra agenda no ens permetia veure la pobresa i les tensions 
socials d’aquell poble castigat i ens desplaçàrem a Lastritz, un llogarret 
perdut entre uns boscos i muntanyes, on va nèixer el Sr. Miklos Sgezedy. 
Ens quedàrem allí dos dies per veure el llloc. Visitàrem en una tarda gris i 
freda les ruïnes d’un castell i una tomba medieval on es trobava enterrat 
l’amo de la fortalesa, un avantpassat dels Sgezedy. En aquesta inoblidable 
excursió ens acompanyaren una parella de nou-casats catalana, que també 



 

 

volien conèixer aquells paratges en la seva lluna de mel. Eren persones de 
caràcter agradable, i  encara que semblessin seriosos, eren partidaris de les 
bromes sense malícia i de les rialles. Ens vam fer fotografies al lloc i ens 
intercanviarèm les adreces per tornar-nos a veure. La parella es quedà al 
poble, però nosaltres marxàrem immediatmenet cap a Bucarest. Érem 
convidats a sopar al palau dels Ceacescu. I aquella nit comprovàrem a la 
taula, davant de la gent important el fred i sinistre caràcter del dictador 
romanés i de la seva dona. A la mateixa vetllada ordenà les morts de moltes 
persones per assegurar-se el seu poder. No sabia que menjava a la taula 
amb un assassí. Al matí següent tothom anava corrent pels carrers entre 
trets i nosaltres agafàrem aviat un tren que ens portaria a Hongria per 
prendre un avió cap a Catalunya. Durant el trajecte de tornada ens 
assabentàrem per una vella, boja d’alegria, dels ràpid judici i mort de 
Ceaucescu. 
 
 
IV. Agnus Dei 
  
 Quan arribàrem a Catalunya, el meu estat de salud s’havia agreujat 
de sobte. El metge em diqué que possiblement això es debia a les tensions 
dels darrers dies. No sé què era, però jo podia dir que aquell cansament em 
consumia com la llenya davant del foc. Després de les vavances, la rutina 
tornà a la nostra vida. La Lliga Municipal es va reprendre i jo ja veia els 
partits des de les grades amb Danila, mentre a la banqueta hi havia un altre 
delegat, escollit per mi naturalment. Continuava anant a la feina, però em 
trobava molt desmillorat i el metge em recomanà uns dies de festa malgrat 
les meves negatives. Ara vivia a l’apartament de la meva amiga, ella 
m’estimava i em feia objecte de contínues atencions, la qual cosa no 
m’agradava gaire perquè jop sóc massa orgullós i preferia afrontar els 
problemes sense ajuda. 
 
 
V. Communio   
 
 Aquell mes sempre serà recordat per un esdeveniment important a la 
ciutat. Un cor mixt català, formant recentment, cantaria, acompanyat d’una 
nova orquestra, el Rèquiem de Mozart en una sala de concerts. La gent no 
es volia perdre la inesperada audició i aquella nit assenyalada vaig venir 
amb la meva amiga per escoltar una meravellosa obra, mescla de solemnitat 
i tristesa. L’estança es trobava plena de gent i, després de l’aparició del 
director i els corresponents aplaudiments, s’inicà la majestuosa 
interpretració, tot un repte per al nou cor. Els ombríbols compassos del 
Rèquiem i el Kyrie em deixaren preocupat mentre el Dies Irae em mostrava 



 

 

la força de lluitar davant de les adversitats. El Confutatis em recordava la 
sensació de la por i les parts restants em donaven moments de resignació. 
Quan acabà l’obra se sentiren de nou els forts aplaudiments de la gent 
mentre jo volia marxar d’allí perquè em trobava malament una altra 
vegada. A la sortida parlàrem una llarga estona amb la parella que 
coneguèrem a Lastritz mentre m’esforçava per dissimular el dolor. A 
l’apartament, la meva amiga m’explicà davant de la meva sorpresa els 
motius dela meva malatia. No se sabia la causa, però els efectes eren un 
lent desgast fins a la Mort. Jo pertanyia a un antic llinatge en el qual tothom 
tenia aquesta mena de maledicció i la família de Danila, els Sgezedy, també 
patia la misteriosa feblesa i ella aviat acabaria com jo. La noia ho veia 
intuïtivament i per això m’estimava més, la qual cosa és difícil en aquests 
temps. Irònicament, el Destí ens havia unit en una realitat tan cruel com 
real. I ara nomé em cal esperar la Mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   NASTASSJA 
 
 Encara recordo amb dolor i ironia aquell desgraciat estiu de 1842. 
Unes desagradables circumstàncies se sumaren en unes setmanes de 
tristesa. Vaig caure malalt i mentre em recuperava al llit d’un brut hospital, 
la meva promesa, la meva anhelada Lluïssa em deixà, preferí trencar el 
nostre compromís i al.legà amb crueltat que la meva constitució feble era 
insoportable. Quan em vaig recuperar, em vaig assabentar del seu nou 
prometatge amb el fill d’un aristòcrata. Davant d’aquest fet vaig riure amb 
amargor. Els meus coneguts i parents propers no entenien la meva difícil 
situació i alguns encara es reien dels meus problemes malgrat es burlessin 
ocultament. Però ignorava que aquelles desgràcies eren els precedents de la 
meva posterior felicitat. Quan vaig sortir recuperat de l’hospital, el metge 
em recomanà que viatgés, una sortida per països estrangers em permetirien 
oblidar aquells moments desagradables. 
 Aleshores vaig decidir vendre les meves propietats i em vaig 
preparar per visitar Hongria, una nació que ara pateix canvis polítics com la 
resta de nacions de l’Est. En aquella època formava part de l’imperi 
austríac. L’elecció d’aqueix lloc no es tractà d’una casualitat, sempre 
m’agradà el folklore hongarés, les seves costums i especialment la seva 
música. I s’incià el trajecte anhelat, vaig deixar el meu país i em vaig 
internar per Centroeuropa i, després de diverses setmanes de recorregut 
esgotador, vaig arribar a un petit poble d’Hongria. La gent del llogarret 
acollia agradablement als estrangers i aviat em vaig quedar allí. En els 
primers dies descansava a un hostal, després, amb els meus diners em vaig 
comprar una casa als enfores del poble. I així transcorreguren uns mesos 
tranquils, la meva salud millorà notablement. Mantenia un escàs contacte 
amb la gent del meu país. M’escrivia cartes amb ells i en algunes missives 
em demanaven que tornés, però sempre responia amb generoses evassives. 
La meva existència en aquell poble era feliç i fou allí on vaig conèixer a 
Nastassja. 
 En aquell llogarret perdut entre les muntanyes, les gents celebraven 
alguna festa. La cervesa i l’alegria regnaven al paratge. Per les nits uns 
violinistes tocaven música hongaresa i jo em deixava portar per unes dolces 
melodies. Allí era típic ballar les czardas. Em costava mantenir-me en 
aquells compassos lents que després eren ràpids, però finalment, vaig 
aconseguir dominar les esmentades danses. I aleshores vaig ballar amb una 
bella hongaresa de cabell negre, perquè al llogarret ja no em consideraven 
un estranger. Entre la gent es formà un buit i allí em deixaren seguir la 
czarda amb Nastassja. Els llogarrencs ens animaven mentre jo 
intercanviava mirades furtives amb la noia. Quan el ball acabà, la dona 
desaparegué enigmàticament entre la gentada, que ja s’acolpava per 



