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EL  VIATGE  DE  DANIEL  HERRERA 
 
(RAPSÒDIES  DE  TRISTESA)  
 
 
 
1. La partida 
 
   En un viatge d’inquietuds 
   -d’amargors i vicissituds- 
   es traçà el llarg camí, 
   la cançò del meu trist Destí. 
    
     Balada nòrdica 
 
 
 Un vespre de tardor em somreia amb cert to d’ironia mentre 
passejava entre pensaments malenconiosos pel barri portuari del 
Serrallo. Un feble sol de color vermell es reflectia tímid en unes 
aigües tranquil.les i queia sobre les petites barques i uns altres 
vaixells de pesca que descansaven plàcidament. Era el meu lloc 
preferit per caminar, per oblidar-me dels habituals problemes de la 
feina. Veia com uns nens jugaven a pilota, com un jove pescador 
revisava llargues xarxes, com alguna parella avançava solitàriament 
en un lloc que invitava a la pau. Però jo, Daniel Herrera, només 
estava acompanyat de la meva inseparable inquietud i aquella volta 
que feia, no em tranquil.litzava en realitat. Era lògic, perquè abans 
d’una hora havia de trobar-me a bord del vaixell mercant, el 
“Lacius”, per realitzar un viatge. Encara recordava els darrers 
consells dels amics i d’un metge de la meva família, unes llargues 
vacances calmarien els meus nervis, alterats per disgustos passats i 
permetrien deixar de banda els problemes que em turmentaven 
constantment. De fet, poques coses agradables em retenien a la 
ciutat i en volia marxar aviat per oblidar les desgràcies. 
 Les primeres ombres de la nit ja sortien silenciosament per 
l’horitzó. Em dirigia al buc esmentat quan a la meva ment em venien 
històries sobre la mar. Potser pel meu caràcter malenconiós, la 
meva visió d’aquestes travessies es relacionaven amb naufragis, 
tempestes, motins, illes desertes, caníbals salvatges en jungles 
espesses, mort i desolació. I paradoxalment, em sentia atret per 
això, com si estigués obligat a viure aquestes situacions 
desesperades. No sé si era per la meva naturalesa de tristesa o per 
la clara marca del Destí, però al meu interior volia tenir aquelles 



experiències entre la tragèdia i la melangia. 
 Quedava poc temps i amb un pas apressat vaig deixar aquella 
zona per avançar pel costat dels enomes coberts del moll. No hi 
havia ningú pel lloc, només hi passava algun cotxe solitari de tant 
en tant. El “Lacius” m’esperava amb el seu aspecte imponent, la 
silueta del vaixell es retallava orgullosament entre la feble claror de 
la lluna, al Moll de Costa. Vaig pujar les escales i un mariner m’hi 
prohibí el pas. Els nervis em dominaren ràpidament mentre 
explicava que havia pagat el meu passatge i que coneixia al capità. 
Aleshores va aparèixer l’amo del vaixell, el Sr. Alvarez, un home alt i 
vell de cabell canós, el qual donà unes instruccions al mariner i em 
permeteren passar-hi. 
 -Només ha estat un malentès -em digué l’amo del buc-. No es 
preocupi de res més. 
 Un altre home m’acompanyà on seria la meva cabina i 
després de caminar per les entranyes del vaixell, em vaig instal.lar 
en aquella reduïda estança com un emperador al seu palau. Mentre 
treia la roba de la meva maleta per posar-la en un petit armari, 
notava que el “ Lacius” es movia. Sàlpavem a les nou de la nit del 
dia 18 d’octubre de l’any 1990. Quan vaig acabar d’ordenar una 
mica la meva habitació, vaig creuar una altra vegada els passadisos 
de la nau per pujar a coberta. La suau brisa de la nit m’acaronava el 
rostre agradablement i sentia en aquells moments una relativa 
quietud. Possiblement necessitava fer un viatge. Vaig veure el 
capità recolzat sobre la barana de proa i em vaig apropar per parlar-
hi una estona. Amb certa nostàlgia vaig observar molt allunyat el 
port, les siluetes d’altres vaixells i de les grues, i per sobre, les 
parpadellants llums de Tarragona durant la nit. 
 
 
2. Bufa el vent de la Mort 
 
   Lluitava contra la meva  sort 
   per allunyar-me de la Mort. 
   Però la desgràcia em perseguia 
   com els somnis de melangia. 
 
     La cançó del viatger 
 
 
 Per raons econòmiques hi ha una classificació en els bucs 
mercants, els de càrrega, els de passatgers i els mixtos. Actualment 
en el tonatge es demanen els primers, es a dir naus adequades per 



suportar travessies llargues i enormes càrregues. El “Lacius” reunia 
aquestes característiques i el seu objectiu era portar gra a Brasil. 
Una vegada al port de Rio de Janeiro desembarcaria i em 
defensaria en el país iberoamericà. Els dos dies següentes a la 
partida foren certament tranquils. Transcric les notes al meu diari 
que sempre portava a sobre. 
 19 d’octubre.- A una certa distància voregem les costes 
espanyoles. Hem navegat pel Golf de València i hem passat pel 
davant dels Caps de Sant Antoni i de La Nao per endinsar-nos al 
Golf d’Alacant. El capità m’ha comentat amb el seu habitual bon 
humor que no té gaire pressa per deixar la Mar Mediterrània. El 
temps és assolellat i no es nota la presència de la tardor. 
 20 d’octubre.- Som davant de les aigües andaluses. A les 
costes hi ha uns altres vaixells ancorats -entre ells petrolers. 
Continua fent un clima magnífic. Aquesta nit creuarem l’Estret de 
Gibraltar si no hi ha incidents. 
 21 d’octubre.- Avui, quan m’he llevat del llit, he comprovat que 
ja ens trobem a aigües de l’Oceà Atlàntic. El capità m’ha dit, mentre 
esmorzàvem, que havíem deixat les costes africanes feia quatre 
hores. Ara només m’acull el mar amb els seus amplis braços. He 
passejat per coberta tota la tarda i he intercanviat bromes amb 
alguns mariners, però de nou els nervis em turmenten. 
 22 d’octubre.- El dia es despertà cobert de núvols negres i 
acompanyat d’una mar alterada. Les onades anaven augmentant de 
grandària gradualment. El capità es mostrava intranquil perquè 
durant la seva llarga vida de viatges no havia vist mai una tempesta 
semblant. Quan queia el vespre, jo hi era al pont amb els 
comandants. En aquells instants començava una forta pluja. 
Després, a l’horitzó, la nit era interrompuda bruscament pels 
encegadors resplendors dels llampecs. El Sr. Alvarez donà les 
ordres pertinents, mentre el contramestre i el sobrecàrrec intentaven 
dissimular la por. Aleshores el capità em manà que marxès 
immediatament a la meva cabina. Vaig sortir del pont mentre 
m’agafava amb força a la barana, per no relliscar i no caure. 
L’ensordidor soroll de la tempesta esmussava els meus sentits. El 
“Lacius” s’havia convertit en una petita joguina davant de les 
gegantines onades que també escombraven violentament la 
coberta. Uns mariners em cridaven, però jo amb prou feines 
avançava per tancar-me en la meva estança sense escoltar-los. 
Malauradament no arribaria mai al meu desitjat destí, ja que una 
enorme onada es passejà cruelment per babord, on era en aquell 
moment, i la seva increïble força m’arrossegà fora del vaixell. per 
uns segons em vaig submergir en un abisme negre per tornar a la 



superfície. 
 
