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IMPERATRIX  ROMAE  

 

Preludi 

     

    -Benvingut a casa meva, doctor Arnau! 

    D’aquesta manera em va rebre el professor Vila a la seva llar, 
situada als enfores de Mont-roig, en una nit plujosa i desagradable 
d’hivern. Passàrem a la sala, plena de llibres, papers i armaris vells. 
Ens vam asseure davant d‘una taula de roure, sobre la qual hi havia 
una enorme caixa d’ivori que destacava pels seus delicats 
baixrelleus tallats segurament per l’experta mà d’algun artesà de 
l’antiga Roma. 

    El Sr. Vila em va servir una beguda. 

    -Suposo que l’assumpte serà seriós -vaig dir després de beure. 

    -Ho és -afegí l’home aparentment tremolós-, ho és, amic meu. Si 
no fos així, no t’hauria despertat en una nit com aquesta. 

    -Bé, digue’m el motiu , estic intrigat. 

    -No tan de pressa. Recordes fa quatre anys, quan el professor 
Barea descobrí entre unes monedes inques, uns sextercis romans? 

    -Es clar! Hagué molta polèmica. 

    Vaig somriure i vaig agafar el meu got per tornar a beure. Després 
vaig prosseguir: 



 

 

    -Segons diu la seva teoria, els romans havien sortit dels seus 
límits coneguts, havien creuat les Columnes d’Hércules, es a dir 
l’actual Estret de Gibraltar, travessaren l’Oceà Atlàntic i arribaren al 
continent americà, abans que els vikings i Colon. Quan ho expossà a 
aquell congrès, la resta d’arqueòlegs començaren a cridar, a riure i a 
dir-li boig i ell abandonà la sala indignat. Però...Per què em parles 
d’això? Ningú vol recordar al pobre senyor Barea, el qual després 
va desaparèixer misteriosament. Déu meu! Joan! Per què esàs tan 
empal.lidit i tant tremolós? 

    -Bé -continuá Vila fent un esforç per calmar els seus nervis-. 
Recordes quan es descobriren aquelles ruïnes romanes? 

    -Sí, pertanyien a la vila romana d’un tal Lucius Servius, un 
conegut poeta. Es veieren les seves restes als enfores de Mont-roig i 
era la casa de descans d’aquest home, amic dels emperadors Tiberi i 
Calígula. Però, no se sap com, va caure en desgràcia durant el 
govern del segon emperador abans de que fos assassinat i es retirà 
aquí. M’estranya, fins i tot, que no s’hagués suïcidat com ho feren 
els homes importants de Roma quan perdien el seu honor. 

    - Veig que estas ben assabentat. 

    Vaig seguir amb certa ironia: 

    -La meva professió d’arqueòleg també m’obliga a estar en 
aquests assumptes -vaig afegir- Continua... si us plau. 

    -Les excavacions prosseguiren -digué Vila amb un aclaparador to 
de veu-, i a les cambres subterrànies es descobrí aquesta caixa 
d’ivori. Què veus en ella? 

    Vaig fixar la meva mirada sobre la tapa i vaig llegir en llatí cult 
Imperatrix Romae o Emperadriu de Roma. 

    -Els dibuixos pertanyen a l’art dels escultors romans durant 
l’època de Tiberi i Calígula -vaig respondre de seguida-. Es veu ben 
conservada. 

    Vila agafà la caixa, començà a tocar una filera de vuit cranis 
petits i allò s’obrí impulsat per un misteriós cop. Vaig observar al 
seu interior uns polssegossos pergamins conservats en excel.lent 
estat i això em causà sorpresa. Després em vaig fixar en una prima 
capa d’argila que es deia caolín, la qual era un bon aïllant per 
protegir continguts tancats durant molt temps. 

    Vila agafà els rotllos i els mostrà. Era la mateixa lletra de Lucius 
Servius i es tractava d’un llarg text en prosa. 

    -M’estranya que sigui escrit en aquest estil, quan normalment els 
autors llatins  escrivien els seus tractats en vers -vaig continuar. 

    Era curiós perquè a l’encapçalament figurava el mateix nom; 
Imperatrix Romae. 

    -Em pots dir què és això, amic meu? -vaig preguntar amb una 
arrasadora intriga. 



 

 

    -Pot ser la resposta -o més bé- la prova que voldria tenir el Sr. 
Barea quan exposà les seves teories dels romans a Amèrica en 
aquell maleït congrès. 

    Els meus ulls reaccionaren amb sorpresa... 

    -Estan traduïts? -vaig preguntar interessat. 

    -Sí -afirmà Vila més tranquil-, això ha estat la meva tasca durant 
aquests darrers mesos, i amb aquest motiu vaig deixar les classes 
d’Història al col.legi del poble. Ara he acabat i tornaré al meu 
treball. 

    I a continuació s’aixecà de la seva cadira i obrí un petit armari per 
prendre un munt de folis mecanografiats. M’ho donà. 

    -Vull que ho llegeixis i quan acabis, m´escriguis per respondre’m 
-seguí ell. 

    -Em pots dir almenys de què es tracta? -vaig preguntar. 

    -Es un viatge, un llarg viatge, amic meu, una aventura èpica que 
el mateix Calígula negà després i per això causà  la desgràcia 
d’aquest poeta. M’agradaria que quan acabessis la lectura fessis uns 
mapes detallats sobre el trajecte. 

    -Dona-ho per fet -vaig cloure mentre deixava els importants 
documents per tancar-la. 

    -Després d’això, la resta de les nostres investigacions tornaran a 
ser comentades i localitzarem al Sr. Barea, el qual també va 
desaparèixer amb aquestes monedes romanes i inques. 

    -D’acord. Ara marxaré a casa i demà al matí, començaré la meva 
tasca. 

    Ens acomiadàrem i jo vaig portar sota el braç la caixa d’ivori, els 
pergamins i els folis. Vila semblava més tranquil al llindar de la 
seva porta. La pluja  s´havia calmat i jo a les quatre de la matinada 
tornava al meu petit apartament a l’altre extrem de Mont-roig. 

    Em volia anar al llit aviat per recuperar la son perduda però la 
curiositat em devorava lentament per dins, per tant vaig encendre la 
llum i vaig començar a mirar els pergamins i els folis traduïts: 
Aleshores, em vaig trobar amb uns esdeveniments inesperats.... 



 

 

  

    Recordeu, oh emperador Caracalla, que entre els regnats de 
Tiberi i del seu abominable nét, Calígula, hagué un important 
guerrer kossetani que es deia Reivax, el qual, junt amb la 
princesa-pirata Tirza, navegaren amb les seves naus com cignes 
orgullosos i anaren més enllà de les Columnes d’Hércules per cercar 
un inmens tresor. 

Però la traició i la maldat seguiren el seu recorregut d’incertesa i van 
conèixer molts perills. Ah, senyor, si tornessin aquests mítics 
temps! 

Ara, permeteu-me contar aquestes històries de lluites i amors, 
perque sempre es recordaran, fins i tot quan Roma desaparegui i es 
converteixi en ruïnes per donar pas a noves èpoques d’estranyes 
civilitzacions.  Perquè els vents de la Mort i la Desolació tornaran a 
bufar sobre nosaltres i als moments difícils haurem de pensar en la 
llarga aventura de Reivax i Tirza en mars i terres desconegudes per 
animar-nos... 

 

                                           El somni de Titus Lacius 
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DAVANT DE L’EMPERADOR!  

 

 

 

                               I amb trista amargor 

                               l’abatut presoner 

                               fou portat davant de l’emperador 

                               com a les galeres el mariner. 

 

                                               Lucius Servius. Cant II 

 

 

    -Es aquest el rebel? 

    La pregunta de l’emperador Tiberi tenia un estrany ressó dins 
d’aquella cambra, entre allargats cortinatges de color púrpura i 
altives columnes de marbre. Fins i tot els centurions que portaven 
lligat de mans a un presoner dubtaven d’aquell home sagaç, ara 
convertit en un ésser envellit i prim. Però als seus ulls encara hi 
havia la brillantor dels governants al poder. 

    El captiu tenia una gran alçada, portava els cabells i barba negres 
de molts dies sense tallar . Cobert de parracs, la seva pell de bronze 
es quedava marcada pels seus muscles quan intentava trencar 
aquells lligams de les seves mans. La seva mirada era el reflexe de 
l’odi i del rancor per a Roma. Hi eren al seu costat els soldats que el 
vigilaven constantment i l’ombríbol Marcius, el general que l’havia 
capturat. 

    -Torno a repetir la meva pregunta -digué l’emperador davant del 
molest silenci-. Es aquest el rebel? 

    -Sí -afirmà Marcius orgullosament com el caçador que mostra la 
seva peça als seus amics-. Ens va costar agafar-lo, però aquí hi és. 
Intentava reunir un altre cop els esclaus per saquejar els pobles 
propers a Roma. Una meuca, la seva amant, l’ha traït i gràcies a les 
seves informacions el localitzàrem a una cabana, prop de riu Tíber 
i... 

    -Calla, Marcius! Quan comences amb els teus discursos em 
provoques marejos. 

    L’emperador Tiberi mirà al presoner i preguntà: 



 

 

    -Com et dius? 

    -Els homes m’anomenen Reivax -respongué el captiu amb cert 
aire d’arrogància. 

    -I volies llançar-te contra la poderosa Roma, gran estúpid? 

    -Potser algun dia ho hauria aconseguit, però la traició sempre 
beneficia el vostre imperi de sang. 

    -Per Júpiter! Com t’atreveixes a parlar així al diví emperador? 
Sóc Tiberi. Si no hagués estat generós amb tú, no t’hauria rebut ara i 
ja hi series remant a les galeres. 

    Aquelles paraules pujaren de to, però el foc de la venjança no 
disminuïa als ulls del presoner. 

    -Imagino que acabaré igualment davant d’un rem la resta de la 
meva vida, per tant és una veritable estupidesa portar-me fins aquí 
-digué Reivax-. A més a més, no crec en la vostra divinitat, sóc un 
descendent del poble kossetani i nosaltres adorem a Kronos, Ishtar, 
el déu Sol i la deessa Lluna. 

    -Ets tant arrogant com els cristians -contestà Tiberi-. Potser aniràs 
com a aliment dels lleons. 

    Marcius va interrompre a l’emperador dient: 

    -Es una mort ràpida, molt ràpida després de cremar i saquejar els 
nostres magatzems de gra, alliberar presoners i arrasar poblats... Es 
murmurava que havia pactat amb les salvatges tribus dels germànics 
per invadir Roma. 

    -Es cert això? -preguntà Tiberi mentre dirigia la seva mirada al 
kossetani. 

    -Sí -contestà Reivax-. Havia reunit quatre mil esclaus, pensava 
travessar el Rin i parlà amb els bàrbars de Hagen i Gunther. Si no 
fos per aquella meuca... 

    -Reconec que tens valor i ets emprenedor, però davant de Roma 
no pots fer res, amic. La seva torxa mai s’apagarà i continuarà 
il.luminant els nostre pobles conquerits. 

    -Si hagués creuat els boscos germànics... 

    -Però no has pogut perquè vas contar els teus plans a aquella noia, 
que en realitat era una bona espia al nostre servei. Ets un idiota, gran 
Reivax! 

    -No em diries això si fóssim sols i armats amb espases. 

    Però després de les paraules del guerrer, Tiberi va riure davant de 
la indignació del kossetani. 

    -Què et pensaves que eres? Un nou Espartacus? Recordes com va 
morir? Amb la terrible crucifixió, per rebel.lar-se contra Roma. I els 
seus esclaus moriren com ell a la Via Appia. 



 

 

    -I abans Espartacus fou traït també. No ho oblideu! 

    -Ets un maleït arrogant! Centurions! Porteu-lo a galeres. No et 
convé una mort ràpida com diu Marcius. Ara el Mare Nostrum serà 
la teva gran tomba, oh, rei dels esclaus! 

    Tiberi començà a riure un altre cop mentre Reivax era arrosegat 
pels soldats. A la cambra es quedaren només l’emperador i el 
general. 

    -Per portar-me a aquest home perillós, tindràs la teva vila de 
descans prop de Tarraco, un lloc tranquil -digué Tiberi mentre 
s’asseia fatigosament a una gruixuda cadira de roure. 

    -Sembleu cansat! -exclamà Marcius amb aire preocupat. 

    -Sí, em sento vell, vell i esgotat. La meva mare, l’astuta i intrigant 
Livia em donà l’imperi i, després,de governar-lo amb mà ferma, em 
sento malament. 

    -No us preocupa això. 

    -També tu ho saps? 

    -Sí, es tracta de la famosa princesa-pirata Tirza, que aborda amb 
les seves galeres negres les nostres naus mercants al Mare Nostrum. 

    -Sí, sí, tens raó. Si almenys la tinguérem capturada... Per Júpiter! 
Això seria un doble triomf per a l’imperi. 

    -Les nostres trirrems de guerra estan escorcollant el mar, però no 
troben els seus vaixells. 

    -Sí, sembla com si s’hagués esvaït, com la boira de l’hivern. 
Quan la trobeu... No cal que la porteu aquí... Mateu-la al mateix 
abordatge i llanceu el seu cor a les aigües. 

    -D’acord. 

    -Ara... Marxa’t! Vull estar sol! 

    El general abandonà la cambra i quan travessava els passadissos, 
es trobà amb un jove alt, de cabell ros i arrissat. 

    -Marcius -digué l’home-. Hi es el meu avi a la seva cambra? 

    -Sí, Calígula -va respondre el romà, però m’ha ordenat que ningú 
el molestés, vol quedar-se sol en aquests moments. 

    -A mí, segurament, em rebrà, perque sóc el seu nét preferit i, 
amés a més, seré el futur emperador de Roma. Per cert, he vist al 
famós kossetani que heu capturat. Els centurions el portaven lligat. 
Heu servit bé als interessos del meu oncle. Segurament us haurà 
recompensat. 

    -Agafar a Reivax ens ha costat, però ara anirà a galeres com a 
càstig. 



 

 

    -A galeres? Millor seria deixar-lo en un illot desert, que amb 
quinze minuts ja s’hagi recorregut tot el lloc. 

    -No, potser  els seus amics rebels l’alliberarien i tornarien a ser 
com abans. 

    -Teniu por del presoner? 

    -No, però davant d’un rem no aconseguirà sobreviure més de vuit 
anys. 

    -Quina llàstima! 

    -I si és ajusticiat davant de tothom, crearem un nou mite i més 
seguidors de la seva causa. 

    -Continuo dient que és una veritable llàstima. 

    Les paraules carregades amb un accent ridícul ressonaren a les 
oïdes del general com forts cops d’incoherències. S’acomiadà 
d’aquell personatge desagradable, mentre somiava en anar a aquella 
vila de descans a Tarraco. Hi seria molt lluny de Roma si pugés al 
poder el boig Calígula i el seu cap no correria perill. 
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LA BRILLANTOR DE LA VENJANÇA  

 

 

 

                  La meva espasa és vermella,  

                  i, ara ella, 

                  farà la seva tasca en la matança. 

                  Es el meu somni de venjança! 

 

  Lucius Servius. Cant XIV 

 

    Marcius es trobava ajegut sobre una otomana de color carmesí i 
els seus acerats ulls contemplaven el pàl.lid fulgor de la lluna que 
s’introduïa a través d’una àmplia finestra. Havien transcorregut dos 
anys des de la seva tranquil.la retirada a aquella casa, regal de 
l’emperador Tiberi per capturar un rebel perillós. 

    Però el romà de noble llinatge estava neguitós, com si en 
qualsevol moment esperés la presència de la mort. Les flames es 
movien lascivament entre les seques branques d’una petita 
xemeneia que hi havia a un costat de la luxosa cambra. 

    En aquell moment s’escoltaven uns petits cops a la porta i el 
general notà com si una mà gelada agafés el seu cor. Al llindar va 
aparèixer la seva esposa,  Júlia, una dona prima, jove, amb la qual 
s’havia casat feia un any. 

    -Encara no vens al llit, estimat? -preguntà ella amb un seductor 
somriure. 

    -Ara aniré -contestà Marcius severament-. Deixa’m tranquil una 
estona més perquè vull mirar uns  documents importants. 

    El bonic rostre de la noia no evità un gest de circumstàncies 
adverses. 

    -Sempre et veig entre pergamins vells -continuà ella-. Així em 
paga Roma els serveis que he fet! 

    Els ulls del general es posaren seriosos inmediatament. 

    -El  fet d’anar-te’n al llit amb aquell kossetani i trair-li després no 
em vol dir res -digué Marcius aixecant la veu  tot seguit-. Ara tens 
diners i una vida tranquil.la... Què més vols? Jo no t’estimava i el 
maleït Tiberi em recomanà amablement que em casés amb tú. 



 

 

    -Ets un fastigós. Almenys el kossetani era un home més 
complaent i més excitant amb les dones. Tú ets un... un... 

    Marcius s’enfadà i llançà una petita àmfora grega a on hi era la 
noia. Júlia abandonà corrent l’estança i el general s’aixecà de 
l’otomana per tancar la porta d’un fort cop. Després continuà ajegut 
amb una daurada copa de vi íber. 

    En realitat la seva existència era precària. Quan ell marxà a 
Tarraco, Tiberi morí sobtadament i pujà al poder de seguida el seu 
nét Calígula. Els esdeveniments eren molt sospitosos i les causes de 
la seva mort no semblaven aclarides perquè es murmurava als 
carrers de Roma que fou ofegat amb un coixí gran per un amic de 
Calígula, davant dels seus propis ulls, i en pocs segons, el nou 
emperador arrencà dels dits del mort el seu anell i se’l posà a la seva 
mà per mostrar-ho després als senadors i personatges de la capital 
mentre repetia constantment que la seva darrera voluntat era un fort 
imperi sota el govern del seu nét. 

    També es deia a les brutes tavernes de Roma, quan el vi feia 
perdre la vergonya, que les circumstàncies eren adverses totalment 
per a Tiberi, per això deixà el poder a Calígula perquè el seu hereu 
Gemelus encara era massa jove per governar. La gent ja veia 
clarament que aviat moriria el que hauria de ser el digne succesor 
del vell Tiberi. Uns vins i dinars enverinats o segurament un 
assassinat sense preguntes acabarien amb un seriós rival. 

    Quan Calígula pujà al poder, dictà unes noves lleis que 
contentaren al poble durant els primers moments, però després 
començaren les seves boges idees com nomenar com a cònsul un 
cavall o les seves preferències sexuals com anar-sen’n al llit amb la 
seva germana Drusila. 

    Marcius sabia que vindrien aviat temps difícils per a l’economia 
romana, ja que es murmurava que Tiberi mai confià del tot en el seu 
nét i, per tant, buidà les arques una nit, agafà monedes i joies i, com 
si fos el tresor d’un pirata, ho amagà al continent africà. No es sabia 
si Calígula tenia coneixença d’aquest esdeveniment, el que es 
comentava fou la terrible fúria que agafà quan s’assabentà dels pocs 
diners que quedaven a Roma, perquè volia fondre el seu or per crear 
estàtues amb la seva imatge divina pels carrers pavimentats i 
jardins. 

    Aleshores, Marcius tornà a aixecar-se de  la seva otomana i 
s’apropà a un armari, del qual va treure un petit cofre. Pressionà un 
mecanisme ocult i s’obrí ràpidament. A les seves mans va extendre 
un parell de mapes greixosos que comprà feia uns mesos a un vell 
antiquari d’origen jueu. En un d’ells es veien unes costes 
desconegudes que hi havia a l’Oest, més enllà de les Columnes 
d’Hércules, després de travessar un ampli mar. 

    L’altre plànol feia referència a les costes d’Africa, on 
possiblement uns homes de confiança de Tiberi amagaren les 
riqueses de Roma. Però el camí s’endinsava en unes selves que 
encara l‘home no havia trepitjat, més enllà d’un golf, format per 
llargues platges. 



 

 

    Els plans de Marcius eren ambiciosos ja que pensava comprar 
una poderosa galera, seguir la ruta del tresor al continent Africà i 
amb les riqueses, pagar un enorme exèrcit de mercenaris, 
especialment ferotges bàrbars del nord i anar contra Roma. Aviat 
tallaria el coll de Calígula per proclamar-se ell com a nou 
emperador. De fet la seva animada imaginació el feia sentir les 
trompetas anunciant la seva arribada davant dels altius murs de la 
ciutat. 

    Sabia que tenia amics influients per realitzar les seves idees. 
Aquell mateix matí va veure amb el governador com crucificaven 
als enfores de les murallles de Tarraco a un descendent de 
kossetanis perquè es deia que es negava a parlar sobre el possible 
cau d’un perillós rebel, amic dels íbers i que ara s’havia convertit en 
un famós lladre contra els interessos de Roma. I Marcius recomanà 
que el  millor era castigar així als que protegien als enemics de 
l’imperi. El general ja practicava la seva abominable tasca, però 
encara recordava el rostre de patiments del presoner  sense defensa i 
la suor lliscant a través d’un cos torturat i penjat d’una creu. 

    El soroll dels rítmics martells colpejant els negres claus a les 
mans i el peus de la víctima turmentaven per uns indicibles instants 
els seus sentits, però Roma era així. 

    En aquell instant un fort cop d’aire entrà per la finestra i va moure 
les llargues cortines durant uns interminables minuts. Aquell any 
l’hivern era fred i amb disgust s’aixecà per tancar-la. De sobte el 
semblà veure com una ombra s’arropia com un gegantesc gat entre 
la frondosa vegetació dels amplis jardins que envoltaven la seva 
casa. Potser era una il.lusió, fruit dels seus nervis. Abans de córrer 
les cortines, va veure la vila propera amb les seves parpadellants 
llums. Es tractava de la propietat del poeta Lucius Servius, que 
preferia quedar-se a Tarraco en lloc de passejar-se per Roma on 
Calígula el podria assassinar capritxosament. 

    Abans de prendre seient, la porta s’obrí d’un sobtat cop. Davant 
d’un sorprès Marcius, es trobava un kossetani de cabell negre i ulls 
carregats d’odi. 

    -Tú, aquí? -preguntà entre fredes suors el general. 

    -Així és, Marcius -digué l’home mentre treia la seva espasa d’una 
baina de pell-. Veig que encara et recordes de mí. 

    -Tú ets Reivax, aquell kossetani que vaig capturar per a l’imbècil 
de Tiberi. Però deien que als pocs dies  vas morir a les galeres. 

    -No, els romans et mentiren perquè no volien reconèixer que 
s’havia escapat un kossetani ben encadenat i no desitjaven 
enfrontar-se als teus severs càstigs. Però vaig fugir hàbilment i no 
vaig arribar a veure el port. 

    -Què vols ara? Diners, joies,... agafa el que vulguis. 

    Les paraules de Marcius sonaven com les súpliques d’un 
presoner. 

    -No, no desitjo les teves fastigoses riqueses -digué Reivax amb 
els ulls injectats en sang-. Vull el teu cap. 



 

 

    -Per què? Tiberi és mort i ningú es recorda de tú -afegí el romà-. 
A més a més, diuen que t’has tornat un conegut lladre. Amb les 
meves monedes d‘or i argent pots començar una nova vida sense 
problemes. 

    -Potser t’hauria deixat en pau, però el meu instint de venjança, 
no. Has aconseguit revifar el meu odi aquest matí, quan he vist que 
crucificàveu a un amic meu per no traïr-me. En els seus ulls es 
reflectia una petita ombra d‘esperança esperant a que jo 
intervingués per salvar-lo a darrera hora, però era impossible. Ara... 
Per Kronos! Sabràs com és l’acer kosse. Agafa la teva espasa! No 
m’agrada atacar i matar a homes desarmats. Avui, una vídua 
romana lamentarà la pèrdua del seu marit. 

    Marcius portava anys sense manejar un arma. Només donava 
ordres a les seves legions mentre ell es protegia darrera i aviat l’acer 
del kossetani travessà les seves costelles. El romà caminà 
trontollant... amb una mà es tapava la mortal ferida... s’apropà 
lentament a la taula per agafar els mapes i llançar-los al foc de la 
xemeneia però abans va caure mort, entre la seva sang. 

    Reivax va treure de les seves rígides mans el seu segell daurat i 
els plànols i va veure els territoris dibuixats, per a ell desconeguts. 
Els amagà sota la seva prima cota de malles germànica, però abans 
de saltar per la finestra, entrà Júlia, la dona de Marcius, la qual havia 
sentit soroll a la cambra i per això havia tornat. La muller cridà 
espantada en veure el cadàver de Marcius i només observà per uns 
segons un somrient home que fugia per la finestra, queia com un 
tigre sobre la gespa i es perdia entre les ombres de la nit. 
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LA TROBADA A LA TAVERNA   

  

 

 

     Era una noia formosa 

                   i la seva semblança fogosa 

                   m’arrosegà  per l’amor d’aquell camí... 

                   Per Kronos! Era el nostre Destí. 

 

  Lucius Servius. Cant XV 

 

 

    Les cridaneres veus i rialles de les dones i dels lladres d’aquells 
foscos carrers sense pavimentar sonaven desagradablement en 
l’esquinçadora nit. Pel lloc, la gent perseguida per la justícia del 
governador de Tarraco, realitzava els seus bruts negocis amb 
personatges corruptes i, entre el fang i el parpadellant resplendor 
d’unes velles torxes, es lliscava un home alt, cobert amb una gastada 
capa de color escarlata. 

    L’individu entrà a una taverna coneguda amb el nom de El llop de 
Roma i es va asseure a continuació davant d’una petita taula. 
Aleshores una esvelta noia d’ulls castanys i cabell negre, protegida 
per una capa observà la seva aparició des d’un extrem de la sala i 
s’apropà a ell. Mentre prenia seient, la seva veu sonà suaument entre 
el molest soroll de l’establiment. 

    -Ets Reivax? -preguntà ella d’una manera seca, però ferma. 

    -Sí -contestà el kossetani. 

    -I com sé que ets tú?  Potser ets un espia del governador per 
traïr-me. 

    La resposta del guerrer íber fou ràpida i per això mostrà el segell 
de Marcius. Els ulls de la noia no amagaren la seva sorpresa i digué: 

    -Aleshores és veritat! Tú ets l’home que s’ha atrevit a matar a un 
amic proper del mateix governador de Tarraco. 

    -El seu assassinat és un assumpte personal -contestà el kossetani 
breument. 



 

 

    De seguida tornà a agafar l’anell per amagar-lo entre la seva cota 
de malles. 

    -I tú... Ets Tirza, la dona-pirata? -preguntà el guerrer. 

    -Sí, però continuo desconfiant de tú -digué ella-. T’aviso, si ets un 
porc al servei de l’imperi, no podràs riure’t gaire de mí amb el teu 
triomf. Veus aquella taula?  Són part dels meus corsaris disfressats. 
Abans de marxar de la taverna, t’haurien travessat amb les seves 
espases. 

    -No bromejo entre lladres i no estiguis tan segura de la teva 
protecció. Jo també sé atacar amb l’acer i poc amb les paraules. 

    Les mirades entre els dos es tornaren fredes. 

    -Ets valent -digué Tirza amb un somriure-. Ho haig de 
reconèixer. 

    -Sí, és cert. Les circumstàncies de la vida i Roma han creat un 
enemic més. Per Kronos! -exclamà el guerrer-. Mataria al mateix  
governador, el que ha manat la meva captura i mort. 

    -Recorda que has assassinat a un amic seu. Veig que invoques al 
déu Kronos... Ets kossetani? 

    -Sí. 

    -Aleshores ja entenc la fúria de la lluita. El vostre poble ho porta a 
la sang. 

    -Deixem aquest tema, nena. Els soldats romans m’estan cercant a 
la ciutat per moments i hem de parlar de negocis amb tu abans que 
ens descobreixin... 

    -D’acord. Parla! 

    -Tinc dos mapes. Un tracta d’unes terres que hi ha més enllà del 
Mar Occidental i l’altre, el que ens interessa, fa referència al tresor 
de Tiberi que, com murmura la gent, l’emperador amagà en la selva 
africana per no deixar-lo a Calígula. 

    -Bé, dóna’m els plànols i jo et... 

    El kossetani esboçà un somriure cínic, propi dels lladres del barri. 

    -No, nena, no -negà-. I jo... Què beneficis haig de treure? 

    -Saps que et podria matar després al carrer i prendre’t el mapa? 
-preguntà ella.  

    -No sóc tan estúpid com imagines. El plànol del tresor està 
cremat. Tinc la seva ruta traçada a la meva ment, a més a més, no 
indicava la localització exacta de les riqueses, només marcava un 
lloc on es troba el veritable mapa amb el camí ben dibuixat. 

    -Ets un... un... 

    Els ulls de la noia es convertiren en foc per uns segons. 



 

 

    -Què demanes a canvi? -preguntà Tirza mentre intentava 
calmar-se. 

    -Bé, tú tens els mitjans per arribar al lloc, es a dir les teves galeres 
i homes, jo tinc l’emplaçament del tresor -contestà el guerrer 
convençut. 

    -Així... Vols una aliança? 

    -Sí, es diu que de petits pactes han nascut grans regnes. 

    -D’acord. 

    Els dos acabaren la beguda, deixaren unes monedes al taverner i 
es dirigiren cap a la porta. Simultàniament, els corsaris s’aixecaren 
de la seva taula també i seguiren a distància a la parella. I un home 
prim de rostre aquilí abandonà el local i parlà per uns moments amb 
un soldat romà que tremolosament estava de peu a un extrem d’una 
petita avinguda. 

    Els corsaris s’endinsaren pels carrers de Tarraco en direcció al 
port. 

    -Ens espera una barca de pesca digué ella-. Les meves galeres de 
guerra hi són fondejades en un altre lloc, com comprendràs, i allí 
ens portaràn remant els meus tripulants.     

    -Tirza! exclamà el kossetani-. No estem sols, ens espera un grup 
de soldats romans en aquella cantonada. 

    -Com ho saps? 

    -Ens seguien. Roma té els seus agents i el meu instint salvatge 
m’ho diu. 

    En aquell instant les siluetes dels centurions es retallaren entre les 
tenebres del carrer. Però darrera de la parella, els corsaris van treure 
les seves espases i el enemics van caure aviat. El kossetani 
comprovà com la noia era perillosa a l’atac, era una lleona ferida 
davant de les adversitats, i ell es defensava també. 

    Inmediatament es dirigiren al port. Un romà agonitzant intentà 
aixecar-se, però va caure de nou mentre veia com els corsaris 
desapareixien pel carrer. Aleshores van irrompre més soldats al lloc 
i el capità s’apropà al moribund. 

    -Eren ells -digué l’home en les seves darreres paraules-. Era el 
kossetani, la princesa-pirata i... 

    L’individu girà el seu cap mentre un fil de sang sortia dels seus 
llavis. 

    -Marxem cap al port! -exclamà un soldat-. Segurament els estan 
esperant allí. 

    -No -va interrompre el capità-. Ara he rebut ordre de deixar-los. 
Galiannus, aquell comerciant prim de cara astuta i amic de Calígula, 
ha dit a un dels centurions que abandonem el lloc de seguida. 



 

 

    -Però... Com pot ser? 

    -No preguntis, i obeix. 

    Els soldats agafaren els cossos dels morts i sortiren dels carrers 
foscos. 

       

    El governador de Tarraco es trobava nerviós en la seva cambra 
durant aquella nit de moviment. Aleshores aparegueren dos 
centurions amb un home encaputxat, de manera que no es podia 
veure el seu rostre. Davant d’un senyal amb els dits, els soldats 
deixaren la sala amb rapidesa. 

    -Qui sou? -preguntà el governador-. L’assumpte ha de ser greu 
per despertar-me. El darrer home que em molestà així encara 
descansa a les masmorres. 

    De sobte, l’encaputxat mostrà el seu gruixut anell i l’home fort de 
Tarraco empal.lidí a continuació perquè es trobava davant del 
mateix emperador. 

    -No, no us esperàvem... -digué amb dificultat-. Si ho haguèssim 
sabut a temps, us hauríem preparat la vostra rebuda... 

    -Calla, t’ordeno que callis -manà Calígula mentre es treia la 
caputxa per ensenyar el seu rostre fred-. Estàs parlant davant del 
diví emperador. Agenolla’t ara mateix, estúpid o demà Tarraco 
tindrà un nou governador. 

    I tot seguit, l’individu es posà d’una manera humil.liant per salvar 
el coll, més que lluitar per conservar el seu càrrec. 

    -Així , així!-digué Calígula-. No veus que amb un gest et puc 
matar?  

    -Jo, jo... -prosseguí el governador-. M’han dit que el kossetani i 
els pirates han fugit, però no aniran gaire lluny, doneu-me... 
doneu-me una mica més de temps i jo... 

    Sense escoltar les excuses del governador, l’emperador es va 
asseure i agafà raïm d’una safata daurada. 

    -No et preocupis per això -digué ell-. Si els haguessis capturat, 
aleshores et faria assassinar. 

    El bocabadat governador seguí agenollat amb els ulls oberts 
mentre escoltava les cíniques rialles del succesor de Tiberi. Ara no 
entenia res, però es deia que mai es podia comprendre les idees dels 
bojos, per tant no es preocupà de res més, només de salvar la seva 
vida en aquells instants. 

    L’emperador abandonà l’estança mentre el tremolós governador 
restà amargat per uns llargs minuts en la mateixa posició. Les burles 
de Calígula encara ressonaven pels passadissos de la seva casa. 
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LA PRINCESA DEL MARE NOSTRUM  

 

 

 

                       Les ones del mar ens han saludat 

                       i les torres de la ciutat 

                       responen amb dignitat. 

 

  Lucius Servius. Els xiprers de Tarraco 

 

 

    Les petites onades formaven un rugós mantell de color verd sota 
els primers raigs de sol de la matinada. Les aigües llepaven 
dolçament les altes proes de dues galeres de fusta negra i el vent 
bufava sobre unes veles vermelles com la sang d’oblidats 
abordatges. Als màstils ondejaven les banderes de color púrpura 
amb el dibuix d’una espasa corva. Era el distintiu que assegurava la 
presència dels combats a la mar. 

    A babor es trobava un kossetani pensatiu. Recolçava la seva 
barbeta sobre el seu puny tancat mentre contemplava un horitzó 
dubtós. Mai havia viatjat en un vaixell i, ell com a descendent d’un 
poble belicós, era supersticiós i creia en les llegendes referents a 
sirenes, dracs marins i la fi de la Terra coneguda a través d’una 
gegantesca catarata. De fet, havia fugit dels romans abans que 
l’encadenessin a un rem, quan era un presoner.  

    Després havia caminat errant per les Gal.lies fins tornar al seu 
poblat Kosse prop de la Tarraco romana, per contemplar a temps 
com un amic seu era crucificat per no traïr-lo. 

    Per espantar les seves pors recordà també els esdeveniments dels 
darrers dies. Havien fugit pels carrers de la ciutat, després d’un 
enfrontament amb soldats i, fins i tot, els resultà estrany que 
tinguessin tantes facilitats per abandonar el port amb una petita 
galera dedicada a la pesca. Normalment, quan es buscaven lladres o 
perillosos  enemics de l’imperi, els romans continuaven la seva 
persecució i rodejaven el nucli urbà. 

    Els corsaris remaren durant la nit i la nau arribà fins a les dues 
poderoses galeres de guerra que fondejaven allí, allunyades de les 
costes ja que malauradament eren prou conegudes pel Mare 
Nostrum. Molts comerciants ho podien assegurar. 

    I ara les naus es dirigien cap al sud com ombres errants. 



 

 

    En aquell instant s’apropà Tirza, vestida amb una túnica blava 
com el mateix mar que l’envoltava. Reivax la contemplà i semblava 
una mítica sirena de les llegendes. 

    -Es nota que no has anat gaire en vaixell -digué ella. 

    -He lliurat les meves batalles a terra mentre tú ho feies al mar 
-contestà el kossetani arrogantment. 

    -Es cert. Reconec que jo no tindria suficient valor per reunir 
quatre mil homes, pactar amb el germànics i esclafà Roma. 

    -Estas ben assabentada de mí. Per Kronos! 

    -Procuro saber amb qui faig aliances. Sempre sóc a temps de 
pensar que ets un espia esclau al servei de Roma per capturar-me, 
per exemple. 

    El silenci va interrompre la conversa per uns breus segons i 
Reivax prosseguí: 

    -Ara només sóc un fugitiu de la justícia romana, com tú, però en 
aquests moments estic sense diners i amb ànsies de venjança. 

    -Marcius és mort -continuà ella-. Oblidau ja! 

    -No m’importaria que el governador de Tarraco li fes companyia 
a l’infern. 

    -Crec que l’home fort de la ciutat està patint la seva particular 
tortura. 

    -Per què ho dius? 

    -Quan em deixaren al port i em vaig dirigí a la taverna per 
trobar-te, els meus contactes em digueren els remors del moment. 

    -I de què es tractava? 

    -Es comentava que el mateix Calígula havia vingut d’incògnit a 
Tarraco per parlar amb el governador d’un assumpte important. 
Sembla ser que no som els únics que saben la història del tresor.    

    -Així, podem tenir una flota de trirrems darrera nostre. 

    Els ulls de la noia brillaren per uns segons. 

    -No ho crec -digué ella-. Sabien que jo m’amagaria com sempre, 
quan m’han seguit, i no sortiria del meu cau fins que la tempesta es 
calmés. Ho han intentat abans. 



 

 

    “Fa dos anys, quan encara manava Tiberi, amb una galera vaig 
fugir de dues trirrems romanes. Les seves naus eren més pesades 
malgrat tots el mitjans que tenien al seu abast. El meu vaixell era 
més lleuger i em vaig ocultar darrrera d’una petita badia, a les costes 
africanes. Els estúpids romans passaren de llarg sense adonar-se’n, 
però reconec que en les hores que durà la persecució  vaig tenir 
molta por, ja que hi havia moments en els quals ells havien pres 
molta distància i prepareven les seves petites catapultes per 
llançar-nos projectils ardents. Tot i això, no m’agafaren.” 

    Tirza s’apropà més al guerrer i amb els seus prims dits de 
porcellana acaronà els musculosos braços del kossetani. 

    -Ets fort -digué ella-. I com els del teu poble, ets la veritable fúria 
al combat. Ho vaig comprovar a aquell carrer quan els soldats 
tallaren el nostre pas. No ets tou, ets... ets un home... 

    Davant d’aquelles paraules, el cor de Reivax s’accelerava i 
semblava atordit per l’inesperat interès de la noia. El guerrer havia 
estimat temporalment a alguna dona al seu poblat, però la vida del 
mercenari errant no era l’addient per una futura esposa, per això la 
relació es trencava de seguida. Ara, ell es trobava amb el seu 
veritable amor, una noia-pirata d’aspecte fogós. 

    -Sóc la princesa del Mare Nostrum, aquest és el meu imperi 
-digué Tirza-. Mentre Calígula governa Roma, jo regno aquí, les 
aigües són la meva llar, són els meus súbdits i les onades seràn la 
meva tomba. 

    Després el kossetani i la noia es donaren un llarg petò i la flama 
de la passió havia començat a cremar en ells lentament. 

 

    El matí següent quedà marcat per uns grisos núvols que deixaven 
una inquietud latent entre els mariners. Les dues galeres tenien 
corsaris de diferents pobles i races, pertanyien a aquella classe 
social que el ric i poderós imperi amagava en l’oblit cruelment. 
Entre els remers hi havia homes negres, antics esclaus portats 
d’Africa, kossetanis, grecs... Reivax s’havia convertit en l’amant de 
la princesa-pirata i ningú discutia o s’enfadava per la decisió de la 
seva senyora. De Tirza es cantaven algunes balades i poesies perquè 
era molt coneguda per aquelles aigües. De vegades els remers 
s’animaven amb un càntic vell en el qual projectaven la imatge de la 
seva estimada en la dona-pirata. 

    Els versos deien així: 

 

Només la meva vida és una balada 

-una cançò allargada-, 

i en les nits somio amb la meva estimada. 

 

Els rems colpegen la mar 



 

 

-és la meva silenciosa llar- 

i un cor ennoblit 

canta per animar-nos en l’oblit. 

 

Els estels brillen en les nits  

com ulls de gegants mítics 

i la mar, -la immensa prada- 

és el refugi de la meva estimada. 