 

 

continuar amb una altra dansa. Vaig preguntar a alguns homes del lloc per 
ella i no sabien que repondre’m ja que l’esmentada hongaresa no pertanyia 
al poble. Al dies següents vaig restar intrigat per l’aparició d’aquella 
bellesa que m’arrosegava per la bogeria. Vaig rebre en aquelles dates una 
carta d’un conegut en la qual em parlava de la desgraciada sort de la meva 
antiga promesa. Es casà aviat amb un aristòcrata i aquest resultà ser també 
una persona dèbil físicament. Amb un somriure irònic vaig prosseguir la 
lectura de la missiva, em contava que tingueren un fill malaltís i aviat marit 
i fill moriren. El Destí s’encarregava d’acomplir la por que la meva 
promesa anterior sempre va voler evitar. La vídua i els meus coneguts 
reclamaven la meva presència i jo vaig contestar que s’acabés la 
correspondència. Era feliç en aquell lloc i vaig respondre amb la 
indiferència davant de la gent que abans em menyspreà diverses vegades. 
Ara, quan em refereixo a aquests fets, somriu com un vampir en veure tanta 
desgràcia. 
 En una altra festa nocturna del poble em vaig preparar per a un 
possible trobament amb aquella hongaresa. I quan començaren la 
celebració i les danses, ella aparegué amb la seva indescriptible bellesa. La 
pal.lidesa de la seva cara era un tema inquietant. Vaig tornar a ballar amb 
ella, i aquesta vegada, quan acabàrem, vaig invitar a la noia a fer una 
passejada a cavall per les proximitats del llogarret. 
 Després d’un seductor somriure, Nastassja acceptà malgrat 
pregeferís anar per la nit. Jo vaig cedir davant del seu inexplicabel capritxo. 
Aquell dia fou inoblidable. La noia i jo ens allunyarenm del poble amb els 
cavalls de la meva propietat i ens endinsàrem en un bosc frondós. La lluna 
ens acompanyava amb el seu resplendor al recorregut. El paratge era una 
zona que jo encara desconeixia, no obstant la meva amiga no s’immutava 
davant de la presència d’uns altius arbres de xiuxiejants copes. Nastassja 
em contà que ocupava una mansió que pertanyia als seus pares, malgrat ella 
visqués ara sola. La noia parlava poc però la seva melodiosa veu sonava a 
les meves oïdes com les murmuracions de les fonts en la nit. Aviat 
arribàrem davant d’una casa mescla de malenconia i foscor que s’alçava 
sobre un turó. La noia em recomanà que passés la nit a la seva mansió 
davant de la impossiblitiat de tornar sol pel bosc en la foscor. Vaig acceptar 
la generosa invitació de Nastassja. Entràrem en una enorme sala 
d’excel.lents mobles i allí ella va córrer les cortines d’una finestra mentre 
notava una estranya sensació d’esgotament, sentia com els meves forces 
començaven a fallar inexplicablement. Aleshores la dona es girà i s’apropà 
a mí somrientment. Uns afilats ullalss es marcaven entre els seus llavis 
vermells mentre els seus ulls s’injectaven en sang. Em vaig quedar horrorit 
davantd’aquella visió, no em podia moure, la por i l’enigmàtic esgotament 
paralitzaven les meves reaccions. Vaig escoltar unes paraulees de la noia 
que arribaren a mí com llunyans xiu-xius d’agonia. M’envoltà entre els 



 

 

seus braços i tancà els seus ulls. Em deixava arrosegar per aquell abisme. 
 -Em dic Nastassja -diguè ella- Pertanyo a una família de vampirs, un 
llinatge que s’extingí fa anys, però jo vaig sobreviure. He esperat amb 
impaciència la teva visita, però... Ja has arribat! Estima’m, estranger! 
 Vaig notar un dolor agut al meu coll com si dues agulles es 
clavessin. Des d’aquell dia fins ara han transcorregut molts anys, he vist 
com el món i la seva Història van canviant. Nastassja i jo som feliços en 
aquesta mansió, ens estimem, vivim tranquils en la soledat. La meva amiga 
i jo governem sobre el terrible exèrcit d’éssers macabres i deformes que es 
mouen silenciosament entre les fosques criptes i els vells cementiris, manen 
sobre les criatures de la nit que caminen com ombres trontollants als 
frondosos boscos de l’agonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