 
3. A bord del “Guatemala” 
 
   Errant vaig trepitjar un camí 
   de tristeses i alegries. 
   Encara recordo aquells dies 
   que marcaven la meva vida així. 
   
     Balada antiga 
 
 
 Segons després vaig pujar a la superfície per respirar-hi i no 
m’havia aturat mai a pensar que una cosa tan senzilla i normal es 
convertiria en un motiu d’intensa felicitat. Però em trobava envoltat 
per fortes onades, les quals per instants em submergien. El mantell 
negre de la nit no em deixava veure on hi era el “Lacius” i 
començava a perdre forces perquè mantenir-se sobre l’aigua en 
aquelles condicions era inhumà. De sobte, quan ja em semblava 
veure la Mort, una gegantina mola s’obria pas majestuosament 
entre les onades. L’alegria tornava al meu esgotat cos i renovava la 
lluita per ser vist. La gent del vaixell em va veure i sabia que en 
qüestió de poc temps descansaria en la meva confortable cabina 
del “Lacius”. 
 Em llançaren una corda amb una anella salvavides i m’hi vaig 
agafar com un amant a la seva estimada. Mentre em pujaven, el 
meu cos aguantà els forts cops de les persistents aigües contra el 
buc. I en arribar a coberta, els meves energies s’esvaïren com un 
somni feliç i em vaig desmaiar davant dels mariners. Abans de 
perdre totalment el sentit notava com era traslladat entre rialles que 
sonaven a les meves oïdes com burles sardòniques. Després vaig 
notar la comoditat d’un llit estovat. Aleshores uns somnis irreals 
colpejaren cruelment el meu cervell. Veia des de la coberta d’un 
altre vaixell amb més mariners com un punt de l’horitzó s’apropava 
lentament. Era una petita barca de fusta i en el seu interior es 
trobava una dona jove d’indiscriptible bellesa, de cabells llargs i 
daurats que encegaven la meva mirada i uns ulls rivals amb la mar 
blava. Portava com a roba una túnica blanca convertida en parracs. 
Després veia una goleta de fusta negra i veles destrossades que 
avançava lentament al nostre costat, mentre els cadàvers dels 
mariners ens saludaven macabrament. L’escena es tornava fosca 
per moments i veia com caminava amb certa cautela per un túnel de 



tenebres entre pedres relliscoses amb la dolça companyia d’aquella 
noia. Després ella i jo anàvem en una canoa per un riu subterrani. 
 Un cop brusc em despertà amargament. Mentre s’aclaria la 
boira dels meus ulls, vaig observar que davant meu es trobaven 
cares noves de mariners que no havia vist mai abans al “Lacius”. 
Quan vaig preguntar pel capità Alvarez, aquella gent es va riure. 
Avançà un d’ells i em digué davant de la meva sorpresa que em 
trobava al buc “Guatemala” i que ell era el capità Sánchez. Era un 
home alt, amb barba i amb mirada seriosa. Abans de marxar em 
recomanà que descansés ja que m’esperava una vida dura al seu 
vaixell. Vaig romandre al llit quatre dies, però el 26 d’octubre ja em 
volia aixecar i moure’m per coberta. Torno a escriure al meu diari el 
que passà durant la meva estada entre una gent desagradable. 
 27 d’octubre.- Avui he començat a treballat molt dur al 
“Guatemala”. Es tracta d’una nau d’origen llatinoamericà, legalitzada 
com a buc mercant (potser més petit que el “Lacius”), però en 
realitat es dedica al contraban d’armes i al tràfic de drogues. La 
seva tripulació de caràcter violent està fornada per delinqüents, 
presoners amotinats d’altres vaixells i, fins i tot, antics pirates d’illes 
asiàtiques. 
 28 d’octubre.- El contramestre, un nord-americà que es diu 
Powers dóna ordres contínuament i qui no les segueix rep fuetades 
davant de tothom al vespre, com a les travessies d’abans. De fet es 
murmura que ell és el qui mana veritablement al buc. 
 29 d’octubre.- El dia és magnífic però encara em costa 
adaptar-me a aquesta vida. Vull marxar del buc, però penso que 
això és una gran estupidesa ja que em trobo en ple Oceà Atlàntic. 
Com més a prop, tinc unes milles nedant si vull arribar a les Illes de 
Cap Verd. Un mariner m’ha comentat que Powers no em pot 
suportar i si d’ell depengués, ja m’haurien llançat per la borda. La 
meva vida perilla. 
 30 d’octubre.- Avui el capità m’ha donat un ganivet per 
defensar-me. M’ha dit que l’objectiu del “Guatemala” és portar un 
important carregament d’armes a uns guerrillers d’un arxipèlag que 
lluiten contra un govern dictatorial. Però abans ens aprovisionarem 
d’aigua i queviures a una altra illa. Allí és on em pensa matar 
Powers, i per això tinc jo aquest ganivet regalat pel capità. Després 
vaig saber per un mariner que el Sr. Sánchez tenia un interès 
perquè en la propera baralla guanyés jo davant del contramestre, ja 
que al vaixell es respirava l’atmosfera prèvia a un motí i si matava al 
nord-americà, l’altra facció no seguiria les idees d’un mort. Després 
el capità ja pensaria la forma d’eliminar-me si em volia convertir en 
el nou amo del buc. Estava rodejat d’envejosos i traïdors! 



 31 d’actubre.- El dia ha estat tranquil i sense cap novetat. 
Però la meva situació precària em preocupa. 
 
 
4. La princesa de la mar 
 
   Noia de la mar! 
   Princesa del meu estimar! 
 
     Anònim 
 
  
 El dia 1 de novembre sempre serà recordat per la meva 
imaginació perquè l’irònic Destí s’acomplia misteriosament. Al 
migdia, s’observava una barca petita i, dins d’ella, havia aquella 
noia rossa, desmaiada, que sortia al meu estrany somni. Els 
mariners cridaren al capità i baixaren per ordre seva un bot per 
recollir-la. Una vegada a bord fou traslladada a una cabina on va ser 
atesa per un home amb amplis coneixements de medicina. Després 
alguns li deien la princesa de la mar entre comentaris. 
 2 de novembre.- La noia es recupera lentament. Només patia 
símptomes de gana i petites ferides a la seva delicada pell d’ivori 
per la contínua exposició al sol durant quatre dies. 
 3 de novembre.- Avui m’ha tocat portar-li el dinar ja que la 
tenen tancada a la cabina com a pròpia mesura de protecció. Es diu 
Irina, és de nacionalitat anglesa i té un caràcter simpàtic i 
agradable. En el seu castellà m’ha explicat que és filla d’un milionari 
i que una tempesta la llançà fora del seu iot, la qual cosa no em 
crec ja que per la zona que esmenta no hi va haver cap tempesta. 
També m’estranya la indumentària que portava abans. Semblava 
venir de l’antiga Roma! 
 Aquella nit em disposava a dormir quan vaig sentir un crit 
esquinçador, sabia que Irina es trobava en perill i vaig sortir al 
passadís precipitadament mentre una cortina vermella es posava en 
els meus ulls. En entrar a la cabina vaig veure com Powers pretenia 
forçar-la. Els meus muscles es tensaren com cordes d’acer per 
defensar la noia i el meu puny colpejà primer el rostre de 
l’antagonista. El nord-americà va treure el seu ganivet com jo 
preveia i vaig esquivar les seves escomeses mortals. Però finalment 
vaig agafar el seu braç per obligar-lo a deixar la seva arma. Davant 
la meva pressió, l’enemic cedí i, després d’un fort cop, el 
contramestre va caure a terra. Mentre la noia m’abraçava, al llindar 
de la porta aparegué el capità amb cara impassible. Després de 