 

    I mentre els rems s’enfonsaven rítmicament a l’ondulada 
superfície de la mar, els mariners pensaven en alegries i tristeses. 

     

    Reivax passejava per coberta. Encara no sabia quin eren els 
propòsits de la seva estimada, però s’imaginava que abans d’anar a 
la recerca de les riqueses de Tiberi, es refugiarien a algún lloc, 
conegut segurament per la noia, per prendre aigua potable i 
queviures ja que en aquell trajecte començaven a escasejar. 

    Aleshores, després de donar unes instruccions a uns mariners, 
Tirza s’apropà al kossetani i digué: 

    -Aquesta nit arribarem al nostre cau on ens esperen la resta de la 
meva flotilla, més corsaris... i el meu pare. 

    -Es un pirata,  també? -preguntà el kossetani. 

    -Sí, fou un home sanguinari i cruel en els seus moments, però ara 
està molt envellit i prefereix esperar-me quan arribo amb botins dels 
meus saquejos. 

    -On ens trobem en aquests instants? 

    -Aviat veuras les costes africanes. 

    -Parla’m més del teu pare. 

    -Durant l’època d’August i Tiberi fou temut pels comerciants i 
ara, jo la seva filla, prenc la seva herència de por. Però ja el 
coneixeràs, ell et contarà les seves històries abans del meu 
naixement. Confio en que tindràs una bona memòria per tenir dades 
necessàries per arribar fins al tresor. 

    -Sí, pots confiar... 

    -Mai he vist l’altra mapa. Em refereixo a les terres que hi ha més 
enllà de les Columnes d’Hèrcules. 



 

 

    -No et preocupis. Em penso que es tracta d’algun bromista o 
d’algun poeta imaginatiu. No indica cap ruta d’un possible tresor. 
Només hi ha un nom il.legible, crec que posa Olmeca i res més. 

    -D’acord. 

    El silenci era acompanyat per la brisa marítima. 

    -No m’has parlat de la teva mare encara -digué el kossetani 
mentre es recolzava sobre la barana de proa. 

    -Mai la vaig conèixer -contestà la noia-. Segons diu el meu pare, 
ella morí al part perquè jo visqués. Ara als trenta anys sóc la dona 
més temuda d’aquestes aigües. Per Júpiter! Mentre cerquem el 
tresor, els comerciants respiraran tranquils una mica. Després 
continuaren amb els abordatges. 

    El kossetani veia que la noia era tan ardent en l’amor com en les 
batalles i se sentia complaït en trobar-se amb una dona amb el seu 
mateix caràcter impulsiu. La galeres prosseguiren el seu recorregut. 
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ELS FOSCOS GENETS DE LA POR 

 

 

 

         Amb capes negres i llargs hàbits, 

        els genets esperen impàvids 

        les seves víctimes properes. 

        eren aquells fosques galeres! 

                                                                                             

                                                 Lucius Servius. Cant V 

  

 

    -Agenolleu-vos, esclaus de l’imperi! 

    Les paraules de Calígula eren com una burla per als cinc 
encaputxats d’aspecte sinistre i inquietant que entraven a l’enorme 
cambra. Eren uns homes d’elevada alçada i els seus llargs hàbits no 
permetien veure les seves cares encara. Com uns orgullosos corbs 
de negre plomatge es mantingueren en peu davant dels espantats 
centurions. 

    -No em sentiu? -insistí l’emperador-. Jo sóc el diví emperador- 
Agenolleu-vos o us mataré ara mateix. 

    Un d’ells parlà amb una veu ronca: 

    -Nosaltres som adeptes del grup de bruixots, els Màgics del 
Cercle Púrpura i adorem als nostres propis déus i deesses de 
l’Infern, que ens donen a canvi els nostres poders. Per tant no ens 
reverenciem davant teu, perquè per a nosaltres ets com un fastigós 
cuc sota el peu d’un home o un gos abandonat davant d’un temple 
gegantesc. 

    El breu discurs del màgic deixà aturats en el pànic als centurions 
ja que ningú mai havia parlat així a l’emperador, el qual a la vegada 
no ocultà la seva sorpresa. 

    -Com t’atreveixes? -preguntà Calígula-. Soldat! Mateu-lo! 

    El romà es disposava a avançar  tremolosament amb la seva 
espasa. 

    -Si s’apropa, morirà -digué el bruixot. 



 

 

    -Mateu-lo -cridà Calígula-. Els meus poders són superiors als 
seus i et protegeixen. 

    L’atemorit centurió sabia que si desobeïa una ordre del seu 
emperador, abans de la nit el seu cap rodolaria, i també veia que els 
màgics no bromejaven. No podia escapar, per tant atacà amb la seva 
espasa i, abans de donar unes passes, l’home encaputxat alçà un 
braç i de la seva mà sortí una mena de petit llampec que inundà 
l’estança d’un color desconegut . En breus segons, el misteriós 
resplendor va desapaèixer i a terra hi havia un romà tombat envoltat 
en una repugnant ferum. 

    Els centurions i Calígula es quedaren bocabadats i inmediatament 
passaren de l’escepticisme al pànic sense cap explicació lògica. 

    -Com podeu veure, emperador -digué el màgic amb sorna-, us 
han fallat els vostres poders als darrers moments i ha mort un 
desgraciat. 

    -Sou fastigosos! -exclamà Calígula-. Jo mateix us mataré! 

    I d’un ràpid moviment, l’emperador va treure de la seva túnica 
una daga i es llançà contra el màgic, el qual no es va fer a un costat, 
però alçà la seva mà una altra vegada. L’arma de Calígula s’escapà 
misteriosament del seu puny i fregà el seu braç dret, fent una petita 
ferida. 

    -Sang! -exclamà el nét de Tiberi-. Em surt sang! Què m’has fet, 
maleït?   No sóc diví, encara em fereixen com als humans. 

    -Heu d’aprendre molt del Mal per tenir només una petita porció 
de poder com els nostres adoradors -digué l’encaputxat. 

    Els centurions no podien reaccionar, de fet no s’apropaven a 
ajudar al seu emperador ja que temien qualsevol encantament del 
màgics. Calígula es va asseure amb dificultat i manà que entrès la 
seva germana Drusila per curar-li la ferida. I mentre ella posava 
delicadament les benes al braç danyat, el màgic parlà amb molesta 
impaciència. 

    -Emperador de Roma, les nostres tasques als temples  
requereixen la nostra presència. Fa unes hores vam rebre un colom 
missatger i al paper sol.licitàveu la nostra ajuda. Parlem ara o ens 
marxarem. 

    Més calmat, Calígula prosseguí la conversa: 

    -Per Júpiter! -exclamà-. Si són certs els vostres poders, donaré 
per morts als meus enemics i tindré el tresor del meu avi aviat, molt 
aviat. Presenteu-vos abans! Encara no sé els vostres noms. 

    Inmediatament els màgics es van treure les seves àmplies 
caputxes i els romans van veure homes de diferents pobles i races. 
El més altiu, el que ja havia mostrat part de la seva nigromància, 
parlà sonorament. 



 

 

    -Em dic Radamés de Tebes i sóc el mestre d’aquest grup de 
bruixots. Vinc d’Egipte com el meu amic Im-Mekri. Estiguerem 
anys als ombríbols temples del nostre regne i vam aprendre la 
saviesa de la Maldat a través dels vells pergamins del mític Karalós 
i els consells de les antigües mòmies de polssegosses tombes en 
necròpolis oblidades. 

    Després dos més s’avançaren davant de l’emperador. 

    -Jo em dic Li-You-Feng -digué un home alt de cabell negre, pell 
groguenca i ulls esquinçats-. Pertanyo a la mateixa ordre del Gran 
Mestre Radamés de Tebes, però vaig nèixer i passar els primers 
anys de la meva infantesa al llunyà regne de Katai, la terra de 
fastuoses ciutats, brillants pagodes i selves perdudes. Al meu costat 
hi és el meu seguidor Rassark de l’India. Com jo, hem après els 
foscos camins de la màgia negra i hem tingut accès als pergamins de 
Karalós. Amb els nostres poders aconseguiríem donar vida a les 
mòmies egípcies de nou, o que els esquelets dels nostres 
avantpassats es moguessin sota les nostres ordres. Podríem 
provocar  greus terratrèmols o fortes tempestes.  

    Calígula començava a tenir por i pensà per uns segons que havia 
gent més poderosa que ell i que... havia salvat la vida mentre veia 
encara el cos sense vida del centurió. 

    -I el darrer? -preguntà l’emperador. 

    -Els homes de la meva ciutat em diuen M’Loonga -es presentà un 
individu de raça negra-. No pertanyo a qualsevol tribu de la selva. 
Sabeu, oh emperador, que més enllà de les jungles conegudes hi ha 
ciutats emmurallades de resplendents torres, capitals importants 
amb les seves cultures i costums com Roma que hi són al centre 
d’Africa. Jo, de fet, sóc fillastre del rei M’Langa IV, però per 
rivalitats en el tron, el meu germà gran em condemnà al 
desterrament i vaig caminar errant fins que els adeptes de Radamés 
m’acolliren i m’ensenyaren la màgia del vell mestre Karalós. 

    Després de les paraules del negre, seguí uns segons de silenci, 
interromput per la tremolosa veu de Calígula. 

    -Veig que sou poderosos -digué-. Aleshores amb la vostra màgia 
ja sabreu qui és el motiu de la vostra presència aquí. 

    -Voleu que seguim les passes del kossetani Reivax i de la 
princesa-pirata Tirza -digué Radamés-. I, quan els localitzem amb el 
tresor del vostre oncle, voleu que els matem. 

    -Sí, sí, i també vull que enfonseu les seves naus amb una de les 
vostres tempestes. 

    -Això no és res per a nosaltres quan podem extendre la Pesta 
Negra sobre Roma amb un gest, si ho volguèssim. 

    -A canvi... Què demaneu? 

    -Els màgics del Cercle Púrpura ens comformem amb poques 
compensacions. Només volem dues coses: Llibertat per extendre els 
nostres cultes per Roma i una petita part del tresor. 



 

 

    -D’acord, marxeu ara mateix i seguiu la seva pista. Us espera una 
trirrem i... 

    Radamés interrompí les seves paraules dient: 

    -Nosaltres anirem amb els nostres cavalls negres i la nostra 
pròpia embarcació, la que de vegades ens ha portat als vermells 
mars de l’Infern. 

    -Bé, comenceu la vostra tasca -va concloure l’emperador espantat 
per moments. 

    Els Cinc Màgics del Cercle Púrpura es posaren de nou les 
caputxes i abandonaren solemnement, sense cap reverència, la 
cambra mentre els atemorits centurions els deixaven pas com a 
senyal de respecte. 

    Quan es tancà la porta, Calígula tornà a recuperar el color de la 
seva cara. 

    -Un dia, m’agradaria tenir accès a aquests famosos pergamins de 
Karalós -diguè cansadament-. Aleshores seria més poderós. 

    Els centurions baixaren el cap mentre comprovaven que ara 
qualsevol podria matar al seu emperador i que no era tan diví como 
s’esperava la gent. 

 

    Els màgics entraren als estables i pujaren als cavalls, ja que ningú 
s’apropava a ells per por. I com els emissaris de la Mort, els genets 
sortiren de Roma i es dirigiren a un port proper, on els esperava la 
seva galera. Els corsers negres piafaven en aquella nit coberta 
d’estels, i el bruixots avançaren entre una petita avinguda vorejada 
d’altius xiprers. 

    Clap, clap, clap... Els cascs del animals esquinçaven el silenci de 
la nit i els sinistres genets començaven el seu viatge mentre 
passaven per uns moments al costat del mil.lenari riu Tíber. I la 
lluna, amb la por que donaven els misteriosos emissaris, projectava 
les seves negres ombres sobre unes inquietes aigües. I durant 
aqueixa nit els animals de la ciutat de Roma es despertaren de sobte, 
els gossos, gats i unes altre bèsties notaven la presència de l’horror i 
de properes desgràcies i es feren notar entre els seus udols de pànic 
davant de la incertesa que ens proporciona la mateixa vida. 

    I una estranya veu ressonava a les oïdes dels bruixots, eren les 
mateixes paraules que escoltaven de les tenebres quan iniciaven una 
missió perillosa. 

    -Cabalqueu, genets de la por, cabalqueu! -exclamaren les 
ombres-. La Mort i la Destrucció us acompanyen en el vostre camí, i 
les víctimes us esperen pacientment. Reneix la Maldat! Hagué fa 
mil segles una època mítica de ciutats resplendents, en la qual el vell 
bruixot Karalós va escriure els seus poders en uns màgics 
pergamins i ara tenim succesors per continuar la nostra tasca en el 
Mal. 

    El individus prosseguiren el seu recorregut, recordant les seves 
abominables ensenyances. 
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JO ET SALUDO,  GUERRER! 

 

 

 

          Escolteu la meva història llarga! 

          Sense retard arriba amarga 

          i és el meu testament 

          en un món de cruel sentiment. 

 

         Anònim 

 

 

    La festa estava molt animada. Es celebrava enmig d’un enorme 
cercle format per cabanes de fusta i palla, envoltades a la vegada per 
una alta estacada. El clima tropical del lloc i la humitat es pegava a 
la pell dels qui es divertien i dansaven en torn a una gran foguera, 
revifada constantment per gruixits troncs i seques branques. Els 
pirates de diferents llocs cantaven i bevien contínuament mentre les 
noies es donaven pressa per buidar les seves àmfores de vi grec a les 
seves copes d’argent. 

    Asseguts sobre unes cadires, es trobaven Tirza, Reivax i un vell 
pirata de cabell i barba blancs que es deia Marcus. 

    -T’agrada la festa, kossetani? -preguntà l’ancià després de veure 
un glop de vi. 

    -Sí, feia temps que no acudia a aquests tipus de celebració -va 
respondre Reivax-. De vegades a l’estiu feien aquestes festes al meu 
poblat.  

    -Els motius d’aquesta alegria són dos; l’arribada de la meva filla 
amb bons botins d’abordatges a naus i saquejos a poblats costaners 
dels negres africans i... la suposada pista del tresor de Tiberi. Però 
penso que, a més a més, s’hauria de celebrar el prometatge entre la 
meva filla i tú, ja que pocs han estat captius del seu cor. 

    -Els mercenaris troben els veritables amors en els seus viatges. 

    I després d’aquelles boniques paraules, Reivax intercanvià una 
furtiva mirada amb la noia. 

    -I bé? -preguntà el vell. 



 

 

    -I bé, què? -seguí el kossetani. 

    -Quan parlem sobre l’assumpte del tresor? 

     -Avui hem arribat a aquesta petita badia a les costes d’Africa, on 
s’amaga la resta de les vostres galeres. Estic cansat pels 
esdeveniments dels darrers dies i demà ho podríem comentar amb 
més calma. 

    -Es cert, pare -continuà la noia-. Ara estem esgotats per tantes 
hores de navegació i pensa que hem fugit del romans una altra 
vegada. 

    -Tens raó! -exclamà el pirata-. Fins i tot, m’estranya que els 
enemics s’hagin cansat aviat en la persecució de les vostres naus. 

    -Roma no és la poderosa torxa d’Occident com es deia als temps 
de Tiberi -va interrompre el kossetani-. Ara els governa un boig que 
es diu Calígula i que canvia d’ordres en pocs minuts. 

    Tirza s’aixecà per uns moments i s’apropà a una taula per parlà 
amb el capità d’una de les seves galeres. Aleshores quedaren el 
pirata i el kossetani. 

    -Jo et saludo, guerrer! -exclamà el vell-. Ets intel.ligent i valent. 
Ets un home emprenedor i amb bon sentit de l’humor. Has sabut 
conquerir el millor de tots el botins, el dur cor de la meva filla i, a 
més a més, hi ha un inmens tresor que amagues astutament al teu 
cap. 

    Marcus s’omplí la copa i la buidà fins al final. Aleshores el fort 
alcohol grec el va fer perdre la vergonya i començà a parlar 
aprofitant l’absència de la seva filla. 

    -No sempre he estat un pirata cruel, kossetani. Abans era un jove 
romà que acaronava una alta posició dins de la Marina de l’Imperi, 
però Tiberi, que havia pujat al poder feia pocs dies, decretà la meva 
perdició i vaig fugir una nit. Si romania allí, seria aviat assassinat 
per les seves espases o acabaria enverinat per la seva intrigant mare, 
la maleïda Livia. 

    -I per què estàveu en un lloc tant alt per caure després? -preguntà 
el kossetani estranyat.  

    -August m’ho va prometre, però morí una setmana després i tot 
canvià, fins i tot moriren els partidaris de tornar a l’antiga 
República, els enemics de Livia, o els possibles succesors de 
l’emperador mort. La vella ho arreglà perquè estigués el seu fill amb 
l’imperi. 

    “Però hi ha un episodi que Roma sempre calla amb vergonya. Ja! 
Una nit vaig robar unes galeres de guerra i unes trirrems amb l’ajuda 
d’antics esclaus i nous pirates. Mentre les naus salpaven del port 
amb un fals salvoconducte, jo mateix vaig incendiar la resta dels 
vaixells. El moll es convertí en una gegantesca foguera. Per Júpiter! 
Encara em sembla escoltar els esquinçadors crits de la gent 
espantada perquè les flames es van extendre a les cases properes i el 
barri es cremava aviat ja que tant les naus com els edificis eren de 
fusta.” 



 

 

    Dels ulls de l’ancià sortiren espurnes mentre contava aquella 
història. 

    -Aleshores -continuà-, em vaig dedicar a assaltar les naus 
mercants de Tiberi i amagar-me quan es cansava dels meus 
abordatges i decidia anar a la meva recerca. I vaig instal.lar la meva 
base en aquesta badia i les meves galeres, ara dirigides per torns per 
la meva filla, ataquen i molesten als comerciants romans. 

    “Potser  pensaràs que sóc un vell acabat, però no és així. Encara 
em recorden amb el nom de Drérok que en un antic dialecte vol dir 
Guerrer del Mar i tú, amic meu, serás el proper Drérok. No, ara no 
em miris d’aquesta manera. Quan tingueu el tresor de Tiberi, es pot 
crear un nou imperi aquí, fins i tot podem anar contra Roma, amb 
l’ajuda dels bàrbars del nord. Sí, jo et saludo, oh gran guerrer! La 
meva filla m’ha contat que vas capitanejar quatre mil homes per 
lluitar contra Roma i això no es gens fàcil. Nosaltres ho podem fer 
ara! Digue’m, kossetani. No va nèixer roma d’un senzill poblat de 
pastors de cabres?” 

    El kossetani veia que l’ancià contava els seus ambiciosos plans. 
Ningú volia a Roma, però tothom cobdiciava el seu poder. 

    -Hi ha més històries que has de saber -prosseguí el pirata-, però 
has de prometre’m que no li diràs a la meva filla, sí, la meva filla 
que en realitat, no ho és. 

    La sorpresa marcà la freda mirada, típica dels kossetanis. 

    -Tirza fou el resultat d’una aventura de joventut de Tiberi, quan 
encara no havia nascut Calígula -continuà el vell-. Una formosa 
dona que es deia Antonina anava en una galera i la meva nau 
l’abordà. Després de matar als tripulants, a ella li vaig perdonar la 
vida. Estava embarassada i havia estat una de les amants de 
l’insaciable Tiberi. Va nèixer la petita Tirza i la seva mare morí al 
part. I jo la vaig educar i es convertí en la princesa del Mare 
Nostrum. 

    “Ella no ho sap perque sempre l’he fet creure que era filla meva. 
Si hagués estat a Roma, s’hauria casat amb un home que arribaria a 
ser el futur emperador, la qual cosa no entrava als plans de Livia. 
Segurament Tirza hauria estat víctima d’alguna confabulació o 
hauria mort enverinada. Però es quedà aquí i ella és la veritable 
Imperatrix  Romae.” 

    Després d’aquella història el vell callà perquè tornava Tirza. El 
kossetani trigà uns segons en reaccionar per les excessives 
emocions. 

    -Pare, el capità gal, Vircentòrix, està disposat a emprendre amb 
nosaltres l’aventura de cercar el tresor -digué ella-. He parlat amb 
ell i diu que estava ensopit a aquests penya-segats perquè feia 
setmanes les seves naus no havien salpat encara. 

    -D’acord -afegí el vell-. Demà al matí es parlarà d’això-. Ara... 
Continuem la festa! 

 



 

 

    Va transcòrrer una hora i, cansat del soroll, Reivax s’aixecà, 
seguit després per la seva inseparable promesa. El vell va somriure 
mentre recordava també els seus amors durant la joventut. 

    Sortiren de l’estacada i la brisa de la nit acaronà la cara del 
guerrer i va moure les palmeres de la platja. 

    -Què et passa, estimat? -pregunà ella dolçament-. T’he deixat un 
moment i ara et veig entristit. 

    -Diuen que els kossetanis són capaços de les grans alegries i les 
profundes tristeses -s’excusà Reivax. 

    -Però sempre t’he vist content-. Per això m’agrades... entre unes 
altres coses... 

    -Demà ens esperen unes converses dures sobre el maleït tresor. 

    -Sí, però encara ens queda aquesta nit, la podem aprofitar... No 
creus? 

    Es donaren el petó de l’ardent passió i a continuació es tombaren 
sobre la càlida sorra de la platja sota els parpadellants estels. 
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MES ENLLA DE LES COLUMNES 
D’HERCULES  

 

 

 

     Unes terres desconegudes i fredes 

     es veien com les esperances abandonades. 

 

                  Anònim  

 

 

    Una gran galera i una poderosa trirrem navegaven solitàriament 
sobre l’escumoses aigües del Mare Nostrum, quan un asolellat 
migdia clarejava les petites onades. A la proa de la primera, 
destacava la silueta del kossetani, un jove ara cansat pel Consell 
entre pirates que s’havia celebrat sobre l’assumpte del tresor. Però 
es distreia a estones escoltant els càntics dels remers. 

    En aquell moment s’apropà Tirza. 

    -La nostra llarga aventura ha començat -digué ella somrientment- 
i en aquests instants et veig preocupat. 

    -Els kossetanis tenim la semblança de la melangia davant d’un 
futur ple d’incerteses -va respondre Reivax. 

    -Parles com el fill d’un senador romà, que té la vida solucionada i 
les seves paraules estan buïdes de contingut, mentre tu ets un 
guerrer. Què et passa, estimat? 

    -Estic acostumat a la vida bàrbara, sóc un lluitador de fronteres i 
no serveixo per parlar. El consell d’aquest matí m’ha deixat el 
cervell atordit. 

    -Bé, però finalment hem seguit les teves paraules; hi ha una 
galera per obrir-nos camí i una antiga trirrem que es dedicava abans 
al comerç i ara transportarà a les seves bodegues el magnífic tresor. 

    -Sí, es millor deixar la vostra flotilla amagada, pel que pugui 
passar. No sabem que ens espera mes enllà de les Columnes 
d’Hércules. A més a més, davant dels romans passarem més 
desapercebuts amb dos naus que amb vint. 

    La noia es recolzà sobre la barana i el kossetani comparà per uns 
instants l’arrissada cabellera de la seva promesa amb l’ondulada 
superfície de la mar. 



 

 

    -Segurament ens esperaran molts perills -digué ella amb un to 
filosòfic. 

    -Sí, els savis de Roma comparteixen dues opinions -afegí 
Reivax-. Uns diuen que el món és plà i més enllà de les costes 
africanes s’acaba el món en una enorme catarata i uns altres 
s’atreveixen a afirmar que el món conegut en realitat és una 
gegantesca esfera. 

    -I tú... Què penses, estimat? 

    -Abans era un guerrer i amb les meves botes de pell trepitjava 
diferents regnes. No em preocupava res. Ara sóc un mariner i ja he 
viatjat amb tú en vaixell durant hores i encara no m’he trobat amb 
dracs marins i monstres o fins i tot una llarga catarata. Em sembla 
que som objecte de les maleïdes supersticions. 

    -Jo també penso això. 

    El dolç xiu-xiu de les onades llepaven l’esperò de proa. 

    -Ara el meu pare s’encarregarà de tenir cura de la resta de la 
nostra flotilla -digué la noia-. Només ens hem de preocupar de 
localitzar el mapa sencer. 

    -Sí, però abans hem d’abandonar aquestes costes, creuar l’estret i 
endinsar-nos a l’altra mar -continuà Reivax visiblement nerviós-. 
Després rodejarem els penya-segats i les platges africanes fins 
arribar a un enorme golf. 

    -I més tard?  

    -Hem de desembarcar a la costa i internar-nos a la selva... Ja no et 
puc dir res més. 

    La dona-pirata no ocultà un gest en veure la desconfiança del 
guerrer quan ja eren amants. 

    -Tranquil.la! -exclamà Reivax-. Molt aviat podras nedar entre les 
riqueses de Roma. 

    -No entenc per què has ensenyat durant el Consell el mapa de les 
hipotètiques terres a l’Oest -digué ella. 

    -No ho sé, però sospito que ho necessitarem. De fet, ho porto 
sempre damunt meu. Imagino que ens ajudarà perquè trobo massa 
fàcil que el tresor de Tiberi hi sigués a una selva africana. 

    -Et conec, Reivax de Kossetània, i als teus ulls continua la 
preocupació. 

    -Tens raó, no es pot amagar res davant de les dones. 

    -De què es tracta? 

    -Em sembla estrany que encara els legionaris de Calígula no 
vagin darrera nostre, quan els components d’aquesta envejosa i 
intrigant família mai s’aturen fins aconseguir els seus objectius. 



 

 

    -Però ja ho has comprovat. Quan hem salpat i hem sortit de la 
badia, no hi havia cap enemic esperant-nos. 

    -Precisament per això continuo desconfiant. Crec que al futur 
tindrem problemes, sobretot quan tornem amb el tresor localitzat. 

    Les paraules de Reivax deixaren entreveure un profund 
pessimisme per tractar-se d’un guerrer animat i la noia, que 
estimava cegament al kossetani, acompanyà la seva resolució amb 
una vidriosa mirada. 

 

    La galera “Tacitus” i la trirrem “L’estel negre” continuaven el 
seu trajecte com cignes errants. Creuaren les Columnes d’Hércules 
i, sense allunyar-se gaire de les costes d’Africa, baixaren cap al sud. 
Els tripulants remaren per torns, així, sempre havia homes 
descansats per facilitar la seva tasca. 

    Van veure unes illes, però la navegació prosseguí sense aturar-se. 
Com eren aigües desconegudes, no ensopegaren amb naus mercants 
per abordar, per tant, en pocs dies arribaren al golf que Reivax 
recordava a la seva ment. El guaita cridà i tothom deixà els seus 
respectius treballs per mirar unes àmplies platges de daurada sorra i 
al fons,  observaren una gegantesca barrera de palmeres inclinades i 
gruixuts troncs d’altius arbres. 

    -Hem arribat al lloc que vaig veure al mapa! -exclamà el 
kossetani davant de l’enfervorida gent de coberta. 

    Era el migdia i, tot seguit, Tirza manà que baixessin un parell de 
bots per apropar-se a la platja. 

 

    Alguns tripulants, Reivax i la princesa del Mare Nostrum 
trepitjaren més tard l’ardent sorra i encara els semblava un daurat 
somni de felicitat després de viatjar molts dies sobre aigües 
desconegudes. 

    Tirza ordenà a continuació que un grup reduït es quedés junt a les 
barques mentre la resta decidí endinsar-se entre la frondosa 
vegetació amb certa por. La petita expedició anava encapçalada pel 
kossetani, la noia i el guerrer gal que es deia Vircentórix i anaven 
tallant amb els seus matxets les gruixudes branques i lianes que no 
deixaven passar. 

    Després d’uns interminables minuts entre la sofocant calor, 
Reivax s’aturà per uns segons i es secar la suor que es lliscava pel  
seu front. Després amb una aparent calma xiuxiuejà unes paraules a 
la seva promesa. 

    -Ens estan observant, nena -digué ell-. De fet ho he notat des del 
nostre desembarcament. 

    Tirza ja portava molt temps amb el seu amic, el coneixia i per tant 
sabia que no bromejava. 

    -On són? -preguntà ella suament-. Per Júpiter! Cauran aviat! 



 

 

    -No sabem quins són ni quants. Ara segueix el recorregut com si 
no haguéssim notat res. Vircentórix i jo ens quedaren endarrerits. 

    Així ho comunicà xiuxiuejant a les oïdes del gal i els dos es 
quedaren allí mentre la resta reprenia la seva marxa. Aleshores 
Vircentórix dissimulà les fortes tremolors de la por i va fer com si es 
lligués una sandàlia seva per ordre del kossetani, el qual 
desaparegué en breus segons entre els gegantescs matolls.  

    El gal notava que no podia vèncer el creixent pànic i es fixà en 
unes plantes que es movien sospitosament. Veient que podia ser 
Reivax, avançà cap a l’indret i els ulls s’obriren pel terror perquè 
sortí un enorme negre com un lleó ferit. Portava com a indumentària 
una pell de lleopard i anava protegit per un escut i una llança. 

    Vircentórix retrocedí unes passes espantat, no va veure una arrel 
que sortia de la terra i va caure. El negre alçà la seva llança amb un 
gest de victòria mentre la seva mirada es convertia en pous 
d’espurnes. El gal no va tenir temps de desembeinar la seva espasa i 
defensar-se. 

    Aleshores, com un llampec, Vircentórix observà la punta de 
l’acer que sobresortia del pit del negre davant dels seus atemorits 
ulls. L’agresor va caure com un sac i per darrera, Reivax va treure la 
seva espasa. 

    -Pots agrair als teus Tutatis i Belenos que has tornat a nèixer, 
amic -digué el guerrer fredament-. Però hi ha més gent que ens 
espera i no es tracta de Tirza i la resta dels mariners. Afanya’t! Per 
Kronos! 

    El kossetani i l’atordit gal seguiren les passes de la princesa i 
aviat els trobaren. Reivax manà que tornessin a la platja. Quan 
donaven mitja volta, les llances i fletxes començaren a sortir de la 
vegetació i trobaren les costelles d’algunes víctimes, però la resta es 
dirigí corrent a la costa. Per cobrir les esquenes i guanyar temps hi 
havia Reivax, el qual esquinçà els pits de certs negres que decidiren 
perseguir-los. Vircentórix l’ajudà després amb Tirza. Comprovaren 
en pocs segons les esmol.lades dents dels enemics. 

    -Són caníbals! -exclamà la noia espantada en mig de la lluita. 

    Els tres reprengueren la seva fugida, arribaren a la platja, pujaren 
als bots i, remant, s’aproparen a les naus. Amb l’espasa gotejant de 
sang, Reivax s’estranyà per què no anaven darrera d’ells. 

    -Potser estan atemorits en veure els nostres vaixells -diguè Tirza 
amb el pit encara esbufegat pel recent combat. 

    -Sí, però hem de tornar aviat -digué el guerrer impassiblement-. 
Si és possible, aquesta mateixa nit. Hem de trobar el plànol i no 
entenc com deixaren en aquest lloc de caníbals una pista per al 
tresor. Per Kronos! Imagino que això és només el començament. 

    Els remers no respiraren tranquils fins que no eren recollits pels 
tripulants de les naus. 
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LA CABANA ABANDONADA  

 

 En la plujosa nit, 

 el llampec va fer el seu esclat atemorit 

 i en la cabana abandonada 

 es trobà la pista desitjada. 

 

                   Els somnis de Galiannus, el Vell 

 

    -Estas segur? Es una bona idea? 

    Tirza no s’aturava en les seves preguntes per la por que sentia 
constantment. La seva dolça veu trencava el silenci nocturn en 
aquell petit bot, hàbilment manejat per Reivax. La lluna il.luminava 
el seu camí en les argentades aigües i semblava una parella 
d’enamorats en un llac, presoners d’una vetllada de passió. 

    -Serà una mala idea si continues parlant -digué el kossetani 
seriosament-. Ara la nit ens empara per dur a terme els nostres 
plans. 

    -No comprenc per què anem remant a les costes del nord per 
desembarcar a la propera platja -negà ella fastiguejada. 

    -Mira, nena, si tornem al mateix lloc, els negres ens esperaran 
amablement per travessar-nos amb les seves llances. 

    -Com ho saps? 

    -Estaran vigilant-nos per torns i estaran amagats entre la 
vegetació. Estan intrigats per la nostra presència i pels vaixells, però 
si sortim dos sols per la nit i ens allunyem del perill tenim més 
possibilitats de trobar la pista dels romans. 

    -Fracassarem i acabarem menjats pels caníbals. He parlat abans 
de sortir amb Mossumba, l’antic esclau, que ara és un tripulant més 
per a nosaltres. M’ha dit que el seu avi, al seu poblat africà, el 
parlava de la salvatge tribu de los Lunga, potser són aquesta gent, jo 
crec que... 

    -Mentre tingui el meu acer, no em rendiré. I ara... Per Kronos! 
Calla! 

    La noia obeí però recordà que només el seu estimat Reivax era 
l’únic home que podia donar-li certes ordres. 

     



 

 

    El bot s’aturà a una platja i amb pas cautelós s’endinsaren per 
segona vegada en la jungla. Caminaren amb els acers desembeinats. 

    -Continuem -digué ell amb un tranquil xiu-xiu-. Estem sols. El 
meu plà anirà bé. 

    La parella va reprendre el seu recorregut i després avançà cap al 
sud amb més precaucions. Tirza observava al seu company, però 
aquest es mostrava seriós. Si no deia res, volia dir que no hi havia 
enemics. 

    La brisa nocturna els portà el rítmic soroll del tambors, 
acompanyat de un remor, un estrany càntic. Tam, tam, tam... deien 
els tambors de pell.... Tirza, que estava acostumada a qualsevol 
tipus de perill com abordatges i traicions, empal.lidí per primera 
vegada i els ulls de Reivax notaren certa por. 

    La parella s’amagà de seguida darrera d’uns espessos matolls i 
després seguiren a una comitiva de negres que portaven un home de 
la mateixa raça, lligat de peus i mans a un tronc. L’arrosegaren per 
terra fins aturar-se a un enorme clar de la selva. Allí es localitzava 
un poblat de cabanes de palla i fang i de les construccions sortiren 
dones i nens. 

    Els individus presentaren al seu presoner entre salvatges udols 
d’alegria i, d’una barraca més gran, va aparèixer un negre gruixut, 
cobert amb pells de lleó. Va somriure i després va treure una llarg 
matxet i es disposà a alçar-lo contra la seva víctima entre la càlida 
brillantor de la lluna. 

    I quan s’anava a iniciar una festa de sang, una veu d’espant sonà 
entre els tambors. Tirza no podia suportar tant horror i en pocs 
minuts, el kossetani i la princesa-pirata fugiren perseguits pels 
negres. 

    Però sabien que aviat serien capturats ja que la parella 
desconeixia el paratge, per tant Reivax separà les cames com la seva 
companya i es disposaren a repel.lir l’atac fins la seva mort. 
Semblaven dos colossos trets de la mitologia romana. 

    Els acers començaren a trencar llances i a destrossar cossos de 
pell negre. Uns caníbals retrocediren entre crits de dolor i marxaren 
de la matança. La parella sortí del vermell cercle de destrucció per 
continuar la seva fugida i, com es temia, els negres no es rendiren i 
reprengueren la persecució. 

    En aquell instant Reivax i Tirza s’aturaren en un clar espaiós, en 
el seu centre s’aixecava una altiva cabana d’estructura rectangular 
sobre uns troncs. Les parets i la teulada eren de palla i argila. En la 
seva fúria de sang, els negres veieren també l’ombríbol.la 
construcció i abandonaren el lloc entre udols de por i les paraules: 
“Kar-Rurg”, “Kar-Rurg”. 

    El kossetani i la princesa no sabien com reaccionar davant de la 
inesperada fugida, però després parlà ell trencant el silenci: 

    -Hem d’estar a un lloc temut per als caníbals. 

    En aquells moments un llampec esquinçà la foscor de la nit i 
començà a caure gotes. 



 

 

    -Buscarem refugi a aquesta barraca -digué el guerrer-. Es millor 
que estar suportant la pluja tota la nit. 

    -Estas segur? I si es tracta d’una construcció funerària? -preguntà 
Tirza amb por-. He sentit històries de malediccions per als que 
entren. 

    -Ja ho sé, però ens hem d’arriscar. Al mapa que vaig trencar, 
apareixia una cabana d’aquest tipus. Indicava la situació exacta del 
tresor. 

    Els ulls de la noia brillaren i abans d’augmentar la força de la 
pluja tropical, la parella entrà a la barraca. Al seu interior 
observaren la figura asseguda d’un romà momificat i sobre els seus 
prim genolls es trobava un ampli plànol tan vell com greixós. Al 
costat del mort hi havia asseguts també vuit centurions amb els seus 
rostres ressecs. 

    Tirza caminà prudentment per prendre el mapa del cadàver, però 
l’astut Reivax s’avançà en la seva acció. 

    -Sempre t’agrada jugar amb ventatge -digué ella irònicament. 

    -Els salvatges kossetanis són més ràpids que els romans 
civilitzats -continuà el guerrer amb un somriure mentre 
contemplava el plànol-. Per Kronos! Mira això! 

    La princesa s’apropà i va veure unes costes dibuixades a l’Oest 
que no s’assemblaven al món conegut fins ara. 

    -Estem com abans -afegí la noia amb pessimisme. 

    -No, aquest relleu em recorda... -Reivax es quedà callat de sobte 
mentre treia de la seva prima cota de mallas l’altra mapa conservat. I 
la parella comprovà que aquelles costes coincidien. 

    -Així... -continuà la noia. 

    -Hem d’anar a l’Oest, hem de creuar el mar Occidental i arribar a 
un gegantesc continent, per Kronos! Observa! Es veu que hi ha una 
ciutat que segurament amagarà el tresor. Tiberi s’arriscà molt per 
allunyar les seves riqueses del seu nét Calígula. 

    -Sí, va endinsar-se en un mar desconegut sense saber on deixaria 
l’or i les joies. 

    -La galera no està preparada per a un viatge tan llarg, i dubto que 
la trirrem arribi fins aquest continent. Són naus per navegar pel 
Mare Nostrum. 

    -Per Júpiter! No siguis estúpid, estimat. Si els homes de Tiberi ho 
van fer... Per què nosaltres hem d’abandonar aquesta empresa? 

    -D’acord. Tu ets la capitana, jo només sóc un mercenari de terra. 

    -I a més a més, ets el meu amant. 



 

 

    Els ulls de la noia tornaren a brillar mentre envoltava amb les 
seus braços el poderós coll del guerrer. I, mentre la pluja prosseguia 
fora, la por que donava la mateixa cabana els allunyava del perill. 

    Quan sortí el sol, els grisos núvols del matí havien desaparegut, 
per tant, la parella abandonà la construcció amb el mapa i vorejà el 
lloc per no trobar-se de nou amb els negres. Potser aquella tribu hi 
era cansada per les matances de la nit anterior i així el kossetani i la 
seva promesa arribaren a la platja sense problemes, pujaren a la 
barca i, remant, tornaren a les naus on esperaven els inquiets 
tripulants ja que no s’atrevien a viatjar gaire per aquelles aigües 
desconegudes. 

 

    Marcus descansava en una roca. Es trobava sobre el lloc més 
elevat dels penya-segats i observava com les onades acaronaven 
dolçament les negres pedres com si fossin dones complents davant 
dels seus amants. 

    El vell sabia que la seva filla adoptiva i Reivax es trobaven molt 
lluny i sempre somià haver fet un llarg viatge, però de moment ja 
havia estat temut al Mare Nostrum i els més joves prenien el relleu. 

    De sobte es fixà en un detall que no havia vist abans, a l’horitzó 
entre els clars núvols del matí es dibuixava una galera. Es 
tranquil.litzà perquè per les veles no semblava una trirrem romana 
que els buscava. Però després el color desaparegué del seu rostre 
arrugat en veure el negre aspecte de l’embarcació, la qual s’aturà. 

    Marcus s’aixecà de la seva roca i baixà com podia l’escarpat camí 
que conduïa als penya-segats. Encara que anès ajudat per un bastò, 
les seves cames febles l’obligaven a avançar lentament. 