EN  AQUELLA  CASA 
 
 
 Sempre m’intrigà la malenconiosa imatge d’aquella casa. Sense 
dubte, vosaltres ja recordareu que la sinistra mansió es trobava als enfores 
de la ciutat i era motiu d’atenció per a molts curiosos. Diverses 
murmuracions circulaven als voltants de l’edifici. Abans vivia una 
important família d’alt llinatge, però per circumstàncies sense aclarir, 
aquestes persones hagueren d’abandonar el lloc. Però la gent diu amb certa 
tremolor que entre les parets de la casa es realitzaven antics rituals de 
bruixeria. 
 Decididament, la curiositat que sempre ha caracteritzat la meva vida, 
m’obligà a visitar la casa. Aviat vaig arribar davant d’un enorme edifici de 
gruixuts murs, quan les primeres ombres del vespre queien sobre el desolat 
paratge. Els arbres de nuosos troncs i espesses copes donaven un sinistre   
efecte al lloc. Però observar la silueta de la mansió entre la vermellosa llum 
del crepuscle, em produí una indicible sensació de malenconia. I vaig entrar 
en aquella casa com la víctima que espera la seva fi. Davant meu es trobava 
una immensa estança amb uns vells mobles coberts de pols. Vaig pujar amb 
temor per una escala mentre la fusta cruixia lúgubrement sota les meves 
sabates. Vaig arribar a un llarg passadís, en les dues parts es trobaven unes 
portes carcomides, que pertanyien a diverses estances. No em vaig atrevir a 
visitar-les, perquè em quedava poc temps, la llum del vespre que entrava 
per les enormes finestres començava a extingir-se per donar pas a la nit. I 
caminar per aquell paratge entre les ombres no era gaire agradable. Vaig 
baixar per l’escala i en arribar novament a l’estança vaig advertir la 
presència d’uns quadres. Eren els retrats de diferents personatges de la 
família, els seus rostres mostraven una semblança sinistra, en aquelles cares 
no hi havia trets d’humanitat. Anava a deixar la casa quan una inoportuna 
ràfaga de vent colpejà una porta que es trobava en un extrem de la sala. I 
aleshores la irressistible curiositat em donà una nova espenta, volia saber 
què hi havia en aquella estança. Davant meu es trobava una llarga filera 
d’esglaons que es perdien a la foscor. Vaig encendre una petita llanterna 
que portava i em vaig endinsar en aquell lloc. Quan vaig baixat, vaig 
observar una immesa sala d’estructura circular i les parets marcades per uns 
níxols. Era la cripta de la família! La humitat cobria les gruixudes pedres 
dels murs. En aquell instant una sensació de fred em dominà mentre un 
insòlit esdeveniment m’omplí de perplexitat. Unes torxes apagades 
s’encegueren soles i vaig poder contemplar una macabra imatge que abans 
no havia vist per la deficient llum de la llanterna. en un extrem de l’estança. 



 

 

Hi havia unes ossades humanes i els seus cranis esbossaven un somriure 
lúgubre. Volia abandonar la cambra subterrània, i  aleshores els meus ulls 
es desorbitaren per una al.lucinació macabra, uns espectres es passejaren 
lentament per la cripta. Podia veure uns rostres inhumans que havia 
observat abans als retrats de l’estança. I davant de les terribles imatges, 
vaig decidir abandonar la casa, vaig córrer amb desesperació per arribar 
amb esgotament a la ciutat. 
 Ara han transcorregut cinc anys. Haig de dir que sortosament aviat 
s’esborraren del meu cervell aquelles espantoses imatges. No queda res de 
la mansió. Afirmen que un indidividu comprà aquells terrenys i manà 
enderrocar la casa. Però quan es preparaven per construir un bloc de pisos 
al paratge, el personatge va morir en una accident, que encara no s’ha 
aclarit i el projecte s’abandonà. Però sempre la gent evita el lloc perquè es 
diu que per la nit s’escolten gemec agònics i laments d’horror. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 EN  EL  REGNE  DE  JUR 
 
 
 Jurn és un enorme país que s’exten més enllà de les Muntanyes 
Vermelles. De fet, aquesta imponent serralada d’abruptes roques envolta a 
aquesta nació. Els seus cims sempre es troben coberts per la neu. Existeixen 
dos camins per entrar a l’esmentat regne. Un és l’enorme túnel excavat a 
l’interior de les muntanyes. L’origen del passadís es remunta a una època 
antiga, i fou el treball de milers d’esclaus. Era un objectiu marcat per un 
cruel rei i les obres duraren molts anys, però aconseguí traçar-se aquella 
ruta entre les ombres. Ara, aquest camí es utilitzat per caravanes de 
comerciants que van venent els seus productes manufacturats d’uns altres 
països, com les sedes de Larg o les estatuetes daurades de Saulg. L’entrada 
pel túnel es troba marcada per unes poderoses llindes de pedra i l’ampli i 
llarg passadís es converteix en un nervi central que travessa la serralada. 
Però també es pot arribar al regne de Jurn pel congost de Sank, malgrat no 
sigui recomanable. El lloc és ple de tenebres i normalment l’espessa boira   
envolta el paratge per mostrar uns aspecte sinistre. Als petits replans entre 
les parets es troben els nius dels Jarks, unes gegantesques criatures amb 
l’efígie de l’àliga i el rostre de rèptil. Sobrevolen el lloc i esperen atacar 
amb les seves ungles a qualsevol ésser que gossi endinsar-se al congost. Per 
això es construí el túnel a les muntanyes, ja que els pobles necessiten 
comunicar-se. Després de dos dies de camí entre la penombra de les torxes, 
s’ha creuat el passadís subterrani i aleshores s’abandona la serralada per 
passar a una enorme vall. Les prades s’extenen com gegantesques catifes 
verdes i els remats venen a menjar a aquests paratges de clima càlid. Es 
segueix l’itinerari durant unes jornades i es veuen camps dedicats al conreu. 
L’aigua per regar, arriba per uns canals que sorten del riu Lung, que frega 
amb el seu cabdalós curs el Nord de les Muntanyes Vermelles. Aviat 
s’arriba a Sjurg, la fastuosa capital del regne. L’enorme ciutat es troba 
emmurallada i sobre les teulades de les cases sobresorten les daurades 
torres del palau. Allí es troben enormes tresors. La riquesa econòmica i 
cultural es concentra a l’esmentat lloc. Des del seu tron de marbre, l’ancià 
monarca administra una política de pau que necessita sempre un regne. a 
les Cròniques d’aquest país es coneixen poques guerres. Un altre lloc 
important de la capital és el mercat. Allí els comerciants intercanvien els 
els seus productes i el país de Jurn es va enriquint lentament. Quan 
s’abanadona la ciutat, es veuen terres per al conrear i aviat es poden 
observar unes altres muntanyes malgrat aquestes no pertanyin a la serralada 
carmesí. En aquest lloc es troben les mines de Karleg. Des de profundes 
galeries, els súbdits de Jurn arrenquen l’or de les entranyes de la terra. Una 