donar l’ordre per que tothom marxés al seu lloc, s’enfadà amb el 
mariner que s’havia deixat la cabina de la noia sense tancar, un oblit 
molt oportú per a Powers. 
 4 de novembre.- Avui fa un temps bo i Irina vol passejar per 
coberta. El capità li ha donat una mica de llibertat. S’ha aturat per 
agrair-me el fet de defensar-la a la passada nit davant de les 
envejoses mirades dels altres, sobretot del contramestre. El Sr. 
Sánchez ha ordenat que torni a la seva cabina mentre afegia que 
pensava demanar al seu pare un fort rescat si la volia veure de nou. 
 El 5 de novembre es despertà amb l’alegria dels mariners. 
Quan els raigs sortien per l’horitzó s’entreveia la retallada silueta 
d’una enorme illa que mai s’havia esmentat en mapes. El capità 
ordenà que baixessin quatre bots a l’aigua. Amb nosaltres venia 
Irina i no entenia el motiu ja que una dona en aquesta incursió 
s’exposava a molts perills. Poc després ja remàvem cap a un lloc 
d’aspecte inquietant. Trepitjàrem la càlida sorra d’una àmplia platja. 
Un paissatge de vegetació espessa, arbres gruixuts i palmeres 
s’aixecava imponentment. El capità dividí la gent en dos grups, uns 
anirien per l’aigua i la resta per fruits i caça. El Sr. Sánchez marxà 
amb els primers mentre jo pensava que a la nit, quan tornèssim 
només hi hauria un vencedor. L’altre grup, comandat pel 
contramestre, es dirigia a la selva, i entre ells, anàvem Irina i jo amb 
cert temor. 
 Avançàrem per unes hores entre aquelles plantes exòtiques. 
Un detall ens deixà bocabadats. Es tractava d’un home cobert amb 
pells que anava saltant entre les branques dels arbres, seguit 
d’unes mones, potser aquell ser perdut s’havia criat en un món 
salvatge. Continuàrem el nostre recorregut i, sense adonar-me’n 
Powers, Irina i jo ens quedàrem endarerrits mentre la resta dels 
mariners caminaven molt ràpids. De sobte entràrem a un enome 
clar de la jungla i vaig observar que els tres ens trobàvem sols. El 
nord-americà desembeinà una altra vegada la seva fulla davant d’un 
esglaitat crit de la noia. Jo també vaig mostrar la meva arma i el 
contramestre no pogué evitar un gest de sorpresa perquè es 
pensava que anava desarmat. Després d’uns minuts d’angoixa, el 
meu atac deixà de banda la seva guàrdia i ell retrocedí. Aleshores 
vaig veure com els seus peus eren engolits per l’herba. El meu 
antagonista s’enfonsava en una trampa d’animals salvatges i un 
espantós crit d’agonia ens deixà garratibats. Quan ens apropàrem 
contemplàrem amb horror el cos empalat de Powers en una terra 
entapissada de punyals. Allò era obra de mans humanes! 
 Vaig agafar la noia pel braç i caminàren per aquella selva. 
Amb les nervis ens perdèrem i amb el meu ganivet férem uns 



senyals als troncs per no fer voltes inútils al mateix lloc i decidir-nos 
per un únic sentit. Així passaren unes hores. 
 
 
5. Sonen un tambors llunyans 
 
   La jungla viu amb estrany ressò 
   i m’espera amb perills. 
   Escolteu la sinistra cançó 
   dels seus amagats fills! 
 
    Càntic de la selva 
 
 
 Anàvem de pressa ja que queia el vespre i el capità pensava 
abandonar l’illa per la nit. Després d’apartar unes herbes i plantes 
altes, vam veure la platja. Però en arribar, observàrem com el 
“Guatemala” s’havia convertit en un irònic punt a l’horitzó. Ens 
havien deixat! Irina es va asseure sobre la sorra i es posà a plorar 
mentre s’agafava als meus genolls. Jo restava decebut quan 
sobtadament s’escoltà un rítmic so de  tambors que venia de la 
jungla. La meva amiga i jo empal.lidírem de por en veure com de la 
muralla de vegetació sortien uns negres alts, coberts amb pells i 
armats amb llances. Els seus udols ens esquinçaven les nostres 
oïdes. De seguida ens lligaren les mans amb uns talls d’una planta 
humida que en secar-se més tard ens feia mal als canells. Després, 
entre espentes, caminàrem amenaçats al llarg de dues hores per un 
altre lloc de la selva fins arribar a un enorme clar on hi havia un petit 
poblat, protegit per una altiva estacada de fusta i canyes. Ens 
passejaren entre aquelles cabanes semiesfèriques de fang i palla 
per aturar-nos al centre, davant de les curioses mirades de dones, 
vells i nens. Els cabells daurats d’Irina els deixaven bocabadats. Un 
guerrer tocà la noia i, abans de que jo reaccionés amb els meus 
punys tancats, un negre gros i cobert amb una màscara l’apartà 
d’un cop. No enteníem què ens deia entre la salvatge remor mentre 
ens deslligaven. El sinistre so dels tambors seguia amb un ressò 
gairebé paradoxal. Després ens portaren a una enorme gàbia de 
barrots de bambú. Allí ens esperaven uns altres presoners coberts 
amb parracs. Eren cinc. 
 Quan ens tancaren i es marxaren, vam parlar amb un d’ells. 
Era alemany, es deia Otto Braun i es presentà com el capità del 
transatlàntic “Siegfried”. Ens enteníem gràcies al seu anglès, après 
a la seva infantesa. Aleshores em vaig quedar sorprés en escoltar el 