    Uns matolls es van moure i, de sobte, davant d’ell, aparegueren 
cinc encaputxats. El vell ocultà la seva por recordant que abans 
havia estat un pirata perillós. 

    -Busquem al kossetani Reivax i a Tirza, la princesa del Mare 
Nostrum -digué Radamés amb una veu sonora. 

    -No sé de qui em parles -va respondre l’ancià. 

    -Menteixes, Marcus, antic pirata d’aquestes aigües. Ho repetiré 
per darrera vegada. On són el guerrer i la teva filla adoptiva? 

    Davant d’aquelles paraules, el vell comprovà que es trobava amb 
poderosos enemics. 

    -No ho sé, marxaren d’aquí fa dies -digué breument. 

    -A on? -preguntà el bruixot egipci. 

    -No ho sé. 

    El màgic va somriure cínicament i digué: 

    -Marcus, no et posis nerviós. Et creiem. Ara...Observa! Sobre què 
et recolces? 



 

 

    El bastó del pirata es tornava tou i vermellós de sobte i després, 
verd. Es convertia en un gegantesc cuc i l’ancià espantat el llançà 
amb un crit esgarrifós. 

    -Es una bèstia de l’antiga i mítica Sarjània -contestà el bruixot-. 
Segons afirmava el màgic Karalós en els seus pergamins, era 
verinosa. Sortosament abans de que t’agafés la mà l’has llançada. 
Però pot tornar i et pot clavar els seus petits ullals plens de verí com 
ho faria una cobra del meu llunyà Egipte. 

    El vell tremolà. 

    -Sí, sí -digué Marcus-. Marxaren més enllà de les Columnes 
d’Hércules per cercar el tresor de Tiberi. 

    -D’acord. Allí anirem fins que el món conegut es fundeixi a 
l’horitzó, com els focs de l’Infern -va concloure el màgic. 

    El vell observà com els cincs encaputxats desapareixien entre els 
matolls amb pas solemne, com si fossin antic reis de oblidades 
ciutats. 
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“ENCARA TENS SOMNIS 
D’IL.LUSIONS...”  

 

 

         Mireu el negre illot! 

  Allí descansa un imperi mort,  

 el sinistre prestigi  

 d’un llunyà vestigi. 

 

            Els Pergamins de Karalós. Volum II 

 

    Les naus “Tacitus” i “L’estel negre” s’endinsaren en aquell mar 
desconegut amb les indicacions de Tirza i de Reivax, quins de 
manera indirecta control.laven als mariners i als remers en les seves 
tasques a la galera, ja que el pànic els dominava i podria esclatar un 
motí o qualsevol tipus de rebel.lió. El gal Vircentórix també 
vigilava als tripulants de la trirrem. 

    Portaven navegant moltes setmanes, sortosament el temps era 
asolellat i de moment no patien cap tempesta, la qual cosa animà als 
mariners, però les supersticions encara manaven a les ments dels 
homes. 

 

    Reivax descansava per uns segons a unes escales de fusta, 
situades a popa. Aleshores, sota aquell vespre vermellós, s’apropà 
tendrament Tirza. 

    -He donat les darreres instruccions als homes de la nostra galera 
-digué ella-. Ara pujaré al castell de popa per cridar a la trirrem i 
dir-li el mateix a Vircentórix. 

    -D’acord -afegí el guerrer. 

    -Què et passa, estimat? 

     -Portem molt temps navegant... No és així? 

    -Sí, ja han passat quatre messos des de la nostra sortida de... 
aquell golf africà on hi era el poblat del caníbals. 



 

 

    -Per Kronos! Cinc mesos! Aquesta aventura s’allargarà més del 
que em pensava. 

    -Sí, i a més a més s’ha afegit un altre problema... 

    -Quin? Si és cap rebel, el donaré raons per que canvi d’opinió. 

    Reivax acaronà la seva espasa. 

    -No, no es tracta de cap amotinat -negà ella amb el cap-. La 
qüestió fa referència als queviures. Vam salpar de la badia on 
s’amaga el meu pare amb la resta de la flotilla i portàvem carn seca i 
aigua potable per a un viatge prop de les costes africanes. Ara això 
s’allarga i el menjar comença a escasejar i els més desconfiats ho 
podrien aprofitar per iniciar una rebel.lió. 

    -Tens raó -digué Reivax-, però als mapes  no apareix cap illa en 
aquest mar. S’hauria de racionar els queviures. 

    -Recorda que no sabem quan trobarem terra. 

    -No et desesperis, estimada. Sempre s’ha sortit de situacions 
difícils. 

    -Encara tens somnis d’il.lusions i... després et deixes arrosegar 
per la teva invencible melangia. 

    Reivax es disposava a replicar les iròniques paraules de la seva 
amiga, quan el guaita, des del seu lloc al màstil cridà “Terra” i 
inmediatament els mariners abandonaren les seves tasques per uns 
moments i els remers aturaren el seu dur treball.  

    Reivax i Tirza contemplaren una illa de grans dimensions, però 
intuïen que aquell lloc no era el que cercaven. Els homes volien 
trepitjar terra entre càntics d’alegria i la princesa-pirata no els negà 
aquell plaer, a canvi de portar aigua, carn o fruites. 

    El kossetani notava una creixent desconfiança davant d’unes 
platges amb semblança tranquil.la i atraient. 

    -No desembarquem -ordenà ell-. Potser ens espera qualsevol 
perill desconegut. 

    -No siguis pessimista, estimat -digué ella-. A més a més, si no 
aprofitem aquesta ocasió podria venir el possible motí. 

    -D’acord. Marxa amb un grup reduït però que no s’allunyin 
massa de les platges. 

    -I tú... què faràs? 

    -Em quedaré per aquí, vigilant les naus, no sigui que alguns 
mariners tinguin la tentació d’aixecar les àncores i tornar per on han 
vingut. 

    -Es una bona idea. Amb la gent repartida entre l’illa i els vaixells 
no podran marxar amb les mateixes possibilitats. 



 

 

    -Perquè necessitarien sempre remers, quan no bufés el vent gaire 
com aquests fastigosos dies -va concloure el kossetani amb un 
amarg somriure. 

    Així, mentre Tirza trepitjava la platja amb vint homes, repartits 
abans en dos enormes bots, Reivax donava les convenients ordres 
als mariners de la seva galera i també ho feia el gal a la seva trirrem. 

    Però de sobte el kossetani es va sentir cansat i es va ajeure sobre 
una vella vela i unes gruixudes cordes. Es quedà adormit i recordà 
les paraules de la seva amiga abans de caminar pel fosc món dels 
malsons: 

   -Encara tens somnis d’il.lusions... 

     

    Reivax ja havia travessat la irònica muralla de boira i trepitjava 
un lloc desconegut. El seu nom era constantment repetit i des d’un 
racó observava unes escenes insòlites que desfilaven com 
gegantescs guerrers de bronze d’aspecte malenconiós. 

    Veia com una galera negra portava a un home altiu, cobert amb 
una caputxa a la mateixa illa. El capità i els remers el deixaren a la 
platja i inmediatament abandonaren el lloc. L’individu no sentí 
pànic i s’endinsà per la selva per trobar-se amb una enorme ciutat 
emmurallada, en estat ruinós. Les seves torres, edificis i palaus hi 
eren ensorrats i pels carrers hi havien esquelets humans. Els vents 
bufaren amb força i en un suau xiu-xiu digueren el nom de Karalós. 
Així es deia l’encaputxat, i es tractava d’un jove bruixot, desterrat 
d’un antic i maligne imperi que es deia Sarjània, amb la seva 
ombrívol.la capital de Torres Grises i la seva àmplia Avinguda dels 
Guerrers de Bronze. L’emperador, Sitoj XXVIII, pertanyent a la 
mil.lenària dinastia dels Rajnios, havia decretat la seva marxa 
perquè el màgic intentava governar aquell extens regne amb l’ajuda 
dels seus foscos poders. 

    I ara era l’amo d’un illa de morts, on anaven els homes perillosos 
de l’imperi. Però Karalós no es desanimà i traçà uns signes a la terra 
humida i els esquelets començaren a moure’s. Després baixà amb 
els seus nous súbdits a les criptes del palau on descansaven les 
antigues mòmies de generals i emperadors d’aquella illa i tornaren a 
reviure. Karalós fou rei del lloc sinistre i la seva gent reconstruí la 
ciutat que va rebre el nom de Tessolonia. 

    Passaren uns anys i pensà des del seu tro de marbre i or que era el 
moment addient de buscar una núvia per tenir descendència i una 
galera negra sortí dels ports de l’illa per arribar a les costes 
sarjànies. Una majestuosa comitiva de mòmies desembarcaren 
davant de la por de la gent i es presentaren al palau del bocabadat 
emperador, el qual, espantat cedí aviat una de les seves filles per al 
casament. 

   Karalós va escriure en la seva perllongada vida uns pergamins on 
es recollien les seves arts màgiques. I es murmurava que durant els 
temps d’esplendor de Roma encara uns determinats bruixots 
aprenien les seves maldats en temples abandonats. I durant segles en 
aquella illa perdurà una altra dinastia de màgics que tenien com a 
súbdits els morts. Però després hagué un cataclisme i la faç de la 
Terra canvià, i els vells imperis desaparegueren sota lles aigües... 



 

 

     

    Reivax despertà sobtadament i recordà per uns segons les dures 
imatges del seu estrany somni, el qual el relacionà de seguida amb la 
llegenda del barquer Karot que travessava la llacuna estígia per 
portar els morts. Així ho pensaven els romans per explicar que hi 
havia més enllà de la Mort i el kossetani sabia que determinades 
històries es conservaven a la ment dels homes. 

    Però també recordà el relleu de l’illa que s’assemblava al lloc que 
havia trepitjat la seva estimada Tirza. 

    D’un salt, propi d’un tigre acorralat, es posà de peu i mirà la 
platja. El paratge semblava tranquil, els homes romanien a la sorra 
entre rialles mentre la resta havia desaparegut per la selva amb la 
seva capitana per cercar queviures. 

    Sense donar explicacions, el kossetani es llançà a la mar i les 
escumoses aigües l’abraçaren entre la sorpresa dels remers. Nedà 
fins arribar a la platja. Els mariners de l’indret s’espantaren davant 
de la reacció del seu segon capità, sabien que darrera de les seves 
ordres s’amagava un proper perill. 

    Dos homes anaren amb ell a la selva, espases en mà, mentre la 
resta ja esperava amb els rems una ràpida fugida. Seguiren un camí 
obert anteriorment pels matxets de Tirza i s’aturaren davant d’una 
calçada enmig de la jungla. 

    Cautelosament avançaren i es trobaren uns tripulants que 
retornaven amb cistells carregats de fruits. A continuació aparegué 
Tirza empal.lidida, no contà què havia vist, però ordenà que 
marxessim del paratge inmediatament. El kossetani obeí pensant en 
el seu somni, aviat arribaren a la costa i pujaren als bots. 

    Les veles de les naus i els rems entraren en acció i abans de 
l’arribada dels estels de la nit, el “Tacitus” i la trirrem abandonaren 
aquelles aigües d’aspecte tenebrós. 

    I a coberta, quan Reivax s’atreví a preguntar a la seva promesa 
què havia vist, ella responia davant de la seva sorpresa: 

    -Era la mateixa ciutat que segurament sortia als teus somnis, l’illa 
que mai hauria de trepitjar qualsevol viatger, perquè allí al vespre, 
les ombres es despertaven per recordar-nos que som mortals i que 
coneguem la por. 
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L’ILLA DE LES DONZELLES 
PERDUDES 

  

 “En la nit, escoltava el lament d’aquelles dones 
entristides i els seus càntics de melangia m’allunyaven de l’amarga i 
irònica realitat.” 

  El somni de Titus Lacius 

 

 

    Les setmanes de trajecte prosseguiren sense novetats, i els 
tripulants, acostumats a tants dies de navegació, es tranquil.litzaren, 
la qual cosa també calmà als recelosos Reivax i Tirza, perquè encara 
no sabien com podrien reaccionar aquells homes. 

    Però un vespre, el sol s’extingí sobtadament entre uns espessos 
núvols de color gris. El vent bufà amb més força i les onades 
empaitaren les dues naus, la pluja va fer la seva aparició 
acompanyada del resplendor del llampec i de l’ensordidor tro. 

    A continuació tothom s’encarregà de les seves tasques perquè els 
vaixells no s’enfonsessin davant de la forta tempesta, ja que 
aquelles naus només podrien suportar el mal temps del Mare 
Nostrum. Però les sinistres corrents anaven arrosegant amb una 
indicible força al “Tacitus “ i a “L’estel negre” i els tripulants no 
podien fer res per control.lar-lo amb els seus pobres recursos. Unes 
gegantesques onades llançaren pel mar a quatre mariners en 
diferents moments. 

    De sobte aparegueren uns roques negres, il.luminades per uns 
segons pels llampecs i sense poder-ho evitar, les seves proes 
xocaren violentament contra elles. La col.lisió fou cruel i molts es 
feren mal en la sacsejada. La tempesta continuà la resta de la nit i al 
matí, amb la lenta i esperada sortida del sol, s’extingí la pluja. L’Arc 
de Sant Martí va fer la seva aparició i els mariners es sentiren més 
tranquils, però la creixent inquietud augmentà en Reivax i Tirza, els 
quals veieren les seves naus aturades. 

    -No sembla gaire seriós -digué el kossetani-. Crideu als fusters i 
que comencin aviat les seves tasques. Eh, Tirza! 

    Però la princesa del Mare Nostrum no escoltava les paraules del 
seu promés i mirava bocabadada una petita illa que hi havia més 
allunyada de les roques. 

    -No l’has vista? -preguntà ella. 

    -Sí, tothom l’ha observada -va respondre Reivax-.  Pensa que fa 
poques setmanes hem fugit d’un altre lloc semblant i ja portem molt 
temps en aigües desconegudes buscant aqueix maleït tresor. 



 

 

    -Tens raó. Ara mateix ordenaré que vinguin els fusters i que 
arreglin això. 

    Les tasques s’iniciaren aviat i de vegades el kossetani també 
ajudava a portar enormes fustes amb els seus musculosos braços per 
a la reparació. Però quan descansava, era ell qui no podia evitar unes 
malenconioses mirades a aquella illa des de coberta. D’això no es 
fixava Tirza ja que ella hi era a la trirrem per dirigir i accelerar les 
obres amb la seva seriosa mirada. 

    -Demà al matí podrem reprendre el nostre viatge -afirmà el vell 
fuster-. Hem tingut molta sort perquè els esperons de proa han 
frenat molt la força del cop. Fins i tot m’estranya que la galera no 
s’hagués enfonsat amb el primer impacte. 

    Per la nit, la princesa-pirata preferí quedar-se a la trirrem mentre 
Reivax romania mig adormit a la coberta del “Tacitus”. Aleshores 
sota aquell indescriptible estat escoltà un malenconiós càntic, com 
si unes entristides noies ho entonesssin amb unes arpes daurades. I 
en mig d’aquelles estranyes sensacions, quan tothom descansava  
pels durs treballs del dia, ell es llançà al mar, sense ser descobert i 
nedà amb rapidesa fins a l’atractiva platja de l’illa. 

    Caminà sobre la sorra i després s’endinsà sobre un terreny 
abrupte, pujà per un accidentat lloc ple de pedres, en un congost 
amb unes misterioses escultures d’antics reis, treballades sobre les 
retallades parets. I entre aquell encisador paratge, arribà fins a les 
ruïnes d’una enorme ciutat. Les restes de les seves avingudes, 
palaus i torres responien a un passat orgullós. 

    El kossetani no podia creure’s que hi haguessin nuclis urbans 
semblants a Roma en llocs perduts, més enllà de les Columnes 
d’Hércules, però s’havia de rendir davant de les evidències. 

    La nit tenia una perillosa brillantor, arrencada per uns estels 
carregats de misteri com els ulls d’una princesa invadida per la 
malenconia. Aleshores Reivax escoltà una veu femenina en to 
suplicant: 

    -No tinguis por de mí, estranger, si us plau... 

    En girar-se observà el bonic rostre d’una noia. Es trobava 
asseguda sobre unes allargades i gruixudes columnes de marbre. El 
resplendor de la lluna i el joc de tenebres de les construccions no 
permetien veure la resta del seu cos. 

    -Qui ets? -preguntà el kossetani amb desconfiança mentre treia el 
seu acer. 

    -Em dic Sirea i sóc una de les donzelles d’aquesta illa. 

    -On em trobo? 

    -Ets a Lisàrgia, una antiga colònia de Tessolonia, un regne ara 
desaparegut. 

    El kossetani retrocedí unes passes perquè relacionava aquell nom 
amb un malson que havia tingut quan es trobaren a l’altra illa. 



 

 

    -Això... -digué el guerrer bocabadat-. Pertany al mític rei-bruixot 
Karalós....? 

    I després d’aquelles paraules començaren a aparèixer més noies 
formoses amb sinistres xiu-xius entre les caigudes pedres de 
marbre. 

    -Som les filles de Karalós -digué Sirea amb dolor-. El nostre pare 
ens condemnà a aquest desterrament a l’illa de Lisàrgia perquè no 
volíem aprendre les seves arts màgiques. Només el nostre germà 
Alatos continuà la seva macabra obra. Oh, per Kror, déu de les 
tenebres! Som sarjànies, encara que pertanyem a un poble cruel, 
som humanes. Volíem morir en la nostra tristesa, però el nostre pare 
ens llançà des del seu palau una maledicció... Som inmortals, 
envoltades en la soledat i mai hem sentit els dolços petons i les 
càlides abraçades d’un home durant aquests mil.lenis. Vine amb 
nosaltres, si us plau! 

    Aleshores el sorprès Reivax contemplà com les boniques dents de 
les noies es transformaven en punxiaguts ullals i, espantat, donà 
unes passes per on havia vingut. 

    -No intenteu res, dones-vampir -exclamà el guerrer -perquè la 
meva espasa us pot travessar! Per Kronos! 

    -No t’escapis, amic -digueren cridant a la vegada-. La tempesta 
que us ha arrosegat fins aquí no es tracta de cap casualitat. Així han 
caigut les nostres víctimes abans de la teva arribada. Escolta ara el 
nostre lament, guerrer de la llunyana Kossetània. 

  

 En les amables nits, 

 els homes senten crits 

 i voluptuoses dones 

 com salvatges amazones 

 clamen el seu amor, 

 nascut del seu dolor. 

 Falsa i mentidera és Sarjània a les nits 

 -a les càlides nits- 

 mentre els homes senten agònics crits. 

 

    Les noies començaren a riure’s del guerrer i aquella veu 
compassiva d’abans es convertí en una mortal burla. Reivax 
continuà retrocedint, espasa en mà, fins iniciar una desesperada 
carrera pel camí abandonat. En pocs minuts deixà el congost mentre 
li semblava escoltar el ressò de les mateixes rialles entre les 
gegantesques escultures del paratge. 



 

 

    Arribà a la platja i començà a nedar. Quan pujà a coberta, Tirza i 
alguns mariners esperaven nerviosos ja que s’adonaren de la seva 
desaparició. 

    -Fuster! -cridà el kossetani-. Podríem salpar aquesta mateixa nit? 

    -Sí -afirmà el vell-, de fet, l’obra ja està acabada, però preferiria el 
matí següent per assegurar-me... 

    -Bé, no ens podem permetre el luxe de perdre més temps. Ara ens 
marxem i demà, quan ja estem lluny d’aquestes aigües, tindreu  
doble ració d’aigua i d’aliments i més hores per descansar. 

    Sense pensar gaire, els remers es posaren al seu lloc i les naus 
sortiren del lloc amb rapidesa. I hores després, abans de la sortida 
del sol, el kossetani contà només a la seva amiga els horrors que 
havia vist a aquella illa. 



 

 

                     ll 
  
 
 
 

LES FOSQUES TORRES D’OLMECA 
 
 
 
 
    “I el viatge prosseguí, i dues majestuoses figures es retallaven en 
el vespre carmesí. Eren Reivax, el kossetani i Tirza, la princesa del 
Mare Nostrum. Oh, emperador! Si tornessin de la seva llarga 
travessia, aniria amb ells per recòrrer regnes desconeguts. 
 
  El somni de Titus Lacius 
 
 
    -Hem arribat a unes noves costes! 
    L’exclamació del kossetani semblava arrencar d’una ànima 
turmentada per un viatge ple d’incidències. Però, després d’uns 
mesos de llarga travessia, Tirza, Reivax i el tripulants de les naus 
“Tacitus” i “L’estel negre” contemplaren uns altius penya-segats de 
roques negres. No hi havia cap platja. 
     -La configuració d’aquestes terres no s’assemblen a les del mapa 
-digué ella-. Recordo que sobresortia una escultura en forma 
d’esquelet. 
    -Es cert -prosseguí el guerrer-, però segons afirmen els nostres 
càlculs ens trobem mot a prop del lloc del tresor. 
    -Què fem ara? 
    -Proposo que la trirrem llanci la seva àncora aquí. La nostra 
galera és més lleugera i anirem examinant les costes fins trobar el 
lloc esmentat. No hi som a cap illa, això sembla un gegantesc 
continent. 
    Els tripulants de “L’estel negre” obeïren i es quedaren quiets 
mentre la galera de la princesa va reprendre el seu recorregut cap al 
sud. Els mariners remaven amb més força i amb més ànims. 
    Quan el guaita havia entrevist terra era el matí i fou en les 
primeres ombres de la nit, quan el mateix home va observar el cap 
amb la macabra forma d’un esquelet gegantesc. Tothom contemplà, 
després dels seu crit, com la capritxosa Natura esculpia les seves 
obres d’art. 
    Però ja havia aparegut la nit, per tant Tirza proposà el 
desembarcament al matí. Abans d’anar al llit, Reivax passejà una 
mica per coberta i notà en la brisa nocturna l’olor a fum, però 
s’estranyà d’aquesta sensació, semblant al foc que crema poblats 
saquejats. Fins i tot li semblà escoltar llunyans crits de guerra. 
Potser tot allò era fruit de la seva imaginació o dels records de la 
seva infantesa, quan assistia amb els altres guerrers kossetanis als 
assalts de fortificacions romanes, després de decidir-lo als Consells 
davant d’enormes fogueres. 
 
    Al matí, uns pocs remers, Tirza i Reivax caminaren per la sorra 
de la platja, amb les espases en la mà. 
    -Espero trobar aviat la ciutat que amaga el tresor -deia la 
princesa-pirata. 
    -Pensa que fins ara ens hem enfrontat a moltes adversitats, per 
tant espera’t el pitjor -va respondre el guerrer. 



 

 

    S’endinsaren a una frondosa selva i, després d’avançar molt 
temps, el sol del migdia els revelava una sorpresa. Veieren unes 
altives torres fetes de pedra negra i coronades amb unes 
punxiagudes cúpules de marbre d’un color desconegut. Els ulls de la 
noia-pirata es deixaren arrosegar per la brillantor de la cobdícia i 
acceleraren el seu pas. I amb por s’aturaren entre uns matolls com a 
bèsties acorralades... 
    Observaren un gegantesc clar, hi havia en ell un campament 
militar, format per tendes i homes protegits amb cuirasses daurades 
i cascs de bronze i armats amb llances i espases. Al fons es veien els 
negres murs d’una enorme ciutat, que lògicament estava assetjada 
per aquests guerrers. Des de les seves torres, uns atemorits individus 
amb rostres cansats estaven desperts i pendents de qualsevol atac. 
    -Allí tenim la ciutat -digué el kossetani. 
    -I allí es troba el nostre tresor, entre tropes enemigues -afegí 
amargamernt la dona-. I ara... Què farem? 
    -El primer que s’ha d’intentar es saber què succeix aquí ja que ens 
imaginàvem que trobaríem una ciutat abandonada i només veiem 
civilitzacions semblants a Roma. Per Kronos! Ahir per la nit, des de 
coberta sentia l’olor a cremat i soroll d’un llunyà atac. No eren 
somnis. 
    El kossetani manà que la seva estimada i la resta dels mariners 
marxessin fins la platja i ell es quedà per uns minuts observant 
l’escena. En aquell instant un guàrdia es passetjava pel lloc. Reivax 
sortí dels matolls i colpejà el rostre del soldat, el qual va caure a 
terra sense sentit. Després, el kossetani el lligà ràpidament les mans 
i el tapà la boca. Quan despertà, l’amenaçà amb la seva daga i 
anaren a la platja on ja esperaven impacientment els pirates. 
    En els primers moments ni el presoner ni ells s’entenien per les 
diferents llengües, però, després, a través de signes i dibuixos a la 
sorra, el soldat s’explicà: 
    -Som partidaris del poderós rei Matemoc IV, el Cruel -aclarí ell-. 
Forem desterrats pel seu germà Talcot I, el Melangiós i es va fer 
amb el govern de la ciutat Olmeca, que ara es assetjada per 
nosaltres. en realitat el ceptre del poder corresponia a Matemoc, 
però Talcot fou més intrigant per aconseguir el poder amb l’ajuda de 
certs nobles. 
    En sentir la paraula d’Olmeca, Reivax i Tirza respiraren tranquils 
en part, ja que el nom de la ciutat als mapes era el mateix. 
    -Saps res d’un tresor? -preguntà la noia. 
    -No sé de què em parles. 
    -Va rebre Talcot o Matemoc la visita d’estrangers feia temps? 
-preguntà Reivax més directament. 
    -Sí, fa anys, quan manava el seu pare Quatemoc V, unes galeres 
fondejaren a les nostres costes i uns homes armats desembarcaren 
per parlar amb ell. Deien que venien de terres molt allunyades, més 
enllà del nostre mar. 
    -D’acord -va concloure el kossetani. 
    Després comentà amb Tirza unes plans: 
    -Agafeu a aquest home i porteu-lo lligat de peus i cames com a 
presoner. No el feu cap mal i doneu-li de menjar i de beure, però que 
no sigui alliberat fins que no acabi això. No vull que avisi als seus 
guerrers i no desitjo més riscs. 
    -Bé, això ja esta fet -digué la noia. 
    -Sí, ara arriba el és difícil -continuà el guerrer. 
    -El què? 
    -Creuar el setge i entrar a la ciutat d’Olmeca per parlar amb el seu 
rei Talcot I. I després... Com podrem sortir amb el tresor? 
    -Això... si no tenim problemes abans -va concloure ella davant de 
la desesperada situacio que s’anava configurant. 
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LLUITEU CONTRA NOSALTRES!  
 
 
 
                 I l’ombríbol guerrer 
                 amb el seu desembeinat acer 
                 causà mort i desolació 
                 a la cambra de la inmolació 
 
                                    Els cants de Matemoc 
                                       
 
    Reivax despertà dolorosament. Notà encara el seu braç paralitzat 
per les gruixudes benes que l’envoltaven després de ser fregat per 
un fletxa. La boirina dels seus ulls no s’havia marxat, havia estat 
presoner d’alguna poderosa droga i començà a recordar els darrers 
esdeveniments. 
 
    Vircentórix, Tirza i el kossetani decidiren endinsar-se la mateixa 
nit al campament per intentar anar a la ciutat d’Olmeca. Colpejaren 
tres soldats, els deixaren lligats a uns matolls molt apartats i en la nit 
es disfressaren amb les seves cuirasses i cascs, per tant passaren 
desapercebuts als primers moments entre les grans tendes, les 
fogueres i la resta de guerrers. Però arribà el torn del relleu i el 
capità de la guàrdia parlà amb ells. En no obtenir resposta, 
l’individu obrí els ulls i observà que eren estrangers. Abans de 
cridar, la daga de Reivax s’enfonsà en la seva gola, però entre el 
resplendor de les flames, molts contemplaren l’escena i iniciaren la 
persecució dels atacants, ja que podien ser espies dels assetjats. 
    El gal, la princesa i el guerrer caminaren amb pressa fins 
apropar-se a la ciutat. Se sentiren les trompetes de guerra però es 
trobaren amb les portes tancades. Ells ja es veien morts, sota les 
llances dels olmeques, quan de sobte, les portes es van moure i, 
sense pensar gaire, els tres entraren corrent davant d’una pluja de 
fletxes. Una fregà el seu braç mentre els assetjats repel.lien l’atac i 
aprofitaren l’ocasió per matar més enemics. 
    Vircentórix, Tirza i Reivax contemplaren per uns segons els 
paviments, els carrers, els majestuosos edificis i l’ombríbol palau de 
torres negres. Però quan es disposaven a agrair l’ajuda, un olmeca 
va fer un gest amb la mà i d’una petita bossa de cuir sortí una pols 
groguenca que entrà als seus ulls i caiqueren sense sentit. 
    Ara Reivax es recuperava i mirà al seu entorn. A un llit del costat 
es trobava la seva estimada, la qual  començava a recuperar-se i, en 
un extrem, Vircentórix ja s’havia incorporat. L’habitació estava 
plena de rics cortinatges i mobles vells. 
    Tirza s’aixecà i reconegué alegrement  una safata romana entre 
unes copes daurades que hi havia sobre una taula. 
    -Estem a prop del tresor. 
    -I també de la Mort -digué prudentment el kossetani-. Encara no 
sabem què ens espera. 
    Vircentórix callà, per a ell ja era massa sortir dels espessos boscs 



 

 

de la Gàl.lia i formar part dels pirates de la princesa. 
    En aquell instant, entraren un home acompanyat de quatre 
soldats. Les seves faccions aquilines mostraven una actitud astuta i 
desconfiada a la vegada. 
    Després, per paraules determinades i per gestos es van entendre. 
    -Jo, Talcot, us saludo, estrangers! -exclamà imperiosament-. 
D’on veniu? Sou agents dels enemics? 
    -Em dic Reivax, sóc kossetani. Ella es la meva promesa Tirza i 
aquest home és capità d’una de les nostres naus. Venim a recuperar 
el tresor de Tiberi, un governant que tinguèrem fa mesos al nostre 
extens regne, més enllà de les vostres costes. 
    -Tiberi? Sí, recordo aquest nom. 
    La brillantor de la mirada es quedà reflectida en la noia. 
    -Fa temps van venir uns homes en una gegantesca galera 
-s’explicà el rei olmeca-. Ens donaren una petita part del seu tresor 
si els amagàvem la resta fins que ells tornessin. Crec que es deien 
romans. Sou vosaltres del mateix poble? 
    -Sí -afirmà la noia amb un dolç somriure-. I ara Tiberi ens ha 
encarregat que li tornem. 
    -No sé si sou uns lladres darrera de les riqueses o sou els 
veritables enviats per al vostre governant. La qüestió és: Com 
podreu sortir d’aquí amb les joies? 
    Els pirates es quedaren callats per uns segons. 
    -No m’importa el vostre or -prosseguí el rei-. En realitat, a la 
nostra ciutat hi ha més or i argent i mai el podrieu carregar a les 
vostres naus. Però en aquests moments per a mí és important que 
exterminem als partidaris del meu germà Matemoc i que em quedi 
amb la poderosa Olmeca. Si m’ajudeu, us podreu anar amb les 
riqueses tranquil.lament. 
    -D’acord -afegí el kossetani davant de la sorpresa de Tirza i del 
gal-. Nosaltres tenim més guerrers en dos vaixells allunyats de la 
costa lògicament. Si aconseguim que un dels tres avisi a les 
respectives tripulacions, els assaltants es poden sentir indefensos i 
podrien caure aviat davant d’una atac a la reraguàrdia. 
    -Es un bon plà. 
    -Després quan siguin assassinats els atacants, podrem marxar. No 
és així? 
    -Sí. 
    -Però... Com podrem alertar a la nostra gent? 
    Els presents es quedaren silenciosos per uns llargs segons. 
    -Hi ha sota les masmorres del meu palau un túnel, possiblement 
excavat per un antic presoner, ja desaparegut -digué Talcot mentre 
acaronava la seva barbeta-. Un de vosaltres pot anar i els dos 
restants us podeu quedar amb mí. 
    -Per què? -preguntà el kossetani. 
    -El meu germà sap molt sobre llibres de màgia i domina les arts 
dels poders foscos. Sé que després de tants setmanes de setge, 
intentarà quasevol pla relacionat amb la nigromància. Necessito 
bons espadatxins al meu costat per combatir-la. 
    -Les espases no poder fer res contra la màgia, hauríeu de 
saber-ho. Això deiem al meu poblat Kosse. 
    -Sí, però vosaltres sou molt atrevits, heu travessat un extens mar i 
us heu allunyat de les vostres terres conegudes per endinsar-vos al 
perill. Demano que algun es quedi mentre esperem l’arribada dels 
vostres reforços. 
    -D’acord -va concloure Reivax sense insistir gaire. 
 
    Vircentórix s’acomiadava del kossetani i de Tirza a les fosques 
masmorres del palau. Es trobaven davant d’un enorme pou i la seva 
profunditat es perdia en les tenebres. Davant dels pirates també hi 



 

 

havia Talcot i dos guàrdies de la seva escorta personal. 
    -Escolta’m, gal! -exclamà el kossetani visiblement preocupat-. 
Necessitem la teva ajuda, per Kronos i Ishtar! Diuen que darrera 
d’aquest maleït forat hi ha la llibertat i tú ets el nostre instrument. 
Una gran responsabilitat recau sobre tí, amic meu. T’ajudaran a 
baixar i inmediatament marxa a la platja, prepara als guerrers de la 
galera i de la trirrem per assaltar les línies enemigues. Si trigues 
massa o et perds entre la foscor, nosaltres morirem aviat pels 
enemics del setge. 
    -Per Tutatis! Ho intentaré, senyor -contestà Vircentórix- però... 
no estic gaire convençut de que aquesta obertura ens porti a les 
costes. 
    -Més arrisquem nosaltres ja que no podem sortir.  També 
acabarem assassinats per olmeques. 
    Els dos soldats lligaren pel cos al gal, començaren a baixar-lo pel 
forat i la seva torxa brillà fins ser negada per la vivent foscor. 
Després d’uns interminables minuts notaren per la corda que 
Vircentórix havia tocat fons i que es deslligava. 
    -Ara només cal esperar i confiar en els déus -digué Tirza amb un 
profund pessimisme.    
 
    Per la nit, Reivax se sentia nerviós i s’aixecà del seu llit davant 
d’una princesa-pirata també preocupada. La cambra luxosament 
amoblada hi era al costat de les habitacions de Talcot, per tal de 
defensar-lo amb l’arribada d’un possible perill de seguida. 
    El guerrer mirà la lluna que lentament passà del seu color argentat 
a una ombra vermella com la sang de ferides seques. 
    -Per Kronos! -exclamà el kossetani-. Només ens trobem amb 
problemes, espero que el tresor de Tiberi compensi les nostres 
preocupacions. 
    -Sí, podem dir que ens ajudarà -va respondre en un to tendre la 
seva estimada. Estava nua entre els llençols de seda sobre l’enorme 
llit. I afegí: -Tens por d’un atac dels enemics? 
    -Un possible enfrontament -aclarí el kossetani-. M’explicaré. 
Segons diu el seu rei, Olmeca porta cinc mesos assetjada, i sembla 
ser que pot suportar més temps aquesta situació perquè tenen 
aliments, aigua de pous i el seu poder militar no sembla gaire 
ressentit. 
    “En canvi les línies enemigues semblen cansades, no coneixen les 
torres de fusta dels romans pels assalts i aviat podrien abandonar la 
seva empresa per crear la seva pròpia ciutat.” 
    -Aleshores... Què et preocupa? -preguntà ella inquieta. 
    -El seu germà  entèn d’arts màgiques i és temut un atac des de les 
tenebres. Així, mort el seu rei, els assetjats es rendirien aviat sense 
un líder. Talcot no es cap estúpid, si ha arribat fins al poder és pel 
seu cervell i pensa això en qualsevol moment. I ens demana la 
nostra ajuda. 
    I després de les seves paraules, Reivax continuà mirant 
l’estrellada nit i entre la seva parpadellant llum, el semblà veure 
com de la lluna queien unes gotes de sang entre les torres de la ciutat 
i que després es solidificaven, es convertien en guerrers coberts amb 
cuirasses i armats amb espases. Les seves fulles arrencaven una 
brillantor sinistra a una lluna traidora que tot seguit s’amagà darrera 
d’uns foscos núvols, com si no volgués saber res del màgic servei 
que havia prestat als enemics. Però abans del domini de les tenebres, 
Reivax observà uns trenta guerrers que es lliscaven ràpidament pels 
carrers com a serps. 
    -Per Kronos! -exclamà el kossetani-. Ja suposava en qualsevol 
moment un atac d’aquest tipus. Tirza, vesteix-te ràpid! Tenim feina. 
    -Què vols dir? -preguntà la princesa mentre agafava la seva 



 

 

túnica. 
    -Ha arribat el moment! 
    I després de la sinistra exclamació, Reivax agafà una poderosa 
destral d’abordatge que hi havia sobre una taula i la seva promesa va 
prendre la seva espasa corba per preparar la defensa d’un rei que no 
coneixien gaire. 
 
    Talcot estava adormit i, al seu costat, la seva seminua esposa, 
Talilith, acaronava els rebels cabells del monarca. La jove notà 
soroll de passes darrera de la porta i d’un parell de salts es posà a un 
costat de la inmensa cambra. Davant de la inesperada reacció de la 
dona, Talcot despertà a temps per veure com dos gruixuts guerrers 
colpejaven la porta i entraven com furiosos vents de la mort. I 
darrera d’ells, els seguiren més homes. Al fons es distingia la 
impassible figura del seu germà que es disposava a contemplar un 
combat deslleial. 
    -Matemoc! -exclamà el rei empal.lidit. 
    No podia fer res ja que la seva estimada l’havia allunyat 
oportunament de les seves armes i cuirasses, abans d’anar-se’n al 
llit amb ell. 
    Els guerrers ho tenien fàcil amb les espases alçades davant d’un 
home indefens, quan aparegueren al llindar de la porta Reivax i 
Tirza com dos gegants d’un regne perdut. Sense fer preguntes 
Matemoc ordenà abans que matessin a aquella parella de 
mercenaris, però abans que els soldats comencessin el seu atac, la 
destral del kossetani ja havia esquinçat les primeres armadures i 
costelles dels enemics. 
    Tirza col.laborava desesperadament ja que els guerrers 
s’amuntegaven davant d’ells, amb la qual cosa, Talcot, el veritable 
objectiu de l’atentat, es mantení al marge. 
    I se sentien crits i udols de dolor davant dels arcs vermells que 
traçaven l’enorme destral i l’hàbil espasa. 
    -Lluiteu contra nosaltres! -exclamà el kossetani desafiant i tacat 
amb la sang dels morts i ferits. 
    El desesperat combat s’allargà uns minuts i aleshores 
aparegueren els soldats pertanyents a la Guàrdia Reial que 
s’encarregaren de acabar amb la resta d’assassins i feren presoner a 
Matemoc, el qual no tenir temps d’abandonar els passadissos. 
També fou detinguda la dona del rei ja que era una traïdora que 
estava d’acord amb els assaltants. 
    Els ulls de Reivax i de Tirza encara estaven injectats en sang 
mentre contemplaven al seu voltant una catifa de cadàvers o 
guerrers moribunds. Alguns soldats netejaren el lloc i s’emportaren 
els morts mentre Reivax amb una ombríbol.la filosofia, pròpia dels 
kossetanis, provava un fort vi a les mateixes cambres de l’espantat 
rei que no parava de donar ordres. 
    -Matar  als enemics dóna sempre molta sed -va concloure amb 
una cínica rialla. 
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CONTEMPLEU EL JOC DE LA 
VENJANÇA!    

 
 
 
    “I un cor venjatiu s’amagava darrera d’un rei cruel. I al circ 
només havia de quedar un gran guanyador. Es tractava de la Mort i 
els seus genets negres. 
 