 

 

llegenda, que sempre es conta entre les supersticioses gents del paratge, es 
referix a uns enigmàtics éssers, semblants als humans, que vigilen pels 
esmentats túnels. Quins han vist a aquestes criatures, parlaven d’uns 
gegantescs individus, encorbats, envoltats en parracs que caminen per les 
mines. Però en la foscor és difícil observar, uns altres han contemplat les 
seve petjades en la terra i no es reconeixen en dites imprentes la marca dels 
peus humans. Escoltar estrnays alarits entre les galeries és facil. Després 
d’abandonar les cases de les mines, el viatge prossegueix. Tornem a passar 
per terres dediacades a la ramaderia. Després, el terreny es torna escarpat, 
ara és difícil avançar per ell. Es veuen les Muntanyes Vermelles des de 
lluny. Després d’una jornada de angoixós caminar s’arribem davant de la 
serralada, es creua un dintel de roca carmesí i s’entra amb torxes per un 
altre túnel. Dins de dos dies es travesarà el passadís i ens deixarà el 
majestuós regne de Jurn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  L’ANELL  DE  LA  COSA 
 
 
 No espero compassió de vosaltres i per això desitjo contar què em 
passà en aquella petita colònia del planeta Marte, quan ningú podia 
endevinar la tragèdia propera. Com a delinqüent, em tancaren a la presó 
subterrània de la ciutat i en una de les cel.les, vaig conèixer a Albert, un 
terrorista perillós que em comentà una bona idea per escapar. Així, una 
tarda hi hagué in tiroteig, baralles entre reclusos i vaig ocupar amb Albert 
un cotxe petit, el famós model L-5501, i creuàrem el laberint de túnels que 
separaven la presó de la colònia. 
 Després, ell i jo continuàrem la vida de robatoris, atracaments fins 
proposar-nos saquejar les tombes dels primers pobladors del palneta, on hi 
havia moltes riqueses. Muntats sobre uns Los-Laums, una mena d’estruç 
coberta d’escames- ens traslladàrem a una muntanya aïllada, propera als 
coneguts canals. Mentre entràvem amb escafandres per un túnel enllosat, la 
llum de les potents llanternes ens mostrava un lloc no trepitjat durant 
segles, ja que la pols s’acumulada en succesives capes. Els cadàvers ens 
esperaven sinistrament en una cambra subterrània amb níxols excavats als 
murs. Hi havia taüts vells i ossades pàl.lides amuntegats en un racó. 
Començàrem la nostra abominable tasca, però després de cinc hores, 
descobrírem que ells eren encara més pobres que nosaltres. Però Albert va 
veure un sarcòfag de pedra on posava la següent inscripció: 
 
  CARLES  VILLES  I  ARQUÉS  (4550-4585) 
 
 Era un capità de la Terra que en una nau amb quatre tripulants anaren 
a uns asteroides llunyans feia uns cinquant anys. Només tornà ell en la nau, 
mesos després, i mentre agonitzava a l’hospital, es deformava lentament 
per portar un anell robat dels asteroides. Sense por, Albert obrí la tomba i 
robà la joia d’una cosa semblant a una mà ja que allí hi havia una maurada 
de vísceres i ossos mesclats en un cos i un rostre terriblement torturats. 
Tancàrem el sarcòfag davant de la macabra visió i el degragradable olor i, 
encara bocabadats, fugírem corrent de la cripta. 
 Vam vendre a un vell antiquari l’anell i ens donà una enorme 
quantitat de diners perquè aquella peça pertanyia a un metall escàs. Les 
setmanes següents passaren entre diners, drogues i dones belles i ardents. 
Dies després sentírem que l’antiquari s’havia penjat per patir unes estranyes 
deformacions segons deia a una carta trobada, però l’anell havia 
desaparegut. Al matí següent es presentà a la meva casa Albert i em digué 



 

 

que sofríem les conseqüeències de robar i portar aquella joia i em recomanà 
que marxés aviat molt lluny amb allò. Ara escric això ràpidament... Albert 
ha mort aquest matí mentre es convertia en una cosa horrible. Amb l’anell 
aniré pels deserts rojos del planeta per llançar-me a l’abisme, abans de 
transformar-me en una criatura fastigosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

EL VELL CÀNTIC DE LES SIRENES. 
 

No, senyors. Ho repeteixo! No m’escolten? No recordo el seu nom.. 
Potser el risc d’aquella perillosa aventura esborrà alguns detalls del meu 
cervell perquè ara només veig immensos mars i ressona a les meves oïdes 
aquell bonic càntic tant vell com l’aparició dels continents.  
 A l’estiu de l’any passat instal.laren a la platja un equip de 
socorristes. Jo, banyista habitual, em quedava bocabadat davant de les 
noies. I no faig cap referència a una mítica sèrie de TV. Aleshores en un 
petit bar, on servien begudes vaig conèixer a una noia amb el banyador i la 
insígnia de l’esmentat equip. Tenia una cabell llarg i ros. En poc temps vam 
ser amics i després, promesos. No em preguntin com va ser perquè sovint  
les passions humanes no es poden dominar. Un dia per la nit em despertà 
un càntic, el qual semblava venir del mar ja que la meva casa hi era prop de 
la costa. Deia: 
 

Estimat! Més enllà del Mar Occidental, 
on regnen l’escuma i les suaus onades 
s’aixequen unes illes abandonades. 
I les dolces sirenes, dones del Mal, 
entonen una seductora cançó 
que porta a l’home a la perdició. 

