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Em trobava a la vora de casa, havia deixat el prec d’ajuda 
dels meus germans enrere i havia pogut desempallegar-
me de la forta vigilància imposada pel Pare. Tant sols em 
calia  un  últim  pas  per  tornar  tastar  la  llibertat.  Vaig 
afanyar-me  a  localitzat  el  nou  lloc  de  destí  i  quan  em 
disposava a fer el salt de l’àngel, mai millor dit, escoltà 
darrere meu:

―Miquelet, un altre cop penses baixar a la Terra? Encara 
no fa ni 2 anys humans que el Mestre t’impedí tornar a 
fer-ho.

―Caram  Pere!  Pensava  que  no  arribaries  a  temps  per 
marmolar-me. Sí, he trobat un nou ésser que m’agradaria 
guiar.

―Amb els temps que corren per allà baix, espero que no 
facis un altre espectacle com el darrer. No vas tindre prou 
amb Jackson?

―El pobre era un incomprès,  tingué una infància  prou 
dura i la fama no el feu feliç al cent per cent. A sobre, jo 
em vaig  passar  una mica traspassant-li  el  meu talent  i 
mira com va sofrir amb la seva dermis.

―Per això mateix el teu Pare t’ho prohibí. Que no ets un 
querubí per anar fent aquestes coses Miquel.

―Au va!  De  tant  poc  em va  servir  la  croada contra  el 
germanet  rebel?  Dóna’m  un  descans!  –vaig  respondre 
amb desgana.

―El teu Pare ja et recompensà, deixant-te baixat al segle 
XV, però et vas passar de llest i vas ser castigat per mig 
mil·lenni. –Em recordà el sabut d’en Pere.
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―Vinga! no m’ho digues com una cosa dolenta. Es que no 
vaig  fer  prou  bones  obres  quan  em  vaig  passejar  per 
Florència, Castella i la Provença?

―Home  i  tant  que  deixares  bones  coses  Miquel,  però 
també l’espifiares. 

―No crec que sigui dolent realitzar una gran obra com la 
Capella Sixtina sent en Michelangelo,  escriure un llibre 
famós  com  el  Quixot  amb  Cervantes  o  deixar  avanços 
mèdics com Nostradamus.

―Sempre tan optimista! L’únic que vas respectar fou el 
primer,  potser  per  anomenar-se  igual  que  tu,  però  a 
Cervantes  el  deixares  manc  quan  te’n  anares  a  fer  la 
guerra i l’últim d’aquests el deixares amb la ment massa 
oberta  i  començà  a  al·lucinar  amb  profecies  diverses, 
algunes no massa esbojarrades. 

―Van  ser  petits  errors  comesos  per  la  situació  que  es 
vivia.  La  temptació  de  guerrejar  en  els  humans  és 
inherent a la seva condició. Haver anat en contra d’aquest 
deure, haguera significat acabar la diversió molt d’hora. 
Així i  tot,  mira tot  el  que escrigué amb un sol  braç!  Si 
arriba a tindre tots dos, imagina’t!

―L’hagueres fet ambidextre? –Preguntà Pere amb sorna. 

―Potser. –Respongué cofoi.

―I amb Nostradamus, no obrares gaire bé amb el do de la 
clarividència. Massa indicis i avisos els deixares i no serví 
per evitar cap calamitat.

―Vaig fer un pas, ells eren qui decidien fer-hi cas o no. 
Tampoc pretenia descobrir els plans del Pare totalment. 
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―Amb  tot  el  terrabastall  que  provocares  amb  els  dos 
últims,  compren  que  el  Mestre  et  castigués  així.  Què 
t’impulsa a baixar de nou?

―Vaig  poder  gaudir  de  l’arquitectura,  l’escultura,  la 
pintura i la literatura en el meu primer viatge. Amb en 
Jackson,  la  dansa  i  la  música  foren  un  entretingut 
passatemps per oblidar el meu càstig. Ja he conegut totes 
les arts clàssiques i vull emprendre noves fites, però no 
trobo cap futur geni del setè art ara mateix.

―Miquel continua sent un nom famós. Però si no trobes a 
cap humà homònim a qui unir-te, per què penses baixar? 