  Les Cròniques de Quatemoc V 
 
  
    Al matí següent, el kossetani i la princesa pirata es passejaven 
entre les muralles i la tensió d’hores abans ja s’havia oblidat en 
veure com al campament militar havia moviment. Talcot s’afegí a la 
parella i amb el seu rostre aparentava més calma, potser perquè el 
seu germà ja era capturat. 
    -Per què no es retiren ara els enemics? -preguntà inquiet-. Si ja 
tenim al teu germà... Per què volen lluitar més. 
    -Els olmeques són orgullosos i no es rendiran tant aviat -contestà 
Talcot-. Podran nomenar a un nou líder i seguir la lluita. Eh! Però 
què es això? 
    -Sonen les trompetes anunciant un nou enfrontament! -exclamà 
Reivax-, però no són les nostres.  
    -No, són les d’ells, però és curiós, no es mouen contra les nostres 
muralles. 
    Aleshores veieren com unes fletxes flamejants sortien de la 
vegetació per incendiar les tendes de campanya davant de la 
sorpresa dels guerrers. Tot seguit, entre la creixent confusió, els 
tripulants de la galera i la trirrem romanes avançaren amb les seves 
espases desembeinades i abans de que els olmeques es 
reorganitzessin començà una sagnant batalla. 
    -Per Kronos! Vircentórix ha aconseguit el seu objectiu i els nostre 
homes estan destrossant el que queda de les teves files enemiges. 
    Els ulls de Talcot brillaren cruelment i ordenà que els de la ciutat 
tocaren l’ordre de atac per acabar d’exterminar als partidaris de 
Matemoc. Les grans portes s’obriren i sortiren un nombrós grup de 
soldats que, encara que estiguessin cansats pels llargs mesos de 
setge, la idea d’acabar amb les restes de l’exèrcit enemic els animà.  
    Passà una hora i només quedà un punyat de presoners, envoltats 
per pirates romans i per olmeques amb gests de victòria. Reivax 
veia l’escena des de les muralles i sabia que la venjança presa contra 
els enemics seria horrible ja que s’imaginava que Talcot no 
perdonava. Però poc importava ja que abans del migdia es 
celebraria un Consell al palau, en el qual el kossetani, Tirza i Talcot  
parlarien del tresor i del seu possible emplaçament, un tema que 
hàbilment havia evitat l’intrigant rei olmeca.  
   Els pirates i els antic assetjats celebraven amb vi la seva 
inesperada aliança, Vircentórix fou felicitat entre abraçades i honors 
per Reivax i la princesa del Mare Nostrum, i els vençuts foren 
portats a les masmorres junt amb les supervivients de la nit anterior 



 

 

junt a un tremolós Matemoc, que havia perdut els seus poders 
màgics davant de la por que el traïa constantment. 
 
    Asseguts en cercle, en una fastuosa sala del palau, Talcot es reuní 
amb els seus esgotats consellers i amb Reivax i Tirza per parlar de 
les riqueses de Tiberi. 
    -Suposo que voleu saber on és amagat el tresor -digué el rei 
ombrívol.lament, després de prendre un glop de vi. 
    -Sí -afirmà el kossetani-. Estem a terres desconegudes i això no 
ens agrada. Les nostres llars estan molt lluny d’aquí, no volem 
interferir en els assumptes de la nova etapa de govern que s’obre al 
futur olmeca i desitjem marxar aviat d’aquí amb les joies romanes. 
    -Lamentablement, els vostres amics foren molt intel.ligents i 
s’aprofitaren de les nostres supersticions per protegir millor el 
tresor. 
    -Expliqueu-vos. 
    -Quan els seguidors de Tiberi arribaren amb molts cofres 
carregats d’or parlaren amb el meu pare Quatemoc i el digueren que 
volien amagar les riqueses de la vostra Roma. Nosaltres accedírem 
però a canvi de quedar-nos amb una part. I aquell capità acceptà, 
però portava severes ordres de l’emperador de no deixar-lo ni a la 
vista dels seus guardians. Es quedaren uns dies i saberen pels 
trobadors del palau que més enllà d’aquesta jungla s’extenia una 
calçada que conduïa a una ciutat en ruïnes, una antiga necròpolis on 
foren enterrats els avanpassats de la nostra vella dinastia. 
    “Els olmeques són tan ferotges com supersticiosos i sabien que si 
s’amagava allí el tresor, ningú de nosaltres el trepitjaria, per tant, 
una nit els romans agafaren les tres quartes parts de les riqueses i 
s’endinsaren per aquest lloc gràcies a un trobador que els 
proporcionà el mapa del paratge a canvi d’or. Aquest traidor fou 
penjat des de la torre més alta de la nostra ciutat pel meu pare, 
naturalment, però nosaltres ens quedàrem sense la resta perquè ells 
passaren per allí i ningú s‘atreví a anar a Zarloclt, la ciutat dels 
morts. 
    -Què va succeir després amb els romans de Tiberi? 
    -No tornaren a Olmeca com era de suposar i marxaren cap al 
jungla del nord on hi era la necròpolis. No vam saber res més d’ells. 
    -Però hi és clar que tornaren -va afirmar Reivax seriosament-, ja 
que no haurien esboçat tan bé la ruta del tresor. 
    -No sé si sou els enviats de Tiberi o uns lladres. M’inclino a 
pensar la darrera idea ja que per les vostres robes i per les 
indumentàries del vostres homes, no sembleu un exèrcit uniformat. 
Però no m’importa, repeteixo. Vosaltres m’heu salvat d’aquell 
covard atentat i m’heu ajudat a destrossar els meus enemics. Em 
recordo del favors de les persones més properes. Podeu marxar quan 
volgueu amb els vostres homes per prendre el que creieu que es 
vostre. 
    -Abans necessitem un mapa que ens indiqui l’emplaçament de la 
ciutat.    
    -Tindreu això, aigua i queviures, però no vull que us marxeu tant 
aviat. 
    -Per què? -preguntà malignament la noia.  
    -Olmeca es coneguda pels seus cruels jocs al circ i vull que veieu 
com tracto als rebels. Després ja podeu anar a la recerca de les joies 
de Tiberi -va concloure Talcot. 
    Reivax i Tirza callaren i amb el seu silenci acceptaren la sinistra 
proposta del rei olmeca per tal de no causar un menyspreu a la seva 
estranya hospitalitat. 
     
    El matí següent era un mantell de núvols grisos i Talcot es dirigí 



 

 

amb la seva fastuosa comitiva al circ en una ciutat encara abatuda 
per llargues setmanes de setge. Però el monarca d’aquell lloc no 
sentia res per al seu poble, només volia ensenyar als seus convidats 
com rebien el càstig els vençuts. Darrera del seguici anaven els 
corsaris i uns desconfiats capitans. 
    En la luxosa llotja es van asseure el rei amb un gest imperiós i 
darrera d’ella ho feren el kossetani i la seva estimada. Entre la 
sorollosa gent de les grades hi eren barrejats alguns corsaris, mentre 
la resta tornaren per prudència i per ordre de Tirza als seus vaixells 
perquè ningú es fiava de les proves d’amistat de l’intrigant  
monarca. 
    La construcció on es celebraven els jocs era gegantesca amb la 
forma típica del cercle. S’assemblava al Coliseum romà. En un 
extrem sortiren uns partidaris de Matemoc amb unes determinades 
cuirasses i a l’altre costat aparegueren el mateix germà de qui havia 
decretat els sagnants jocs amb la resta de seguidors. Talcot i ell es 
miraren fredament, però ara manava el rei i s’aixecà del seu tron de 
marbre per donar el seu breu discurs de victòria davant dels 
fastiguejats Reivax i Tirza.  
    -Y ara, poble d’Olmeca, contempleu la meva venjança -va 
concloure macabrament el monarca mentre llançava sobre la sorra 
una petita branca de palmera. Era el senyal per que els combatents 
començaren la seva lluita, ja que si es negaven, uns prims arquers 
tan cansats com amargats tindrien ordre de disparar contra ells. 
    L’esclat de la batalla preparada al circ sonà sorollosament entre 
les trompetes dels olmeques i els inevitables xocs dels acers. Van 
caure quasi tots els guerrers en una hora i el punyat de supervivents, 
entre ells Matemoc, moriren després sobre una covard pluja de 
fletxes. Era de fet, la fi que es temien per als escassos vencedors, 
però el derrotat Matemoc no demanà en cap moment clemència.  
    En veure tanta sang acompanyada de la negra traició, Reivax i 
Tirza s’aixecaren de les seves cadires i abandonaren el circ davant 
de la perplexitat del rei. Els jocs seguiren amb més abominacions 
amb un altre reduït nombre de enemics i presoners aparentment 
oblidats en fosques cel.les del palau olmeca. Curiosament, els 
corsaris acostumats a veure espectacles de sang a Roma, també 
abandonaren els seus respectius llocs a les grades, ja que a l’imperi 
de vegades els vencedors guanyaven la vida i fins i tot la llibertat 
com a recompensa. A aquella ciutat entre la selva, només triomfava 
la mort de la mà de Talcot i la seva cruel gent. 
    -Demà sortirem amb la resta dels nostres pirates a la recerca del 
tresor -deia Reivax mentre es dirigien als inmensos jardins del palau 
per caminar una mica. 
    -Esperem que sigui aviat- continuava Tirza-. Aquesta ciutat em 
posa malalta. 
     
     A les grades del circ, un vell i prim conseller s’apropà a Talcot 
quan els jocs ja finalitzaven. 
    -No us sembla, si nos es massa atreviment, Majestat, que els 
estrangers siguin els amos de les riqueses romanes, quan això podria 
ser nostre. 
    -Tens raó, Mutmocolt, astut ministre -afegí el rei-, però també 
saps que no podem entrar a la necròpolis perquè els fantasmes dels 
nostres avantpassats vigilen els cofres i el fundador de la nostra 
ciutat i la nostra dinastia ens castigaria cruelment. 
    -Aleshores, Majestat... 
    -Deixem que els pirates facin la feina costosa i bruta, després els 
robarem les seves riqueses quan sortin de les tombes. 
    -Si aconsegueixen sortir, noble senyor, si aconsegueixen sortir... 
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EL CAMI DE LA INCERTESA  
 

 
 
 Noble senyor, somriu! 
               La Mort arriba en aquest negre riu 
    i la batalla final 
 tindrà el seu ressò triomfal. 
 
  Els càntics de Cornelius      
 
 
    Una reduïda comitiva abandonava a la matinada següent els murs 
de la castigada Olmeca. Es tractava dels corsaris de Reivax i Tirza, i 
els seus cansats capitans marxavan davant amb un mapa entre les 
mans mentre un somrient Talcot observava l’escena des d’una de 
les torres de la ciutat. 
    -Hem de trobar entre aquesta maleïda selva, la calçada que ens 
portarà a la necròpolis -digué el kossetani per trencar el silenci que 
sempre era motiu de temor per als supersticiosos pirates. 
    -Anim, tigres del mar! -cridà Tirza altivament-. Ja ens queda poc 
per assolir els nostres objectius. 
     Durant un dia seguiren una pobra ruta traçada en un vell pergamí 
que els donà el conseller Mutmocolt, però no trobaren els camí 
enllosat i en arribar la nit, acamparen entre les lianes, enormes 
matolls i gruixuts arbres d’aspecte humà. Les seves branques 
retorcides i les seves xiuxiuejants copes semblaven cobrar vida 
misteriosament per matar als espantats pirates entre les petites 
fogueres que havien preparat. A més a més, els cridaners sorolls de 
desconegudes bèsties a la foscor contribuïa a donar més por a 
aquells homes que ja havien fet massa amb endinsar-se en un oceà 
desconegut. 
    -Sospito que demà localitzarem la calçada -deia Reivax per 
tranquil.litzar a la seva amiga mentre provava un tros de carn seca. 
    -No semblem gaire lluny. No és així? -mussità dolçament la noia. 
    -Segons afirma el mapa, demà ja trepitjarem el camí desitjat. 
Espero quer no sigui un engany més dels olmeques. Per Kronos! No 
tornarem per la mateixa ruta. Diuen que més enllà de la necròpolis 
hi ha un enorme riu. Construirem grans rais per traslladar les 
riqueses i els homes.  
    -I com penses tornar a les nostres naus? Les conjuraràs des de 
l’aire? 
    -Abans de marxar Vircentórix amb la resta dels corsaris, li he dit 
que aixequès les àncores i que portès la galera i la trirrem al nord, 
perquè comprenc que les rais no puguin fer molta distància vorejant 
les costes. Li he manat que s’aturessin a la desembocadura del 
primer riu que es trobessin quan marxesssin cap al nord. 
    -Ets previsor. 
    -De vegades els mercenaris hem de prendre aquestes mesures. 
    Les flames cremaven lentament les branques seques i el 
resplendor vermell es reflexava als rostres dels pirates. 
    -Què et fa pensar que ens puguin atacar els olmeques? -preguntà 
Tirza. 
    -Sembla un poble aixecat sobre els pilars de la traició i no crec 
que el seu “generós” Talcot es vulgui desfer tant aviat d’un tresor 



 

 

-contestà molestament el kossetani. 
    -Ens endinsarem en nous perills.  
    -Sí, però almenys no ens trobarem les espases olmeques. No 
m’agradaria lluitar contra els meus amics al circ com vam veure 
ahir. 
    La noia callà per uns instants i mirà amb certa fascinació les 
flames. La resta dels tripulants no cantaren aquella nit, i 
silenciosament es dormiren vigilats per uns guàrdies escollits que 
s’anaven rellevant cada dues hores. 
 
    I aquella mateixa nit, una galera negra es dibuixava entre 
l’argentada superfície del mar prop de les costes d’aquell gegantesc 
continent. Havia arribat feia poc temps Vircentórix i la resta dels 
corsaris i al dia següent es proposaven anar al nord. El gal es quedà 
adormit a coberta i un mariner el despertà sobtadament en 
contemplar com venia perillosament la misteriosa embarcació.  
    Vircentórix pensà per uns instants que es tractava d’alguna nau 
olmeca, però després canvià d’idea perquè allò era una nau 
semblant a les romanes. Mentre la resta de la tripulació era 
despertada, la galera s’aturà de sobte i llançà l’àncora interrompint 
el silenci de la nit. En aquell instant baixaren un bot i a popa 
destacava una figura alta, encaputxada d’aspecte misteriós. De 
moment no es podien veure els seus remers però els tripulants del 
“Tacitus” i de la trirrem empal.lidiren en observar de prop que els 
servidors d’aquell home de llargs hàbits eren unes esquelets coberts 
amb velles cuirasses.  
    Els estels de la nit semblaven brillar encara més com si es 
tractessin de màgics ulls que avisessin de la proximitat d’un  
veritable perill. 
    -Busquem a Reivax, el kossetani, i a la vostra capitana, la 
princesa Tirza -digué el home quan la proa de la seva lúgubre barca 
fregava temiblement un costat de la galera. 
    -No sabem de qui ens parles -s’atreví a contestar Vircentórix amb 
un to de veu tremolós. 
    -Escolta, guerrer gal. Em dic Radamés de Tebes i  sóc conegut 
pels meus macabres rituals de bruixeria. Vols que enfonsi ara 
mateix aquestes naus amb un gest de la meva mà? Vols que 
t’arrenqui els teu fetge amb pronunciar un antic encantament dels 
pergamins de Karalós? 
    Vircentórix va perdre el color del seu rostre i contestà: 
    -Hi eren a la ciutat d’Olmeca, i després m’han dit que jo vingués 
aquí a reunir-me amb la resta dels mariners mentre ell i la princesa 
del Mare Nostrum s’endinsaven a les jungles del nord. No sé res 
més. 
    -I a més a més t’has de reunir amb ells a la desembocadura d’un 
riu.  Nos és així? 
    -Sí- digué en un to de veu cansada. 
    -D’acord, amic. Potser ens tornarem a veure. 
    Les rialles del bruixot causaren perplexitat als pirates i, després 
d’un picament de mans, els esquelets, servidors de l’encaputxat, 
remaren cap a la seva galera. I d’una manera tan ràpida com 
misteriosa va desaparèixer de l’horitzó. 
    Vircentórix sabia que aviat hauria un cruel enfrontament de 
màgia contra espases, i aquestes darreres poc podien fer davant dels 
seguidors del Cercle Púpurpura, perquè el gal havia sentit les 
macabres ensenyances de la nigromància en el nom de Karalós. 
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EL VELL DE LA CABANA  
  
 

 
 
    “I les tenebres m’acompanyaren en aquell viatge de por i 
fascinació.” 
 
  Els somnis de Tàcitus el Vell. 
  
 
 
 
    Pero el matí havia sorgit com una breu espurna a l’horitzó, una 
espurna amb una brillantor que lentament anava creixent i, així, els 
pirates del kossetani i de la princesa prosseguiren el seu recorregut. 
I dues hores després reprengueren el seu trajecte de por davant 
d’una enllosada calçada que els emportà fins una estranya i solitària 
cabana d’aspecte abandonat que s’alçava a un costat.  
    Allí Reivax i la noia foren acollits per un ancià mentre la resta de 
tripulants es quedaren fora vigilant.  
    El vell els oferí un deliciós vi de molts graus i ells es presentaren 
com uns navegants que cercaven un tresor, prop d’una necròpolis. 
Aleshores l’home va empal.lidí i el pànic irracional es mostrà a 
través del seu arrugat rostre. 
    -Pocs personatges s’han atrevit a arribar fins aquest lloc, 
estrangers -digué l’ancià-. Però t’indicaré la ciutat, coneguda amb el 
nom de la vermella ciutat de la Mort 
    -Però... Què passa allí? -preguntà Reivax amb el típic aire de 
fortes precaucions. 
    -Vaig ser durant la meva adolescència un gran aventurer que, fins 
i tot, es va rebel.lar contra el poder dels olmeques. Ara, vell i 
moribund, m’han deixat en pau. Però durant la meva jovenesa volia 
saber què horrors s’amagaven darrera d’aquells murs i quines 
històres l’envoltaven. També sé, joves, que malgrat us avisi, 
continuareu el vostre recorregut. Ah! Pels antics déus! Jo també 
buscava riqueses a les restes dels morts fins descobrir que ells eren 
tan pobres com jo. 
    -Possiblement pensis que som uns suïcides, però hem fet un llarg 
viatge i, ara per ara, no pensem marxar d’aquí amb les mans buïdes 
-afegí la noia amb els ulls encesos. 
    -Em recordes la meva primera esposa -digué l’ancià-, ella també 
volia que hi anés a la necròpolis. 
    El rostre del kossetani es mostrà impacient i parlar breument. 
    -Potser tinguis raó, bon home, i ens esperin perills sense nom, 
però desitgem continuar aquesta ruta de por, ja que ens hem 
acostumat a ella i em passat moltes vicissituts. Hem de seguir i... 
    El vell va riure i amb el seu soroll tallà les paraules del guerrer. 
Després es posà seriós i parlà: 
    -Quan era un jove la meva sang bullia a les venes com a vosaltres 
-s’explicava pesadament-, vaig comprovar una de les macabres 
llegendes que es cantaven sobre el cruel Olmekan, enterrat en 
aquesta ciutat,  i que fou el posterior fundador d’aquesta dinastia del 



 

 

Mal que governa la ciutat d’on heu sortit, sense garanties d’acabar 
bé la vostra aventura, ja que el seu rei es un traïdor. 
    “Aleshores em vaig trobar amb la fastigosa veritat, la mateixa 
veritat que envolta les nostres vides i vaig fugir del paratge amb la 
força de la desesperació. Pels antics déus! Encara em persegueiexen 
aquestes cruels imatges, però sortosament moriré aviat i amb la 
meva desaparició s’esvairan aquests amargs records.” 
    -No sé què ens vol dir amb la història d’Olmekan... -continuà 
Reivax cansat. 
    -Ell mateix t’ho contarà -va concloure l’ancià també esgotat per 
la conversa. 
     Així va interrompre les escèptiques paraules del guerrer davant 
d’una bocabadada princesa-pirata. 
    -Com vols dir? -preguntà la noia confosa-. Em sembla que el 
fundador d’aquesta ciutat morí fa segles. 
    El vell tornà a riure. 
    -Ell t’ho, explicarà -repetia mentre acabava la seva copa. 
    -Bé, bon home, no estem ara per escoltar llegendes per espantar a 
nens. Ens marxem. 
    Després de dir aquelles paraules el guerrer s’aixecà de la seva 
cadira i tot seguit fou acompanyat per la seva amiga. 
    -Ves amb comte -afegí l’ancià-, ves amb compte. 
    -Per què? -preguntà el kossetani. Hi ha més de quaranta pirates 
amb nosaltres. 
    -L’exèrcit de Matemoc us persegueix a un dia de distància. La 
saviesa dels anys em permeten veure què passa al meu voltant. 
Quan tingueu el tresor de la ciutat del morts, el venjatiu rei us 
esperarà i us exterminarà amb els seus cavallers d’armadures 
daurades. Sempre ho hagués fet si els que han anat a la necròpolis 
haguessin sortit amb vida i amb les riqueses. Potser podreu prendre 
el tresor de Tiberi -perquè veieu que estic ben assabentat-, però mai 
robeu les joies de les mòmies i del mateix Olmekan. 
    -Ja ens temiem que el fastigós monarca ens deixés tranquils.  
    -Jo no sóc partidari de la seva política cruel i us donaré un 
consell. No intenteu atacar els seus homes quan tingueu el tresor. 
Camineu cap al nord on hi ha un enorme riu, també ple de perills, 
però és més segur que les paraules falses del seu rei. Podeu construir 
gegantesques rais per portar les riqueses i marxar riu abaix. El 
vostre enemic no s’atrevirà a creuar la línia divisora de la ciutat dels 
morts per les seves supersticions i, mentre, vosaltres podreu fugir 
tranquil.lamernt. Admiro els vostre valor, estrangers, per això us 
ajudo. Però recordeu les meves paraules, aneu amb compte amb 
Olmekan i els seus ombríbols partidaris. 
    El kossetani i la princesa agraïren els consells de l’ancià i, 
després d’acomiadar-se amablement d’ell, continuaren amb la resta 
de corsaris el trajecte, mentre al llindar de la cabana, el vell tornava 
a recordar a la seva ment, entre llàgrimes als ulls, les passades 
experiències a aquella necròpolis. 
 
    Passaren unes hores i el kossetani volia assegurar-se de les 
paraules de l’ancià, que de fet eren creïbles, i manà que dos pirates 
anessin endarrera per avisar de qualsevol perill. Era la caiguda d’un 
altre vespre malenconiós i la resta dels tripulants decidiren establir 
el seu campament al lloc, al costat de la misteriosa calçada. 
    Després d’un parell d’hores, mentre els mariners devoraven uns 
trossos de carn i bebien uns glops de vi silenciosament, els dos 
corsaris enviats tornaren espantats i de seguida parlaren amb el 
kossetani i amb la seva princesa. 
    -Tenieu raó, senyor, hem vist a unes llegües les fogueres d’un 
altre campament en la nit. Ens hem apropat i hem entrevist les 



 

 

tropes olmeques -digué un dels guaites-. Ens estan perseguint i ens 
esperen quan marxem amb el tresor. 
    -Tranquil, Servius -va concloure el kossetani-. Si sortim de la 
necròpolis, anirem al nord. 
    -Però, senyor, no sabem que ens espera més enllà d’aquelles 
ruïnes... 
    -Vols acabar sota les espases olmeques? -preguntà la noia furiosa. 
    El pirata callà per uns breus moments davant de l’arrogància de la 
dona. 
    -En aquest cas prefereixo conèixer nous perills que enfrontar-me 
als sabres dels traïdors -va aclarir el guerrer kossetani-. No us poseu 
nerviosos, sereu informats a temps. 
    -Els homes no tenen por als olmeques -afegí el mariner. 
    -Aleshores...  
    -Es la mateixa ciutat la que els dona pànic. Sospiten que acabaran 
atrapats entre les tenebres i s’imaginen un exèrcit d’espectres. No 
creuen que marxem triomfants amb les joies de Tiberi. 
    -Quan veiem la ciutat ja establirem un pla. Ara feu els torns de 
sempre per vigilar mentre dormim. Per Kronos! No m’escalfeu el 
cap amb les vostres supersticions! 
 
    I aquella nit uns genets negres creuaren les línies olmeques i 
curiosament, els atemorits soldats els deixaren passar, la por havia 
paralitzat les seves cordes vocals i no els deixaven reaccionar. Els 
cavalls i els seus encaputxats abandonaren aviat les fogueres que 
resplendien en la nit com estels i prosseguiren el viatge a través de 
l’antiga calçada.  
    Aleshores s’aturaren davant de la cabana d’un vell i Radamés, 
l’egipci, el despertà i ell s’aixecà del seu greixós llit. 
    -On es dirigeix Reivax, el kossetani, i la seva companya? 
-preguntà ombríbol.lament. 
    -D’on veniu, maleïts -així va respondre l’ancià. 
    -No ens enganyis i ni ens facis perdre temps. Han estat aquí,  la 
nostra màgia ho revela. 
    -Marxeu d’aquí ara mateix! 
    -Idiota! La teva actitud no et servirà de res. 
    Després de l’insult, el bruixot del Cercle Púrpura alcà la seva mà 
i el vell va caure a terra mort. 
    -Continuem -ordenà Radamés mentre tornava a muntar els seu 
corser-. Seguirem com fins ara. Amb la nostra nigromància 
trobarem les pistes que els humans deixen estúpidament i no 
preguntarem a la gent. 
    Els genets de la por van reprendre el seu trajecte amb la 
companyia dels estels i no s’aturaren fins entreveure les fogueres 
del campament dels pirates. 
    -Els podem atacar ara -aconsellà el màgic oriental. 
    -No -negà Radamés amb el cap-. Ells ens portaran al tresor i quan 
el tinguem localitzat, els matarem. Ara els perseguirem i quan 
Reivax i Tirza siguin morts, els corsaris hipnotitzats obeiran les 
nostres ordres i ens ajudaran a traslladar les joies a la nostra nau. 
Després del servei també moriran. L’emperador Calígula no 
oblidarà mai la nostra llarga missió. 
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LA VERMELLA CIUTAT DE LA MORT  
 
 
 
    “Les tenebres em somreien mentre avançava per aquell llarg, per 
aquell llarg i trist passadís d’ombres viscoses. Però no podia lluitar 
contra la desgràcia que constanment m’acompanyava en el meu 
camí d’errants. Era el meu càstig per haver rebutjat a aquella dolça 
donzella d’amables sentiments.” 
 
   Anònim 
 
 
 
 
 
    El quart dia mostrà a l’expedició dels corsaris la retallada silueta 
d’uns altius murs entre la vegetació de la selva. Per damunt 
d’aquestes ensorrades parets s’alçaven restes de torres, cúpules i 
palaus tan vells com el orígens de Roma. No s’aturaren davant de la 
sorpresa, sota el calorós sol del matí; tothom desitjava agafar el 
tresor de les criptes reials i marxar corrent fins trobar-se amb un riu, 
per tant els aventures entraren a través d’una gegantesca porta que 
tenia com a poderoses columnes les escultures de dos enormes 
àligues. I aleshores caminaren amb certes precaucions per una 
calçada més reduïda entre tombes, mausoleus, temples funeraris i 
estàtues de marbre d’antics i oblidats reis. 
    -Es diu que aquí descansen les mòmies dels primers reis 
d’Olmeca -comentà Reivax. 
    Però els atemorits mariners i la seva princesa no parlaren ni 
contestaren les paraules del kossetani que ressonaven lúgubrement 
entre les ruïnes.  
    El guerrer s’aturà fins un enorme temple envoltat de velles i 
polsegosses tombes de marbre. 
    -Aquí ha d’estar el tresor de Tiberi! -exclamà  Reivax-. Entrarem 
Tirza i jo, la resta es quedarà vigilant els voltants i nosaltres 
comprovarem si hi són les riqueses. 
    Després d’aquelles ordres, el kossetani i la seva companya 
desembeinaren els seus acers i avançaren per uns foscos passadissos 
que estaven curiosament ben conservats. Van encendre una torxa i 
baixaren per uns esglaons desgastats i coberts per la pols de mil 
anys. Desembocaren a una enorme sala de forma circular. A les 
seves parets de pedra negra hi havia níxols amb superbioses 
mòmies.  
    El resplendor de la torxa semblava donar vida a aquells cadàvers 
ressecs. Aleshores una veu fantasmal els deixà quiets per uns 
instants. 
    -Benvinguts al regne del morts, atrevits estrangers!” 
    Amb la llum, Reivax assenyalà el lloc d’on venia aquelles 
paraules i la parella observà a escassos metres una gegantesca taula i 
les figures encartonades d’un home i una dona, coberts amb les 
restes d’una vella armadura. Els seus cranis apergaminats es movien 
i una estranya brillantor manava als seus ulls. 
    -Us saludo! -exclamà l’individu-. I jo, Olmekan, i la meva 
esposa, Delitit, us felicitem pel vostre atreviment perquè no tothom 
ha pogut arribar fins aquí. 
    La sorpresa encara no deixava reaccionar als pirates. 
    -Sou el fundador d’aquesta vella i malvada dinastia? -preguntà el 
kossetani. 
    -Sí, i he vist durant aquests segles com el meu poble s’ha debilitat 



 

 

per constants i estúpides guerres civils. El meu regne s’enfonsa, 
però aquí encara mano jo, gràcies a un antic ritual, només comentat 
en breus xiu-xius als Pergamins de Karalós. 
    I en sentir una altra vegada aquell maleït nom, el kossetani notà 
certes tremolors pel seu cos. 
    -Si tan poderós sou, també sabreu el motiu de la nostra estada 
aquí -digué Tirza. 
    -Sí -contestà Olmekan, però el tresor del vostre llunyà emperador 
ara és meu i mai podreu sortir d’aquí. Abans de l’arribada de la nit, 
els espectres de formoses noies acabaran amb la resistència dels 
corsaris que es troben fora del meu palau, el palau de les tenebres. 
    -Només reclamen el que ens pertany -aclarí Reivax. 
    -Les mòmies del meu regne us arrosegaran a... Però... Què 
succeix? 
    Els presents miraren a un extrem de la sala on hi havia una altra 
porta d’enorme dimensions. Per ella caminaren els Cinc Màgics del 
Cercle Púrpura amb una solemnitat que donava por i respecte. 
    -Hem entrat per una altre passadís per no matar encara els vostres 
tripulants ja que necessitem gent per traslladar el tresor de Tiberi 
-interrompí Radamés de Tebes amb una veu carregada d’orgull-. 
Però la nostra aventura acaba aquí Reivax de Kossetania i Tirza, 
princesa del Mare Nostrum. 
    Olmekan mirà als encaputxats i els preguntà: 
    -Qui sou vosaltres? Les criatures de la foscor no m’han predit la 
vostra arribada. 
    -Som els Màgics del Cercle Púrpura -contestà Radamés- No 
obeïm a cap amo llevat de les creences del mític Karalós, però 
l’emperador de Roma, Calígula, ens ha promès part del tresor si a 
més a més tallem els caps d’aquests perillosos enemics. 
    -Ningú s’emportarà les joies de Tiberi! -exclamà Olmekan 
enfadat. 
    I tot seguit dels prims i foscos dits del monarca sortí uns febles 
raigs que envoltaren a un del encaputxats. Aquest va caure mort 
mentre unes flames verdes cremaven misteriosament el seu cos. La 
dona començà la mateixa tasca i els quatre màgics van respondre 
amb les mateixes armes ja que coneixien els rituals de Karalós. 
    Entre aquella baralla de mòmies i bruixots, Reivax i Tirza es 
llançaren sobre el fred sól i tancaren els ulls mentre sentien crits 
esquinçadors, dolor i notaven una fastigosa calor entre els 
resplendors verds d’aquelles flames de mort i destrucció. 
    Semblava que aquell combat durés molt però després d’uns breus 
segons, allò acabà. Quan la parella s’alçà contemplaren els cossos 
cremats dels encaputxats i de les mòmies. I la brillantor verda els 
mostrà a un altra extrem de la inmensa cambra uns cofres i uns 
munts de monedes d’or i argent.  
    La primera en apropar-se sense recordar el que havia passat abans 
fou la dona-pirata, la qual s’agenollà i enfonsà les seves blanques 
mans entre les joies. Va treure unes monedes amb l’efígie de... 
l’emperador Tiberi. 
    -Es el seu tresor! -exclamà ella. 
    -Anem ara amb compte, nena -digué el guerrer amb la seva 
espasa desembeinada-. No m’agrada el que hem vist  abans. 
    Aleshores entre els encaputxats cremats, s’alçà espantosament 
Radamés el qual cridà amb la seva darrera maledicció: 
    -En breus segons el nostre poder s’ha esvaït perquè hem trobat a 
un altre seguidor de Karalós. Però ja que aquest tresor ens ha portat 
la desgràcia, recordeu les meves paraules... Que mai el podeu 
disfrutar i que aquest or es consumeixi en un lloc perdut. Arayalos 
nart saja yark! 
    L’encaputxat va caure a terra mort i les flames que semblaven 



 

 

extingir-se mentre parlava, començaren a revifar fins convertir el 
seu cos en cendres. 
    -Per Kronos! -exclamà el kossetani-. Aquestes riqueses ens 
portaran més problemes encara. Bé, no ens posem així. Queda’t 
aquí mentre crido als homes perquè comencin a treure les joies 
d’aquest lloc. Ah! I no afegeixis a aquest tresor els brillants de les 
mòmies dels níxols. No vull problemes amb els avantpassats dels 
olmeques! 
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CRANIS          VERMELLS 
 
 
    “...Quin lloc em reserva la Mort, quan ja trepitjo els seus foscos 
passadissos. Sabeu que, abans d’arribar a aquests regnes de 
tenebres, vaig visitar la mítica ciutat de les amazones i les amargues 
veritats es van succeir com les furioses aigües del seu riu.” 
 
 
 Lucius, el Jove. La llegenda de Mirina.    
  
  
 
 
 
 
 
 
    Els mariners anaven treient en cofres i grans caixes de fusta les 
monedes daurades i argentades, les joies i armes antigues 
pertanyents al tresor de Tiberi davant de les severes mirades de 
Reivax i de Tirza. La por dominava els cors dels homes en entrar a 
aquell temple de tenebres on abans havia hagut una matança, però 
de moment, el pitjor ja havia passat i, convencuts per les amables 
paraules de la princesa pirata, i després per les amenaces de Reivax i 
la seva espasa, els corsaris treballaven en una lenta i costosa tasca. 
    -Abans de dues hores treuran la resta del temple i quan arribi la 
nit establirem el campament aquí, estimat -aconsellà Tirza mentre 
s’asseien un moment al esglaons de marbre del temple funerari. 
    -No crec que sigui el prudent -digué Reivax-. Olmekan parlà 
abans de morir dels espectres de boniques noies i no vull correr més 
riscs en aquest lloc que em posa malalt. Per Kronos! Ordena als teus 
tripulants que es donin més pressa. Abans de que el sol desaparegui, 
vull sortir d’aquest murs. Tornarem a passar la nit a la jungla. 
Prefereixo la companyia de les feres que les bruixeries dels morts. 
Ens anirem al nord i que es quedin esperant els olmeques de 
Matemoc fins la fi de l’eternitat. 
    Tirza accedí a les ordres del seu amant i inmediatament manà que 
els corsaris s’afanyessin. 
    Al vespre l’expedició carregada de riqueses s’allunyà de la 
necròpolis i el kossetani notà certa tranquil.litat, però encara 
recordava el combat anterior i es quedà més segur perquè ell no 
entengués de sofisticats rituals de bruixeria. Només sabia estimar i 
lluitar amb el seu acer, eren els dos principis del poble Kosse. 
    I de nou s’establí un campament molt allunyat de la ciutat dels 
morts i més vigilat, fins a l’extrem d’unir-se als torns un desconfiat 
Reivax. 
 
    El matí fou quiet i amable, com els raigs de sol que despertaren 
als corsaris, cansats encara de la feina del dia anterior. La comitiva 
va reprendre amb dificultats el seu recorregut pel pes de les joies del 
tresor, mentre Reivax i un mariner avançaven nerviosos amb la 
intenció de trobar el desitjat riu, ja que no s’arriscaven a tornar 
endarrera, on els esperaven els sabres olmeques i un ciutat 



 

 

carregada d’espectres. 
    Els matxets dels dos guerrers tallaven part de la vegetació que hi 
havia enmig del camí i de vegades s’aturaven per secar-se la suor 
que es lliscava pels seus fronts. Les atentes oïdes del kossetani 
notaren el soroll de les aigües turbulentes i de seguida ho digué a 
l’altre home. 
    Prosseguiren el camí i, de sobte, el corsari s’enfonsà sobre una 
catifa de branques, arrels i fulles, s’endinsava per una mena de 
tobogan entre un esgarrifós crit. Inmediatament Reivax deixà el seu 
matxet i agafà amb un mà el braç del pirata mentre ell ho feia amb 
un gruixuda arrel d‘un gegantesc arbre. Veieren que es trobaven a la 
vora d’un ampli riu. Era l’indret que cercaven feia hores, però la 
suor no evità que el braç del corsari es llisqués per la mà -també 
suada- del kossetani. Aleshores uns punts rodons es dibuixaren a la 
superfície de les aigües i començaren a saltar uns peixos d’ulls 
assassins i dents punxiagudes. Sense dubte s’alimentaven de carn 
humana i així pensaven els dos pirates, per tant el tripulant intentà 
agafar-se per no caure en aquell abisme al costat d’unes aigües de 
mort. 
    Però només trobà fang i arrels lliscants. Reivax lluità per salvar la 
vida d’aquell home desesperat però en breus segons, la mà no poguè 
retenir el braç del mariner i aquest va caure a les aigües davant de 
l’espantosa mirada del kossetani. L’individu no sortí i les 
bombolles, barrejades amb ones de sang marcaren aquella part del 
riu. Els peixos deixaren de saltar per damunt de les aigües, perquè 
estaven contents amb la seva presa. 
    Abatut per no poder fer res per aquell home, Reivax tornà a on hi 
era la resta de la comitiva i contà els trists esdeveniments mentre la 
resta es lamentava per la pèrdua d’un home valent. 
    -Si algun cau accidentalment a l’aigua no podrà sortir mai -digué 
Reivax seriosament-, els seus habitants no s’alimenten d’altres 
criatures del riu, cerquen carn humana. Aquestes terres són 
perilloses i desconegudes, per tant, hem d’anar amb compte. 
Proposo que ara mateix contruïm rais per traslladar el tresor i 
baixar-lo pel riu. 
    Quan Reivax acabà les seves paraules, els tripulants enfundaren 
les seves espases, treieren les seves destrals i inmediatament 
començaren a tallar arbres i lianes per fer les primeres embarcacions 
rudimèntàries. Tirza dirigia les operacions i Reivax s’uní al grup per 
tallar els troncs i després per unir-los. Un càntic més animat per part 
dels mariners els ajudava a seguir amb rapidesa les tasques. 
    Després de l’arribada del migdia, menjaren una mica, i 
comprovaren que els queviures i el bon vi començaven a escassejar, 
però l’alcohol, allò que més els donava força també hi mancava i 
s’havia de racionar. 
    Les enormes rais flotaren sobre les aigües i en notar moviment les 
peixos carnívors envoltaren les fustes amb certa fúria. Prudentment 
els mariners carregaren els cofres i respiraren tranquil.lament en 
veure que les embarcacions soportaven els pes. Amb llargs rems 
iniciaren el descens pel riu, en part ajudats també per els corrents. 
Els peixos es convertiren una altra vegada en punts negres i seguiren 
de prop les rais ja que sabien que damunt hi era el seu menjar. 
 