 
 Un dia lliure la noia em proposà llogar una llanxa i passejar per uns 
illots que hi havia més enllà de la platja. Imaginareu que jo no em vaig 
negar i quan ens havíem endinsat en el mar, vam entreveure les negres 
roques. Aleshores ella es llançà a les aigües i tot seguit s’escoltà aquell 
càntic que m’obssessionava. I entre els esmentats illots aparegueren més 
noies i ella amb una cua de peix i fastigoses escames. Espantat, vaig tornar 
a la costa, però des d’aquell moment vaig tenir por del mar. I ara ocupo una 
habitació en un hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
LA CARTA DE BARCOT. 
 
 -Perdoni, però ha sentit parlar algún cop de la malaltia de 
Leuwocoft? 
 Les paraules del vell metge em deixaren bocabadat. Havia llegit 
petites notes als llibres de Medicina, però jo, un jove estudiant, encara 
necessitaba aprendre molt. 
 -Sí -vaig respondre-. Penso que és una història fantàstica pels 
comentaris dels companys de classe. No es coneixen casos. 
 -Jo vaig tractar a un pacient amb aquests símptomes fa temps, quan 
vaig començar a exercir la meva professió. 
 I després de dir aquelles paraules, l’ancià s’aixecà del sofá i es dirigí 
al seu escriptori. D’un petit calaix va treure dos articles retallats d’un diari 
de la dècada dels trenta del segle XX. I jo amb certa inquietud vaig agafar 
aquells groguencs papers per llegir-los. 
 
 (Fragment de la carta de Monsieur Barcot al  seu germà.) 
 
 ...I ara ocupo una bruta cel.la de la presó de París. Demà serè 
executat per uns crims que jo no vaig fer o almenys no era conscient. El 
jove Dr. Brand ha portat un informe sobre la meva patologia als jutges i al 
mateix governador per a l’indult. Sé que no es canviarà la sentència. 
 Jo només era un estudiant amb brillants notes a la Facultat de Dret, 
però també volia conèixer la diversió. Abans d’obrir el meu despatx, em 
vaig allotjar al barri de Montmartre i vaig visitar locals nocturns amb 
espectacles de formoses dones. Dies després vaig patir una estranya febre i 
vaig estar una setmana al llit... 
 
 Vaig reprendre la lectura de la carta de Barcot. Deia: 
 
 “...Aleshores uns misteriosos crims turmentaren la tranquil.litat dels 
carrers quan aparegueren les primeres víctimes d’un sàdic assassí. Alguns 
testimonis veien per les teulades o pel barri, entre la feble llum dels fanals a 
un home d’aspecte simiesc i encorvat. Un forner assegurà que observà per 
uns segons a l’individu abans d’amagar-se. Tenia un espantós rostre marcat 
per unes pronunciades celles i enormes ulls.  
 I jo pels matins, quan despertava al llit, veia restes de sang i cabells a 
les meves ungles. No recordava què havia passat la nit anterior. Ho 
prometo. I una tarda es presentà la policia per detenir-me. Les proves em 
relacionaven.” 



 

 

 Quan vaig acabar de llegir la carta de Barcot, tot seguit el Dr. Brand 
em donà un informe i em vaig detenir en un fragment: 
 “...El Sr. Barcot pateix la malaltia de Leuwocoft, consistent en una 
estranya mutació d’origen genètic en el seu sistema nerviós central que 
potser ha estat heredada d’algún avantpassat molt llunyà. Els gens porten 
aquesta informació que es pot  transmetre durant anys sense saber-ho el 
pacient. Aquesta patologia es caracteritza per la pèrdua de la consciència i 
febre a les nits durant forts accesos de desfici. Incapaç de controlar els 
instins homicides es transformen en una bèstia...” 
 Quan vaig retornar allò al metge, em vaig quedar sorprés. 
 
    
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ATLANTIDA,  LA  JOVE 
 
 
 “... I del passat tornà el continent d’Atlàntida amb les seves 
cultures.” 
 
      Crònica de l’emperador Kaureor 
 
 

ELS  FOSCOS  XIPRERS  D’ATLÀNTIDA  
 
 
   I Atlàntida emergí de l’abisme 
   per un sinistre cataclisme... 
   Començaren de nou fosques edats 
   on brillaren colossals ciutats. 
 
   Somriu, continent silenciós 
   que tornes a renèixer del  teu repòs! 
   En aquell passeig llarg 
   a l’Avinguda dels Xiprers, 
   amb un sentiment amarg,  
   la formosa Zaila em parlava del seu pare, 
   el sinistre Ararg. 
   I del regne de Tassalònia, les resseques mòmies 
   en antigues cerimònies, 
   tornaren per a la venjança 
   que reberen d’uns nobles 
   de moribunds pobles 
   amb una falsa esperança. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
L’EXPEDICIÓ  DEL CAPITÀ  ARÍTILES  

 
 