―Als darrers dos segles, hi ha una nova activitat que crea 
més  passions  que  cap  disciplina  artística.  L’anomenen 
futbol.

―Vaja! Ara te n’adones? Aquests darrers anys humans, 
per Amèrica del Sud donen molt la tabarra que tenen un 
Déu entre ells  am aquesta qualitat.  Quina blasfèmia!  A 
sobre ara ha sorgit un altre del mateix origen, però aquest 
es  troba pel  Mediterrani,  que és el  seu Messies!  Quina 
bogeria!

―Això pretenc, anar al Mediterrani es la meva pròxima 
destinació.

―Però si aquest nou Messies no té el teu nom, ni cap dels 
seus propers tindrà un descendent amb el teu nom. Què 
pretens?

―Pretenc ser un deixeble per un cop. Estic avorrit de ser 
Mestre des del primer moment i instruir a la resta. Vull 
començar de zero, encara no he viscut aquesta sensació. 
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―No ho entenc Miquel, tu que has estat més que la mà 
dreta del  Mestre  durant mil·lennis,  darrerament no fas 
més que desobeir-lo. Tanta fe tens en els humans?

―Tu en vas ser un d’ells Pere.

―Ja ho sé i sé també que som capaços del pitjor, que no 
ens entenem i que sempre resolem els nostres problemes 
amb la mort i la violència. També pequem de covardia per 
escapolir-nos  d’allò  que  tard  o  d’hora  ens  arriba 
finalment. Jo en soc una mostra.

―No siguis tan dur Pere. Es cert que sou imperfectes i ho 
seguireu sent. Aquesta es la major virtut i el major defecte 
que us caracteritza. Ja fa temps que em vaig adonar i per 
això he baixat i he fet el que he fet. Per redreçar-vos una 
mica i endarrerir una mica l’autodestrucció que s’apropa. 

―Als  darrers  anys,  tothom amb qui  he compartit  raça, 
han  abandonat  les  creences  que  temps  enrere  els 
salvaren, ja no creuen en cap força divina i el Mestre ja no 
te gaires esperances en ells.

―I no creus que part d’aquesta deixadesa es part culpa 
teva? Amb els representants del Pare a la Terra que has 
elegit darrerament... L’última elecció fou funesta.

―No en vaig trobar millor... –Respongué tímid Pere.

―Això no t’ho creus ni tu. Tot es part de les ordres del 
Pare. Voleu començar la darrera festa prompte, no?

―No puc respondre’t això.

―Bo té igual. No puc quedar-me més temps amb aquesta 
xerrameca. El proper Miquel es a punt d’arribar al món. 
Digues-li  al  Pare  que  no  m’esperi  llevat.  Tardaré  unes 
dècades humanes a tornar! –Vaig dir mentre em llançava 
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a tota velocitat des de l’alta esfera celestial. No vaig sentir 
els  crits  desesperats  d’en  Pere,  en  pocs  instants  havia 
d’unir-me al Miquel que havia de nàixer.

―Ho ha sentit tot Mestre? No l’he pogut aturar.

―Té igual Pere. Has fet el que has pogut. D’haver volgut 
aturar-lo, ho haguera fet jo mateix amb facilitat, però les 
seves raons m’han convençut per concedir una prorroga a 
les meves figures de fang.

―De  veritat  vol  allargar  més  aquest  assumpte?  Cada 
vegada son menys qui segueixen la teva paraula. No es 
troba cansat?

―Ja ho sé Pere, però mentre hi hagi  un sol  ésser cada 
segle  humà  que  Miquel  consideri  íntegre,  donaré  una 
oportunitat  addicional  a  la  humanitat.  Per  cert,  ves 
avisant  a  Leonardo  que  tindré  que  ser  el  Mestre  d’en 
Miquel i que l’Adam tindrà un germà menut ben aviat. La 
seva feina serà mantenir-lo a ratlla. 

―Us preocupeu massa pel Miquel, no?

―No m’agrada que em diguin que soc un irresponsable 
Pere. Què et sembla si fem que neixi dintre la família de 
cognom Nomdedeu?

―Té vostè molt de sentit de l’humor, Mestre. 

FI
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