    El viatge prosseguí pel lloc, i sense allunyar-se gaire de les vores, 
Reivax i Tirza es preguntaven si allò acabaria ben aviat ja que 
l’amplada era major. Els allargats i espessos murs de vegetació els 
acompanyaven al seu trajecte i, de sobte, la por dominà als espantats 
homes perquè observaren que, sobre les vores de fang sobresortien 
uns lllances amb un cranis vermells clavats. Sembalven ruixats amb 
la sang d’oblidades víctimes i els aventurers comprovaren que no hi 



 

 

eren sols i que potser els esperaven gent més perillosa que els 
olmeques. 
    Reivax notà la presència de la mort al paratge i ordenà als 
mariners que, sense deixar de remar, desembeinessin els seus acers. 
    -Són els soldats olmeques? -preguntà en un breu xiu-xiu la 
princesa-pirata. 
    -No -negà Reivax-, hi som molt lluny del seu poder. Són una altra 
gent que... Per Kronos! 
    Aleshores els corsaris veieren a una vora del riu la presència 
d’uns genets. Els seus cavalls piafaven i els seus amos eren... dones 
formoses, dones de cabells llargs i negres, coberts amb un casc i 
protegides per unes lleugeres cuirasses de bronze. Inmediatament, 
començaren a llançar fletxes contra els pirates, els quals encara no 
començaren a reaccionar davant de la inesperada sorpresa. 
    Un crit de Reivax els tornà a la realitat i es refugiaren darrera 
d’unes caixes de provisions per iniciar el contraatc amb els arcs i 
llances també. El combat durà uns llargs minuts i, tant amazones 
com pirates caigueren morts al riu, i lògicament els seus impacients 
habitants anaren per les seves víctimes. 
    Els homes observaren que, per damunt de la muralla d’arbres, 
matolls i lianes, destacava una altiva ciutat de daurades cúpules i 
torres argentades. Aquelles dones eren les senyores del riu i així 
havien tractat a qui passaven allí. Sempre es recordà aquells cranis 
vermells com a senyal dels seus dominis. 
    Aviat deixaren l’esmentat regne de salvatges dones i un tripulació 
castigada, amb escassos homes continuà remant fins la 
desembocadura. Aleshores l’alegria es dibuixà als rostres d’aquells 
mariners ja desesperantzats. Es veieren les siluetes de la galera i de 
la trirrem. Reivax  comprovà que el gal Vircentórix acomplia 
seriosament les ordres i després d’unes ràpides salutacions, un altre 
càntic els animà mentre carregaven el pesat tresor a les bodegues del 
vaixells. 
    Abans de l’arribada de la mateixa nit, la mateixa Tirza ordenà que 
les àncores es llevessin, ja que no volia estar més temps prop 
d’aquelles costes i les naus s’endinsaren al mar. Quan només aquell 
continent es convertí en una prima línia a l’horitzó, els remers no 
descansaren. 
    Aleshores mentre tothom es guanyava una merescuda ració de vi, 
un esgotat Vircentórix s’apropà a Teivax i a Tirza i contà la 
misteriosa trobada amb els bruixots del Cercle Púrpura. El kossetani 
contà les seves morts i el combat a la cripta de la necròpolis.  
    El gal acabà la conversa així: 
    -La galera negra on van venir ells ens seguí durant unes llargues 
hores mentre cercàvem la desembocadura del riu, i de sobte, unes 
flames de color verd envoltaren l’embarcació i en poc segons 
l’enfonsà. No enteníem que passava, però reconec que ens 
espantàrem ja que temiem en qualsevol moment que allò no fos més 
que una part d’un cruel i macabre ritual de bruixeria contra 
nosaltres. Sortosament aquell vaixell no tornà a aparèixer mai, la 
qual cosa hem d’agrair a Tutatis i a Belenos. 
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 LA  COVA  DELS  SOMNIS  
 
 



 

 

 
    “...I en el misteri de la mateixa vida residia l’origen dels somnis. 
Ningú pot negar que en certs moments  s’ha sentit il.lusió per alguna 
idea i en el seu recorregut que tothom anomena vida hem conegut 
instants agradables o amargs que són els famosos malsons. De fet... 
No estem vivint un larg somni? “  
  
                        Anònim 
 
 
 
 
 
 
    Les ones de la mar tranquil.la llepaven les proes de les dues naus, 
i a la capitana, el seriós Reivax i la fogosa Tirza contemplaven la 
sortida dels primers raigs de sol. Ja es trobaven molt lluny d’aquell 
continent, havien passat moltes setmanes i ara quedava el viatge de 
tornada, aparentment sense enemics. 
    -Què farem quan arribem a les Columnes d’Hércules? -preguntà 
el kossetani amb aire trist. 
    -Ens repartirem les riqueses, però jo he nascut per viure al mar i 
sempre em dedicaré a ell -contestà Tirza sense pensar gaire-. De 
moment tornarem a la nostra base de les costes africanes per que ho 
vegi el meu pare i després prosseguirem la vida de saquejos i 
abordatges. Vull castigar com pugui la flota dels maleïts romans! 
    Reivax no contestà res davant de les paraules de la seva intrèpida 
i venjativa amiga. 
 
    Però durant els següents dies de trajecte, un somni es repetia 
constantment en el rebel cervell de la Princesa del Mare Nostrum i 
sempre acabava despertant amb suors davant del seu sorprés amant 
Reivax. Quan la boira d’ivori desapareixia del seus ulls observava 
com la seva nau i la trirrem entreveien les costes africanes de nou i 
per prudència decidien amagar el tresor de Tiberi dins d’una 
gegantesca cova, prop del lloc. 
    La mesura era pressa d’aquesta manera perquè temien que part de 
la flota romana els estiguessin esperant a les Columnes d’Hércules 
ja que s’imaginaven en qualsevol moment una atac de Calígula. 
Després de la trobada amb els Màgics del Cercle Púrpura tot era 
possible i sempre es podia esperar al lloc un destacament  malgrat  
passesssin  molts mesos. 
    Aleshores les dues naus veieren als penya-segats un colós de 
pedra negra esculpit que s’alçava sobre les dues enormes potes, les 
quals servien a la vegada d’entrada a l’enorme cova. Es murmurava 
que allí van viure feia mil segles un poble primitu que finalment 
caigué en la degeneració biològica i en la depravació i es juntaren 
amb criatures deformes semblants a peixos i viviren en una ciutat 
dins del mateix forat. 
    Després Tirza es notava envoltada d’ombres viscoses que 
posaven les seves fastigoses mans plenes d’escames i membranes 
lliscoses sobre el seu cos i la despullaven mentre ella, paralitzada 
per una misteriosa força no podia fer res. 
    La princesa del Mare Nostrum despertava com sempre i Reivax 
intentava tranquil.litzar-la.  
 
    Una nit, tremolosa per no enfrontar-se a aquell somni quan 
l’ataquès desprevinguda, sortí a passejar per coberta. El kossetani es 
mostrà intrigant en veure que la seva companya no hi era al llit i 
caminà amb ella també pel castell de popa per fixar la seva mirada 



 

 

en la proa de la trirrem, il.luminada per la lluna, en aquells instants 
amb un color escarlata que donava certa por. 
    -Diuen les llegendes que sota el mar Occidental, a moltes llegües 
hi ha les restes d’una gegantesca ciutat -comentà ella-. En realitat es 
tractava d’un enorme continent que s’anomenava Atlàntida i que 
fou negada per les aigües pels pecats dels seus habitants.  
    -No crec que siguin els pecats els que facin desaparèixer tota una 
civilitació en un nit -continuà el kossetani mentre es recolzava a la 
barana-. Jo també he sentit parlar d’aquesta història i penso que si 
tots els pecadors fossin castigats no hauria cap home caminant sobr 
la Terra. La majoria de la gent, com sempre, és tonta i supersticiosa. 
    “Els atlants eren uns cruels enemics dels antics grecs, i es 
comenta que la seva desaparició es va deure per terratrèmols ja que 
el continent era de naturalesa volcànica. No ho sé, però imagina que 
això ara es veritat... Les seves torres encara manen al fons del mar.  
Sabem que el món contínuament està canviant i les civilitzacions 
evolucionen.  
    “Potser algún dia la poderosa torxa de Roma s’apagarà i nous 
pobles ressorgiran de les seves cendres. Han hagut en aquests segles 
grans reis i emperadors, i tornaran igualment, però amb uns altres 
noms. També abans de nosaltres han hagut grans lladres i pirates i 
després de la nostra mort hi hauran més.” 
    Des de l’arribada de Reivax al cor de Tirza, ella mai l’havia sentit 
parlar d’aquella manera i el guerrer recolzà la barbeta sobre el seu 
puny tancat com si fos un gegant pensatiu. La seva sinistra filosofia 
marcava les idees d’un home errant, que no tenia pàtria ni destí fixe. 
La princesa dels corsaris el mirà per uns llargs segons però no digué 
res, como si volgués respectar amb el seu ombríbol silenci la teoria 
de la vida del seu estimat. 
    I en aquella nit, les naus continuaren navegant mentre els seus 
impacients mariners desitjaven trepitjar les seves terres conegudes. 
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 EL  COLOS  DE  PEDRA 
 
 
 
 
    “...I el gegant de pedra ens rebia amb els seus pensaments tan 
llunyans per als nostres ulls com els segles que el van veure, quan el 
treball de mil esclaus l’esculpiren en una llarga nit...”  
 
   Anònim 
 
 
 
 
    -Es el mateix lloc que sortia als meus somnis. 
    Les paraules de Tirza sonaven amb un to d’estranya resignació si 
esperés aquell moment contra els seus desitjos. 
    La parella i alguns tripulants contemplaven una gegantesca 
estàtua de pedra negra construida sobre dos molls abandonats i que 
donaven pas al llindar d’una enorme cova. Els raigs del matí 
semblaven mostrar un cos en constant moviment, però aquelles 
estranyes sensacions no espantaven a aquella gent, que, després 
d’un munt d’aventures i de llargs mesos de navegació ja veien les 
costes africanes.  
    -Estas segura del que vols fer? -preguntà Reivax. 
    -Sí, estimat -continuà ella-. Decideixo deixar de moment el tresor 
en aquest lloc. 
    -Bé, es diu que les mateixes tribus negres del paratge eviten 
aquest forat per les seves supersticions, per tant, amb l’aspecte 
inquietant que ens vol donar, no crec que els curiosos entrin per 
robar-nos el tresor de Tiberi. 
    -D’acord -va concloure la noia nerviosament amb el seu promès. 
    I a continuació afegí les instruccions pertinents per que la trirrem 
entrés a la cova mentre la galera es quedava ancorada fora. 
Lògicament abans es traslladaren el guerrer i la princesa a la seva 
coberta per assegurar-se i deixar la nau en un  bon lloc. 
    Malauradament, es pensaven que el trajecte del forat s’acabaria 
aviat i en realitat estigueren dins d’aquella foscor durant moltes 
hores. El gegantesc túnel prometia ser llarg i a més a més els 
mariners remaven amb molta prudència per por a trobar-se cap roca 
que sobresortís de l’aigua. 
    Reivax es fixava de vegades en la seva amiga i notava en ella un 
creixent nerviosisme, però no diguè res. Estaven acostumats a 
discutir també com totes les parelles i no volia buscar més 
problemes.  
    Curiosament quan la noia tremolava, se sentia abans un sorolls a 
les suaus onades del passadís que no corresponien als rems. Però 
Reivax restava seriós sense dir res i es fixava al lloc on passava 
això. Pensava que eren peixos, però haurien de ser molt grossos ja 
que encara es veia una ombra de certa grandària sota les petites 
ones. En realitat succeïen coses molt estranyes dins d’aquell 
paratge, però el viatge havia de seguir. 



 

 

    Aleshores el túnel es va fer més gran fins desembocar en un 
gegantesc llac subterrani, al seu centre hi havia una petita illa sobre 
la qual s’aixecava les trencades torres d’una petita ciutat en ruïnes.  
    -Per Kronos! -exclamà el kossetani mentre tancava el seu puny i 
colpejava la barana de proa-. Les llegendes eren certes, però el lloc 
sembla abandonat. 
    Vircentórix es trobava al costat de la parella en aquells moments 
per donar també les darreres instruccions per tal de deixar la nau 
ancorada allí, i es mostrà pàl.lid. 
    -Reivax! -exclamà el gal-. Si hi som en aquest mateix paratge es 
possible l’arribada dels seus habitants descendents d’una fasrtigosa 
unió d’humans i peixos com afirmen les antigues històries. 
    -No comencis amb les teves bestieses -seguí el kossetani -.A més 
a més... Que vinguin! Provaran l’acer del meu poble guerrer! No és 
així, Tirza? Tirza... 
    Però en girar-se, va veure amb la seva sorpresa que la noia no hi 
era i que havia marxat a la seva cabina com si esperés una misteriosa 
cita. Reivax romania amb el seu silenci i en les properes hores sabia 
que no es podria separar de la seva espasa. 
 
    El kossetani manà que llancessin l’àncora i la trirrem es quedà 
prop de la vora de l’enigmàtica illa. No calia visitar-la, als darrers 
mesos ja havien conegut estranyes civilitacions semblants a Roma, 
per tant no necessitaven buscar-se més problemes.  
    El guerrer no entrà a la cabina i decidí dormir -o almenys fingir- 
que descansava a coberta mentre dos mariners feien la guàrdia al 
primer torn, un a proa i l’altre a popa. 
    Aleshores a mitjanit passà allò que tant temia el kossetani. 
S’escoltà un crit de la noia i d’un salt, ell es posà de peu i abans de 
reaccionar la tripulació, Reivax va veure com unes ones marcaven 
les tranquil.les aigües de babor. Algú havia pujat i entrat 
silenciosament al vaixell per emportar-se a Tirza i a continuació 
s’havia llançat al fons amb la noia. Reivax es va treure les seves 
botes de cuir i amb un ganivet a les dents saltà per  la borda, i el seu 
cos desaparegué entre les mateixes ones davant dels bocabadats 
mariners que encara no comprenien què passava. 
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OMBRES  VISCOSES 
 
 
 
    “...I la mateixa Natura, amics, ens deixa de vegades misterioses 
criatures, que amb la seva maldat per arribar a aquest món, volen 
fer-nos patir en les tenebres...” 
 
  La filosofia de Cralonius. 
 
 
 
    Durant uns interminables segons, la vista del guerrer s’acostumà 
a la foscor d’aquelles aigües i observà amb terror com unes altres 
ombres començaven a moure’s d’una manera grotesca, però ell 
encara no esbrinava amb quins ésser havia de lluitar encara. 
    Però els pulmons del guerrer semblaven esclatar per romandre 
tant temps sota l’aigua i amb un poderós impuls va emergir, per 
comprovar que hi era prop de la sorra de l’illa. A un costat es veia la 
silueta de la trirrem amb els mariners encenent torxes i cridant el 
nom de la princesa i el seu desesperadament, i a l’altre, sobre la vora 
de l’illa, es podia contemplar com unes criatures de naturalesa 
viscosa, semblants a homes-peixos, s’arrosegaven coixos per terra i 
portaven entre els seus escamosos braços a la seva promesa 
desmaiada. 
    De sobte, el guerrer notà com unes repugnants mans l’agafaven 
pels peus i l’enviaven al fons. Sense poder reacccionar de moment 
per l’atac sorpresa, va veure sota les aigües dos dels mateixos 
habitants del paratge. I inmediatament agafà el seu punyal i 
l’enfonsà al cos de l’home-peix mentre l’altre intentava escanyar-lo 
entre els seus mebranosos dits. 
    En la fúria de la baralla, Reivax reaccionà i mentre el cos sense 
vida d’un es perdia al fons, s’inicià el combat contra l’altre i no 
podien fer res els braços viscosos contra les muscles d’un endurit 
kossetani. 
    Amb el coll trencat l’altre home-peix va morir i amb els pulmons 
torturats de nou, el guerrer donà un fort impuls a les seves cames i 
braços per tornar a emergir. 
    Sense pensar-ho gaire, nedà desesperadament a la vora per 
defensar i salvar la seva amiga i en breus segons ja trepitjava els 
humits paviments de la ciutat. I a la plaça va veure com aquelles 
criatures es proposaven  despullar-la sobre un altar de pedra 
vermella. Els ulls del kossetani s’injectaren en sang i amb el seu 
punyal acabà en pocs minuts amb la resistència dels homes-peixos 
ja que amb els seus cossos viscosos no es podien moure tan 
ràpidament com els humans. Entre crits ofegats van caure. Dels 
carrers semblaven sortir més ombres d’aquell tipus, però no era així.  
    I el guerrer agafà a la noia com si es tractés d’una nena i amb les 
seves túniques esquinçades es dirigiren a la petita platja de l’illa i 
abandoraren la ciutat. A la sorra esperaven un reduït grup de 
tripulants, els quals s’atreviren a desembarcar en veure com 
l’intrèpid guerrer anava a lles ruïnes. 
    -Marxem ara mateix d’aquest lloc -ordenà el kossetani mentre 
dipositava suament la noia al bot-. I... Per Kronos! Demà al matí 
pentinarem el paratge, vull acabar amb aquests habitants ja que 



 

 

aquest lloc m’agrada per deixar el tresor. 
 
    Així ho van fer la meitat dels tripulants mentre la resta es quedava 
vigilant el vaixell amb les armes preparades. Tirza es recuperava 
lentament dels mals moments viscuts i semblava enfadada per no 
poder intervenir en la missió del seu estimat. 
 
    Al migdia comprovaren que Reivax havia lluitat la nit anterior 
contra els darrers supervivents del lloc i per tant decidiren deixar allí 
les joies i les monedes del mític tresor. Amb quatre bots tornaren 
endarrera per sortir de la cova i per reunir-se amb els corsaris de 
l’altra galera, fora de la cova que certament esperaven nerviosos per 
la tardança. 
 
    I abans de l’arribada de la nit, la nau que quedava continuà el seu 
trajecte amb els seus corsaris sense allunyar-se de les costes 
africanes mentre es preguntaven quins perills podien esperar a les 
Columnes d’Hércules. 
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UNA  CARTA  DES  DE  ROMA 
 
 
 
     (Fragment de la carta del noble Casius, fill del senador Aelius 
Lucius, a la seva promesa Libil.la) 
 
 
    ...I com ja saps, estimada, a Roma estan arribant nous temps. 
Calígula ha mort, víctima d’una conjura i ha pujat al poder el seu 
oncle Claudi. Segons afirmen alguns hi és allí per casualitat i per 
evitar de moment una sagnant matança ja que hi ha certa crisi al 
palau. 
    Però també es parla de la famosa aventura del guerrer Reivax i la 
Princesa del Mare Nostrum, els quals marxaren va fer uns quatre 
anys al Mar Occidental per cercar el tresor de Tiberi. La gent 
s’oblidà d’ells i començà a substituir els temes de conversa la por 
que se sentia pels carrers si et converties en una víctima innocent del 
capritxós Calígula. Però ara es murmura que el kossetani i la seva 
amiga tornaren amb les riqueses i que les deixaren en un altre lloc 
perquè es temien una trobada amb partidaris de l’emperador en les 
nostres aigües.  
    Pel que es diu és cert, ja que prop de les Columnes d’Hércules 
haguè una batalla naval i els soldats de Katonius capturaren a 
Reivax i a Tirza. Com recordaras aquest general era un fidel 
partidari de Calígula i obviament, en ser assassinat el seu amo, ell 
caigué en desgràcia i fugí amb unes trirrems abans de l’arribada de 
Claudi, el quan no va prendre represalies contra els vençuts, pel que 
comenta la gent.  
    Segurament, Katonius hauria estat rebut a Roma amb els braços 
oberts per tornar amb els caps dels pirates rebels, però en la ment del 
general derrotat hi havia més ambicions com localitzar el tresor de 
Tiberi i pagar un exèrcit de mercenaris per proclamar-se ell com a 
nou emperador i matar a Claudi. Sembla ser que aquestes riqueses 
porten maledicions, ambicions frustrades i un riu de sang. 
    Van amenaçar amb assassinar a la noia si Reivax no el conduïa 
fins el tresor. Però el kossetani l’envià a una jungla perduda 
d’Africa on hi havia un poblat de caníbals. Reivax escapà, però en 
tornar al cau de Katonius, es trobà la seva estimada morta per les 
espases dels romans. Es diu que hagué una matança i nomès 
quedaren vius un reduït grup de corsaris alliberats i un venjatiu 
kossetani, que després d’enterrar-la en una cova, situada en un lloc 
desconegut per a nosaltres, es quedà abatut i es va endinsar per 
terres germàniques a lluitar al costat del bàrbars per fer mal als 
romans. 
    Ara per ara, el tresor de Tiberi continua essent un misteri i som 
súbdits de l’emperador Claudi....  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Epíleg 
 
    (Fragment de la carta del doctor Arnau enviada al professor Vila 
amb motiu de les investigacions sobre el tresor de l’emperador 
Tiberi) 
 
 
    “...Estic content i animat en veure que els nostres progressos són 
favorables. Fins i tot em localitzat al senyor Barea, el qual ha tornat 
de la Facultat de París per afegir-se al nostres treballs. 
    No em puc creure que a partir d’una estranya narració s’hagi 
trobat en aquesta cova gegantesca la trirrem en un estat abandonat 
amb el conegut tresor. Després d’aconseguir els permissos 
necessaris estem en les excavacions ja que hem obert un nou forat. 
Com ja sap, no es pot entrar per la costa perquè un terratrèmol 
ensorrà la gegantesca estàtua i les seves pedres van tapar l’entrada. 
    Ens hem trobat també la ciutat en ruïnes, però sortosament no 
hem vist a cap dels monstres marins que apareixen al relat, el qual 
esperem publicar-ho aviat en una bona traducció del llatí. 
    També el cap d’investigació em diu que a un racó de l’enorme 
cova hi ha un níxol excavat i es veu la figura d’una noia 
momificada. No voldria començar a parlar tant aviat sense tenir 
prou dades, però m’imagino que es tracta de la Princesa del Mare 
Nostrum, enterrada allí amb les seves riqueses, ja que en la carta 
d’aquell fill del senador es diu que ella fou enterrada en una cova 
desconeguda. Podria ser la mateixa on hi ha el famós tresor?     
    Agraeixo també el mapa que ha dibuixat amablement del viatge 
de Reivax i de la Princesa del Mare Nostrum, i malgrat s’hagi passat 
un munt de vegades per la zona, cap vaixell ha entrevist les mítiques 
illes de Tessalonia i Lisargia, amb la qual cosa hi ha dues teories, o 
el relat es tornava de vegades fantàstic per donar valor a la tasca del 
herois o senzillament un terratrèmol ha negat aquestes illes. Però 
abans de concloure aquesta missiva, vull dir que en diferents punts 
del món s’han trobat restes arqueològiques que parlen d’aquest 
mític imperi, que es deia Sarjània i que es situà molt abans de la 
tornada dels homes primitus. No ho sé, potser ens queda moltes 
llacunes per investigar en la complexa Història. 
    El mar era la llar de la temuda Tirza, potser ella havia de ser la 
Imperatrix Romae com diu la llegenda, però almenys va viure amb 
dignitat, creà amb el guerrer kossetani una bonica història d’amor i 
ara descansa amb les riqueses del seu pare. M’hagués agradat 
conèixer a aquesta coneguda imperatrix Romae.            
    I també em pregunto ara... Com serien la resta d’aventures del 
guerrer Reivax?      
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LA  PORTA  DEL  DESTERRAMENT  
 
 
 
 
    Encara no sé com a la Cort del rei Felip IV es començà a parlar 
del valent espadatxí Eduard de Montnegre, però certamnent el seu 
nom i les seves fantàstiques aventures per l’estranger causaren 
admiració entre l’ensopida aristocràcia i fou motiu de constants 
balades per part dels poetes propers al monarca. La seva rica família 
pertanyia a un antic i orgullós llinatge i la seva mansió i terras es 
trobaven prop de Riudoms. L’escut dels Montnegre era un genet 
fosc sobre un fons escarlata i puc assegurar que eren amics 
personals del rei fins l’aparició del comte-duc d’Olivares, l’intrigant 
valid de Felip IV, el qual inicià una sèrie de desgràcies per causar la 
perdició de la família. 
    Eduard era el fill gran. Conservem un retrat de l’aventurer, pintat 
per mans anònimes abans de l’injust desterrament al qual fou 
sotmès. Alt, rostre seriós, mirada ombríbol.la i carregada de cert 
ressentiment, robes fosques, amb una capa vermella, su tahalí d’or i 
la seva espasa toledana. Sovint portava sobre el seu cinturó de cuir 
dues pistoles, encara que a la modesta pintura no apareguessin. 
    Però les ordres del monarca es devien d’acomplir i sobre un 
superbiós corcer blanc, Eduard de Montnegre s’acomiadà dels seus 
pares i germans i sota aquell llunyà verpre sortí de les seves 
possessions amb certes mirades de dolor per on havia cabalcat 
abans. 
 
    I en un bosc proper, frondós i no gaire allunyat d’una posada 
indicada per uns vells campesins del camí, es trobà amb cinc genets 
misteriosos. Com ell, portaven unes robes fosques i uns barrets 
d’ala ampla que no permetien veure els seus rostres quan la nit ja 
invadia el lúgubre paratge. Els individus parlaren, un per un, de la 
vida passada i del futur com el triste poeta que recorda melodies 
oblidades per plorar la pèrdua de la seva estimada. 
    -No et quedis trist pel teu Destí, capità de Montnegre -deia un 
genet mentre la seva capa ondejava sota la freda brisa de la nit-. 
Aventures i vicissituts s’amaguen als teus llargs viatges. 
    Genets nocturns, emissaris de la negra vida i de la radiant mort... 
Per què havieu assenyalat amb la vostra amarga mà a un desolat 
soldat en el vostre llunyà viatge de cruels veritats? La rancúnia 
d’una vida mal aprofitada i mal assaborida regnava als vostres cors i 
ells eren els encarregats de segellar el Destí dels seus semblants, ja 
que la desgràcia havia jurat obediència. 
    Com espectres somrients, els genets s’allunyaren per un ampli 
camí del mateix bosc i, acompanyat de la seva soledat, Eduard de 
Montnegre arribà a una aïllada posada, on el seu amo el serví dinar i 
beguda i on dormí la primera nit fora de la seva tranquil.la llar. 
    I el desterrat recordà abans de dormir els següents versos, 



 

 

relacionats amb l’aparició d’aquells personatges enigmàtics: 
 
 Però l’ésser estimat 
 no coneix el rebuig 
 perquè, de la seva ànima, l’odi fuig 
 i mai és menyspreat. 
 Somiava amb el deliri invencible, 
 lluito contra el meu dolor invencible 
 i quan conec l’amor humà 
 el Destí i la seva fosca mà 
 s’emporta la qui tant vaig estimar. 
 Per això jo havia de lluitar? 
 
 Sempre, com cendres d’una foguera 
 l’impacient amant espera 
 de la seva promesa els llargs petons  
 que converteixen les seves vides 
 en il.lusions.  
 I no vaig permetre que ningú es rigués  
 d’allò que la vida m’havia pres 
 i qui es pensa que ho aconseguit 
 es perdrà amb la seva errada en la nit. 
 
 
    Aqueixos primers anys de la seva vida errant no foren molt 
feliços i de vegades la seva pista es perd. Se sap que arribà a les 
costes cantàbriques i en un port s’embarcà a bord del galió Juan 
d’Austria que en realitat era un buc pirata d’una jove dona i antiga 
prostituta d’origen italià que es deia Bianca. La formosa i fogosa 
noia de cabell negre i ulls ardents era també coneguda com la 
Princesa del Mar Cantàbric i tenia als comerciants francesos 
atemorits. Així ella desfogava les seves ires ja que es murmurava 
que la ciutat on vivia la seva infantesa fou saquejada per uns 
bandolers de la Gascunya i protegia naus dels abordatges anglesos, 
per això el rei Felip IV mai manà la seva busca i mort, es limità a no 
escoltar els comentaris sobre l’esmentada muller. 
 
    Les veles, la majestuosa proa trencant les onades, l’espaiós mar... 
Era el nou lloc que un desterrat havia aconseguit de moment, 
després de llargs mesos d’incertesa. 
 
    Es diu que Eduard de Montnegre i Bianca arribaren a ser amants i 
junts revifaren aquesta por a les rutes comercials, freqüentades per 
galions de gruixuts mercaders. Però el rei Lluís XIII de França no 
donava massa atenció a aquests saquejos ja que en aquells moments 
les seves tropes s’encarregaven d’assetjar i esclafar als protestants 
de La Rochelle i la seva esposa, Ana d’Austria, tenia com a amant al 
mateix duc de Buckimgham, el qual prometia ajudar als atacats. La 
ciutat rodejada, situada a una badia, podia ser observada desde lluny 
pel galió de Bianca i, fins i tot, van veure en la nit el resplendor d’un 
atac per sorpresa i escoltaren l’aclaparador soroll dels canons de 
l’ofensiva. Es deia que el mateix cardenal Richeliu estava atent al 
setge, ja que no queria que la causa protestant s’extengués per 
França. 
    Però, com vents errants sota els primers raigs del sol el Juan 
d’Austria seguí el seu camí. Les seves veles eren bufades per un fort 
vent... la seva popa deixava el seu camí sobre el blau mirall de la 
mar amb les seves escumoses aigües. 
 
    I en la immensa soledat que sempre ens envoltava, ens 



 

 

preguntàvem on hi eren les riqueses acumulades per aquells pirates, 
ja que un dia la noia desaparegué del mar i Eduard de Montnegre, 
amb una tristesa que mai s’allunyaria del seu caràcter, desembarcà 
en una platja al nord de França per endinsar-se per aquellas terres. 
 
    El Sena... París... la riquesa de l’aristocràcia de Lluís XIII en 
palaus apartats constrastava amb barris bruts, mal pavimentats on 
lladres feien els seus corruptes tractes i on les prostitutes entre 
rialles cridaneres intentaven atraure als bandolers més enriquits en 
aquells moments. 
 
    Però Eduard de Montnegre era humà i ja coneixia l’ardent amor 
d’una dona. Havia oblidat les càlides abraçades de Bianca i decidí 
gastar-se els pocs diners que el quedaven a la seva bossa en 
superbioses festes, alcohol, jocs d’atzar i desenfrenades nits d’amor 
amb aquelles dones de complaents desitjos. O la menys ell comparà 
aquells salvatges moments de passió amb aquell amor de jovenesa 
que es perdia en la llunyania de la nit com el resplendor dels estels. 
    I encara que els petons i carícies de les prostitutes eres ardents, els 
matins es tornaven freds, i fins i tot gelats, com si revelaren un nou 
infern en la vida dels altres. Era com si un bruixot de temps perduts 
hagués provat el dolç petó de les reines de l’Avern. Aleshores... Per 
què anava a conformar-se amb una noia fidel? 
    L’horror i la desgràcia començaven a marcar el Destí cruel 
d’Eduard de Montnegre. Però... Qui podia aturar aquella enorme 
roda? Els matins es marcaren per un color gris i trist, amb aqueixa 
sensació d’invencible malenconia que invadia el seu caràcter quan 
despertava l’espadatxí després d’una nit d’amor, amor pagat amb el 
millor or de París. 
    I per uns instants l’aventurer recordava les fosques profecies que 
anguniosament revelaren en aquella nit uns genets negres com el 
plomatge dels corbs. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
2 

 



 

 

 
 EL  COMTAT  PERDUT  
 
 
 
 
    Però Eduard de Montnegre esperonà la seva muntura un plujós 
matí, quan ningù el va veure i s’endinsà en un petit comtat que es 
deia Corallac, situat al nordest de França, on trobà un nou amo, el 
comte Defarge, que necessitava precisament un nou capità para la 
seva guàrdia personal, ja que l’altre anterior havia estat requerit pel 
propi cardenal Richeliu i ningú es podia negar als designis d’un dels 
homes més poderosos de París. 
    La immensa mansió hi era envoltada per uns verds i frescs jardins 
d’altius roures, curats murs de vegetació, gegantescs rosers i fonts 
dolces i cantarines. En aquella habitació plena de llibres vells, 
quadres antics sobre gloriosos avantpassats, Eduard de Montnegre 
passà al servei de Monseiur Defarge i viviria a una petita casa de 
fusta localitzada al costat de la mansió. 
    Aviat el desterrat demostrà la seva vàlua quan a l’espès bosc 
defensà al seu senyor de l’atac d’uns bandits. Ja! Deixem que els 
llops amortallin a aqueixos lladres deia amb fredor venjativa el 
capità De Montnegre mentre netejava el seu floret de la sang dels 
seus enemics i el comte es recuperava de seu espant al carrruatge. 
    Però, durant una nit de tempesta, l’aristòcrata manà cridar al 
capità desterrat i parlà amb sinceritat. Havia reconegut el seu rostre i 
sabia que era el famós pirata, amant de Bianca, una altra corsària 
que saquejava les costes de França i que abordava naus de 
comerciants. 
    Aleshores amb certa arrogància De Montnegre va respondre: 
    -Son temps passats, noble senyor, però la meva espasa ara hi és al 
vostre servei, perquè jo sense pàtria, m’he convertit en un endurit 
mercenari. Penseu una cosa... mentre hi sigui al vostre servei el 
vostre cap hi serà protegit. 
    -I que em dieu sobre aqueixa ajuda als protestants de La 
Rochelle? -preguntà Defarge amb ira. 
    -Son falses murmuracions que s’han comentat entre la gent 
estúpida que tendria poca feina a la vida. Només passàrem davant 
de la badia, propera a la ciutat assetjada, però no contactàrem amb 
els rebels ni els vam prometre ajuda. 
    -Espero que les teves paraules siguin certes, ja que si els agents 
secrets del cardenal troben proves, podria caure en desgràcia, perdre 
la meva fortuna i les meves terres i, tot seguit, tu m’acompanyaries. 
    -Podeu confiar en mí, noble senyor. 
 
    La vida sempre amaga sorpreses i Eduard de Montnegre desitjava 
tornar amb les prostitutes de París, aprofitant els generosos 
permisos del seu amo per introduir-se en brutes tavernes on els 
borratxos entonaven cançons fastigoses i on els mosqueters del rei 
no s’atrevien a passar per por a millors espadatxins que podien 
superar-los. 
 
    I en aqueixa vida, aqueix torrent d’esdeveniments que ens 
arroseguen a indicibles desitjos, desitjos alliberats d’una presó 
aparentment incondicional, va apaèixer la formosa Chabela. Ah! 
Què podria contar sobre la seva indescriptible bellesa? Però vull 
aclarir que ella no era una meuca de París, parlo ara d’una jove 
cambrera que estava al servei de Madame Louisa Van Dermen, la 
visiblement fidel esposa de Degarge, una duquesa, endinsada en 



 

 

anys, d’origen holandés. Segons es murmurava a la mansió, entre 
majordoms estúpits i donzelles ocioses, fou un matrimoni arreglat 
pels pares de Louisa per salvar amb la seva fortuna, la ruïna 
econòmica dels Defarge. Ell pobre, ella lletja però amb força diners 
i amb poques possibilitats d’aconseguir un bon matrimoni. Així va 
nèixer aquella relació. 
 
    Però Eduard de Montnegre no hi era d’acord amb certs 
convencionalismes socials. Havia estimat entre els seus braços a 
moltes dones i no estava subjecte a cap d’elles. Es diu que amb 
Chabela fou diferent i també es diu que fou ella l’única que 
aconseguí el veritable amor del capità. 
 
    Desterrat De Montnegre... On hi era la duresa del vostre fosc cor 
quan vau conèixer a Chabela? On s’amagaven les teves paraules de 
sorna i ironia que constantment repeties a les brutes prostitutes d’un 
arraconat barri de París? Ja! La lluna torna a brillar en la nit i la seva 
pal.lidesa ha allunyat als mateixos estels, sols petits de foscors 
perdudes en la tristesa. Chabela era aqueixa lluna i els estels 
s’havien convertit en les meuques que amablement prometien 
aqueix amor fals i suplicant. 
    Ningú s’ha atrevit a clarificar d’on sortí aquesta apassionada 
relació entre el capità i la cambrera. Uns diuen que ella el va veure 
cavalcar pels jardins mentre acompanyava en el seu passeig a la 
dona de Defarge. Només es comentava un tema amb cert aire de 
morbositat. Chabela no havia estat mai amb cap home. Malgrat 
hagués estat promesa a l’antic capità de la guàrdia per unes breus 
setmanes, certament mai la tocà i les seves amigues, cambreras de la 
mansió, parlaven sovint de les seves relacions amb els seus esposos, 
la majoria soldats de l’escorta del comte, i l’entristida Chabela volia 
saber què era l’amor humà, ja que com a ser vivent tenia els seus 
propis desitjos i sentiments. 
    La noia va escriure una llarga carta que una amiga seva de 
confiança entregà a l’escuder d’Eduard. Aquest se l’empòrtà al 
mateix capità mentre assaboria un vell i deliciós vi francés, ja que 
les responsabilitats de De Montnegre necessitaven de vegades 
l’alliberament en el preuat alcohol. I sota un estat d’embriaguesa 
llegí aqueixa misteriosa missiva que li va fer desaparèixer els 
amargs efectes de l’anhelant licor. 
    Reprodueixo tot seguit un fragment de la famosa carta que encara 
es conserva a la Biblioteca particular dels Montnegre, a la seva 
famosa vila, als enfores de Riudoms. Deia així: 
 
    “...Com poder expressar aqueixos sentiments, noble senyor? 
Com puc parlar d’amor davant dels vostres ulls? Com bé sabeu pels 
verinosos comentaris dels majordoms de la casa, vaig estar promesa 
a un brillant jove que posteriorment marxà a París i em deixà sola. 
L’abandonament d’una persona benvolguda deixa els cors més 
resistents en la tristesa més cruel i indicible. 
    Segurament, si la vostra ànima entenguès els meus profunds 
sentiments per vos, seria la dona més feliç del món i em convertiria 
en la vostra fidel esposa, esclava d’aqueix amor que només es pot 
expressar amb dolçor i sinceritat... 
 
    Aquestes paraules, noble senyor, no estàn escrites amb tinta, 
estàn escrites amb llàgrimes que en aquests moments es llisquen per 
les meves galtes per parlar d’aqueix amor que cerco en vos. No 
negueu la felicitat d’una dona...” 
 
    Diuen que quant Eduard de Montnegre acabà de llegir aquelles 



 

 

línies se sentí callat i estranyat perquè, ara per ara, mai cap dona 
l’havia parlar així, com si ella hagués escorcollat al fons del seu cor. 
I al vespre següent dedidiren trobar-se per aclarir els sentiments. El 
capità havia vist algunes vegades pels jardins o pels llargs 
passadissos de la mansió a la noia, però mai pensà que s’anirien a 
enamorar, perquè, com després es va comprovar, d’aquell primer 
trobament va néixer una ardent passió. 
 
    Com descriuria el que hagué entre ells.? Escolteu-me bé, amics! 
L’amor és aqueixa espurna que sorgeix de les profunditats d’un 
abisme sense fi, però la seva brillantor lleugera del començament es 
converteix en una gegantesca foguera que flota i revela un matí ple 
d’il.lusions que deixa endarrera els mals moments i els rancors. I 
així va aparèixer aquesta passió entre el capità i la bella noia. 
    Chabela s’entregà la primera vegada amb veritable vehemència i 
fervent ardor al seu estimat, i aquest cobrí amb petons i carícies el 
dolç i eburenc cos de la noia una càlida nit en la seva casa. Dos 
mesos després les campanes de la capella de la mansió deixaren 
anar el seu alegre cant en les noces d’Eduard de Montnegre i 
Chabela. Hagueren danses al festiu banquet que seguí a la missa. 
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ELS  GEGANTS DEL TRO 
 
 

 
 
    El capità Eduard de Montnegre s’instal.là amb la seva esposa en 
una luxosa habitació de la mateixa mansió i les primeres setmanes 
es desenvoluparen amb aqueixa feliç vida de la llar amb la qual 
tothom somia. Per aquells dies Defarg no va fer gaire sortides, per 
tant, no necessitava els serveis de protecció del desterrat. 
 
    Però la desgràcia és una sinistra ombra que sempre flota sobre les 
nostres caps, fins i tot, quan semblen venir temps bons. Es deia per 
aquells mesos que uns nous personatges havien aparegut en una 
Europa que tremolava per contínues guerres. Les murmuracions 
eren dubtoses però la gent i els escassos reis d’aquella difícil època 
es debien de rendir davant dels nous esdeveniments. 
    Una antiga llegenda alemanya assegurava que dos germans 
bessons, Siegmund i Gunther, intentaren reorganitzar als bàrbars del 
Rin davant de l’imparable pas dels romans durant l’imperi 
d’August. Les legions es proposaven esclafar a l’enemic i ampliar 
les seves fronteres, però als boscos germànics, un vell druïda 
realitzà un conjur tan antic com la desaparició d’Atlàntida sota les 
aigües i els guerrers quedaren adormits en dos altars de fusta negra 
en una cabana, perduda prop del Rin.  
    I la llegenda assegurava que un dia tornarien a despertar-se per a 
unir aquelles terres i llançar-se contra els nous regnes que sorgiren 
de les cendres després de la caiguda de l’imperi romà. Però el druïda 
temia aqueixes paraules i per eliminar als bessons en cas de 
despertar-se i renèixer el terror, forjà una espasa daurada que amagà 
i que mai es sabria el seu lloc fins un possible retort de Siegmund i 
Gunther que accidentalment havia passat. 
 