 La llegenda del capità Arítiles i de la seva escabellada expedició 
només es recordada per un fragment de l’extensa Crònica de l’emperador 
Kaureor, però permeteu-me contar que succeïr al seu misteriós viatge. 
 Com cada matí, quan el sol carmesí sortia dolçament sobre les costes 
d’Atlàntida, a la part més alta d’un espadat es retallava l’orgullosa silueta 
del jove i ambiciós Arítiles. Sempre es preguntava que hi havia més enllà 
de les argentades platges i els ports de l’imperi ja que les travessies es 
realitzaven vorejant les costes i illes properes. Consumit per la seva 
curiositat i per l’afany de poder parlà dels seus projectes a la Cort davant 
del vell Kaureor. Així va ésser com les cinc galeres sortiren del port en un 
fred i gris dia d’hivern. Els núvols acompanyaven com averanys de 
desgràcies a una tripulació atemorida pels possibles perills. Però per a 
Arítiles no existia la por. 
 La blava superfície de la mar era esquinçada continuament per les 
proes i esperons de les altives naus. Les seves veles es bufaven per l’acció 
d’un bon vent que els afavoria mentre els rems es movien rítmicament a les 
aigües escumoses. La travessia durà quatre messos i fou ,a més a més, 
llarga, pesada i plena de problemes com dues fortes tempestes entre onades 
i llampecs a la nit. 
 Un vespre, es va entreveure terra i, davant de les esgotades mirades 
dels mariners, s’aixecava l’abrupta silueta d’una illa que lògicament no 
figurava als mapes. Arítiles ordenà al matí següent que baixessin els bots i 
que trepitgessin el paratge. Molts nos es creien encara que caminessin sobre 
la seca sorra d’unes meravelloses platges. Dins de la jungla, el capità va 
veure a un clar una petita cabana de fusta d’aspecte desgavellat. Arítiles 
entrà i observà en un llit greixós a un vell de rostre demacrat i prim. Els 
seus ossos es marcaven desagradablement en una pell de taques daurades. 
 -No entris, estranger -digué-. Aquest lloc està maleït. Abans aquesta 
illa era part d‘un continent de ciutats resplenents, però es submergí per la 
maledicció d’un màgic rancorós. I deixà com a ombra de terror sobre el lloc 
la Pesta Daurada per a quins arribin. Jo sóc un nàufrag, pateixo ara la 
malaltia per quedar-me aquí i sé l’esmentada història perquè està gravada a 
una enorme roca. 
 Bocabadat per aquelles paraules, Arítiles manà que tohom anés a la 
platja i allí, sense donar explicacions, tornaren a les galeres amb els bots. 
Dies després, els mariners morien successivament sota els símptomes 
d’aquesta pesta i a coberta es podia veure molts cadàvers. Ara diuen que a 
les nits es passegen cinc galeres pel mar com cignes sinistres.   
 



 

 

 
AREIA  

 
 
 Areia, emperadriu d’Atlàntida i filla del cínic Kaureor, restava quieta 
sobre la seva otomana de dibuixos encisadors. La noia era alta i la seva pell 
blanca contrastava amb el seu cabell negre que queia per la seva esquena. 
Es deia sobre ella que tenia molts amants entre els quals destacaven el 
capità de la seva escorta personal, un príncep dels regnes del sud. Però els 
trovadors cantaven als seus versos les festes que l’emperadriu celebrava i 
les seves pràctiques de nigromància. Alguns gosaven dir que era 
descendent d’una antiga raça de bruixots i que portava la màgia a la sang de 
les seves venes. 
 Ara Areia estava ensopida de tenir entre els seus braços a tants 
homes. Sabia que al seu palau de murs vermells, un individu s’havia 
enamorat d’ella, però la noia no coneixia aquest sentiment i volia jugar amb 
aquest personatge. I en aquells moments, l’emperadriu esperava a Fargos, 
l’almirall de la seva poderosa flota de galeres mercants. Una jove cambrera 
obrí la porta de la seva estança i anunciá la seva arribada. Fargos entrà tot 
seguit amb gest majestuós i, després d’escoltar el picament de mans 
d’Areia, la serventa marxà. La penombra de la tarda inundava amb la seva 
estranya llum l’enorme cambra mentre uns cortinatges de dibuixos 
misteriosos es movien sospitosament. 
 -Què vols de mí, noble emperadriu? -preguntà l’almirall. 
 -Ja saps per què t’he cridat -contestà ella-. M’han dit que t’has 
enamorat de mí. Ah! No posis aquesta cara d’estúpid! Al meu palau no 
existeixen els secrets i els seus murs són sempre transparents. Es veu allò 
que passa. 
 -Aleshores... Per què sóc ara aquí? 
 -Et donaré una nit d’amor a la meva cambra, almirall, només això. 
Jo, Areia, emperadriu d’Atlàntida no he nascut per ser l’esclava d’un home. 
Ja arribarà el moment per això i per tenir hereus. Ara sóc jove. 
 -Així, jo no seré més que un amant per a tu. 
 -Sí, però no ho tens gens fàcil. Hauràs de passar una prova. 
Aleshores sabré si ets digne d’aquest privilegi. 
 -A les vostres festes, els vostres amants no han de superar cap prova. 
Per què jo...? 
 -M’agrada així. Has sentit parlar de la Cova d’Alatos. 
 -Sí, en realitat és una tomba dins d’una serralada al nord d’Atlàntida. 
Però... Quin horror heu pensat per mí? Tothom evita aquell paratge. 
 -Alatos fou un avantpassat meu. Com diu la llegenda està momificat 
i ajegut sobre una llosa de pedra. Vull que em portis el seu anell. 
 -Em comdemneu a un mort atroç. Jo mai... 



 

 

 -Mira’m bé, Fargos. No sóc bella per als teus ulls? 
 -Sí, ets bonica com el dolç somriure de la lluna. 
 -Aleshores... Acompleix la meva ordre! 
 L’almirall es va retirar de la cambra mentre Areia s’aixecava de la 
seva otomana per veure des de la finestra del seu palau com entraven dues 
galeres al port. Fargos sabia que anava per trobar-se amb la mort segura, 
però el voluptuós cos de la noia l’emportava per l’indicible món del desig i 
per això s’arriscava. A més a més es deia que Areia coneixia tots els secrets 
que té una bona amant. 
 Fargos cridà un substitut per un temps i quan la lluna ja brillava 
sobre les cúpules de la ciutat, muntat sobre un cavall, l’almirall es dirigí al 
nord per fer front a la prova cruel. Van trasncórrer quatre dies de viatge. El 
corser avançava amb molta pressa i s’aturà per instint en veure l’orgullosa 
serralada, envoltada per una maligna boira. Fargos baixà de l’animal en 
aquella nit i amb decisió caminà una estona en un terreny rocós per veure 
sorprés el llindar de la cova d’Alatos. 
 Encengué una torxa i entrà amb por, una por que encara molts 
guerrers endurits en batalles al palau no coneixien. Les seves botes tocaven 
pedres humides i cautelosament avançava mentre la mà dreta acaronava 
amb insistència l’empunyadura de la seva espasa. 
 Aleshores s’endinsà en una cambra pavimentada. En un extrem hi 
havia el cadàver momificat d’Alatos sobre una llosa. Fou el primer 
emperador d’una llarga dinastia que governà Atlàntida entre la injustícia i 
contínues guerres. Però no era el moment adient per entretenir-se ni per fer 
història i l’almirall desembeinà una petita daga per treure l’anell de la 
resseca mà del mort i abans d’apropar-se, s’escoltà una rialla sardònica per 
encendre’s la llum de moltes torxes sobtadament. Després, davant dels 
atemorits ulls de Fargos va aparèixer Areia. 
 -Aquí s’acaba la teva vida, amic impetuós -digué ella amb una veu 
carregada d’hipocresia. El teu desig t’ha emportat a aquest petit regne 
d’ombres i aquestes ombres et seguiran per matar-te, perquè mai havies 
d’acceptar la meva prova, mai havies d’irrompre en un lloc prohibit i per la 
teva arrogància rebràs el teu càstig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EL GOS D’ALATOS  
 