nom d’aquell buc. Fa dos anys aquest vaixell luxós realitzava una 
llarga travessia per arreu del món i davant de les costes antàrtiques 
desaparegué misteriosament. Es van enviar equips de socors però 
no es trobà res. Braun ens explicà que aquella nit xocaren per proa 
contra un iceberg prop del Mar de Wedell, dins del Cercle Polar 
Antàrtic i en meyns de mitja hora el transatlàntic s’enfonsà amb 
unes mil persones a bord. Ningú va rebre cap S.O.S. i els vint 
supervivents anaren a la deriva en dos bots salvavides. Els corrents 
els portaren després d’un mes de patiments a la mar a les platges 
d’aquella illa on caigueren presoners dels Lunga. Quan Irina 
preguntà on era la resta de la gent, el capità contestà amargament 
que l’esmentat poble realitzava sacrificis humans sota la llum de la 
lluna i una vegada al mes agafaven una víctima. La noia s’horroritzà 
i es posà a plorar al meu costat mentre jo començava a posar-me 
nerviós entre l’obsessiu so dels tambors. L’enigmàtica desaparició 
del “Siegfried” havia quedat esclarida i el seu naufragi em recordava 
la tragèdia del “Titanic”, l’orgullós transatlàntic que també va col.lidir 
amb un iceberg la nit del 14 d’abril de 1912, davant d’aigües de l’illa 
de Terranova. Moriren 1522 persones i els 705 supervivents 
tingueren millor sort en ser recollits pel buc “Carphatia”. Però no era 
el moment d’entregar-se a les llegendes romàntiques i a situacions 
dramàtiques passades ja que nosaltres vivíem la nostra història. 
 Braun em digué que, feia dies, quan un indígena els portava el 
dinar, el robaren dissimuladament un punyal i, després, amb molta 
paciència anaven tallant els durs barrots de bambú per les nits, 
perquè de dia corrien el risc de ser descoberts. Jo els vaig mostrar 
el meu ganivet i acordàrem que a les primeres ombres del vespre 
continuèssim la nostra tasca, amb més rapidesa. Ens portaren 
després unes safates amb carn picant i uns estranys fruits 
semblants a pomes i amb sabor àcid. Com Irina i jo no havíem 
menjat durant moltes hores aviat acabàrem la nostra ració. Així 
passà el dia 6 de novembre. Per la nit Braun i jo serràvem 
lentament els gruixuts barrots i quan ja estàvem cansats, ens 
rellevàvem per torns els quatre mariners mentre procuràvem al 
mateix temps no ser observats. 
 7 de novembre.- El dia és calurós. Però la nostra situació és 
desesperada ja que aviat vindran per una altra víctima. Avui, per la 
nit, el capità i jo seguirem la difícil feina del dia anterior. 
 8 de novembre.- Els Lunga s’han emportat aquest matí davant 
dels nostres atemorits ulls a un tripulant del “Siegfried” per a la 
immolació d’aquesta nit. La por i la incertesa del moment, abans de 
ser escollit per la cerimònia, no es pot descriure. Braun confia que 
avui cediran les canyes de bambú. En sortir la llum de la lluna, hem 



escoltat la remor sinistre dels nadius entre el llarg crit d’agonia del 
mariner. Irina s’ha desmaiat per tant horror. 
 9 de novembre.- Uns cops secs trencaren els maleïts barrots 
a la mitjanit. Amb prudència sortírem de la gàbia i ens endinsàrem 
entre les cabanes del poblat. Sortosament tothom encara dormia 
després de la cruel festa del dia anterior. Però en aquell instant, just 
al moment d’escalar l’estacada, un salvatge posà la mà sobre els 
cabells de la noia. Davant de l’esgarrifós crit d’Irina, el meu ganivet 
es clavà a l’abdomen del negre. Abans de caure a terra vaig 
prendre el seu matxet i una destral de pedra esmol.lada. La meva 
amiga començà a pujar ràpidament la muralla de fusta mentre es 
sentien udols de venjança pel poblat. Després vaig saltar l’estacada 
i ens endinsàrem per la jungla. Pensava que l’espessor de la 
vegateció ens allunyaria d’aquella tribu, però la meva il.lusió s’esvaí 
aviat. En la nostra fugida Irina ensopegà amb unes arrels, va caure i 
abans d’aixecar-se de terra, el meu matxet i el ganivet ja 
esquinçaven les costelles dels dos negres. Braun es defensava amb 
la destral robada i el seu punyal. Entre els crits de dolor, els Lunga 
anaven caient, però en venien més i sabíem que de seguida 
moriríem. De fet, una llança havia travessat el pit d’un mariner. En 
aquell instant, quan els nadius ens rodejaven, la brisa de la nit ens 
portà a les nostres oïdes un llunyà càntic que deixà paralitzats de 
terror als nostres enemics. 
 
 
6. Descanseu, fills, descanseu 
 
   Amb la seva hipocresia,  
   la viscosa serp 
   amargament em rep 
   en aquell ombríbol dia. 
     
     Anònim 
     
     
 Després, davant de la nostra sorpresa, els Lunga fugiren 
desesperadament entre els crits “Karak-Rur”, “Karak-Rur”, mentre 
escoltàvem com s’apropava aquella estranya melodia, cantada per 
un cor masculí. La solemnnitat d’algunes notes em recordava uns 
compasos del Cor dels Pelegrins de l’òpera de Wagner, 
Tannhäusser. 
 Entre la vegetació aparegué una comitiva d’encaputxats, els 
que entonaven la cançó. Els seus llargs hàbits de color vermell no 



ens permetien veure gairebé els seus rostres, però després ens 
fixàrem en els seves cares arrugades i d’un color molt fosc. El qui 
encapçalava el grup es presentà amb el nom de Laark- Murur i era 
l’amo d’una abadia no gaire lluny del lloc. Ens explicà en un castellà 
semblant al medieval que la resta de la comitiva i ell eren els darrers 
monjos que quedaven de l’ordre Lorark-Saiar per rendir culte al déu 
Kror. Vivien en aquell monestir abandonat i ens oferien la seva 
hospitalitat, ja que ens veien molt cansats. Mentre ens dirigíem per 
un camí ben traçat entre la selva, jo vaig agrair en nom d’Irina i els 
alemanys, el fet d’haver-nos salvat i donar-nos dinar i lloc per al 
descans. El monjo no deia res i després jo vaig contar les peripècies 
que ens havien portat a l’illa. En aquell instant, entre una muralla 
d’arbres, s’aixecava un monestir com l’aspecte majestuós d’un 
àliga, la construcció del qual em recordava l’estil gòtic a Europa. 
Part del’edifici es trobava en ruïnes. Entràrem per una porta enorme 
per creuar tot seguit un immnes pati. Pujàrem unes escales i ens 
endinsàrem en una gegantina torre de pedra amb finestres molt 
petites. Com l’amo dels monjos ens veia cansats, ens acompanyà 
directament a unes habitacions, que destacaven pel seu aspecte 
lúgubre i brut. 
 -Descanseu, fills, descanseu -digué Laark-Murur amb un 
somriure irònic mentre es dirigia a la porta. 
 No entenia d’on havia sortit aquella gent i, per tant, mostrava 
l’actitud d’un desconfiat constantment com feien Irina, Braun i els 
mariners. Però quan em vaig posar sobre aquell llit estobat, vaig 
dormir-me aviat. 
 Ens despertàrem al migdia del 10 de novembre, havíem 
dormit moltes hores perquè les necessitàvem de debò. Baixàrem 
per unes escales i entràrem a una immensa estança d’estructura 
quadrada, on ens esperava una allargada taula plena de safates 
daurades, de dinar. Mentre tastàvem una carn altament 
condimentada i un vi negre amb molts graus, aparegué al llindar 
amb pas orgullós Laark-Murur. Quan ens saludàrem, el monjo 
s’excusà per no acompanyar-nos a la taula. Vaig preguntar més 
coses sobre el seu culte a Kror i sobre aquella gent, però 
l’encaputxat es negà a contestar al.legant que a la seva ordre no es 
podia parlar gaire de les seves creences amb estrangers. L’individu 
marxà sobtadament, sense donar explicacions i, nosaltres, després 
d’aquell bon dinar, passejàrem pel claustre i el pati del monestir tota 
la tarda. La presència d’un altar de pedra amb baixrelleus de rèptils 
captà la meva atenció. Ens estranyà que la porta del mur de 
l’abadia fos tancada, però potser els monjos tenien por dels ferotges 
Lunga. No vam veure durant la resta del dia ni l’amo, ni els altres. 