    Per això en una nit plujosa dos encaputxats, acompanyats de vint 
mosqueters arribaren a la mansió de Defarge i tot seguit entraren a 
una de les luxoses cambres de la casa, amb l’acollidora calor d’una 
xemeneia. Un majordoms serviren vi als estranys individus els 
quals es treieren les seves àmplies capes quan va aparèixer al llindar 
de la porta l’aristòcrata. Defarge no notà cap sorpresa ja que es 
temia en qualsevol moment l’arribada dels personatges; es tractaven 
del rei Lluís XIII i del seu terrible primer ministre, el cardenal 
Richeliu. Molt es parlà en secret sobre aquesta visita. 
    -Europa es desfà, s‘ensorra sobre els seus mateixos fonaments 
davant dels alemanys que veuren a aquests dos gemànics com a 
líders d’un nou futur -es lamentava un abatut monarca mentre el 
sever cardenal pensava les seves properes paraules. 
    -Ara estem lluitant contra els rebels de La Rochelle -continuà el 
primer ministre-, però, després... Es diu que certs prínceps alemanys 
i nobles dels mateixos estats estan formant una aliança per 
annexionar-se els Països  Baixos, França i Espanya, de moment. 
Més tard volen convertir la Mar Mediterrània en el seu llac 
particular i anar contra Polonia i Rusia. 
    Defarge no digué res i quan entrà a la mateixa sala el capità De 
Montnegre, el rei i el cardenal no evitaren un gest de disgust perquè 
van reconèixer la cara del desterrat.  



 

 

    -Estem pactant amb criminals? -preguntà el cardenal amb un to 
de certa ironia-. Tan malament està França per tenir al costat al De 
Montnegre, conegut lladre i pirata? 
    -Es pot confiar en aquest home -afegí Defarge-. Un soldat sense 
pàtria pot servir als interessos de França i fins i tot d’Europa. 
    El monarca i el cardenal callaren mentre el mateix Eduard 
s’oferia per acabar amb aquest mal que començava a extedre’s pel 
continent, però no sabien per on començar. Partien només de la 
llegenda del druïda i de l’espasa daurada. 
 
    I al matí següent, quan els núvols de la tempesta s’esvaïen per 
donar lloc a un sol pobre, les llàgrimes de Chabela s’acomiadaren 
del seu estimat als jardins, ara convertit en un heroi per intentar 
salvar una causa que aparentment no tenia cap solució. 
 
    Guerrers de la nit! Reis de la foscor! Aclameu amb veus 
enfervorides al nou espadatxí, descendent d’una llarga família de 
fidels soldats.  
 
    I el veloç genet que es deia Eduard de Montnegre avançava, 
esperonava la seva muntura i deixà França per endinsar-se en un 
altres regnes, fins arribar als poblats boscos de l’antiga Germània. 
 
    Uns bandits l’acolliren amablement a un dels clars entre els 
arbres espessos, i parlaren amb orgull dels seus nou amos i de les 
seves idees. Van elogiar els germans Siegmund i Gunther i digueren 
que vivien en un gegantesca cabana de fusta prop del Rin amb nous 
guerrers. Celebraven sovint festes i desde les tenebres i zones 
properes al riu estaven formant un nombrós exèrcit per llancar-lo 
contra els regnes Occidentals. Deien que el mateix De Montnegre 
intentava fer veritables esforços per vèncer la pal.lidesa espectral 
que dóna la por davant de plans ambiciosos i assassins. 
 
    Al matí Eduard continuà cavalcant pels boscos fins arribar la nit. 
I en la foscor sentí un llunyà soroll d’una alegre festa. Va entreveure 
unes llums entre el mantell de la nit i així arribà davant de la cabana 
dels bessons. Soldats de barbes vermelles i arrissades, homes de 
cascs i armadures brillants bebien amb els dos gegants germànics 
hidromiel, vi, cervesa i menjaven carn de porcs senglars. Cantaven 
llargues balades i molestaven a formoses dones de cabells daurats i 
cossos prims. 
    Juraven pels déus Wotan i Loge i desitjaven morir en les properes 
guerres per ser acollits per les dolces Valquíries. Aquesta era el seu 
nou ordre i De Montnegre recordà de nou quines eren les sensacions 
de la por davant de situacions carregades d’incerteses. 
 
    I, abatut pels darrers perills, s’allunyà de la sorollosa cabana per 
apropar-se a les argentades aigües del riu Rin i aclarí per uns breus 
instants la seva ment amb uns glops del líquid. Aleshores semblava 
que entengués el llegüatge de la Natura perquè unes formoses 
nimfes de cabells rossos nedaren fins a ell amablement i les dones es 
lamentaren: 
    -Una desgràcia ens consumeix-digueren-. Som les filles d’aquest 
trist riu, conegut per les seves matances i  les seves llegendes de por 
i mort. Fa segles un jove druïda trobà part del mític or que encara 
vigilem i forjà una espasa per derrotar als maleïts Gunther i 
Siegmund. Quan els gegants es quedaren adormits, ell va 
desaparèixer amb l’espasa, convençut de la tornada d’aquests 
personatges. Eduard de Montnegre! T’hem vist a través de les ones 
del nostre riu. Tu ets l’elegit! Busca l’espasa daurada, mata als 



 

 

gegants i llança l’arma al nostre riu. Aleshores la nostra tristesa 
s’esvairà entre les aigües i tornarà la pau en aquesta oblidada part 
dels boscos germànics. 
    -Jo també us vull ajudar, però no sé per on començar la meva 
recerca -contestà pensativament Eduard. 
    Aleshores les nimfes parlaren del conegut druïda, i del seu llarg 
viatge per llunyans regnes d’Orient en companyia de la seva espasa. 
    I l’espadatxí, desterrat de Riudoms, continuà el seu recorregut 
entre la incertesa i la por mentre les nimfes iniciaven el seu càntic de 
melangia. 
 
 Or de la tristesa! 
 Or de la nostra feblesa! 
 Escolteu les nostres veus 
 perquè són els desigs d’uns oblidats déus 
 i en la solemne nit  
 s’escoltarà de nou el seu crit. 
 Or de la tristesa! 
 Or de la nostra feblesa! 
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 ELS  FILLS  DE  L’ESTEPA  
 
 
 
    Els boscos donaren pas a les estepes i el cansat aventurer avançà 
amb el seu majestuós cavall per terres eslaves, però cap camperol 
sabia de què els parlava. El genet solitari esperonà la seva muntura i 
ara la “putzsa” o vall hongaresas es convertia en la nova llar de 
l’heroi mentre el negre mantell de la nit es convertí en la freda 
teulada. 
     
    Però per aquelles setmanes, la gent dels voltants anava 
horroritzada, i així ho comentaven tristement uns dones abatudes 
per la mort dels seus esposos en un covard combat. Kosaks! Un 
nombrós grup d’aquests experts genets abandonaren les terres 
fronteres de Polonia i Russia per formar el seu propi estat, fins i tot, 
el seu capità el renegat Vladislav somiava amb crear el seu propi 
imperi, una gran i poderosa dinastia capaç de rivalitzar amb els 
Borbons de França, els Austries d’Espanya o els Romanoff de 
Russia. Volia acabar també amb l’amenaça dels turcs però de 
moment es comformava amb saquejar per les nits pobles i ciutats 
del voltant, quan tothom dormia sense esperar cap perill. 
    I Eduard de Montnegre va reunir un munt de soldats supervivents 
d’aquestes matances sota la llum de la lluna vermella i ensenyaren 
als espantats camperols a lluitar amb llances i espases, i així fou 
com aquell riudomenc es convertí momentàniament en un important  
general i derrotà en una primera batalla en una vall als kosaks 
renegats. 
    -Guerrers, soldats, camperols -repetia el nou general sempre, 
abans de cada batalla-. Només estic de pas entre vosaltres ja que uns 
altres personatges importants m’han encomanat una altra missió. 
Però quan les vostres dones em parlaren entre plors de la seva 
desgràcia, vaig oblidar per uns mesos la meva tasca per ajudar-vos. 
Digueu-me, homes de la vall. Lluitarem contra els fills de l’estepa? 
Voleu que els vostre fills i filles siguin esclaus dels kosaks? Mai! 
Sou un poble amb les vostres tradicions, la vostra pròpia cultura i 
teniu les vostres terres. Cap estranger ha de trepitjar-vos. Lluitareu 
per mí, aleshores? 
    I de les goles dels enfervorits soldats sortien uns ferotges crits de 
guerra mentre alçaven les espases per expulsar de les seves valls als 
maleïts kosaks. 
    Vladislav morí en un dels darrers combats, sota l’acer d’Eduard 
de Montnegre i la resta de genets rivals es retiraren aviat d’aquerlles 
terres, ja que no tenien cap líder per guiar-los.  
    La gent dels voltants es quedaren agraïdes amb la valent 
intervenció del entristit capità De Montnegre però ell recordà la 
seva esposa Chabela i el motiu del seu llarg viatge, acabar amb 
enemics més poderosos que també somiaven amb crear un altre 
imperi. 
    I un ancià hongarés, en una apartada cabana d’un fosc bosc, el 
parlà també d’aquella antiga llegenda, quan un druïda passà pel lloc 
amb una espasa daurada feia segles i la tradició es recordà a través 
de velles balades. El druïda es volia endinsar en el regne oriental de 
Katay, conegut també com l’imperi de fastuoses i resplendents 
pagodes d’altives teulades i ciutats oblidades amb muralles i carrers 
pavimentats en or i cases argentades. 
    -Segueix el teu viatge, gran guerrer, perquè la victòria et somriu, 
encara que sembli molt llunyana -va concloure el vell amb certa 



 

 

alegria en assabentar-se de la fugida dels kosaks que de vegades 
havien entrat per saquejar la seva cabana. 
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 LES  NÚVIES  DE  LA  VALL  
 
 



 

 

    I les estepes tornaren a acompanyar al soldat i els estels el 
parlaren amb la tristor de la mateixa vida i quan s’aturà per 
descansar i dormir una nit en una inmensa vall recordà un antic 
poema que es deia Les núvies de la vall i que certs camperols 
hongaresos repetien en alegres festes sota malenconioses melodies 
de violins i gerres de forts vins. 
    Abans de dormir recordà els següents versos:   
  
 Amb llarga melangia i aclaparament 
 havia passejat el meu trist sentiment 
 per aquella vall perduda, 
 on de vegades, la seva soledat era 
 interrumpuda. 
 I unes donzelles formoses, 
 estranyament melangioses, 
 sortiren somrients 
 amb els seus cossos seductors i atraients. 
 Digueren: 
 “Fórem les núvies complaents 
 d’un general àrab, cruel i venjatiu, 
 que havia assetjat el nostre regne captiu 
 i, en veure que amb la seva maldat, 
 no podia desterrar la nostra voluntat,  
 un màgic enfonsà els murs 
 i els guerrers caigueren en moments amargs 
 i durs.” 
 
 Però elles cercaven, feia segles, 
 el veritable amor, 
 la suau flama de l’encisador ardor 
 i vaig notar als meus llavis  
 el seu petó anhelant 
 que, amb la meva ànima torturada, 
 vaig respondre com un amant. 
 Una donzella parlà sobre el meu dolor 
 amb una veu marcada d’amable calor: 
 “No pensis en el passat, 
 ja que tu ets el nostre nou estimat.” 
 
 I un estrany resplendor 
 sortí dels seus ulls, 
 mentre deixava la meva vida  
 d’amargs records, 
 mentre necessitava en la meva soledat 
 el seu amor... 
 
 
    I al matí següent l’abatut genet va reprendre el seu viatge per 
terres russes i, fins i tot hagué de fugir d’una banda de guerrers 
tàrtars que dominaven aquella part de les estepes ja que les escasses 
tropes del Tsar no s’atrevien a annexionar-se aquelles estenses 
terres de desolació. Somiaven amb ciutats per obtenir rics botins. 
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 CANONS  A  NOV-GROD 
 
 
 



 

 

    Eduard de Montnegre ja portava molts mesos en el seu llarg 
viatge que semblava no tenir cap fi. I es preguntava on hi era el 
veritable motiu de la seva tristesa, perquè es temia que potser la idea 
de la seva estimada allunyada el produïa aquells sensacions 
d’invencible melangia. 
    Però mentre romanien aquests pensaments sobre la seva Chabela, 
el seu cavall s’endinsà en un terreny molt abrupte, les muntanyes 
cobertes de boira saludaren orgullosament al nou genet i De 
Montnegre escoltà el soroll de canons. Havia escoltat aquell 
desagradable càntic en una altre lloc, quan assetjaven La Rochelle a 
França.  
    Aleshores el genet esperonà el seu cansat corser i va entreveure 
com una ciutat emmurallada era envoltada de tendes pertanyents a 
un campament militar i com soldats russos i canons es posaven 
d’acord en inicià un altre atac contra el torturat objectiu. 
    El lloc assetjat es deia Nov-Grod i, segons es deia, el Tsar de 
Rússia atacava aquells murs perquè part de la població era asiàtica i 
certs sectors eren tàrtars que no desitjaven obeir al Tsar i per tant es 
volia annexionar aquella regió muntanyosa amb la seva capital. En 
realitat ningú tenia les idees clares, només els soldats rusos i els seus 
generals volien demostrar el seu poder turmentant un poble 
indefens. 
    No se sap com fou, però Eduard de Montnegre travessà les línies 
enemigues i es posà al servei del seu governador Ivanoff, el qual 
tenia molta por al vejatiu general Vladimir, l’encarregat d’arrasar la 
ciutat per ordre del Tsar. 
    I en l’assetjada capital, entre els ferits, morts lamentacions i 
escassos queviures, Eduard de Montnegre va conèixer a un poeta 
d’origen nòrdic que lluitava per la causa dels atacats. Es deia Sigurd 
i era un jove abatut per la misteriosa desaparició de la seva 
estimada. Per això, després de la seva marxa ell es convertí en un 
mercenari errant fins parar a Nov-Grod.  
    Contà a l’espadaxí riudomenc la seva història. A un apartat 
llogarret de Noruega, ell estimava des de la seva infantesa a una 
noia que es deia Mary, la qual donà un mal pas a la vida i es quedà 
embarassada sense casar-se abans. El pare era un prestigiós soldat 
que abandonà aviat el petit poble i deixà la noia amb la seva filla. 
Malgrat Mary fos motiu de contínues murmuracions al lloc, Sigurd 
la va estimar igualment i s’oferí com a futur espós per a ella. La 
dona accedí de moment i quan semblaba que la relació de 
prometatge es feia més sòlida, ella va desaparèixer una nit amb la 
seva filla i el desolat Sigurd abandonà dies després el llogarret 
també en veure que ella no tornava. 
    -He perdut els millors anys de la meva vida estimant a una noia 
que no sé on és, i que mai m’ha volgut com a bon espós -es 
lamentava el nòrdic-. No hi ha futur a la meva vida. 
    Sigurd cantava de vegades una petita poesia sobre aquell dur 
setge, i només desitjava que una bala travessés el seu pit des de la 
ruptura amb aquella noia.      
    La breu cançó deia així: 
 
 Amb cansada amargor 
 l’ombríbol emperador 
 contemplava des del seu tron de resplendor 
 -des de la seva torre d’or- 
 la seva ciutat emmurallada, 
 la seva llar assetjada. 
 Els ulls, els seus ulls entristits, 
 són pous de sentiments mítics 
 que brillen amb el foc del dolor 



 

 

 i des del seu tron d’or 
 recordava els seus moments d’esplendor  
    La nit va sorprendre a la ciutat i hagué el que havia de ser el 
darrer atac a una ciutat debilitada. Els canons obriren una enorme 
esquerda finalment i per ella passaren molts soldats russos. S’inicià 
el combat, trets, crits, sang, morts, ferits. I Sigurd va caure quan un 
projectil dels canons esclatà prop seu. Els darrers noms que 
pronuncià fou els de Mary i la seva filla. 
    Vladimir entrà victorionsament a la ciutat, on hores abans havia 
hagut una matança i on abans els seus soldats s’afanyaven a netejar 
els paviments de sang i cadàvers. Un dels presoners fou Eduard de 
Montnegre, però el general deixà lliures als mercenaris estrangers. 
    I l’espadatxí prosseguí el seu recorregut, obligat a un sinistre 
designi del Destí, com ho recordava al seu turmentat cervell els 
genets que certa vegada es van aparèixer  prop del seu poble, abans 
del desterrament. 
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EL  DAURAT  REGNE  DE  KATAY  
 
   
 
 
 
    El desert fou la següent llar del capità Eduard de Montnegre i 
aviat els seus ulls castanys observaren les mítiques terres de Katay 
amb les seves pagodes i la gent de pell groguenca i ulls esquinçats. 
Els camperols es quedaren bocabadats en veure un estranger 
occidental a cavall en els seus dominis però ningú s’apropà a ell i 
l’espadatxí seguí el seu recorregut. 
 
    Les columnes d’un vell temple d’aspecte funerari el saludaren 
entre les rocoses muntanyes d’una perduda serralada. I amb les 
tenebres baixà per un allargat passadís fins arribar a uns tombes, on 
descansaven el druïda i la seva esposa, filla d’un poderós Khan 
d’aquella època. Les balades del  lloc parlaven molt del seriós amor 
entre el druïda i la formosa noia d’atractius ulls.  
    I entre la foscor, una espasa daurada brillà com els llunyans estels 
de la nit. 
 
    Els ànims enforteixen la nostra vida i molts actes senzills es 
converteixen després en solemnes moments d’èxit i triomf. Estimar, 
lluitar contra les adversitats... són les sinistres esperances que 
ombríbol.lament ens acompanyen en els matins carregats d’enigmes 
    Sovint els amargs despertars revelen el tràgic fi d’un dia en el 
camí de les tenebres, però també les il.lusions ens mantenen en 
intentar somiar per una indicible felicitat. I els possibles perills que 
patiria quan els germànics de Siegmund i Gunther dominessin 
Occident l’obligaven a acomplir la seva arriscada missió.  
 
    I una nit, l’espadatxí entrà en la coneguda cabana dels gegants, 
quan celebraven les seves festes. Les dones cridaren i la poderosa 
espasa d’Eduard de Montnegre traçà els seus girs mortals i, davant 
de la sorpresa de la resta dels soldats, els bessons caigueren per 
segona vegada. Però un vell encantament de les nimfes del Rin 
deixà adormits tot seguit als guerrers i l’heroi abandonà la cabana i 
s’apropà a la vora del riu. Les filles d’aquelles aigües sorgiren com 
estranyes ombres sota una lluna tacada de sang seca i agafaren 
dolçament   l’espasa daurada. En un llengüatge tan antic com 
l’aparició del romans al Tíber s’enfonsaren a les profunditats del 
Rin i la brillantor de l’arma desaparegué entre les tenebres. 
 
    Els foscos núvols de les properes guerres s’esvaïren per uns 
moments i Eduard de Montnegre tornà al comtat francés on la seva 
estimada esperava la seva arribada.  
    Com agrair l’èxit de la seva aventura després de llargs mesos? Es 
diu que el rei Lluís XIII el desitjava convertir en capità dels 
mosqueters davant de les ires del cardenal, el qual també el volia al 
servei de la seva guàrdia personal, però De Montnegre rebutjà les 
dues proposicions i es quedà al servei de Defarge. 



 

 

 
    Com podria seguir les aventures d’Eduard de Montnegre? 
Aquestes incidències eren més pacífiques, més agradables perquè  
mesos després va nèixer el seu primer fill i tothom a la mansió ho 
celebrà. Chabela veia així els seus desitjats somnis de ser mare i els 
Montnegre ja tenien un hereu. 
 
    Envellit, aquell espadatxí tornà al seu poble, Riudoms, ja que 
havia pujat al tron d’Espanya el rei Carles II després de la mort de 
Felip IV i es perdonà el seu desterrament. Amb la seva esposa i 
quatre fills, els Montnegre foren rebuts pel seu poble i encara la gent 
gran dels voltants recorden en antigues rondalles les seves 
aventures. 
    Però Eduard encara recordava la presència d’aquells gentes quan 
inicià la seva llarga aventura al seu llarg desterrament i a la seva 
tomba gravaren aquests versos d’un amargat poeta que deien així: 
 
 Els grisos fantasmes del passat 
 són sinistres averanys 
 que durant mols anys, 
 llargs i trists  anys, 
 s’han passejat  
 amb el seu vel de maldat, 
 i finalment l’il.lusionat paisatge 
 es converteix en el darrer viatge. 
 
 
 
      
      
  
 



 

 

  

 

LA  VALL  DE  LES  DONZELLES  

 

 

 

    Després del brillant èxit per interpretar el meu primer Concert per 
a violí i orquestra al teatre de la ciutat, em vaig animar a compondre 
un poema simfònic basat en una antiga lleganda catalana. em 
refereixo a la Vall de les Donzelles, que parlava d’un solitari 
paratge on, segons afirmen els historiadors, habitava un bel.licós 
poble íber, els kossetanis, i quan aquests defensaven ferotgement el 
seu llogarret, els romans s’havien de retirar de seguida. 

    Però la traició guanyà finalment i els legionaris convidaren a tots 
els guerrers a celebrar el futur tractat de pau amb un fort vi. Quan els 
kossetanis es confiaren massa, les espases dels centurions tallaren 
els seus caps i, simultàniament, una legió ja assaltava la vall de nou. 
Aleshores només quedaven les dones, però aquestes sabien 
contraatacar i els enemics marxaren fugint un altre cop. Es diu que 
un general romà pactà amb les tenebres i, dies després, les noies es 
convertiren en altius xiprers. 

    No sé si aquesta història és certa, però a la vall hi havia aquests 
respectuosos arbres. Per aquelles setmanes ja havia acabat 
d’escriure els esborranys de la composició, només em quedava 
posar, l’orquestració i dirigir els assaigs d’un concert per a piano de 
Mozart.   

    Havia de treballar ràpid i bé ja que a la propera vetllada musical 
havia de dirigir aquestes dues obres. Aleshores, durant els 
esgotadors assaigs, es presentà una formosa noia d’amplis 
coneixements musicals, que s’interessà per mí i, quan em vaig 
adonar, ella i jo ens havíem enamorat. I la dona em portà una tarda 
gris i plujosa a la misteriosa vall que m’havia donat la idea del 
poema simfònic. El fred vent movia suament els xiprers, els quals 
s’esvaïren en breus segons per convertir-se en unes esveltes noies, 
vestides amb parracs. No sabia si somiava o no, però quan marxà la 
boira dels meus ulls, vaig contemplar de nou els arbres. La meva 
amiga havia desaparegut i tot semblava un malson. També es deia 
que molta gent que visitava el lloc, no tornava mai i, espantat per 
aquella barreja de sensacions, vaig abandonar aquella sinistre vall, 
la vall de les donzelles... 

 

 

 



 

 

 

 

 

MES  ENLLA  DEL  PASSAT  

 

 

    En realitat, amics, quan vaig veure per primer cop aquells 
terrenys, una estranya sensació de familiaritat es va apoderar del 
meu ànim perquè semblava que jo abans ja havia trepitjat l’esmentat 
lloc, on ara només hi ha restes romanes d’un antic poblat, prop de 
Riudoms. Lògicament es varen respectar per construir un bloc de 
cases al costat, i jo Miquel Mir, com a delineant, debia preparar els 
primers esboços i dibuixos d’aquell desitjat projecte. Vosaltres ja 
sabeu també que jo em prenia molt seriosament aquestes 
responsabilitats i per tant marxava a casa aviat per treballar. 

    Però a la nit, al meu despatx, mentre començava la meva tasca, la 
visió de les edificacions romanes persistien en la meva ment com el 
martell colpeja l’enclusa. Crec que em vaig quedar adormit i em 
vaig veure, segons després, cavalcant sobre un cavall negre en 
aquell terreny. Sí, perquè jo abans, entre les meves vides passades, 
vaig ser Flavius, un legionari romà que lluità contras els bàrbars que 
constantment assetjaven la nostra fortalesa romana en un zona 
conflictiva i  l’estúpid emperador no ens envià mai els reforços 
necessaris, en part perquè ningú volia ser destinat allí. 

    Però en aquells dies difícils vaig conèixer al fortí a Livia, una 
bella romana de cabell daurat i ulls clars. Precisament, ella sortí a 
passejar, un germànic la volgué fer presonera i la meva sang es 
cremà quan la meva espasa travessà el meu enemic. Marxàrem 
corrent cap a la fortalesa mentre el corn de guerra ja sonava. Havíem 
accelerat la nostra fi i un nombrós exèrcit de bàrbars venjatius es 
proposaven assaltar el fortí com a darrer intent. Les nostres forces es 
trobaven greument minvades pels atacs anteriors i aviat els 
antagonistes entraven dins mentre llances i acers vermells xocaven 
entre els crits d’horror de les dones. En el desesperat combat una 
espasa traspassà el meu pit i vaig caure a terra mentre les tenebres 
invadien la meva ment. 

    Les paraules de la meva núvia em despertaren sobtadament i ella, 
després d’un llarg somriure, deixà  una tassa de cafè al costat dels 
meus plànols. I aleshores la meva sorpresa es dibuixà al meu rostre 
perquè la meva promesa era... la mateixa Livia que segles abans 
havia defensat i protegit! 

  

 

 

 



 

 

 

IRENE  

 

    Sovint m’he preguntat si la relació amistosa que vaig mantenir 
amb Irene es tractava d’una realitat o d’un somni. Ha transcorregut 
molt temps y, ara, quan escric aquestes línies em trobo en un món 
nou, lluny de la soledat. En aquests moments ocupo una luxosa 
habitació excel.lentment amoblada. La cambra pertany a un fastuós 
palau d’esveltes torres coronades per unes brillants cúpules. I 
l’esmentat edifici es troba dins d’una ciutat emmurallada. Visc a 
una illa que hi és envoltada per infranquejables oceans de somnis. I 
des de els abruptes penya-segats espero llançar aquest relat en una 
ampolla per ser llegit. 

    Vaig conèixer a Irene quan travessava una profunda depressió i 
els nostre trobament fou com la medecina que arriba a un malalt. 
Recordo que el meu cercle de coneguts organitzà una festa 
d’aniversari i entre la gent que va venir, aparegué aquesta noia. Ens 
presentaren i puc dir que la seva bellesa mai es va oblidar. Aviat 
començà una relació amistosa que sempre conservaré a la meva 
ment. 

    Però encara no he contat com era físicament. Irene era alta, 
prima, la seva pell era blanca com l’ivori i els seus cabells negres 
queien amb suavitat sobre la seva espatlla. Sota el seu front es 
trobaven uns ulls vius de color castany, la seva mirada simbolitzava 
la tendresa i la comprensió, expressava la dolçor i l’amor. Notàvem 
per la brillantor de les nostres mirades el mutu interès que ens 
arrosegava, i aquest fulgor no disminuïa, augmentava amb el 
transcurs del temps. Els seus llavis eren frescs i els besava sempre 
amb fervor. La seva bella cara alterava el meu estat d’ànim, 
embogia el meu caràcter. 

    Encara recordo els llargs passejos que fèiem per la ciutat, per les 
tardes, quan jo sortia del treball. Caminàvem pel parc, avançàvem 
sobre aquella catifa de lloses entre la gespa i les àmplies avingudes 
d’arbres majestuosos. I des d’allí, contemplàvem les costes amb els 
seus mars de soledat. 

    Uns temes que ella i jo tractàrem una vegada eren els somnis. I 
precisament es parlà d’això en una tarda d’hivern, quan caminàvem 
per un llarg passeig. Un fort vent començava a bufar mentre la 
tristesa envoltava el lloc. 

    -Creus en els somnis? - vaig preguntar a Irene. 

    -Sí -afirmà ella-. Deuen tenir la seva importància. Tu... Mai 
somies que et recull una galera per la nit a la platja? 

    -Sí, sovint, però... Com saps que tinc aqueixa idea? 

    -Necessitem somiar per allunyar-nos de la realitat -va concloure 
ella amb un enigmàtic somriure. 



 

 

    No vaig entendre les paraules de la noia, però tampoc no 
aconseguia assimilar cóm ella sabia els meus somnis. El meu 
profund amor per Irene augmentava. Un dia la meva amiga 
desaparegué, deixà la ciutat sobtadament, no es podia localitzar a la 
meva companya. 

    Jo patia quan pensava en la seva inesperada reacció. I es veia com 
les meves preocupacions em turmentaven. Per les nits passejava sol 
pels carrers sota la llum dels agònics fanals. Sí, encara em semblava 
contemplar a la noia pel parc. Ella caminava i els seus cabells negres 
dansaven al ritme del vent. I novament els somnis em preocupaven. 
Jo apareixia en una platja mentre en la línia de l’horitzó es 
dibuixava l’orgullosa silueta de la galera. Aleshores s’apropava a la 
vora una barca i d’ella baixava Irene.  

    I una nit no em podia dormir i vaig anar a l’esmentada platja com 
si una força invisible em portés a aquest lloc. Les insistents onades 
llepaven la vora mentre el resplendor de la lluna es reflectia 
plàcidament en les aigües. 

    Instintivament invocava un nom al meu cap, pensava una dolça 
paraula -Irene-. Aleshores una rialla cantarina esquinçà el paratge. 
Vaig alçà la vista i vaig veure una figura blanca que es dibuixava 
com una flama eborenca. Però... No em podia equivocar! Davant la 
meva sorpresa mirada s’anava apropant Irene, Sí, venia per mí, 
encara que avancés lentament 

    -Per què sempre restes tan trist? -em preguntà la noia amb la seva  
melodiosa veu. 

    La increïble situació no em permetia respondre. Aleshores vaig 
contemplar la noia abans de parlar. I vaig veure la túnica que ellas 
vestia als meus somnis. 

    Després vaig mirar al mar i s’observava, retallada a l’horitzó, sota 
la llum de la lluna, una enorme galera amb les seves àmplies veles. 
A la vora, sobre l’humida sorra uns individus esperaven amb una 
barca. 

    Quina raó lògica podria explicar aquests fets? Vaig mirar el 
paratge, però ningú passava per allí. Vaig tornar a observar a la 
meva amiga. 

    -Ja ha arribat el moment! -exclamà, després d’un somriure-. 
Deixarem aquest odiós món i, junts, anirem a l’illa dels somnis. Ens 
dirigirem amb aquesta galera a un extens continent de fastuoses 
ciutats on els penya-segats no permeteixen el pas del enemics.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 OMBRES  D’ORIENT  

 

 

    Malgrat no m’agradi el dinar xinès, em vaig acostumar a 
menjar-lo en aquell agradable estiu, quan disfrutava de les meves 
vacances amb la simpàtica companyia de Sing-Ling, una bonica 
noia de Pekín, que, com jo, passava uns dies de descans en aquella 
ciutat. Però... Com parlar de la seva bellesa asiàtica? Els seus pits i 
malucs corbs i generosos... 

    Però jo, des de la meva infantesa, em trobava submergit en 
constants estats de melangia i lluitava per estar alegre davant del seu 
caràcter amable i comprensiu. Aleshores, mentre caminàvem sota 
les caloroses tardes a aquell passeig d’altius roures, ella em parlava 
de les meravelles del seu país, de la seva filosofia que sempre 
portava paraules d’ànim i esperança. Sovint em comentava la 
bonica llegenda d’amor entre un guerrer medieval i una fada 
oriental, pertanyent a una oblidada mitologia de Xina. La forta 
estima que els unia va fer vèncer els problemes del moment. 

    Sobtadament ella marxà de la ciutat sense donar-me explicacions 
i quan jo preguntava per la noia a l’hotel, un home de recepció em 
donà un llibre sobre llegendes xineses que Sing-Ling m’havia 
deixat. En un dels gravats del volum hi havia la història d’aquella 
fada medieval... El seu meravellós rostre era... la mateixa cara de la 
meva amiga oriental! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESTRUGA 

     

-Avui estàs molt callat. 

    Amb aquestes paraules, Nastassja, la meva promesa, intentava 
animar-me perquè jo continuava submergit en pensaments 
ombríbols arran de les meves investigacions històriques. Però vaig 
alçar la vista per contemplar l’armoniós cos de la noia d’elevada 
estatura, cabell negre, lògicament llarg i malucs generosos. Era filla 
de l’empresari Ivan Rotzska, intal.lat a Catalunya feia vint anys i 
conegut per l’amplia xarxa de fàbriques dedicades al reciclatge de 
vidre i paper. Jo vaig començar a treballar com a administrador en 
un dels seus despatxos i així vaig conèixer a Nastassja, la seva 
secretària de confiança. Als matins estava tancat dins de l’oficina i a 
les tardes, abans de quedar amb la meva núvia, aprofitava per anar a 
les biblioteques i arxius, ja que era molt afeccionat a recollir 
lllegendes catalanes medievals.  

    Aleshores el Destí decidí marcar la meva vida, ja que vaig 
descobrir en uns documents antics la famosa història d’Estruga, 
estudiada per Sr. Salvador Sáinz. Parlava del noble català que 
visqué a Lles a finals del segle XII i que morí per tornar després de 
la tomba amb el fi d’alimentar-se a les nits de la sang de donzelles, 
fins que una vella el matà. Vaig veure en el groguenc paper el seu 
retrat i en certa manera donava un aspecte de desconfiança com si 
fos un sinistre portador de la desgràcia. Una altra llegenda que em 
captivava era la vida de Gelabert, un caçador de bruixes i vampirs 
català del segle XVII. Amb el barret llarg i robes negres es descrivia 
com un individu seriós que es mantení al marge de la Inquisició i 
que pel seu compte acabà amb certes supersticions d’alguns pobles 
fins que el Sant Ofici el buscà per fer la seva tasca. Aleshores 
abandonà Catalunya per viatjar per França i Països Baixos... Va 
recòrrer aventures a bord d’un galió i arribà a les costes de Nova 
Anglaterra per tornar després a Portugal i algunes rondalles afirmen 
que es passejà per jungles africanes on va lluitar contra fantasmes, 
caníbals negres i guerrers alats. Va desaparèixer en una tempesta 
quan tornava a Tarragona. 

    Tots els fets de les darreres setmanes i visions d’aquestes dues 
llegendes desfilaven al meu cervell per uns segons i, en aquell sopar 
al restaurant, Nastassja em volia distreure. Aleshores amb el seu 
somriure em recordava que aviat passaríem les nostres vacances 
d’estiu a Lastritz, poble on viviren els seus avantpassats. Allí es 
reuniria després el seu pare que no podia acudir en aquells moments 
ja que part dels negocis no ho permetien. 



 

 

    Al matí següent, a la feina, un esdeveniment casual aconseguí 
posar-me nerviós per uns intants. Al meu despatx entrà el Sr. 
Rotzska acompanyat d’un individu alt amb aspecte inquietant... 
perquè el seu rostre s’assemblava al d’Estruga. Es deia Alfons 
Lluch, seria el nou administrador a la nau del costat i em substituiria 
durant les dues setmanes de vacances. 

    Vaig treure importància a aquella estranya i irònica coincidència i 
dos dies després, Nastassja i jo arribàrem a l’aeroport de Budapest. 
D’allí un autobús ens traslladà en un trajecte entretingut de quatre 
hores a Lastritz, situat al peu dels Càrpats. Així passà una primera 
setmana molt tranquil.la a una casa llogada i repartírem el temps 
posteriorment en llargs passejos per aquells paratges. Un vespre ens 
endisàrem per la “puzsta” o planura hongaresa entre unes 
muntanyes sempre ennuvolades i em deixà bocabadat observar com 
un pastor s’apressava per marxar del lloc amb el seu ramat d’ovelles 
i un gos visiblement nerviós. Al fons, sobre un turó, es veien les 
ruïnes d’un altiu castell que -segons deia Nastassja- era on a l’Edat 
Mitjana viviren els seus avantpassats. Havíem sortit d’un enorme 
bosc i estava cansat de caminar tanta estona. Quan em vaig ajeure 
sobre l’herba, un desagradable somni em dominà en pocs segons. 
Em semblava observar una boira sinistre i les aparicions de 
fantasmes, serps i cranis somrients es passejaven per l’aire, mentre 
s‘escoltaven crits horribles contestats amb lamentacions 
esquinçadores i tot allò marcat per unes campanades de to fúnebre. 
La mà de la noia sobre el meu rostre suat em despertà sobtadament i 
ella em digué amb certa ironia que havia tingut un malson. 

    Tornàrem a la taverna del poble on contemplàrem com ballaven 
les czardas sota les notes d’uns malenconiosos violins. Aquesta 
dansa estava dividida en dues parts, la primera és lenta (lassu) i la 
segona era més ràpida i rítmica (friss). Sopàvem el plat típic de la 
regió, pollastre fortament condimentat amb espècies, acompanyat 
de formatge, i tot això amb un bon Tokay, un vi de molts graus. La 
resta de la festa fou alegre i animada. 

    Al matí següent veièrem una boda a la plaça de l’església i 
Nastassja em digué que allí es donava molta importància al 
prometatge. Segons marca el costum, un jove deixa davant la casa 
de la noia un ram de flors amb un mocador vermell i ella el treu si el 
rebutja. Em trobava en un lloc ple de llegendes i fortes tradicions. A 
l’hora de sopar arribà en cotxe el Sr. Rotzska amb l’administrador i 
reconec que no m’agradava la seva visita ja que darrerament tenia la 
salut ressentida i em trobava inexplicablement marejat per una 
curiosa feblesa. Aleshores l’empresari parlà com si ja sabés què em 
passsava:  

    -Ets descendent del noble Estruga, la seva sang i el seu llinatge 
maleït ha perdurat durant aquests segles, més que altres dinasties de 
reis -digué amb to imperiós davant de la meva vida esquinçada-. 
Alfons Lluch és en realitat el mateix Estruga, perquè no fou 
assassinat per una vella, senzillament va desaparèixer i es refugià en 
les nostres terres hongareres per travar amistat amb els meus 
avantpassats. El teu destí ja està escrit i t’uniràs a nosaltres. 



 

 

    Vaig cridar entre la bogeria i el deliri per abandonar moments 
després la casa i endinsar-me al bosc. Per què? Per què jo era l’hereu 
de la maldat? No podia commoure amb la meva tristesa al destí? No 
es canviaria la meva sort? Creieu-me! No volia ser una víctima més 
d’una maledicció. Però ara havia d’acceptar el meu futur de 
tenebres i havia viure entre aquella gent. Aleshores una rialla 
amarga sortí de la meva gola mentre retornava a aquella lúgubre llar 
per enfrontar-me a la veritat. 

    -Vine amb nosaltres, fill -digué Estruga al llindar de la porta-. 
Vine i oblida la teva alegria de viure perquè aquí no la necessitaràs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA  DAMA  DE  TASSARK  

 

 

    La recerca de Mireia, la meva promesa, m’obligà a recòrrer tots 
els sistemes galàctics coneguts a l’any 4500 i la meva nau arribà, 
després de molts mesos de trajecte, a Tassark, un petit planeta 
semblant a la Terra, però sotmès a un estat salvatge i primitu. 
Lògicament no em creia la versió de la seva mort, sabia que el darrer 
missatge de S.O.S. fou emès prop d’aquest lloc i jo, Jaume Puig, 
havia de trobar-la. 

    Així la meva nau entrà a l’atmosfera i aterrà en un clar d’una 
espessa jungla. Els fidels tripulants es quedaren pels voltants per 
agafar aigua i fruits mentre jo m’endinsava entre aquells enormes 
matolls i gegantescs arbres.  

    Després de dos dies de camí, vaig travessar un profund abisme 
gràcies a un improvisat pont; en aquest cas era la gegantesca 
columna vertebral d’alguna bèstia fabulosa que va viure antigament 
al planeta. Jo anava amb compte entre els humits ossos ja que si 
relliscava queia a un vertiginós riu que des d’aquella alçada 
semblava un fil negre. 

    El meu viatge prosseguia en una altra selva amb l’esperança de 
trobar viva la meva estimada i invocava el seu bonic nom -Mireia-, 
el record de les nostres nits d’amor em cremava la sang, per tant... 
com podia acceptar la història oficial de la seva mort? 