 
 Un genet avançava. Sareles, lladre perillosament conegut a Atlàntida 
per saquejos, robatoris i crims corria desesperadamrnt mentre s’endinsava 
en un territori poc visitat per la gent degut a les horribles llegendes sobre 
morts i perverses làmies. Es tractava d’una antiga necròpolis d’altius 
xiprers que es configurava amb l’aspecte de la desolació en una tarda 
vermella com la sang. 
 Sareles no tenia por de les macabres històries que comentaven els 
vells al palau i deixà el corser cansat per passejar-se per una àmplia 
avinguda de columnes i edificis funeraris fins apropar-se a un gegantesc 
temple esglaonat. No era temps per detenir-se ja que soldats de la Cort el 
perseguien feia dies, la seva amant l’havia traït i pèr això l’havien localitzat 
de nou a la capital. El lladre entrà en aquella lúgubre construcció de 
gàrgoles sinistres. Recordava que un amic havia fugit a través d’un túnel i 
ara s’havia instal.lat feliçment als regnes del sud on la justícia no el 
reclamava i ell volia fer el mateix, però també pensava en la història 
d’Alatos, un vell bruixot que va viure en aquell lloc trist feia cent segles 
amb els seu monstruós gos. 
 Amb molta por, Sareles ja recorria un passadís subterrrani i en la 
seva esbufegada fugida ensopègà amb un cos. La llum de la seva torxa 
mostrà el cadàver del seu amic, terriblement esquinçat per alguna bèstia. 
Així, ell no havia sortit d’allí i quan la suor ja havia perlat el seu front, el 
lladre escoltà un llarg udol a les tenebres, que sonà a les seves oïdes con un 
llunyà cant funerari. 
 Avançà amb més pressa per arribar exasperat davant d’unes reixes de 
ferro, la fi del llarg túnel. Des d’allí es veien les muntanyes frontereres del 
sud, però no podia salvar l’obstacle. Els seus endurits braços no 
aconseguien arrencar aquells barrots i mirà a terra per contemplar unes 
ossades humanes amuntegades després pels murs. Els cranis i costelles es 
veien trencats per forts cops d’algun monstre del abismes. 
 Aleshores escoltà les passes d’un gos enorme i des de la foscor, uns 
ullals esmolats i uns ulls rojos brillaven com el foc de regnes mai coneguts, 
mentre allò avançava fins a ell, Sareles va comprendre que havia de creure 
en llegendes perquè no podria sortir d’aquella trampa amb vida i es 
preparava per rebre la mort com l’altre lladre. 
 
 
 
 



 

 

 
LA  CORONACIÓ  DE  KÀRALOS  

 
 
 
 Sota uns grisos núvols d’aspecte malenconiós, els daurats palaus 
d’Atlàntida, la Jove, somreien tristement per viure en un món moribund de 
civilitzacions antigues en decadència i corrupció. 
 Però Sòlor, ambaixador del continent, no pensava en això, només 
recordava l’ordre de l’emperador Taliés; anar en el seu lloc per a la 
coronació del monarca-bruixot Kàralos a un regne on els súbdits i esclaus 
eren els morts. El diplomàtic no volia marxar, però havia d’acomplir les 
instruccions. Així, els nobles intrigants del palau i el mateix emperador 
s’alegrarien de la seva absència perquè es deia que qui es passejava per 
aquell ombríbol país no tornava mai i es lliurarien d’un personatge que els 
molestava amb la legalitat en assumptes de política en una Cort on manava 
només la mentida. 
 I després de dos dies de viatge, el solitari Sòlor arribà a la frontera de 
Tassalònia, el regne de Kàralos, on fou rebut al palau de les mil columnes 
per una majestuosa comitiva de mòmies. En una gegantesca sala d’oripells i 
fastuositat, uns esquelets coronaren al nou monarca i ballarines a les quals 
la mort no les havia demacrat gaire cantaren i dansaren durant la llarga 
cerimòmia. Una noia de cabell daurat havia fixat els seus ulls en 
l’ambaixador amb el sentiment de l’amor des de les tenebres, però ell havia 
de tornar al seu regne on precisament ningú el volia. 
 La sinistra passió va sorgir entre aquella parella amb un foc tan 
intents que no es podia dominar i finalment Sòlor decidí morir dies després 
per unir-se a ella en aquell estat de vida entre els ombres. Per això va voler 
quedar-se com a súbdit més del nigromant Kàralos i encara les 
malenconioses balades del poeta Kariòntides recorden aquesta estranya 
història d’amor entre la foscor i el dolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EL  RETORN  DE  KARIÒNTIDES  
 
 
  Us burleu de la meva presència? 
  Des de la foscor retornaré 
  i a aquest negre món us arrosegaré 
  quan us rieu en la meva absència. 
 