Com ens trobàvem cansats, pujàrem a les nostres habitacions, 
sense sopar. Al dia següent pensàvem parlar amb Laar-Murur per 
agrair-li l’ajuda i per anar-nos-en. 
 Mentre dormíem, jo em vaig despertar amb una set 
abrasadora, potser era a causa de la carn del dinar. En aixecar-me, 
vaig observar que a l’altre llit no hi havia un mariner. Volia anar a un 
pou que hi havia al centre del pati per treure’n aigua i quan em 
disposava a sortir de la cambra, vaig sentir un crit ofegat. Em vaig 
apropar a una finestra allargada per veure davant del meu pànic 
com els monjos lligaven el tripulant a l’altar del pati. La fulla d’un 
punyal en les mans de Laar-Murur brillava sota la llum de la lluna. 
No em vaig quedar per contemplar la macabra cerimònia, perquè tot 
seguit vaig despertar els altres. Després de comprovar que no es 
podia fer res pel desgraciat, sortírem de la cambra per pujar unes 
escales. Des d’una finestra observàrem les gruixudes branques d’un 
arbre. Hi saltàrem desesperats  i a continuació baixàrem com a 
mones pel tronc. En pocs minuts ens endinsàrem corrent en la 
jungla, mentre les nostres atabalades ments lluitaven per donar una 
possible explicació als esdeveniments que vivíem amargats. 
 Aleshores aparegué una bèstia gegantesca per tallar-nos el 
pas. Es tractava d’una mena de rèptil viscós, semblant a una serp, 
però amb quatre potes d’au. Havia vist allò abans, als baixrelleus de 
l’altar de l’abadia. No reaccionàrem i el monstre s’abalançà sobre mi 
amb una rapidesa inesperada i jo, en la meva lluita per sobreviure, 
vaig treure el meu ganivet, mentre els seu anells m’envoltaven 
fastigosament. Les ungles dels seus dits es clavaven a la meva pell 
per fer-me sang. Amb una mà evitava que aquells ullals verinosos 
em mosseguessin, mentre l’altra enfonsava moltes vegades la fulla 
entre les escames. La criatura i jo rodolàvem per terra durant uns 
interminables segons d’angoixa. Quan l’estranya serp donà la 
darrera convulsió d’agonia, em vaig aixecar lentament i ple de suor, 
mentre s’apropava Irina per abraçar-me. Braun i els dos mariners 
encara seguien sense reaccionar. Aleshores vam ser testimonis 
d’una terrible tranformació perquè tranquil.lament, el rèptil es 
convertia en un monjo. Havia matat Laark-Murur! I encara 
m’assemblava escoltar amb cert to de cinisme la seva veu quan ens 
deia la nit abans: 
 -Descanseu, fills, descanseu... 
 
 
 
 
 



7. Les sinistres torres d’Alèria 
 
   Un món de regnes i crueltat 

marcà decissivament el nostre pasat. 
 
      Anònim 
 
 Durant quatre dies -de l’11 al 15 de novembre-, els nàufrags 
alemanys, Irina i jo caminàrem amb pressa per la selva, mentre les 
nostres robes es convertien en parracs en esquinçar-se en la 
vegatació. Descansàrem unes hores i a la nit amb torns de guàrdia; 
al matí prosseguíem el nostre recorregut entre la por i la incertesa. 
Des de qualsevol llloc de la jungla ens podia aparèixer la Mort sota 
la màscara dels Lunga, dels monjos Lorark-Saiar o qualsevol cosa 
pitjor. Ens alimentàvem dels fruits dels arbres i bevíem l’aigua d’un 
petit riu que ens acompanyava en certs trams. Però Irina, com a filla 
d’un millionari, no estava acostumada al nostre ritme i sovint ens 
paràvem perquè ella descansés una mica. Allò retardava més els 
nostres plans ja que volíem arribar aviat a una platja, construir-hi 
una rai, agafar queviures i marxar de l’illa. Mentre la resta també 
reposava, vaig avançar uns metres i després d’apartar unes fulles 
enormes, l’ombra de la sorpresa em dominà per uns instants. Al 
meu costat es trobava una àmplia calçada, semblant a la Via Appia 
de l’antiga Roma. Vaig cridar els altres per tal que veiessin el 
descobriment i es quedaren bocabadats. En aquella illa vivien més 
cultures i potser molt avaçades. 
 Seguírem per aquell camí enllosat i ben conservat entre la 
jungla i després creuàrem unes petits turons. Jo vaig pujar a un 
d’ells i un espectacle insòlit em donà esperances. Es veia una 
enorme vall rodejada d’aquestes petites muntanyes i al centre hi 
havia una emmurallada ciutat de torres resplendents. Quan la resta 
de companys van veure l’esmentat paisatge, baixàrem de seguida 
per la mateixa calçada, fins aturar-nos davant de les gegantesques 
portes del mur. Entre les inscripcions cuneïformes i baixrelleus 
recarregats d’algunes pedres es mostraven ciutats, exèrcits, 
guerrers errants, reis, dones formoses i batalles. Els signes com                    
em recordaven els estudis d’uns arqueòlegs per parlar d’unes 
troballes pertanyents a una època antiga, abans de la Prehistòria i 
en la qual ja hi havien regnes i ciutats. Després va haver-hi un 
cataclisme per tornar a l’Edat de Pedra. Escric aquí part d’aquelles 
investigacions que esmentaven el cruel i tirànic imperi de Tijània: 
 
 “...Antigament existí el gegantí imperi de Tijània amb la seva 



capital Alèria, que als seus moments d’esplendor, es convertí en un 
important centre dedicat al comerç i la cultura. Els seus temples i les 
seves torres resplendents són unes proves convincents. Després de 
contínues batalles arribaren a estendre els seus dominis des de les 
Muntanyes Lirjàker fins al Mar Occidental. Així conquerien els 
països d’Eslàkia i Turdènia a l’oest. Tarkena assolí lluirar-se de la 
invasió encara que havia de pagar cada any un fort tribut. La zona 
dels pantans Zorjalis no es pogué habitar per les seves males 
condicions. Amb l’ajuda de mercenaris eslakis, els tijanis iniciaren 
després els seus atacs contra Zarkèlia i aviat va caure, ja que 
aquest país no tenia fronteres naturals. Així, aquest imperi establí el 
seu segon centre de comerç a Kurm, que després seria la capital 
d’Eslàkia. 
 “A les voreres de riu Slaz es construiren petites ciutats que es 
dedicaren a la important activitat de venda de mercaderies 
exòtiques. Trancorregueren quatre-cents anys de domini tijani. Però 
l’imperi començà a debilitar-se, provablement pels continus atacs de 
Zarkèlia. Kaj, un regne bel.licós de l’est, veia amb pessimisme la 
influència de les tropes tijànies i donava armes i entrenaven a 
guerrers per lluitar contra l’enemic. Eslàkia i Turdènia decidiren 
establir un aliança en secret i es prepararen per llançar els seus 
exèrcits en un cop definitiu. Tarkena es mostrà neutral davant del 
proper combat que donaria la llibertat a aquells regnes. Després de 
la independència d’aquests dos països, les tropes passaren pels 
congosts de les Muntanyes Roges i, lentament, després de diverses 
campanyes i emboscades anaren dominant la serralada de Lirjàker. 
Els tijanis utilitzaren aquests cims com a barricades, però aviat els 
turdenis i eslakis sortiren d’aquelles zones abruptes i rodejaren la 
capital Alèria. Zarkèlia també s’uní a la rebel.lió i, després d’un mes 
de setge, la capital va caure. En aquella època governava la 
dinastia dels Eserejos, el darrer rei, Jareor V el Cruel, morí 
assassinat amb la seva família pels propis nobles de la Cort, abans 
de l’assalt del palau.” 
 