    I en un clar els meus ulls brillaren amb el foc de l’alegria, perquè 
allí hi havia les restes de la seva nau, però no hi havia ningú. Així 
tots se salvaren i sortiren vius ja que a més a més no es localitzaren 
tombes per les rodalies. 

    Vaig arribar a un petit poblat, habitat per homes i dones d’aspecte 
simiesc. Semblaven pacífics i aviat, mitjançant gests, dibuixos i uns 
altres signes, assenyalaren el sud, on vivia una noia amb les 
mateixes característiques, coneguda com la dama de Tassark. 

    Malgrat que estava cansat, vaig reprendre el meu viatge en 
aquella selva i, després vaig caminar amb perplexitat per les ruïnes 
d’una vella ciutat de torres resplendents i cúpules majestuoses. Vaig 
entrar en un palau i la meva llanterna encesa il.luminà les portes 
d’una allargada cripta que m’esperava somrientment feia temps. 

    A les parets del recinte hi havia nínxols amb les oblidades 
mòmies dels antics habitants del lloc. Entre la foscor regnant em 
semblava entreveure una figura blanca asseguda i vaig avançar amb 
pressa per contemplar amb horror la dama de Tassark, una noia jove 
i momificada. Però em vaig agenollar pel fort dolor que en aquells 
amargs instants em dominava com el fred de la mateixa mort perquè 
ella era... la meva estimada Mireia! 

 

 



 

 

LES  SILENCIOSES  RUINES  DE  TAARSURA 

 

 I els adormits habitants 

 esperen com els errants 

 -esperen amargament- 

 el desitjat moment 

 de la vida ardent. 

 

  Cornelius. Llibre II 

 

  I 

    El motí a bord de la nau espacial-mercant “Centauro” fou un 
veritable èxit per als rebels i un fracàs per a nosaltres, els escassos 
partidaris, el contramestre Harry, la passatgera Vanessa i jo, el 
capità Publius Guinard. Fou durant el sopar, després d’una 
inesperada i llarga baralla entre sonors trets i espantoses amenaces i 
enganyoses promeses prop de la cambra d’hivernació. Els altres es 
passaren al bàndol dels insurrectes que pensaren convertir-se en 
pirates i per tant decidiren deixar-nos abandonats al desèrtic planeta 
de Taarsura, molt apartat del nostre sistema.  

    Una càpsula catapultada sortí amb nosaltres dins, fins 
estavellar-nos sobre l’ardent sorra de les dunes. Amb forts dolors 
d’esquena per l’impacte, veièrem exasperats com el “Centauro” 
desapareixia sota els núvols carmesís en un agònic vespre del 
solitari i misteriós Taarsura. 

    Racionàrem la poca aigua que ens havien deixat, però Harry, amb 
una cama ferida per bala, morí de gangrena dos dies després ja que 
al lloc no teníem els mitjans necessaris per curar-lo i l’enterràrem a 
continuació. Amb els escassos queviures i les nostres escafandres 
convertides en parracs, Vanessa i jo decidírem abandonar la càpsula 
per endinsar-nos per interminables deserts. Pensàvem trobar gent o 
alguna civilització que ens ajudés però les nostres il.lusions es 
transformaren en somnis negres mentre avançàvem durant quatre 
dies entre forts vents i contínues dunes. 

    Aleshores, quan l’aigua i el menjar s’havien acabat, vam 
entreveure la retallada silueta d’unes torres i uns murs a l’ondulant 
horitzó que s’alçaven foscos com l’aparició de la Mort sota aquell 
vespre trist.  

    La noia es trobava dèbil i jo la vaig agafar en braços  fins arribar a 
una enorme ciutat en ruïnes; els seus esglaonats palaus de marbre, 
les altives columnes i cúpules daurades i les seves allargades 
avingudes plenes d’erossionades estàtues ens recordava un passat 
d’orgull i constants guerres, però ara només eren restes sense vida. 
S’apropava una forta tempesta de sorra i Vanessa i jo entràrem dins 



 

 

d’un dels gegantescs palaus sense pensar-ho gaire. 



 

 

 

  II 

 

    Ens endinsàrem per àmplies cambres, plenes de pols i baixàrem 
per unes escales per descansar en una estança subterrània. Davant 
de la creixent foscor, vaig encendre l’única llanterna que ens havien 
deixat els amotinats i contemplàrem els horrors que ens esperaven a 
la mateixa sala, perque allò era una cripta. Allí en níxols excavats en 
murs de pedra negra dormien les majestuoses mòmies dels antics 
pobladors, els últims colons de la Terra a la ciutat dels desert. 
Vanessa cridà per la dominant por, però ens havíem de quedar allí 
per refugiar-nos de la tempesta ja que les cambres superiors no 
tenien teulades. 

    Ens vam asseure els dos sobre una roca caiguda, a un racó i en 
aquell lloc, sense aigua i aliments, èrem conscients d’una propera 
mort que sense cap dubte ens recomenaven amablement aquelles 
mòmies amb els seus macabres somriures. 

    Després de quatre hores despertàrem en escoltar un xiuxiuejant 
soroll dins de la cripta. Em vaig apropar a un polssegós llibre de 
notes que es trobava obert sobre una taula de marbre. La misteriosa 
troballa semblava un diari que relatava les darreres incidències d’un 
fatal viatge i estava escrit en sarkyo, un antic dialecte que tots els 
astronautes havíem d’aprendre. Aleshores la meva amiga i jo 
coneguèrem el pànic que ens ocultava el Destí perquè el paràgraf 
final deia així: 

    “...La nostra nau s’estavellà a Taarsura i ens refugiàrem a 
aquestes ruïnes. Si entreu aquí, abandoneu de seguida aquesta 
cambra funerària, ja que una maledicció afirma que les ressentides 
mòmies sorten dels seus níxols per atacar i matar als intrussos. 
Taarsura era abans un planeta d’extensos oceans, jungles espesses i 
ciutats resplendents, però durant els següents segles el sol augmentà 
la seva grandària per una misteriosa mutació i aquelles fresques 
terres es convertiren en ardents deserts.  

    Els seus últims habitants decidiren conservar-se entre aquelles 
benes esperant que tornessin els temps anteriors. I les tempestes de 
sorra i pols porta als viatgers extraviats a aquesta cripta, però sabem 
que mai abandonarem la sala amb vida, perquè les mòmies... 
comencen a moure’s... a moure’s...”  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

ELS  JARDINS  D’AK-NAJUR  

 

   

 

 Antoni Segura, reporter i articulista d’un conegut 
diari de la ciutat, entrà a l’apartament de Miquel Esteve i una noia 
jove l’indicà amablement on hi era. Es trobava assegut en un 
còmode sofà d’una sala, acompanyat d’un vell vi i unes melodies 
romàntiques que sortien d’un disc compacte. La dona es marxà 
després de tancar la porta i el periodista es va asseure davant d’ell. 

 L’individu no superava els trenta anys, però a través 
del seu rostre aclaparat, es veien moltes vicissituts passades. De fet, 
per uns segons, el reporter no es podia creure que es trobava davant 
d’un aventurer que havia recorregut terres orientals, que havia 
reunit tribus àrabs per derrotar enemics de governs dictatorials, que 
havia aturat un cop d’Estat a l’Índia, quan una secta de fanàtics 
intentaven instaurar un nou imperi de terror; que havia desarticulat 
xarxes de narcotraficants xinesos que es dedicaven a la vegada a la 
prostitució i a robar a petits botiguers de Pekin. També havia 
col.laborat humanitàriament als Balkans i havia manat sobre un 
grup de guerrillers albanesos. En pocs anys havia recorregut aquests 
països, plens de riquesa i pobresa, de vida i desolació. 

 Però quedava un vuit per omplir... 

 -Ha vingut per a l’entrevista? -preguntà Miquel amb 
aire cansat. 

 -Sí, el cap del rotatiu m’envia, però a més a més vol 
que ens expliqui la seva odissea amb detalls -va respondre el 
periodista-. Porto la meva gravadora i el meu quadern de notes per 
contar les seves... les seves experiències des de la seva desaparició a 
les muntanyes del Cáucaso, fa aproximadament un any. 

 Els ulls de Miquel Esteve semblaven brillar per uns 
instants, però després s’apagaren misteriosament. 

 -Oh! Un any? Un any ja... -repetia mentre mirava la 
finestra quan uns núvols grisos marcaven la tarda-. Vols conéixer 
l’avorriment, amic? 

 -La gent té molta curiositat per saber què ha passat 
-contestà el reporter-. No tinc presa, comenci a contar la seva 
història. 



 

 

 Però Miquel no inicià encara la seva narració. Es 
limità a aixecar-se del seu seient davant d’un desesperat periodista i 
s’apropà a un armari. Va treure d’ell un altre Whisky i el donà al 
reporter, el qual es mostrà agraït. Després, Miquel obrí un escritori 
per agafar una quadern de tapes vermelles, d’aspecte molt desgastat 
i el donà al Sr. Segura amablement. 

 -De què es tracta? -preguntà Antoni intrigat. 

 -Es un petit diari al qual anava anotant les incidències 
del meu viatge -contestà l’aventurer mentre es tornava a asseure-. 
Prengui-lo, ja que l’ajudarà molt per completar el seu escrit sobre la 
meva estada al Cáucaso. Després us agrairia que el rotatiu m’ho 
retornés. En ell, com podrà comprovar, hi ha dibuixos i petits mapes 
que parlen dels llocs que vaig trepitjar, paratges  remots que no 
apareixen als atles d’ara, amb la qual cosa, encara que em llegeixi 
sovint el quadern, continuo dubtant si es tractà d’una veritable 
aventura o d’un amarg somni. 

 El periodista l’obrí i mirà per uns breus minuts. 
Efectivament, hi eren uns mapes dibuixats i uns traçats senzills 
sobre diferents situacions o personatges que apareixien en la seva 
odissea. 

 -Poden reproduir els mateixos dibuixos 
tranquil.lament -afegí Miquel-. Segurament el diari augmentarà la 
seva edició d’exemplars. 

 -D’acord -va respondre el Sr. Segura-. Com veig que 
tenim poc temps, iniciarem el seu relat. 

 I amb un rostre marcat per un gest de disgust, Miquel 
Esteve es disposà a contar la seva història... 
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 ...Em pregunteu com començà aquella llarga aventura 
en unes circumstàncies imprevistes i misterioses. D’acord, intentarè 
contar què va succeir durant aquests mesos d’absència, però no 
espereu creure-ho, ja que sembla una narració fantàstica escrita sota 
els efectes d’alguna droga i no és axí. 

 No sé com ens vam conèixer, però a les següents 
setmanes vaig travar amistat amb una tal Elisenda, una famosa 
arqueòloga que volia investigar civilitzacions desaparegudes. Era 
alta, de constitució prima, cabell negre, ulls castanys i potser hagi 
d’afegir una cara de nena, de fet la seva figura semblava fràgil, com 
la nimfa d’un riu que joguineja sobre les aigües. 

 Del seu caràcter alegre sobresortia una estranya 
particularitat. De vegades se sentia com rebutjada per la societat, es 
veia com apartada en un món sense sentiments i havia de pensar en 
els seus propis paisatges per poder escapar de la realitat. Reconec 
que tenia una poderosa imaginació com en una ocasió confesà ella, 
mentre sopàvem a un restaurant conegut de la ciutat. 

 -Sóc una captiva de la por -digué com el suïcida que 
ja decideix treure’s la vida sense que ningú l’aturi. 

 Per fer espantar els seus propis fantasmes parlava 
sovint d’aquestes cultures antigues que ella volia retrobar. Malgrat 
jo continués afirmant que els tresors i civilitzacions no hi eren 
marcats a cap mapa abans, ella insistia que certs pobles no havien 
desaparegut, romanien inalterables durant segles, com els cronistes 
del moment els descrivien. Lògicament no vaig fer front a les seves 
idees ja que no volia trobar-me amb més enemics. 

 Durant aquelles setmanes es celebraren una série de 
congressos sobre cultures desaparegudes, i de les quals no s’havien 
trobat restes, però constantment s’esmentaven en antigues 
mitologies. Jo no volia anar, però donada la insistència de la meva 
amiga, vaig acudir amb ella a totes les conferències. El professor 
Ramírez parlà d’Atlàntida, de les amazones i uns determinats 
pobles, dels quals no hi havia cap indici, però justificava allò com 
les ruïnes de Troya. Primer es pensava que era una llegenda, creada 
por Homero en La Ilíada i L’Odissea, però en descobrir-se les seves 
restes, molts hagueren de canviar les seves idees. 

 Ara ho recordo, amics, ara ja ho recordo... Era una 
estupidesa, però després va tenir els seu motius, Elisenda tenia als 
seus ulls una estranya brillantor quan el professor Ramírez 
comentava coses referents a la llegenda de les amazones. 



 

 

 Què podria contar jo sobre aquesta mítica civilització 
de dones guerreres? Segons afirmava Esquilo vivien “als confins 
del món conegut” i la mitologia les creien filles d’Ares i d’Armonia. 
El nom venia de la llengua armenia que volia dir ”dones de la lluna” 
i no era per les idees de la formació del nom de a i mazon, que 
significa sense pits, ja que contava la llegenda que es privaven del 
pit dret per no sentir molèsties al moment d’utilitzar l’arc. 

 La seva ciutat es localitzava al Pont Euxino prop del 
Termodón i adoraven a Atemisa, la deessa de la caça. Les seves 
múltiples expedicions de conquesta es resumien en cinc fronts: La 
invasió de Licia, on acabaren derrotades i expulsades per 
Belerofonte, un heroi ja famós per les seves constants batalles, 
invasió de Frigia, lluita contra els partidaris de Teseo, guerra de 
Troya i possessió de l’illa de Leuca, prop de la desembocadura del 
riu Danubi. 

 Com a detall, remarcarem que participaren a la guerra 
de Troya i els historiadors es recolzaren en l’existència d’aquestes 
dones, possiblement arraconades en uns altres llocs, allunyades del 
món actual. I sobre això, el professor Ramírez tornava amb el tema 
d’aqueixa raça bel.licosa. 

 Per ser donzelles dedicades a la guerra i al saqueig, 
van tenir un armament avançat i lleuger com era l‘arc i la destral i 
eren les creadores d’un nou tipus d’escut manejable anomentat 
pelta, el qual tenia la forma de creu. 

 Després de les conferències, la noia i jo anàvem a 
sopar al mateix restaurant i unes nits dormia al seu apartament i 
unes altres descansava al meu.  

 -Hi ha una ombra de dubte al teus ulls -em digué ella 
un dia mentre dinàvem. 

 -Veus masses coses -vaig respondre amargament-. En 
realitat els discursos del Sr. Ramírez em deixen cansat. 

 -Aquests dies es comenten pels diaris la propera 
expedició que prepara per anar a les muntanyes del Cáucaso per 
demostrar als altres historiadors que les amazones existeixen o 
existiren. 

 -Em pregunto què trobaran... 

 -Jo penso anar, ja que a més a més he ampliat els 
meus estudis en la branca d’Antropologia i potser pugui parlar dels 
costums d’aquesta civilitació, si trobem les seves restes... 

 -No diguis bestieses, Elisenda. Només tindreu  
problemes amb la gent que viu allí. 

 -Podries venir amb nosaltres. 

 -I per què hauria de fer-lo? 

 Creia per uns moments que ella i jo ens arrosegàvem 
per un pou de comentaris estúpids. 



 

 

 -Perquè amb els teus coneixements podríem 
completar l’expedició -continuà ella amb les ulls encesos-. A més a 
més, sabem que tens cert art per al dibuix. Si trobéssim restes, tu 
podríes fer esbosos a llàpis al teu quadern. També podries escriure 
el diari del viatge.  

 Com comprendreu, no vaig escoltar molt les seves 
darreres paraules en aquella vetllada, només desitjava marxar aviat 
d’aquell establiment per posseir aquell cos ardent i fràgil a la 
vegada. Però quan vaig dir que podien contar amb mí per a 
l’expedició, ella s’alegrà i immediatament fórem a parlar amb el 
professor Ramírez, el qual ja tenia els nostres respectius historials i 
esperava de veritat la nostra presència al viatge. 

 Vaig dissimular el meu aire d’escepticisme per 
preguntar: 

 -Per on començarem? Un cop al peu del Càucaso... 
Sobre què iniciarem les nostres investigacions? 

 -Només ho saben certs components de l’expedició 
-contestà el professor-. Es descobriren uns túnels gegantescs que es 
troben a l’interior de la serralada i que condueixen a uns profunds 
abismes. Potser allí hi siguin les restes de la civilització de les 
amazones. 

Al meu apartament hi havia una gran piano, una de 
les meves afeccions era la música clàssica i, mentre em treia la 
llicenciatura en Geografia i Història, també acudia a unes classes 
del Conservatori i vaig aprendre a tocar aquest instrument. Potser 
les peces que interpretava sovint eren els valses de Chopin. I així un 
matí, em vaig llevar del llit i, després de preparar-me un cafè, em 
vaig posar davant del teclat i vaig iniciar una senzilla melodia 
chopiniana. Elisenda sentí la malenconiosa  interpretació i sortí de 
la meva habitació també. 

 -No sabia aquesta qualitat teva -digué somrientment 
al llindar de la porta.  

 -Es una de les meves escasses afeccions -vaig afegir 
amb brevetat, sense donar més explicacions de la meva vida. 

 Després entrà a la cuina i també es va fer un cafè. 
Quan sortí amb la ment més aclarida, parlà amb un to dolç, com qui 
et suplica un favor. 

 -Aquests dies al teatre de la ciutat interpretaran una 
simfonia de Bruckner i el seu famós Te Deum. Podríem anar. Jo 
també tinc cert gust per la música clàssica. 

 -No tinc ganes de sortir de casa aquesta darrera 
setmana -vaig negar amb el cap. 

 -Sería un bon moment per conèixer a la resta dels 
components del viatge, ja que acudiran a aquest concert amb el 
professor Ramírez -insistí ella. 

 -D’acord, anirem... -vaig cloure no gaire convençut. 



 

 

 Finalment anàrem al teatre i el cap de l’expedició ens 
presentà a la resta de la gent abans de prendre seient a una luxosa 
llotja. Tots eren estrangers. Allí es trobava el Sr. Broderick i la seva 
jove esposa, Madeleine, els quals eren arqueòlegs. Aquest home es 
portà una alumna seva, antropòloga, que es deia Susan. Es 
murmurava que eren amants i la seva dona no s’assabentava de la 
situació encara. A més a més ja tenien un fill i el petit era qui pagava 
indirectament les conseqüències d’aquesta relació provocada per 
Susan i Broderick. 

 -Ja porten així dos anys -em va xiu-xiuejar Elisenda a 
l’oïda a la llotja-. I sempre John Broderick li promet a la seva amant 
que aconseguirà el divorci, però passa el temps i això no succeix. 

 -No m’agraden aquests assumptes de faldilles 
barrejats amb un viatge d’alt risc -vaig comentar-. No podria 
Broderick deixar per unes setmanes a la seva alumna preferida? 

 -El Sr. Broderick, a més a més d’arqueòleg, és molt 
ric i és qui paga l’expedició. El mateix professor Ramírez no volia 
que vingués Susan, però Broderick és qui veritablement ens manarà. 

 Era una mal començament per al viatge. Amb 
nosaltres es trobaven dos portuguesos, Joao Silveira i Robert Peres, 
paleontòlegs, i el doctor estadounidenc Harry Miles. Eren copulents 
i servirien per ajudar-nos a transportar el material pesat de 
l’expedició. 

 I així s’inicià el viatge i en pocs dies ja ens havíem 
traslladat al peu de la serralada caucàsica. Havíem aconseguit els 
papers addients per que no tinguèssim problemes amb les pacífiques 
pobles del lloc i el govern autoritzà les nostres investigacions. No 
ens trobàrem de moment amb gaires incidents perquè la regió hi era 
deshabitada. 

 -Molta gent ha desaparegut misteriosament 
-comentava un vell camperol del paratge-. Ningú es passeja per 
aqueix lloc. 

 Però Broderick i Ramírez no escoltaren els 
supersticiosos comentaris i proseguírem el viatge per un escarpat 
camí que ens conduiria fins a aqueixos famosos túnels. Anàvem en 
quatre “jeeps”, en els quals es trobaven repartits el material i les 
persones. Encara no localitzàrem les coves i decidírem acampar per 
la nit entre les muntanyes. I ara aprofito uns moments lliures per 
iniciar el meu diari de l’expedició, que sempre portaria amb mí. 

 9 de maig-. Hem situat les nostres tendes en la zona 
més abrupta de la serralada del Càucaso i en aquests moments ens 
disposem a sopar. El professor Ramírez espera trobar demà la 
desitjada cova, ja que segons afirmen els seus càlculs  hi és a prop. 

 10 de maig-. Els “jeeps” reprenen el seu trajecte i el 
camí es fa més escarpat. Anem pujant per endinsar-nos en un 
congost de retallades i altes parets. El soroll dels vehicles arrenca un 
sinistre ressó al lúgubre lloc. Portem dos dies ennuvolats que ens 
acompanyen com espantosos averanys de desgràcia, però el 
professor Ramírez és confiat. M’he fixat al lloc i part de la terra és 
fangosa, ha degut de ploure abans i temo qualsevol ensorrament en 
aquesta zona. 



 

 

 Seguírem el trajecte al congost i aleshores, quan ens 
trobàrem a meitat del camí, començaren els primers problemes. En 
realitat ens havíem posat en un paratge poc trepitjat pels pobles de la 
regió i potser allí havien de passar camions amb productes de 
contraban. Però no havíem contat que aquell lloc també era el refugi 
de molts bandits. 

 Per això, al migdia un tret sonà entre les parets del 
congost i un pneumàtic rebentà. L’hàbil maniobra de Harry i la seva 
sang freda per controlar el vehicle feren que aquest no xoqués 
contra les roques amb els seus ocupants, les càmeres de vídeu, i de 
fotografies. 

 Dubtàvem als primers instants del soroll del tret i 
pensàrem que es tractava només d’una senzilla rebentada. Quan 
sortírem dels altres “jeeps” i ens disposàrem a canviar la roda, 
aparegueren a l’altre extrem de l’escarpat camí uns lladres muntats 
en cavalls. Els seus trets asiàtics marcaven uns rostres endurits, 
dedicats a anys de saquejos i assassinats. 

 Harry i els portuguesos intentaren treure els seus 
revòlvers immediatament, però ens estranyà la lentitud dels 
agresors quan s’apropaven sense armes. Però estava tot planejat, ja 
que a la nostra esquena sentírem el soroll de rifles apuntant-nos. La 
resta del bandits havien baixat per una esglaonades roques i ens 
esperaven per si ens volíem defensar. 

 Els següents minuts foren anguniosos. No enteníem 
que ens deien, encara que certs gests bruscs i mirades fredes eren 
evidents. Ramírez insistia en que érem científics en una missió 
important i el capità de la banda golpejà amb el rifle la cara del 
professor mentre ordenava que saquegessin els vehicles. Trobaren 
pocs diners, però es quedaren part del material per gravar el nostre 
viatge perquè al mercat negre venerien bé els aparats. 

 Pensàvem que ens deixarien tranquils després del 
robatori, no fou així i ens lligaren les mans per portar-nos a un replà, 
a un costat del congost. Allí hi havia més lladres i ens colpejaren per 
a la seva satisfacció. Els meus muscles es tibaren, però no 
aconseguiren trencar les meves cordes de moment. 

 Les dones despertaren l’interès d’aquells homes durs, 
però no s’atrevien a fer res fins que, al matí següent, tornés el 
veritable cap de la banda, el qual havia anat amb l‘altra meitat del 
bandits per atacar un poble de pacífics ramaders situat al mateix 
Cáucaso. 

 -Què voldran fer amb nosaltres? -preguntava Ramírez 
davant dels espantats expedicionaris. 

 Però jo, que havia viatjat per països orientals, vaig ser 
una vegada presoner de lladres al Mekong i normalment aquests 
homes de muntanyes violaven les dones, si aquestes no eren filles 
d’enriquits comerciants i no podien obtenir cap rescat. 
Posteriorment les mataven i les llançaven a les pantanoses aigües de 
la regió. Els homes eren assassinats també després de presenciar la 
cruel  escena. 



 

 

 -Jo vaig aconseguir escapar i, després d’unes hores de 
persecució e incertesa, vaig tornar per matar als xinesos amb el meu 
rifle i per alliberar a Li-Sing, una formosa prostituta de Saigon 
-contava davant dels espantats ulls dels expedicionaris-. Si en lloc 
d’aquella noia, hagués estat la filla d’algun empresari oriental, 
hagués tingut una altra sort. 

 Els diferents personatges que formaven l’expedició 
es mostraven admirats per la meva sang freda. Fins i tot Elisenda 
intentà posar-se al meu costat tal com li permeteia la seva posició de 
lligada, com si esperés que pogués alliberar-los. 

 -Tranquils -vaig dir amb ironia-. No sé si haurà un 
futur per a nosaltres, però no tinc ganes de trobar-me amb l’amo de 
la banda demà. Les meves cordes acaben de trencar-se i ara sota la 
foscor, us deslligaré. Agafaré armes d’aqueixos lladres, mentre 
vosaltres torneu silenciosament als “jeeps” que han deixat 
amablement al mateix lloc. Ara estan borratxos i adormits. Serà 
fàcil la nostra fugida. 

 -I el material fotogràfic? -preguntà estúpidament 
Ramírez. 

 -A l’infern amb això! Tindren sort si sortim amb vida 
d’aquest lloc. 

 D’aquesta manera vaig deslligar als components de 
l’expedició i, mentre es dirigien al lloc dels vehicles, vaig prendre 
de dos bandits dormits dos rifles i quatre revòlvers. Amb les preses 
vaig agafar poca munició, uns cartutxos de dinamita i vaig arribar 
als “jeeps”. 

 Abans de qualsevol reacció, els vehicles es posaren 
en marxa i el soroll despertà a uns lladres, però no tingueren temps 
de disparar sobre les rodes en la foscor. Muntaren sobre els seus 
cavalls i ens seguiren entre udols i trets. 

 -Deixi’m a mí -deia Broderick mentre apuntava 
endarrera contra els primers genets. 

 -No malgasti les poques bales que ens queden -vaig 
aconsellar mentre conduïa. 

 -Per què és estúpid? -preguntà el professor-. Per què 
no recollia més munició? 

 -Preferiex tornar amb ells, Mr. Broderick? Sempre 
puc aturar el cotxe un moment per que baixi. Segurament aquexios 
bandits l’acolliran amablement. 

 -No insultem al Sr. Esteve -afegí Elisenda-. Gràcies al 
seu valor, hem pogut escapar d’una mort segura i possiblement, si 
no hi ha més bales, es per que no ha tingut temps de robar-les. Prou 
ha fet amb deslligar-nos i arriscar-se a prendre les armes entre 
aqueixos assassins. 

 Broderick va reconèixer la situació i es callà la resta 
de la nit, encara que no dissimulà la por mentre prosseguia la 
persecució pels asiàtics. 



 

 

 -No cal que m’afalagueu, ja que encara no hem 
escapat -afegia d’una manera realista-. Si no ens prenen ara com 
presoners ho faran quan baixem la guàrdia. 

 -I què podem fer? -preguntà Ramírez. 

 -He vist que aquest terreny abrupte ha patit plujes 
recents. Avanceu-vos uns metres i jo em quedaré endarrera per uns 
minuts. Teniu els vehicles preparats! 

 -Què pensa fer? Aturar-los vostès sol? 

 No vaig respondre al professor Ramírez i després del 
meu silenci obeïren la meva ordre. 

 Seguiren a una distància prudent i jo em vaig amagar 
endarrera d’unes roques que eren la base d’un munt de fang, 
branques, troncs i terra acumulada per les abundants pluges. 

 Al costat d’elles vaig posar els cartutxos de dinamita 
per encendre la metxa a continuació. Immediatament em vaig dirigir 
al “jeep” i mentre comprenien la meva acció s’allunyaren del lloc. 

 Després arribà la sonora explosió, l’ensorrament que 
matà alguns bandits i el pas tancat. Trigarien bastants dies en deixar 
el camí lliure, el temps suficient per trobar aqueixos túnels i 
lliurar-nos dels asiàtics. 

 Reprenc les incidències del nostre viatge a través del 
meu quadern, ja que és una de les poques coses que ens han deixat 
els lladres als vehicles. 

 11 de maig-. Avui, en sortir de l’enorme congost, 
hem descobert al costat d’una gegantesca muntanya l’abertura de la 
cova. Es enorme i, fins i tot, afegiria que es tracta d’una antiga porta, 
ja que es veuen al seus voltants pedres desgastades pel pas del temps 
i els freds vents que contínuament bufen pel paratge. Semblen restes 
de llindes. 

 Com ja va caure la nit, Ramírez i Broderick acordaren 
que al matí entraríem pel forat i que ens prendríem una nit de 
descans. 

 Mentre sopàvem davant d’una pobra foguera, vaig 
advertir que els ulls d’Elisenda flamejaven cada cop que dirigia 
atentes mirades a l’abertura. Un altre motiu ens va fer estar en la 
incertesa per culpa d’un parell d’estúpids, Broderick i Susan 
desaparegueren entre unes roques mentre la pacient esposa 
suportava amb dolor la situació i els portuguesos reien cruelment 
per a ells. Després arribaren quan acabàvem de sopar i al.legaren 
excuses com aquells adolescents que comencen a joguinejar amb 
aventures amoroses: 

 -Susan i jo hem estat buscant pels voltants  més 
coves, però no hi ha res més. 

 Madeleine baixà la vista i dissimulà una mirada 
vidriosa, encara que mai sabríem si era de dolor o de ràbia venjativa. 



 

 

 El matí següent fou el moment idoni per entrar amb 
els vehicles a través de l’enorme abertura i, quan a les nostra 
esquena la llum del dia s’extingia, posarem els fars potents i 
avançàrem a la velocitat d’uns trenta Km. per hora, ja que no sabíem 
amb quins perills ens anàvem a trobar i Ramírez aconsellava en tot 
moment prudència, molta prudència. Ah! Era com recomenar a un 
condemnat a mort que vaig amb cura abans de ser ajusticiat pel 
botxí. 

 Segueixo amb el contingut del meu diari: 

 12 de maig-. El viatge pel túnels famosos s’ha iniciat 
i, malgrat avancem lentament, els Srs. Ramírez i Broderick no 
oculten la seva impaciència davant de les coses noves que pensen 
conèixer. Jo no em mostro optimista. Observo que aqueixa volta 
allargada, té més amplada. 

 13 de maig-. El trajecte continua amb una incidència 
sense gaire importància. Abans d’aturar-nos per dinar, una de les 
rodes d’un “jeep” s’ha enfonsat al fang format per la creixent 
humitat que ens envolta. De la teulada cauen gruixudes gotes i es 
forma a terra petits bassals. Amb dificultats hem aconseguit treure 
el vehicle del fang i després hem pres uns minuts de descans, perquè 
l’esforç ens ha deixat cansats. Prosseguim el viatge. 

 14 de maig-. El nivell del túnel va baixant, amb la 
qual cosa es suposa que ja hi som a les entranyes de la Terra. El 
professor Ramírez es massa imaginatiu i es pensa que la seva 
expedició tindrà tanta importància com els mítics viatges de 
l’alquimista medieval Arne Saknussem, que segons afirma la seva 
llegenda, arribà fins el centre de la Terra o la continuació de la seva 
aventura, duta a terme al segle XIX pel professor Otto Lindenbrock 
per una nota que deixà el mateix alquimista i reflectida en una obra 
de Jules Verne. Jo, per la meva banda, m’he permetit el luxe de 
recordar el viatge de l’errant Daniel Herrera, el qual arribà també al 
centre de la Terra, acompanyat de la seva promesa Irina. 
Posteriorment, la part final del diari la la seva increïble odissea fou 
arrencat del quadern per personatges influents abans de ser publicat 
en una revista local, per por a saber-se la realidad cruel que 
s’amagava sota els nostres peus. 

 El professor Ramírez s’ha rigut de les meves paraules 
mentre sopàvem i comentàvem aquests darrers temes, però Mr. 
Broderick ha callat, ja que ha llegit el fabulós viatge de Daniel 
Herrera i sap que no anava gaire desencaminat en la seva llarga 
aventura ni era un individu sotmès a drogues que el feien imaginar 
móns fantàstics. 

 14 de maig-. Avancem amb més lentitud. La 
aclaparadora foscor ens dóna por i, malgrat els potents fars, 
intal.lats degudament als nostres “jeeps”, les tenebres no ens 
permeten veure el que es pot creuar a uns escassos cinc metres. 
L’aigua cau de la teulada de pedra amb més força i, segons diu el 
professor Ramírez, ens debem trobar a molts kilómetres sota el Mar 
Caspi. Per això l’aigua és salada i cau amb més insistència. 



 

 

 Davant de les paraules de l’historiador, ens hem sentit 
atemorits, ja que es pensa en primer lloc que aqueixa capa de pedra 
granítica no suportarà el pes quan nosaltres passem justament per 
sota. El professor Ramírez ha repetit que estem tranquils perquè 
segons afirmen els seus càlculs el mantell és molt gruixut i si ha 
suportat durant mil.lers d’anys tones d’aigua, ho pot suportar ara 
pacientment. No ens ha convençut gaire, però una cosa és certa, en 
aquests moments no es pot anar endarrera. 

 Aquell dia, abans de sopar, Broderick em mostrà el 
seu caràcter de menyspreu i m’ordenà que m’encarregués del 
manteniment dels vehicles cada nit, ja que amb l’humitat creixent 
tenia por de constants danys als motors. Una excusa estúpida i sense 
justificació, però era un bon motiu per amargar-me l’existència en 
aquella aventura,  perquè no volia que em convertís en un heroi 
després de l’arriscada ajuda que els vaig prestar per fugir dels 
bandits del Càucaso. 

 Com sempre, l’individu i la seva alumna preferida es 
perderen en unes roques mentre els altres preparaven el sopar. Jo, 
que tenia certs coneixements de mecànica, revisava els motors, els 
quals ja estaven prou atacats per las contínues hores de viatge. 

 Aleshores vaig sentir un soroll de passes i, en 
girar-me, vaig observar la lànguida figura de l’esposa de Broderick. 
En realitat Madeleine cercava un amic amb qui parlar i jo sabia els 
problemes que tenia com la resta dels components de l’expedició. 
Tristement ella callava les seves desgràcies i semblava que les 
portava amb aclaparadora resignació. Vaig deixar la meva tasca per 
escoltar a aquella dona que no es mereixia a Broderick com a marit. 

 -Sé que en aquests moments, el porc de John hi és 
amb aqueixa joveneta meuca -es lamentava Madeleine mentre les 
seves llàgrimes queien per les seves galtes-. I en aquests casos el 
meu fill, el petit Herbert, paga les conseqüències. No m’atreveixo 
a... a... 

 La dona interrompí les seves paraules, un nus s’havia 
format inesperadament a la seva gola i no podia parlar. 

 -No sóc la persona més adequada per donar consells 
d’aquest tipus -vaig dir a la pobre esposa-, però penso que quan 
s’acabi l’expedició, hauria de parlar-lo d’una manera seriosa amb 
els seu marit. El seu fill creixerà sempre entre aquestes discusions i 
això no és bo per a la formació del petit. 

 Aleshores els ulls de Madeleine semblaren flamejar i 
parlà amb la fúria de l’obsessiva venjança. 

 -Aquesta  història no terminarà així! -exclamà furiosa 
mentre tancava els seus punys-. Mataré a aqueix cabró i aqueixa 
meuca abans. 

 -No faci bogeries i deixi aquest assumpte a mans 
d’advocats -vaig suggerir davant de la seva reacció, la qual em donà 
cert pànic també. 

 -Bogeries... De fet... No hi som als túnels de la 
bogeria? -va cloure ella ombríbol.lament. 



 

 

 I després d’aquestes desesperades paraules, la dona 
s’allunyà dels “jeeps” i ajudà a Elisenda a preparar el sopar. 
Transcorregueren uns minuts i un suat Broderick aparegué al lloc i 
uns instants després, una atordida Susan va fer el mateix. Els 
portuguesos i l’estadounidenc somrigueren ràpidament entre ells, 
sabent què havia passat uns moments abans davant d’una abatuda 
esposa. També es quedaven admirats per l’actitud cruel de 
l’arqueòleg i l’alumna per propiciar aquestes situacions. 

 Vaig acabar la meva tasca per reunir-me amb ells per 
sopar. Després, al primer torn de guàrdia, en quedàrem xiu-xiuejant 
coses amoroses Elisenda i jo. 

 El 15 de maig ens trobàrem davant d’un cas imprevist 
que lògicament ens suposà més problemes i ens retardà la marxa. 
De fet aquest darrer tema començava a preocupar-nos ja que els 
queviures escassejaven i encara no havíem entrevist cap sortida en 
aquell túnel, ampliat fins l’extrem de convertir-se en una altra 
gegantesca volta. 

 El camí de tenebres es dividí en tres abertures. Una 
d’elles ens conduiria al regne de les amazones i les altres dues ens 
portarien segurament a una horrible mort per manca d’aliments i 
energies. Per evitar problemes com la pèrdua del preciós temps, 
Broderick parlà i com ell pagava l’expedició, havíem d’obeir les 
seves ordres des del primer moment. 

 -Proposo, amics -digué amb una veu cínica-, que els 
senyors Esteve i Miles s’internin caminant naturalment pel túnel del 
centre mentre nosaltres esperem aquí. 

 -Podem passar-nos dies així -vaig contestar 
seriosament. 

 -Oh! No és necessari. Només es tracta d’un passeig 
de reconeixement. 

 Però aquella ordre em semblà estúpida i el 
patrocinador i jo entràrem en una violenta discusió mentre Mr. 
Miles agafà una llanterna i sense advertir la seva absència, s’endinsà 
a l’esmentat forat. Les paraules de Broderick i les meves ressonaven 
en la volta mentre Ramírez i Elisenda intentaven calmar els ànims. 
En certa manera, l’anglés no sabia com provocar les meves ires i per 
fi ho havia aconseguit. M’exposava a tenir problemes al finalitzar el 
nostre viatge, però estava cansat de les seves manies. 

 La veu de Miles ens va interrompre. Aparegué amb la 
llanterna a l’abertura i ens apropàrem a ell immediatament. 

 -Què succeix? -preguntà Joao de seguida. 

 -De la cova del centre no ens hem de preocupar -es 
limità a contestar el metge. 

 -Per què? -preguntà Broderick enfadat. 

 -Imagino que vostès no em creuran mai si no els porto 
proves. Així... Acompanyi’m! 



 

 

 El patrocinador, Ramírez, Miles i jo entràrem a 
l’immens forat i, després d’avançar uns metres amb por, vam veure 
que el túnel havia sofert un ensorrament i enormes roques havien 
tapat aquell camí.  

 Broderick no sabia què dir. 

 -I si fos el camí adequat? -preguntà amb inquietud 
mentre s’asseia sobre una pedra gran. 

 -Tenim les altres dues possibilitats -contestà el 
doctor. 

 -Debem moure aquestes tones de granit... 

 -Es boig? -vaig preguntar a Broderick-. No tenim els 
mitjans necessaris, i encara que tinguéssim molts queviures, 
podríem estar-nos mesos per a remoure aquests munts de roca. 
Caldrien màquines... més gent... Broderick, vostès deu pensar amb 
el... 

 L’anglés s’aixecà de la seva pedra per colpejar-me i 
jo, acostumat a qualsevol combat als meus viatges anteriors, estava 
preparat per rebutjar l’atac. Sortosament per al desagradable 
personatge, Miles i Ramírez l’agafaren a temps. 

 -Quan sortim d’aquestes coves, amic, escriuré una 
llarga carta al Consell d’Arqueòlegs -digué furiosament-. Conec 
gent influent de la ciutat. No podrà donar classes d’Història després 
d’això. 

 -Havia de deixar-lo amb les bandits de les muntanyes. 
Allí trobaria personatges de la seva mateixa condició -vaig afegir 
amb amenaces. 