     La cançó de Kariòntides 
 
 
 Tógruk, cent i quart emperador de la dinastia Oruar d’Atlàntida, es 
mostrava satisfet per la festa prèvia que havia preparat per a les noces de la 
seva filla, la bonica Zaia. Còmodament recolzat en una otomana de 
dibuixos recarregats, el vell contemplava, mentre omplien la seva copa 
d’argent, com la gent es divertia en una enorme cambra. Unes ballarines de 
cossos esvelts es movien frenèticament sota els compassos d’unes flautes 
mentre els generals i nobles es quedaven sospresos davant de tanta bellesa. 
Els esclaus portaven safates plenes de carns picants i gerres daurades de vi. 
Dones voluptuoses s’apropaven als convidats de sang reial per aconseguir 
els seus favors i atencions. 
 Des d’uns alts cortinatges, Kariòntides, el jove poeta del palau, veia 
la festa i veia com s’animava la gent. S’allunyà de la sala molt trist perquè 
sabia que era sempre motiu de cruels rialles per part dels cortesans i era 
objecte de funestes humiliacions. La seva darrera ruptura amorosa amb una 
cambrera del palau que es deia Irela destrossà la seva vida. Era menyspreat 
per molt i pocs eren quins admiraven les seves poesies sempre plenes de 
malenconia. 
 En aquells moment es presentà la filla de l’emperador amb el seu 
promés davant dels aplaudiments de la gent. 
 -I ara per celebrar aquests significatiu esdeveniment -digué Tógruk- 
vindrà el poeta Kariòntides i ens cantarà la seva última balada. Endavant! 
On és aquest idiota! Mai hi és quan el criden. 
 Molts es reien quan l’emperador només esmentava el seu nom. 
Després va aparèixer el poeta al llindar de l’enorme entrada i els presents a 
la festa callaren. Aleshores Kariòntides cantà amb la seva petita arpa una 
llarga poesia de tristesa i de mort que despertà certa por en moltes persones 
que s’havien rigut d’ell anteriorment. Alguns es quedaven meravillats per 
la música que acompanyava els versos i, en acabar, pocs aplaudiren, però 
es miraren entre ells amb somriures cruels, perquè ningíu entenia que la 
seva composició estava relacionada amb els seus darrers esdeveniments 



 

 

amargament viscuts. 
 -Ets un estúpid, Kariòntides! -exclamà Tógruk-. Vull una cançó 
alegre per al futur  casament de la meva filla i no desitjava una poesia que a 
més a més no entenc. 
 -Noble senyor -va respondre l’autor-. No volíeu escoltar la meva 
última composició? Aquí la teniu. 
 -Ets un arrogant que no em serveixes per a res. Marxa’t d’aquí, ja et 
veuré demà per castigar la teva actitud rebel. 
 Kariòntides es retirà després de fer una sinistra reverència. Quan el 
poeta abandonà la cambra, molts criticaren la seva composició mentre uns 
altres se seguien burlant d’ell com a persona. Però Tógruk i certs nobles 
començaren a tenir por ja que es sabia que moltes vegades els versos d’un 
poeta eren més forts que una espasa i possiblement ells perdrien la seva 
posició a la Cort. L’emperador pensà un pla per matar a Kariòntides, una 
idea suggerida, en realitat pels aristòcrates que tampoc no el podien 
suportar.  
 Dies després, Irela mostrà interès pel trobador una altra vegada al 
palau i el seriós Kariòntides va caure de nou sota el poder de seducció de la 
formosa cambrera. Transcorregué una setmana d’idil.li i, una nit, la noia 
posà un fort verí a la seva copa. Quan ell va beure confiadament, notà com 
perdia les forces per moments. Irela empal.lidia mentre contemplava la 
cruel agonia del seu amic i, abans de morir, la dona contà la veritat entre 
llàgrimes als ulls. L’emperador i els nobles el volien assassinar i la noia 
s’havia convertit en l’instrument adient. 
 Kariòntides es debatia entre horribles tremolors. 
 -Penso tornar -digué amb un ofegat xiu-xiu-, i aleshores em venjaré. 
Us penso cantar la meva darrera poesia. 
 Després d’una espantosa sacsejada, el poeta morí. Com manava la 
tradició atlante, els cadàvers d’emperadors, generals nobles i homes 
dedicats a l’art, havien de ser momificats i això ho van fer amb el cos del 
trobador. Durant un dia el sarcòfag mostrà el mort als presents, malgrat 
pocs acudessin. Tógruk i els nobles se sentien contents per la seva obra, 
però el dol oficial retardava el casament de la seva filla i això el posava 
nerviós. L’enterrament fou a la cripta d’un antic palau, abandonat ara. 
Durant la setmana següent, no s’havien de celebrar festes com manava 
també la mil.lenària tradicició d’Atlàntida. Però l’emperador desobeí aquell 
costum i organitzà un banquet al seu palau privat, situat als enfores de les 
muralles de la capital. 
 En aquella nit de vi i de plaer, Tógruk, els seus amics i unes dones 
lascives celebraven indirectament que s’havien lliurat de la presència del 
poeta. Molts continuaven parlant entre esquinçadores rialles de Kariòntides 
i de l’estúpida Irela, la qual s’havia suïcidat unes hores després de la mort 
del seu estimat. Aleshores una freda ràfaga d’aire entrà violentament per la 



 

 

finestra. Algunes torxes s’apagaren mentre el pànic començava a passejar-
se pels cors d’aquells homes i dones que sempre aparentaven un caràcter 
dur. Aparegueren dos guàrdies de sobte, amb uns rostres horriblement 
torturats pel dolor i caigueren sobre les lloses de marbre mentre unes mans 
invisibles els ofegaven. En aquell moment entrà a la cambra el cadàver de 
Kariòntides acompanyat de mòmies mil.lenàries d’altres personatges. Els 
morts ressecs i coberts de benes caminaren per l’estança entre rialles 
sardòniques. 
 -He tornat del món de les tenebres, Tógruk -digué el poeta amb veu 
ronca-. I mai us podreu riure de mí perquè ara us cantaré la meva darrera 
poesia. De debó us agradarà. 
 Tots els presents a la sala moriren ofegats misteriosament i ningú va 
sobreviure a aquell horror. El trobador tornà a la seva tomba amb la resta 
dels morts per segona vegada per descansar per sempre. Ara el palau privat 
de l’emperador està abandonat i ningú es vol apropar al lloc perquè diuen 
que està maleït. Mentre, la jove emperadriu Zaia i els seu espòs governen 
pacíficament Atlàntida i també respecten i protegeiexen als poetes que 
venen a la capital.   
 
 
     Francesc Xavier Parera Gutiérrez 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