 Així acaba aquest fragment. Si jo em trobava en el que 
quedava de la seva capital, no m’ho podia creure. Ens va 
sorprendre el sinistre silenci que ens envoltava i l’estat 
d’abandonament, però com ja queia el vespre obrírem les portes per 
refugiar-nos en un edifici dels possibles perills de la nit. Les 
frontisses grinyolaven cruelment al lloc i entràrem amb certa por a la 
ciutat. Avançàrem pels carrers pavimentats entre cases pairals, 
durant una mitja hora, fins l’arribada de les ombres. Buscàvem amb 
rapidesa qualsevol lloc per dormir. Allò semblava abandonat feia 



segles. Sobtadament, Irina cridà i, en girar-nos, veièrem un guerrer 
alt, momificat, cobert amb una oxidada armadura i armat amb una 
espasa. Aturats per aquella visió triomfal de la Mort sobre la vida, la 
criatura caminava amb pas lent i trontollant. Ningú no reaccionava i 
el cadàver ressec alçà el seu acer. Aleshores d’un moviment ràpid 
el meu matxet tallà el seu coll. La mòmia decapitada movia 
desesperadament els seus braços després de deixar l’arma i a 
caure a terra entre forts tremolors. No ens trobàvem a un bon lloc i 
amb el nostre silenci decidírem abandonar la ciutat, ja que en aquell 
instant la jungla ens semblava més segura per descansar. 
 En observar les portes de la muralla, una barrera de soldats 
protegits amb cuirasses i armats amb allargades espases ens 
barreren el pas. Davant dels nostres ulls ens digueren en un 
castellà medieval que els acompanyèssim. Caminàrem per uns 
carrers i pujàrem pels esglaons de marbre d’un enorme palau de 
torres daurades. Creuàrem al seu interior per grans sales de 
columnes semblants a rèptils fastigosos fins arribar a una cambra 
entre torxes brillants. Allí es veia, assegut sobre un majestuós tron 
de pedra, un individu encaputxat. El rostre de l’home era jove i a 
través dels seus ulls s’observava una expressió venjativa. 
 
 
8. Qui ets, maleït? 
 
   Tornaré de les tenebres aviat, 

perquè ressorgeixi Tijània del seu passat. 
 
    La cançó de Sorlug-Aer 
 
  
 -Qui sou vosaltres? -preguntà l’individu en to ombríbol. 
 Vaig respondre en nom de la resta del gup i contàrem les 
nostres darreres aventures en poques paraules. El misteriós 
personatge no ocultà la seva sorpresa en comprovar que havíem 
fugit dels sinistres monjos. 
 -Veig que heu passat per moltes vicissituds -digué 
l’encaputxat després d’un maligne somriure-. Us trobeu ara al palau 
del rei-bruixot Sorlug-Aer i sou els meus presoners. Necessitem 
víctimes per als nostres rituals de nigromància. 
 -Qui ets, maleït -vaig preguntar davant de les seves paraules. 
 -Ja us he dit que sóc Sorlug-Aer i aquest és el meu imperi, 
despulles de la cruel Tijània. Vaig governar aquestes terres fa mil 
segles, però vaig morir jove d’unes febres. Els bruixots momificaren 



el meu cos i conservaren mitjançant la màgia negra els meus 
òrgans. Fa pocs mesos vaig tornar de les tenebres gràcies a 
aquests poders dels màgics. Encara recordo el despertar d’un llarg 
somni mentre queien les benes del meu cos. Ara governo aquestes 
ruïnes després de comprovar com un terratrèmol canvià la faç de la 
Terra. Els bruixots a les criptes volen donar novament la vida a 
mòmies d’antics guerrers i generals per iniciar la nostra 
reconquesta, però de vegades el ritual surt malament i alguns es 
passegen pels carrers de la ciutat  com el que heu matat abans. 
Sabem que amb els sacrificis humans tornarà a nèixer l’imperi tijani 
de les seves cendres i que canviarà la geografia actual de la Terra 
per la d’abans. Som supervivents d’una raça cruel i els monjos de 
Laark-Murur o els Lunga pertanyen a la nostra època i encara hi 
són. 
 Els alemanys, Irina i jo no podíem creure que érem entre gent 
d’una nació de sang i matances. El bruixot va riure per uns segons. 
 -Però estic ensopit ara i voldria divertir-me amb la noia que 
porteu amb vosaltres -digué l’encaputxat davant de la nostra 
creixent indignació-. Per Kror, el déu de les tenebres! No havia vist 
mai una dona de cabells daurats. 
 -Mai seré teva, monstre fastigós -manifestà ella orgullosa. 
 -No et pots negar als meus desitjos, petita, en el moment que 
puc controlar i dirigir els emissaris de les ombres i la seva màgia. 
Faràs el que jo et mani, estùpida. Jo, que he provat els petons 
dolços de les Arlègies, les dones-ocell. Ara descansareu unes hores 
a les masmorres i després, Irina, contemplarem com els teus amics 
són immolats davant d’un altar dedicat a Kror. 
 La noia s’abraçà a mí mentre els alemanys es disposaven a 
defensar-se. Els vaig dir que de moment no podíem guanyar però 
existien unes altres posibilitats. La conversa amb aquell ésser de les 
tenebres havia estat breu i cruel i en certs instants teníem 
problemes per comunicar-nos. Abandonàrem la cambra mentre 
Sorlug-Aer s’entregava a la lectura de llibres antics i pergamins 
referents a la màgia negra. 
 Mentre els guerrers ens portaven a les masmorres a través 
d’uns passadissos foscos i unes escales relliscoses, vaig colpejar el 
rostre d’un soldat aprofitant la inesperada reacció. Simultàniament 
Braun i els altres atacaren als seus antagonistes que aviat 
caigueren ferits sobre les lloses. No ens havien tret els ganivets que 
portàvem amagats dins de les nostres robes. Vaig agafar a Irina en 
braços com si es tractés d’una nena i ens endinsàrem per un altre 
passadís davant dels exasperats crits de la guàrdia. Sabíem que 
aviat tindríem un exèrcit de tijanis per capturar-nos. Una porta era 



tancada en una cambra allargada i per l’altre extrem es distingien 
les siluetes dels perseguidors. Erem atrapats en aquella sala! Braun 
observà que a un costat hi havia un pou. El diàmetre de l’entrada 
mesurava uns dos metres. Sense pensar-ho gaire, decidírem 
llançar-nos pel forat i les tenebres ens devoraren mentre anàvem 
caient. Després d’uns angoixosos segons xocàrem amb les aigües 
d’un riu subterrani. Però jo, incapaç de suportar més 
esdeveniments, em vaig desmaiar i abans de perdre el 
coneixement, uns braços m’agafaren. 
 Unes mans de porcellana acaronaven dolçament el meu 
rostre en despertar-me. Es tractava d’Irina i mentre m’aixecava, em 
digué que les aigües subterrànies ens havien arrosegat durant uns 
minuts fins aquella platja i que els alemanys estaven construint una 
rai per marxar. Vaig mirar com els dos supèrvivents i Braun anaven 
juntant troncs gruixuts i els unien amb lianes. Després de saludar-
nos els vaig ajudar però l’obra ja estava acabada. Irina reunia 
escassos queviures sense allunyar-se massa del lloc, aleshores el 
seu crit ens deixà sense reacció. Aparegueren com ombres 
repugnants un grup de guerrers tijanis. Ens disposàvem a atacar 
amb la pobre defensa dels nostres ganivets, però en aquells 
instants un horrible rugit ens deixà aturats per la por. Entre la 
vegetació un gegantí rèptil comemçà a esclafar els enemics amb les 
seves dues potes. Es tractava d’un Tyranosaurus-Rex, una criatura 
pertanyent a l’Era Mesozoica, concretament a període Cretàcico, es 
a dir, extingit fa uns 70 milions d’anys. Mesurava un sis metres 
d’alçada per setze d’allargada. Per llibres de Paleontologia sabia 
que era una bèstia voraç que s’alimentava de carn i, com a monstre 
sanguinari, la resta de rèptils el tenien pànic. A les seves dents de 
tretze centímetres residia la sevas violència. 
 No comprenia, lògicament, perquè la natura havia deixat allò 
viu, però aprofitàrem las seva intervenció i, enmig de la confusió i 
crits d’agonia; la rai, amb nosaltres dins, abandonà la platja mentre 
el rèptil devorava els guerrers. Uns enigmàtics corrents ens 
allunyaren de la badia i aviat la illa era un punt petit. Darrera 
quedaven les estranyes aventures que havíem viscut perquè ara la 
immensitat blava de l’oceà ens rebia fredament en un matí del 17 de 
novembre. Però vam comprovar que teníem pocs queviures i que 
tindríem problemes, ja que amb les presses no havíem agafat més 
substent. Potser trigaríem en ser recollits per algun vaixell i la 
incertesa ens desanimà per moments davant de la desesperada 
situació. Braun començà a dir improperis mentre Irina i jo ens 
abraçàvem a un racó de la rai. 
 



 
9. Dies d’angoixa 
 
   No conec la por. 
   Des de la meva infantesa 
   mai he viscut la feblesa 
   perquè tinc la força del meu cor. 
 
     Càntic del viatger 
 
 
 Segueixo contant al meu diari les nostres vicissituds: 
 18 de novembre.- La rai continua en la direcció establerta per 
Braun i els mariners ja que entenen de navegació. A torns agafem 
uns improvisats rems. La calor és forta i consumim massa aigua 
d’uns cocos i s’ha de racionar. 
 19 de novembre.- Avui feia mala mar i un cop d’aigua s’ha 
emportat els rems davant de la sorpresa dels mariners. Ara estem 
perduts! 
 20 de novembre.- Irina pateix un fort mal de cap, potser com a 
conseqüència del sol i la nostra situació. Mentre els altres dormien, 
ella m’ha confessat que m’estima i jo he promès que quan arribem a 
qualsevol port, viurem junts, lluny de la desgràcia. 
 21 de novembre.- S’han acabat els queviures i l’aigua! 
Confiem que aviat ens vegi un vaixell ja que no podrem aguantar 
gaire així. 
 22 de novembre.- Ha plogut una mica i hem recollit aigua als 
cocos com a recipients i la racionem. Braun llança cruels mirades a 
Irina davant de la seva por. La incertesa ens posa molt nerviosos i 
no tenim esperances. 
 23 de novembre.- El capità ha proposat una abominació sense 
nom. Ens hem de menjar un mariner per salvar-nos la resta. M’he 
negat i en barallar-nos amb els nostres ganivets ha caigut mort 
Braun. Ens disposem a menjar-lo, però abans hem llançat al mar el 
cap, peus, mans i entranyes i racionem la resta. 
 24 de novembre.- He obligat a crits a Irina a que mengi i ella 
amb plors m’ha obeït. No volia arribar a aquesta situació, però les 
circumstàncies ens ho demanen a la vida. Això em recorda la 
tràgica història d’un avió que s’estavellà als Andes al 1972 i per 
sobreviure els passatgers... Es menjaren els seus morts! Deu 
setmanes després uns supervivents arribaren a un poblat andí i un 
equip d’ajuda rescatà la resta (14 persones més entre muntanyes i 
neu). Aquell fet fou molt comentat i despertà polèmiques. 



 25 de novembre.- Ha plogut i hem emmagatzemat més aigua. 
 26 de novembre.- No hi ha cap novetat, però ens sentim més 
dèbils. 
 27 de novembre.- S’han acabat les racions i amb l’aigua 
només sobreviurem unes poques hores. 
 Sortosament, al migdia del 28 de novembre, es distingia a 
l’horitzó la figura d’un vaixell. Cridàrem entre la desesperació i la 
bogeria i, una hora després, ja estàvem descansant a unes cabiens 
del “Casius”, un buc manat pel professor Antoni Ventura, un 
milionari dedicat a la investigació de misteris i recerca d’antics 
tresoss. Mentre ens recuperàvem lentament durant les dues 
setmanes següents, el vell i jo parlàvem del seu darrer objectiu: 
trobar les riqueses de Muur-Sark, un pirata que va existir a una 
època antiga, possiblement contemporani a l’imperi tijani i tenia 
certes pistes, però no explicà res més. Lògicament i, d’acord amb 
Irina i els alemanys, callàrem les nostres aventures en aquella illa, 
mentre comprovàvem que érem davant d’un altre personatge 
convençut fermament en les noves teories històriques. 
 Però el Sr. Ventura també era reconegut per una expedició, 
dos anys abans, quan s’internà amb uns científics a una selva 
africana, prop de Kenia. Segons diu un supervivent, veieren una 
gegantesc cràter de cent metres de diàmetre, obert per la caiuguda 
d’un enorme OVNI fa segles i, una milla al nord, hi havia el cos 
adormit d’un individu de dos metres d’alçada, semblant a un guerrer 
germànic, amb un casc que cobria el seu rostre, una cota de malles, 
una llança i una espasa. Els negres del paratge el veneraven com a 
un ídol més. Quan era transportat per al seu estudi, la cosa recobrà 
la vida en un macabre combat de caos i sang entre els 
expedicionaris. Posterioment Ventura ha negat aquells 
esdeveniments i el supervivent morí misteriosament a un hospital. 
Es murmura que l’Administració, degudament controlada per 
personatges influents, amagà moltes coses sota un munt 
d’expedients. Realment aquell professor era enigmàtic i, arrosegats 
pels objectius d’una nova incursió, Irina i jo ens sentírem encara 
més angoixats. Però ella i jo havíem patit les mateixes peripècies i 
la invencible flama de l’amor no ens podia separar. Aquella nit, 
després de sopar, la meva estimada de cabells daurats i jo ens 
entregàrem a una vetllada de passió. Al dia següent érem a coberta 
entre riures, bromes i coses pròpies de dos cors enamorats, però 
com ja sabeu, l’alegria és sempre breu. 
 12 de desembre.- Hem desembarcat en una altra illa poblada 
de vegetació, probablement no gaire lluny de les Illes Georgies del 
Sud. Però Ventura no parlà de les seves intencions. Hem deixat la 



platja per avançar a través de la selva un reduït grup de científics, el 
professor, Irina i jo. Hem descansat en un clar petit on muntàrem un 
campament per passar-hi la nit. 
 Quan ens disposàvem a dormir, sentírem un esgarrifós crit de 
guerra que ens deixà bocabadats. De fet, jo en arribar a la platja, 
em feia l’efecte que era observat tota l’estona. Uns expedicionaris 
agafaren els seus rifles i de les ombres de la vegetació sortiren 
unes fletxes que es clavaren als seus pits. L’acció fou ràpida i quan 
ens n’adonàrem només quedàvem en peu el professor, Irina i jo 
perquè no teníem les  armes degudament a punt. Aleshores dels 
arbres sortiren un nombrós grup de dones amb espases i protegides 
per cuirasses. Unes altres portaven arcs i fletxes. Abans ens 
rodejaren i la més altiva es va apropar mentre Irina empal.lidia i es 
desmaiava. Reconec que veia a la noia nerviosa també des de 
l’arribada a l’illa. 
 -Em dic Soia, estrangers, i sóc l’estratega que dirigeix l’exèrcit 
de les Aar- Gokar -digué la dona mentre es treia el casc i la seva 
cabellera rutilant de color negre queia sobre la seva espatlla.- Ah! Si 
tenim una petita sorpresa! Irina, la que havia fugit, ha tornat amb 
nosaltres! Veniu! Sou ara els meus presoners. L’emperadriu Aloisa 
estarà contenta. 
 Sense entendre què passava vaig recollir en braços la meva 
stimada i abandonà tothom aquell lloc. Seguírem un tortuós camí 
entre la jungla durant una hora i després entràrem per una cova al 
peu d’una abrupta serralada. Sota la llum de les torxes caminàrem 
per un ampli passadís durant uns minuts amb certa por fins arribar a 
una gegantesca volta. No podíem descriure la nostra sorpresa el 
professor Ventura i jo! 
 
10. Regne de tenebres 
 

La rivalitat m’aguarda amb desesperació. 
   Contra mi veniu a lluitar! 

Jo, que mai he conegut la rendició 
   i que em vull defensar. 
   
     Balada nòrdica 
 
 Allí, a les entranyes de la muntanya, es trobava una ciutat 
d’altives muralles i palaus orgullosos. Baixàrem per unes escales 
mentre Soia ens deia que érem al petit regne de les salvatges Aar-
Gokar, conegudes així pel seu crit de guerra. Entràrem al centre i 
dels edificis sortiren dones amb la sorpresa dels nous presoners. 



L’estratega continuava explicant que tenien homes a les masmorres 
i només eren utilizats per que elles tiguessin filles i els nens i homes 
restessin en pressó després. Quan entràrem al majestuós palau de 
marbre, Irina despertà i en creuar moltes cambres arribàrem a la 
sala del tron, on la cruel emperadriu Aloisa, una noia alta de cabell 
negre, ens va rebre amb rialles. Després de presentar-nos, aquella 
dona avançà. 
 -Ara sou els meus presoners i Irina, la que havia de ser 
emperadriu d’aquest regne morirà. Em dic Aloisa i tinc més de mil 
anys però els poders de les ombres em mantenen sempre jove per 
un abominable pacte establert. He vist com dues dinasties pujaven i 
queien posteriorment. No volia ser un cortesana més i els emissaris 
de les tenebres em donaren força per derrocar a Irina. Quan la vaig 
buscar a les seves cambres, ella ja havia fugit de l’illa en una barca, 
però el Destí ens ha tornat ha reunir. 
 Mentre començava a assimilar on érem, em vaig assabentar 
del misteriós origen de la meva amiga. encara que ella m’hagués 
amagat el seu passat, jo continuava estimant-la inexplicablement. 
Aloisa ordenà que ens portessin a les masmorres. 
 13 de desembre.- Presoners una altra vegada, només ens cal 
esperat el pitjor. Irina m’ha demanat perdó per l’engany i jo em 
mostro més amable amb ella. La seva seguretat perilla. Ventura, en 
canvi, està content per conèixer més civilitzacions i espera contar 
tot quan sorti amb el seu estúpid optimisme de sempre. 
 14 de desembre.- Avui, una Aar-Gokar s’ha compadit de la 
nostra sort i ens ha alliberat. Ens ha donat queviures per uns dies. 
Avancem Ventura, Irina i jo per un llarg passadís de tenebres entre 
cel.les i ossades humanes. 
 15 de desembre.- Entrem a un laberint de coves i tombes, 
possiblement molt allunyat dels fonaments de la ciutat. Ventura 
afirma que allò pertany a una altra cultura que no té res a veure 
amb les Aar-Gokar. 
 16 de desembre.- Continuem baixant ara per un tram 
interminable d’esglaons. Tenim por ja que les torxes ens il.luminen 
poc. 
 17 de desembre.- Seguim el misteriós trajecte d’escales. 
Debem d’estar a molts quilòmetres sota el mar. 
 18 de desembre.- Hem arribat a una enorme cova plena 
d’aigua. Allí hi ha una galera de fusta podrida. Ens apropem amb 
pànic a un replà on cadàvers momificats de benes polssegosses 
descansen asseguts en trons de granit al costat d’unes arques. 
Quan Ventura les obra fa crits d’alegria. Ha trobat el famós tresor de 
Muur-Sark! En la seva bogeria es riu de les mòmies i sentim amb el 



nostre horror una veu d’ultratoma que diu: -Demà despertarem. 
 19 de desembre.- Avui quan marxàvem, Ventura ha agafat un 
munt de monedes d’or i argent. Aleshores... Les mòmies s’han 
aixecat i es disposen a matar-nos per robar-les les seves 
pertenences. Correm fins a unes barques amb rems... Ventura cau 
sobre la pedra humida i només podem escoltar els seus crits 
d’agonia mentre Irina i jo ens allunyen per una altra cova amb la 
barca. 
 20 de desembre.- Seguim el nostre recorregut. No ens cal 
rems ja que el mateix corrent del riu subterrani ens arrosega. 
 21 de desembre.- Continua el trajecte a una velocitat 
vertiginosa que augmenta gradualment. Observem que la cova té el 
pla inclinat i per això ens endisem a les entranyes de la Terra amb 
aquesta rapidesa. 
 22 de desembre.- Prossegueix el viatge i s’han acabat els 
queviures. L’embarcació amenaça amb bolcar-se. Segons els meus 
càlculs hem de ser a cents de quilòmetres sota Argentina. 
 23 de desembre.- Veiem una llum a un extrem... Continuem... 
Sortim fora de la llarga cova! Hi ha sol, núvols, aire, una platja i el 
mar. La Terra és buida i les desgavellades teories de l’alquimista 
Arne Saknussem exposades a la novel.la Viaje al centro de la tierra 
de Jules Verne no són fantasies. Ens dirigim a la badia, encara 
arrosegats pel corrent. Però em aquests moments apareix a la platja 
la gegantesca figura d’un gorila momificat i amb la seva resseca mà 
ens vol agafar... 
 
 Nota final: Daniel Herrera fou trobat en una barca per vaixell 
“Marcus” a prop de les costes argentines. Portava el seu diari de 
viatge complet. Traslladat a l’hospital de Buenos Aires hi morí dies 
després víctima d’unes misterioses febres i en la seva agonia 
parlava de monstres fantàstics i de la seva Irina. S’ha decidit 
publicar les seves anotacions però quan iniciàrem la nostra tasca, 
algun havia arrencat oportunament els fulls del final. No comprenem 
perquè es vol amagar la resta del diari que pot ser d’interès per a 
viatgers i aventurers, però mentre esperem trobar-lo, agraïm de 
moment la col.laboració d’una revista, per publicar-lo. 
 
 
    Francesc Xavier Parera Gutiérrez 
 
 