 Ramírez va intervenir a la conversa al.legant que 
aquelles paraules no conduïen a no res i recomanà que tornessim al 
lloc on ens esperaven. En sortir del túnel, Susan mostrà més 
preocupació de la deguda davant dels encesos ulls de l’esposa de 
Broderick. Les dones ja ens digueren que sentien els crits de 
l’arqueòleg i els meus, però es preguntaven a què venien. 

 L’hora de dinar s’apropava i ens posàrem amb això. 
Després el patrocinador ordenà que jo intentés anar pel túnel de 
l’esquerra i que podia escollir un voluntari per allò. Jo no tenia 
ganes de tornar a discutir amb aquell personatge, però no volia 
perjudicar a cap expedicionari a la meva elecció. Aleshores davant 
del meu silenci, Miles decidí investigar el paratge amb mí. Després 
d’un bon cafè, el metge i jo ens internàrem al següent forat i la resta 
es quedà al campament improvisat. 

 -Teniu unes dues hores per valorar la situació -va 
cloure Broderick somrient. 

 Quan Miles i jo portàvem mig kilómetre de 
recorregut, començàrem a comentar defectes del patrocinador. Era 
normal, encara que jo vaig callar per uns instants. 

 -Què passa? -preguntà l’estadounidenc. 



 

 

 -Noto l’olor de les serps -vaig contestà entre 
xiu-xius-. Donem més potència a les llanternes. Potser ens pot 
atacar un ofidi desconegut i ferir-nos en aquestes profunditats de la 
Terra. Tendríem problemes, si no ens morim abans. 

 -Al meu “jeep” tinc tota classe d’antídots per als 
verins. Els lladres no arribaren a saquejar l’equipatge mèdic. 

 -No sabem amb qui tipus de bèsties ens podem 
enfrontar aquí. I no parli tan fort! No estem sols. 

 -I com sap que es nota l’olor a serp? Jo no sento res. 

 -He estat per diferents jungles i això m’és conegut. 

 Miles callà i prosseguírem el recorregut pel túnel, que 
acabà per ampliar-se en una gegantesca cova semblant a una gran 
cambra. La nostra sorpresa fou indicible en veure que en un extrem 
hi havia una immensa porta de fusta negra i humida. Quines mans 
humanes podien haver construït allò? 

 -Miles -vaig dir fredament-. Tregui el seu revòlver i 
jo em defensaré amb el meu ganivet Bowie. Ah! L’olor és forta 
aquí. 

 -I la seva arma? -preguntà el metge espantat. 

 -Hi és al meu “jeep”. Ara no podem retrocedir. 

 Avançàrem. La inquietud ens dominà i amb calma 
donàrem una espenta obrint aquelles gegantines portes que ens 
portaren a una gran volta. La seva pedra llançava un esclat de 
colors, alguns desconeguts. Semblaven diamants. Davant dels 
nostres ulls s’allargava una gran avinguda vorejada als dos costats 
per una filera d’estàtues representant uns lleons alats. Al fons es 
distingia una majestuosa torrassa de pedra vermellosa. Un detall que 
ens cridà l’atenció entre contínues sorpreses era la construcció, la 
qual no tenia ni portes ni finestres. 

 Una veu de dona ens despertà d’aquell estrany somni. 

 -Estrangers! Quins sou? Oh! Heu vingut valentment a 
salvar-nos? 

 Miles i jo alçàrem la vista i observàrem a la torrassa 
unes dones seminues que sortien tímidament. Tenien llargues 
cabelleres daurades i negres i els seus seus ulls es cremaven amb un 
aire ombríbol. Vaig contar unes cins noies d’indicible bellesa. 

 -Som viatgers i... -Miles no va saber què respondre 
davant de la inesperada situació. 

 -Nosaltres som esclaves de la soledat -digué una 
d’elles-. Un vell bruixot ens desterrà del seu regne i ens envià a 
aquests paratges perquè no l’estimàvem. Estem cansades de tant 
silenci i foscor a la nostra torrassa. 

 -Ara anirem per unes cordes i us ajudarem a baixar 
-contestà innocentment Miles. 



 

 

 -Doctor, no sabem si estem parlant amb persones 
reals o amb una il.lusió -vaig dir mentre l’agafava d’un braç. Anem 
amb compte. 

 En aquel instant s’escoltaren unas paraules sinistres 
que venien de les noies. 

 -Ar yallor far la sayar! 

 L’exclamació semblava sortir d’unes goles 
monstruoses, sobretot als darrers sons. Després desaparegueren de 
l’edificació. 

 -Miles -vaig dir nerviosament-. Prepari’s per deixar 
aquest lloc. 

 -Per què? Semblen tenir problemes i... 

 -Doctor, faci’m cas si vol dedicar-se a la seva 
professió fins la seva feliç  jubilació. 

 Anàvem sortint lentament, sense despertar sospites. 
Aleshores vam veure amb horror que les formoses noies tenien des 
dels malucs fins sota, el cos d’una serp i es lliscaven fastigosament 
per la paret de la misteriosa construcció. 

 Ens vam girar per córrer, però les dones es movien 
amb més rapidesa del que es suposava i una assolí a Miles i envoltà 
les seves cames amb la seva cua d’escames. El revòlver del metge 
s’escapà de les mans i mentre s’esforçava per lliurar-se d’aquell 
pressió mortal, jo em vaig disposar a prendre la pistola per ajudar i, 
abans d’apropar-se més dones, s‘alçà la meva mà per disparar a 
l’aire amb la finalitat d’espantar-les. 

 -Estúpid! -exclamà una d’elles amb els ulls injectats 
en sang-. Et penses que ens has donat por? Han vingut abans uns 
altres homes com tú a atacar-nos amb aqueixes ridícules armes. 
Vine i estima’ns! 

 Però el tret tingué el seu fruit merescut i la volta 
semblà trencar-se. S’escoltà el soroll de mil trons, començaren a 
caure pedres i aquella immensa cova es sacsejava per un petit 
terratrèmol. Entre la regnant confusió, la dona-serp deixà a Miles i 
mentre elles intentaven refugiar-se en un lloc segur que sabien, el 
metge i jo vam córrer fins arribar a la porta. Les estàtues i roques 
enormes queien endarrera nostre. En abandonar aquella estança 
natural, les portes es tancaren soles com si fossin impulsades per 
una misteriosa força. Sense quedar-nos a pensar, Miles i jo 
abandonàrem el túnel, convençuts sobre els nous horrors que ens 
preparava aquella expedició. 

 Escric les meves notes del meu diari: 

 16 de maig-. Hem sortit cansats del túnel de les 
dones-serp. Al creuament ens esperava la resta dels components de 
l’aventura i, després d’escoltar la nostra història, els Srs. Broderick i 
Ramírez han lamentat que d’això no quedi cap prova, ni fotografies, 
ni vídeus filmats. Les nostres vides importaven poc per a aquests 
professors. 



 

 

 Pels problemes i vicissituts passades, Broderick ha 
donat el dia de descans. Elisenda mostrava una preocupació 
indicible per mí mentre netejava les meves petites ferides 
provocades per la caiguda de les roques en la cova de la torrassa. 
Però els seus ulls poseïen un misteriós foc quan, durant el sopar, 
Ramírez es convencia de trepitjar aviat el regne de les amazones o 
les ruïnes de la seva ciutat. Ja estava acostumat a aquella reacció  

 17 de maig-. L’expedició se ha représ sense incidents 
per l’únic camí que ens quedava. Sense adornar-nos, continuem 
baixant, però ja no hi ha tanta humitat com als dies anteriors. A més 
a més, afegiria que l’aigua no cau amb tanta insistència com abans. 
El professor Ramírez opina que ja hem sortit de la volta que suporta 
el pes del Mar  Caspi. 

 18 de maig-. Susan ha caigut malalta i el doctor Miles 
l’ha atès. Sembla tractar-se del cansament i nervis de l’aventura i 
això li provoca marejos sovint. Broderick s’ha enfadat amb el metge 
quan aquest ha dit que en aquest viatge no havien de venir la seva 
esposa i ella, ja que les dues tenien la salud molt ressentida. El Sr. 
Ramírez ha demanat un cop més calma ja que els crits ressonaven al 
túnel i no es solucionava el tema. 

 19 de maig-. Un dels “jeeps” s’ha espatllat 
seriosament. Hem estat un matí Miles, Silveira i jo per arreglar-lo, 
però és inútil. Hem traslladat l’equipatge a la reste dels vehicles i 
l’hem repartit. Després d’un ràpid dinar se ha représ el viatge 
deixant obviament el “jeep” danyat. 

 20 de maig-. Avui hem parat per sopar i hem dormit 
davant d’una altra volta marcada per una petita abertura, per la qual 
només pot passar una persona. El camí ampli, pel qual poden passar 
els vehicles segueix com sempre a la dreta i Broderick ha tret 
importància a aqueixa cova. 

 Durant aquella nit es produí un incident que es quedà 
gravat en la ment. Mentre dormíem, Joao Silveira feia la primera 
guàrdia, però al sopar havia begut massa vi -una de les seves 
afeccions- i l’alcohol el deixà adormit. Seguramemnt, en tancar els 
ulls passà algun, ens observà i agafà a la meva amiga Elisenda. Per 
fer un crit ofegat en la petita cova, em vaig despertar per veure que 
no hi era ella. Els altres reaccionaren ràpid i jo vaig prendre el rifle 
de Joao mentre el mirava seriosament per baixar la guàrdia. 

 Anàvem a endinsar-nos per aquell forat. Aleshores 
Susan cridà perquè vam veure la silueta d’un home, amb robes 
desgastades i parracs. Del seu rostre sobresortia una barba gris. 
Semblava un espectre flamejant, ja que la seva indumentària i la 
seva pell deixaven una brillantor groguenca i inquietant. Ningú 
s’atreví a acompanyar-me i jo amb els ulls vermells per la fúria, vaig 
entrar  decididament. Uns segons després vaig sentir passes a la 
meva esquena. Era Miles, que volia unir-se per ajudarme contra 
aquella ombra que es portava a la meva amiga. 



 

 

 El metge tenia una torxa, ja que la seva llanterna 
s’havia espatllat i els dos seguírem pel túnel. S’escoltaven més crits 
ofegats per una mà, però no hi havia cap dubte, Elisenda hi era en 
perill. Aleshores desembocàrem en una gegantesca caverna, en la 
qual es trobava un immens llac. Les seves aigües negres els 
deixaren perplexes fins l’extrem de perdre l’espectre que segrestava 
la meva estimada. 

 Reaccionàrem i començàrem a cridar-la. No pensava 
abandonar el paratge fins localitzar-la i avançàrem per un petit replà 
que s’anava fent més estret per moments, mentre s’alçava sobre el 
nivell de l’aigua lentament i així, quan ens adonàrem d’allò ja ens 
trobàvem sobre vint metres. Després el trajecte es va fer més ampli, 
però seguíem sense veure la meva amiga. Miles no deia res i amb la 
seva torxa ens il.luminava el camí que arribava a un altre petit replà 
que a la vegda ens conduïa a una altra cova. 

 -Això és un fastigós laberint! -exclamà el metge sense 
poder suportar la incertesa. 

 -No ens posem nerviosos -vaig afegir-. Allò que 
segrestava a Elisenda, no era gaire ràpid. No ha d’ésser gaire lluny 
d’aquí. 

 I a l’interior de la nova caverna vam veure a més 
criatures deformes, cobertes amb robes velles. Encara no sé si ens 
trobàvem amb fantasmes o amb supervivents d’una raça 
subterrània. Dansaven al voltant d’un altar de pedra negra i una 
enorme foguera il.luminava la macabra estança. Allí sobre una 
sinistre roca, hi era Elisenda lligada per unes desgastades cordes. 

 El tret del meu rifle els espantà i s’internaren entre 
esquinçadors udols poc humans a les profunditats de la cova. Miles 
agafà la meva arma i vigilà el lloc mentro jo prenia en braços la 
meva amiga, la qual s’havia desmaiat davant de tants horrors. Però 
quan ja baixàvem pel replà, contemplàrem com ens seguien aquells 
éssers. 

 L’anguniosa persecució es perllongà fins arribar a 
l’alçada del llac. Aleshores es produí la tragèdia. Miles relliscà i tot 
seguit va caure a l’aigua amb la torxa, i aviat vaig notar que sobre el 
líquid flotava una capa de petroli. La resta fou un veritable infern, 
en breus segons el llac es cremà i s’omplí de flames, que a la vegada 
consumiren els misteriosos segrestadors d’Elisensa. No es va poder 
fer res per Miles... 

 La noia i jo sortírem del túnel. La meva estimada 
anava recuperant el sentit lentament mentre la portava en braços... 
Els seus vidriosos ulls encara estaven espantats per recordar 
aquelles mans fredes i viscoses al seu rostre per ofegar els seus crits 
de terror. I davant dels expedicionaris vaig contar què havia passat i 
com havia mort el metge. Els components de l’aventura es quedaren 
entristis i ningú parlà la resta de la nit encara que ens mantinguèrem 
desperts per por a un nou atac. 



 

 

 Havíem perdut el primer home que ens acompanyava 
en aquesta escabellada missió, i aquell desgraciat succés no seria 
més que el començament d’un desfilada d’estranys esdveniments. 
Al matí, mentre recollíem l’equipatge mèdic i ens disposàvem a 
seguir el trajecte, els Srs. Ramírez i Broderick parlaren sobre la 
possibilitat de conèixer unes altre cultures remotes, perdudes a les 
entranyes de la Terra i semblaven oblidar-se de la desaparició d’un 
company. Elisenda es quedà dormida al seient de darrera, ja que les 
vicssituts de la nit anterior l’havien deixat amb els nervis alterats i 
ara necessitava descansar. 

 Sussan continuà patint aquests marejos davant de les 
verinoses mirades de Madeleine i la inquetud de Broderick. Joao, 
que tenia certs coneixements en Medicina, va prendre el relleu de 
Miles i s’encarregà de vigilar la salud dels expedicionaris. Però no 
ens podíem detenir, l’aventura seguia i ens arrosegava com si fórem 
víctimes d’una perduda batalla. 

 Una nit sonaren tres trets a la regnant foscor d’aquella 
volta. Sí, mai vam creure que aquell succés tan desagradable de 
contar anava a acabar en dos assasinats i un suïcidi, però les 
circumstàncies que ens envoltaven els prepararen així. No desitjo 
avançar els esdeveniments, per tant continuo amb el meu diari. 

 21 de maig-. El trajecte es repren sense incidents. Els 
seus freds components semblen oblidar la desaparició del doctor 
Miles i només volen sortir d’aquests túnels sense fi. Els càlculs del 
professor Ramírez es mostren optimistes, ja que reafirmen que hem 
sortit del profund i ampli passadís que havia sota el Mar Caspi. De 
fet, jo estic d’acord amb les paraules del científic, perquè a les 
parets de pedra ja no baixa aigua i a mes a més, anem pujant sense 
adornar-nos. Potser a les pròximes hores tornarem a la desitjada 
superfície. 

 22 de maig-. Encara no hem entrevist la sortida de la 
cova, però ens suposem que ens apropem a la fi d’aquesta part de 
l’aventura en uns amargs llocs que semblen la cambra de la Mort. 

 23 de maig-. La relació entre Elisenda i jo s’ha 
refredat. No comprenc els motius que ens arroseguen a aqueixos 
petons i carícies sense sentit, sense assaborir el plaer. En canvi es 
mostra impacient per abandonar la volta i no aconsegueix 
dissimular la seva ansietat que arriba a preocupar-me. Sembla com 
si algun ja l’estigués esperant fora! Potser els nervis acumulats dels 
darrers dies hagin contribuït a aquesta freda relació entre Elisenda i 
jo, confio que en deixar els paratges esmentats, parlarem amb més 
calma i arreglarem les nostres diferències. Vull que acabi aquesta 
incertesa. Sortosament el camí continua pujant i el seu nivell 
s’accentua. 

 Els succesos tingueren lloc la nit del 24 de maig. Com 
sempre, Broderick i Susan es van perdre abans de sopar davant de la 
desesperada mirada d’una esposa humiliada. Era habitual, per tant 
ja ningú feia comentaris. Després, mentre Elisenda i jo preparàvem 
part dels queviures que havíem de provar, Ramírez s’apropà a mí i 
em proposà parlar d’un tema, però per  això devía deixar la meva 
activitat per a la meva estimada. Ramírez m’ensenyà una carta 
groguenca. 



 

 

 -Es tracta d’un fragment, escrit pel professor Ortega, 
un hispà que s’havia dedicat a l’Arqueologia i que havia residit en 
Nova York -afegí l’historiador-. En aquest document ja es parla 
d’una primera expedició per cercar el regne d’Amazonia. 

 Vaig agafar el paper, estava datat el trenta de 
novembre de1935. I em vaig disposar a llegir el que havia 
sobreviscut d’aquell document, el qual deia així: 

 “...Però, jo, Tomás Ortega, estic ensopit per analitzar 
i estudiar pergamins antics i, fins i tot, estic cansat d’envoltar-me 
d’aqueixa formosa prostituta de luxe, que sempre va amb mí en 
aquell important cabaret de Nova York. El motiu és senzill, hi ha 
que avançar els preparatius per a l’expedició al Càucaso per 
localitzar el regne de les amazones. Però no es fàcil, ja que el 
patrocinador, Manuel Ferrando, que també vol anar, té els diners i 
no m’els donarà fins el seu retorn de Cuba, on està passant els seus 
darrers dies de vacances. Malauradament això retarda els meus 
plans. 

 Només m’anima el fet de travar amistat amb una bella 
professora d’Història Antiga que es diu Elisenda, la qual també està 
interessada en unir-se a nosatres a aquesta escabellada aventura...” 

 Continuava llegint l’estranya missiva i una profunda 
fredor va recòrrer el meu cos. Per uns instants vaig llançà una 
mirada a la meva estimada, però no creia que estigués davant d’una 
bruixa coneixedora del secret de l’eterna joventut. Ramírez notà la 
meva perplexitat i va treure de la seva butxaca una altra carta del 
mateix personatge, datada el 4 de desembre de l’esmentat any, que 
deia així: 

 “Els meus assumptes no es poden convertir en 
desil.lusions. Manuel Ferrando ha trobat una bonica cubana que l’ha 
retingut a l’illa i pensa tornar a Nova York dins de dues setmanes. 
Però aquest tema no és el pitjor. Es tracta d’Elisenda, ja que ella 
m’ha confesat avui al nostre llit d’amor, després d’una ardent nit, 
que... No pot ser que el Destí em faci un esclau de la meva 
desgràcia...!” 

 I el fragment d’aquella carta també acabava allí amb 
un munt d’enigmes. 

 Ramírez no digué res i es retirà a cercar unes bosses 
de dinar i, mentre jo llegia aquells papers gastats una altre cop, 
s’apropà Elisenda, la qual semblà empal.lidir davant dels 
interessants documents. 

 -No has de perdre el temps en falses mentides 
d’historiadors bojos -digué ella. 

 -I com saps que són cartes d’un estudiós en aquests 
temes? -vaig preguntar estranyat com si ella les hagués vist 
anteriorment. 

 -Aquesta gent és la que fa que la nostra tasca 
d’arqueòleg fracassi. 

 -Es curiós. Aquí també esmenta a una tal Elisenda 
interessada en una expedició a Amazonia. 



 

 

 Els ulls dela noia semblaven pous de focs oblidats. 

 -Bestieses de nens! -exclamà ella enfadada-. Només 
es tracta d’una casualitat. Mentre estudiava a la Facultat, vaig llegir 
certs llibres seus sobre possibles investigacions d’Atlàntida i 
d’Amazonia. En aquest cas estava boig. Saps que acabà 
suïcidant-se? Es tancà en el seu cotxe, va treure la seva pistola i es 
disparà un tret al pols. Molts articles escrits per la seva ploma foren 
terminats per un altre historiador que per aquells dies estava de 
vacances a Cuba. 

 -Sembles adequadament informada sobre aquest 
individu- vaig dir seriosament-. Qualsevol s’imaginaria que éreu 
amics propers. 

 -Ets un idiota i insuportable com Broderick, i a més a 
més... 

 Però la meva estimada no acabà la frase perquè en 
aquell instant s’escoltà un tret, acompanyat d’un crit i un gemec 
ofegat. Inmediatament ens posàrem en peu i ens allunyàrem de la 
petita foguera amb la  resta de les armes en la direcció suposada. 
Endarrera d’unes enormes roques tinguèrem temps de veure com 
l’esposa de Broderick disparava una altra bala al pit de Susan, la 
qual va caure morta i seminua sobre la freda pedra. Al seu costat ja 
hi era en el mateix estat el patrocinador, amb un tret al cap i els ulls 
espantosament oberts. 

 Ramírez s’apropà a ella amb passes ràpides. Intentava 
convèncer que llancés la seva arma, al.legant que ningú sabria que 
va succeir en realitat en aquells túnels. Ens quedàrem atemorits ja 
que amb el seu revòlver, pres del “jeep” lògicament sense el nostre 
permís, ens apuntà directament a nosaltres. Els nostres ulls s’obriren 
com els del difunt Broderick. I es produí una inesperada reacció. La 
dona turmentada i amargada pels fets contats, posà el canó al seu 
cap i apretà el gallet... 

 No poguèrem evitar aquell suïcidi i allí, entre la 
penombra regnant, hi hagué tres cadàvers mentre les nostres 
atordides ments intentaven actuar. 

 Cobrírem amb uns mantells als morts i al matí, Joao i 
jo agafàrem unes pales, cavàrem tres fosses sobre la terra humida, 
l’únic lloc tou i allí enterràrem els difunts. Es va fer una breu oració 
i aixecàrem el campament sense esmorzar, perquè els nostres ànims 
encara no acceptaven menjar per la escena de la nit anterior. 
Prosseguírem el recorregut que segons repetia Ramírez ja tocaba a 
la seva fi. 

 Tres desaparicions més... Ara només quedàvem els 
dos portuguesos, Ramírez, Elisenda i jo. A mig matí deixàrem dos 
“jeeps” i carregàrem el material en un, i a ell ens pujàrem ja que ens 
era més pràctic per al viatge. I mentre conduïa el vehicle, vaig parlà 
amb Ramírez sobre les morts dels expedicionaris. 

 -Era de preveure -vaig dir al professor-. La doma 
estava acaronant l’abisme de la bogeria. 



 

 

 -Sí, però si la meuca que l’acompanyava devia tenir 
qualitats que potser Broderick ja no veia en la seva esposa 
-comentava fredament l’arqueòleg. 

 -I ara.. Que se li dirà al fill? 

 -El que es fa normalment en aquests casos. Es dirà 
que els seus pares han mort per la causa de la ciència. Seria lleig 
dir-li la veritat, per tant una mentida piatosa ho pot arreglar. 

 -El nen no serà idiota i, quan creixi, pot saber la 
veritat o assabentar-se per unes altre persones. Ja sabeu que hi ha 
moltes males intencions en aquest món. 

 -Una altra mentida piatosa pot solucionar l’assumpte. 

 -Mentides piatoses... Odio les mentides i encara més 
les piatoses.  

 I després de les meves paraules, la resta callà 
ombríbol.lament. 

 Aquell dia, 26 de maig, es produí l’esdeveniment que 
de moment esperàvem els expedicionaris. Quan queia la tarda als 
nostres rellotges, notàvem una fresca brisa als braços, sentíem aire 
per primer cop en molt temps de foscor. En la distància  s’entreveia 
una petita llum i Joao, que no va poder contenir la seva alegria, 
accelerà la velocitat del “jeep”, la qual cosa ens posà entre la por 
d’allò inesperat i l’ànim interior que semblava esclatar en un triomf. 

 Així sortírem d’aquelles coves i a la gran abertura 
aturàrem el vehicle per sortir i moure les cames. El paratge que ens 
envoltava era idíl.lic, es veia una immensa vall, unes altives 
muntanyes a la dreta i un extens mar que començava a tacar-se d’un 
color púrpura pels núvols d’un misteriós vespre. 

 Ramírez no s’ho podia creure i, fins i tot, s’agenollà 
mentre llançava crits de gratitud. Els portuguesos, menys alterats, 
feren el mateix, però Elisensa es mostrà més freda i als seus ulls es 
revelava la brillantor de fer mal. Un somriure de futura fredor es 
marcà als seus llavis. Jo vaig observar la seva actitud i, després de 
passar el meu braç pels seus malucs, vaig dir: 

 -No sembles gaire convençuda del lloc. Es suposaria 
que ja ho has vist abans. 

 -En això tens raó -va respondre ella enigmàticament 
mentre s’allunyava de mí i avançava unes passes mirant en direcció 
a les muntanyes. 

 Però Ramírez era un home dedicat a la seva feina i de 
seguida va treure un mapa d’una maleta del “jeep” per estendre’l. 

 -Es estrany -digué el professor davant de nosaltres-. 
Segons diuen els meus càlculs hauríem d’estar a les planures de 
Turan, entre el Mar Caspi i el desaparegut Mar d’Aral, però per la 
seva configuració geogràfica, em sembla que ens trobem en un altre 
lloc. 



 

 

 Mentre observàvem el mapa i escoltàvem les paraules 
de l’arqueòleg, ningú advertí las misteriosa fugida d’Elisenda. Quan 
ens adonàrem fou massa tard. Però la nit ja havia caigut i davant 
d’un territori desconegut haguèrem de deixar la recerca de la meva 
estimada davant del meu exasperat dolor. A on s’havia marxat? I 
per què? O quins la podien haver segrestat? Ens posàrem a dormir i 
jo, inquiet per ella, vaig fer la primera guàrdia. Després em 
rellevaria Joao i l’altre portugués. 

 Quan sortí el sol , no esperàrem a esmorzar i 
decidírem buscar la meva amiga. El terreny era molt abrupte i per 
baixar a la vall havíem d’abandonar el “jeep” i carregar amb les 
coses i els queviures necessaris. Estiguérem caminant per aquells 
paratges escarpats mentre Ramírez es mostrava més intranquil 
perque el lloc seguia sense aparèixer als mapes coneguts. Però no 
escoltava els comentaris estudiosos del professor, només em 
limitava a mirar als meus voltants com si esperés que tornés de 
qualsevol risc la meva estimada. En aquell instant escoltàrem un 
esquinçador crit de guerra que semblava venir de les goles de dones. 

 -Sar ya kirat jan!                                              

 

 

 La nostra sopresa anava creixent ja que abans 
d’arribar al fons de la vall, sortí entre les roques un nombrós grup de 
noies, joves i formoses, de llargues cabelleres negres. Armades amb 
llances i espases i, protegits els seus esvelts cossos amb unes primes 
cuirasses de bronze, avançaren. Elles eren les qui havien fet aquell 
alarit i immediatament es disposaren a lligar-nos les mans. Els 
portuguesos es deixaren portar pels nervis i alçaren les seves 
pistoles, les quals no arribaren a disparar, ja que unes altres dones 
llançaren les seves fletxes des d’unes altres roques i els 
expedicionaris caigueren morts sobre l’herba. 

 Ramírez intentà treure el seu rifle, però amb la meva 
mà vaig aconsellar que no ho intentés ja que podríem perdre molt en 
aqueixa possible lluita, però després tendríem ocasions per guanyar. 
Les meves esperances del moment es convertiren en amargues 
decepcions quan ens lligaren amb unes cordes humides que, en 
secar-se, ens feren mal a les man fins que sortí una mica de sang. 

 Arrossegats per les seves espases i per les seves 
amenaces, fórem portats a un costat de la vall, on ja ens estaven 
esperant. Ramírez parlà estúpidament amb elles, insistint que 
venien per investigar, que eren homes de ciència. Tant el professor 
com jo donàvem per fet que hi érem davant de les terribles 
amazones I no ens equivocàrem en les nostres primeres suposicions. 
Potser la sorpresa ens arribà quan ens trobàrem amb la resta de les 
dones, muntades en majestuosos cavalls i quan coneguèrem a la 
seva reina. En un carruatge d’or i argent s’asseia una noia vestida 
amb unes àmplies túniques d’un color carmesí. 

 -Benvingut a Amazonia -digué la noia somrientment 
en la nostra llengua-. Jo, Mirina, reina de les amazones us saludo. 



 

 

 Ramírez i jo no podíem reaccionar davant de la 
sorpresa perquè en aquell carruatge hi era en realitat la meva 
estimada Elisenda. 

 -Què títol té aquesta farsa? -vaig preguntar entre la 
por  i el dolor. 

 -Cap -contestà ella mente amb els seus prims dits 
joguinejava amb un ceptre daurat-. Abans vosaltres vau ser el meu 
instrument per tornar al meu país i ara us convertireu en els meus 
esclaus. 

 Però el pànic per un futur difícil seguia sense 
permetre’ns parlar i, presoners de les amazones, l’orgullosa 
comitiva ens portà, després d’un esgotador camí, a les muralles 
d’una enorme ciutat de resplendents torres i palaus de marbre. 
Desfilàrem per aquells carrers pavimentats amb cura davant de les 
atentes mirades de múltiples dones ricament vestides i d’homes 
coberts amb parracs que actuaven com a esclaus. Ramírez preferí no 
parlar i tremolà mentre es fixava al lloc. En canvi, jo intentava donar 
una solució a les meves preguntes. Com una noia s’endinsa en la 
nostra civilització, a finals del segle XX, per abandonar el seu tron 
de reina en un país remot? 

 Pujàrem les àmplies escales d’un altiu palau mentre 
Mirina era aclamada per la gentada i joves donzelles llançaven pols 
daurada sota les seves enjoiades botes. La guarnició seguia 
vigilant-nos amb les seves perilloses llances. Per uns breus instants 
pensava que potser hagués estat millor morir com els portuguesos, 
ja que es veia escasses possibilitats de fugida a l’esmentada ciutat. 
Almenys Ramírez moriria feliç, perquè havia trobat allò que 
llargament havia cercat i tractat amb uns altres historiadors a un alt 
preu. I aleshores vaig pensar en l’expedició dels anys trenta que 
intentà fer el professor Tomás Ortega i una altra enigmàtica 
Elisenda i, després, la meva ment recordà el ràpid suïcidi del famós 
arqueòleg per causes desconegudes, quan estava al punt més alt en 
la seva carrera com a catedràtic. 

 Ens retingueren durant uns interminables i 
anguniosos minuts en una majestuosa sala d’estructura circular, en 
la qual sobresortia la gegantina estàtua de marbre de la deessa 
Artemisa. 

 Aleshores, la que semblava ser la capitana de la 
guàrdia ordenà que entréssim a la cambra. Sobre quatre esglaons es 
trobava un fastuós tron d’or i cobert de pells. Asseguda com una 
poderosa escultura, Mirina ens saludà i manà que, por uns minuts, la 
deixaren a soles amb les presoners. 

 -Estan fortament lligats i tenen por. Només hi ha que 
veure els seus rostres -afegí davant de la seva guàrdia, i aquestes 
abandonaren la immensa sala. 

 En tancar-se pesadament la porta de roble, vaig 
començar a parlar, però ella m’interrompí i davant de Ramírez 
inicià un breu discurs, que contestà en part als nostres interrogants. 



 

 

 -Segurament us estareu preguntant què feia una reina 
en la vostra civilització -digué ella-. Aquí teniu la resposta. Fa dos 
mil anys, jo, Mirina, vaig pujar al tron d’Amazonia i durant els meus 
primers mesos em vaig dedicar a les pràctiques de bruixeria i a tenir 
nombrosos amants, es a dir, esclaus de les galeres o de la pedrera per 
als meus desigs. Aleshores, una tarda aparegué als jardins la deessa 
Artemisa, que com sabreu adorem, i em castigà. M’arrencà del meu 
país sobtadament i em traslladà amb la seva invisible mà a l’època 
romana. 

 I durant aquests segles, havia d’adoptar diferents 
personalitats per veure com gran civilitzacions i imperis creixien i 
s’ensorraven. Vivia gràcies als rituals de nigromància i per això 
restava sempre jove. Però havia de tornar al meu regne i jo sola, 
malgrat els meus poders màgics, no hauria sobreviscut als túnels 
davant de l’atac de les dones-serp i dels espectres del llac flamejant. 
Hagués mort per debilitar-se els meus encanteris en les mateixes 
tenebres i, allò que m’ajudava, acabaria per anar en contra meva. 

 Aleshores, sota la meva darrera semblança, la d’una 
bona alumna d’Història, vaig conèixer als anys trenta al catedràtic 
hispà, Tomás Ortega, i de fet, s’anava a iniciar aquesta desitjada 
expedició per retornar al meu país. Però el patrocinador es retardava 
i ell accidentalment descobrí la meva veritable identitat. Davant de 
l’horror, es suicidà com ja sabeu. I vaig haguer d’esperar més anys, 
fins la vostra arribada. 

 Es formà un respectuós silenci. Després d’aquelles 
paraules i de la llarga història, la mateixa bruixa havia de prendre un 
breu respir. 

 -I ara, quan has tornat -vaig dir rendidament davant 
de tanta maldat-. Per què la deessa Artemisa no t’ha castigat de nou? 

 Mirina va somriure i va respondre a la meva pregunta 
amb una àgil facilitat de paraula: 

 -Artemisa fou víctima d’un engany d’un 
màgic-guerrer, el qual la va seduir i, després d’un llarg petó, la deixà 
dormida. La diposità dins d’un taüt de gel i els seus esclaus 
deformes la traslladaren a un cova, en unes perdudes i desolades 
muntanyes, sempre cobertes per la boira i la neu. Jo em vaig 
assabentart d’aquest fet, fa mil anys, pel poder de les tenebres, quan 
els vostres avanpassats intentaven reconquerir la Península Ibèrica i 
jo havia adoptat la personalitat d’una dona àrab. Des d’aquell 
instant sempre vaig desitjar tornar aquí. 

 “I durant la meva llarga absència, unes altres noies 
han continuat manant al meu tron daurat esperant la meva arribada. 
I per Artemisa, la deessa de la caça, he retornat! I gràcies a la vostra 
estupidesa, també... 

 Ramírez i jo seguíem sense reaccionar degudament, 
malgrat les escasses paraules que ens atrevíem a pronunciar. 
Aleshores Mirina donà un sonor picament de mans i entraren de nou 
les guàrdies, les quals ens conduïren a les masmorres del palau 
mentre s’escoltaven les cruels rialles de la seva reina. 



 

 

 Després d’una mala nit de breus moments de somni i 
fastigosos malsons, ens tregueren d’aquella cel.la subterrània per a 
posar-nos en un carro en forma de gàvia amb uns altres presoners. 
El fuet es deixà notar desagradablement i abandonàrem la ciutat 
d’Amazonia. 

 Al dia següent, Ramírez fou portat a unes 
gegantesques pedreres de marbre, per treballar per a un immens 
mausoleu, que construïen amb la intenció  d’enterrar en un lloc 
fastuós els avanpassats de Mirina. Era als enfores de la capital i jo 
vaig ser destinat a les galeres. Ens acomiadàrem el professor i jo 
davant de les amenaces de les dones guerreres, sabent que no el 
tornaria a veure mai més, i jo vaig ser tancat amb altre grup d’homes 
per remar a les allargades naus d’aquella civilització, dedicada 
també al saqueig de vaixells estrangers. Per tant... Hi havia més 
cultures més enllà d’aquell enigmàtic mar? 
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 La fresca brisa del vespre acaronava el meu rostre 
com si es tractés de les dolces mans d’una donzella complaent. I en 
aquells instants, sota un sol vermellós, passejava en uns frondosos 
jardins situats a l’extrem nord d’una poderosa ciutat d’altives 
cúpules i palaus d’argent. Sense dubte us estareu preguntant com jo, 
Miquel Esteve, pertanyent a una expedició d’arqueòlegs i, 
posteriorment galiot de les amazones per unes amargues 
circumstàncies, em trobava en aqueixa posició. 

 La raó era senzilla. Vaig estar encadenat a un rem 
com la resta dels presoners a una galera mercant durant dos mesos i, 
per rebel.lar-me contra la seva capitana i parlar als altres de l’atac, 
vaig ser castigat amb el fuet davant d’ells com exemple. Després de 
cinc setmanes de dura vida, la nau fou abordada per un altre buc de 
veles daurades, el qual pertanyia a uns guerrers que portaven 
alfanges corbs i armadures d’estil oriental. Es tractava dels pitjors 
enemics de les amazones, els soldats de Hakkam-Mek, el rei de 
Tairkania. 

 Després de prendre com a presoneres a les dones, 
alliberaren als esclaus, a quins necessitaven per a un enorme exèrcit 
que es preparava a la seva capital, Ak-Najur. I precisament jo 
passejava pels jardins d’aquesta ciutat. Gràcies al meu interès pel 
combat, vaig pujar de graus a les següents setmanes, i vaig ser 
nomenat general dels exèrcits tairkanis, sota la supervisió de l’astut 
monarca. El motiu fou la deshonrosa destitució de l’anterior militar 
que en aquells mesos s’havia encarregat del setge i dels continus 
fracassos contra la ciutat d’Akmed, rival comercial amb Ak-Najur. 



 

 

 Aquests esdeveniments recents, succeïts en aquells 
dies com un allau descontrolat no acabaven allí. La meva primera 
prova fou atacar la pedrera on les amazones tenien esclaus assignats 
per als durs treballs. Férem presoneres i deixàrem en llibertat als 
homes. Quan vaig preguntar per un estranger que reunia els trets del 
professor Ramírez, els individus respongueren tremolosament que 
tal personatge morí víctima d’unes febres provocades per una mala 
alimentació i per l’esgotament físic. Aquells esclaus lliures 
s’anaven a convertir en futurs soldats i jo vaig tenir més punts per a 
una bona posició dins de la Cort d’Ak-Najur, per tant vaig rebre el 
nom de Baruk-Sal-Jassar que significava en un antic dialecte 
tairkani “conqueridor de regnes”. 

 Però en aquells moments em permetia una vetllada de 
descans i mentre passejava pels jardins, vaig escoltar una veu de 
dona que m’anomenava. En girar-me, vaig veure com s’apropava 
una formosa noia que es deia Isondra, que treballava com a 
cambrera de confiança de la reina Kazia, l’esposa de l’home fort de 
Tairkania. 

 He dit abans que els esdeveniments es colpejaven i 
era cert, ja que la jove i bonica Kazia es convertí en la meva amant 
durant les freqüents absències del rei, el qual anava a caçar amb la 
resta d’aristòcrates. La noia preferia tenir-me als seus braços abans 
de rebre els repugnants petons del vell monarca d’Ak-Najur. 
Malauradament aquests fets ja eren molt comentats entre els 
ensopits cortesans i temia que en qualsevol moment acabés 
executat, però el monarca estava més preocupat dels cérvols que 
caçava, que del tracte de la seva dona. 

 La vida era un laberint d’instints incontrolats i la 
senzilla i piatosa Isondra em confesà un dia que m’estimava i que 
deixés la perillosa relació que mantenia amb l’esposa del rei. En la 
cambrera hi havia bondat, bons sentiments, dolçor... En Kazia 
només hi havia el desig de l’amor físic i jo sabia que aviat ella es 
cansaria de mí per escollir un altre amant, ja que abans de la meva 
arribada a la capital, aquella noia havia tingut uns altres militars 
entre els seus braços. Però aquella dona despertava passions 
adormides que qualsevol home no podia resistir. Isondra s’apropà: 

 -Abul kar-sam, l’amo dels estables del palau m’ha dit 
que hi eres aquí -comentà la cambrera dolçament- Tenia ganes de 
veure-t i jo... jo... 

 -La teva companyia és grata, Isondra -vaig respondre 
amb calma-. I ara no et posis nerviosa. 

 Els ulls de la cambrera brillaven i decidírem passejar 
per una gegantesca avinguda de xiprers que es movien plàcidament 
per la brisa. 

 -Demà es celebrarà una festa nocturna al palau -digué 
la noia per trencar el silenci. 

 -Això he sentit -vaig continuar-. I se sap el motiu? No 
crec que el nostre pacient monarca faci un brindis amb el seu bon vi 
pels fracassos contra la torturada Akmed. 



 

 

 -No, en realitat es tracta d’una excusa per donar-te 
una nova missió. Segurament aniràs amb la resta de les tropes per a 
l’assalt definitiu d’aqueixa ciutat. 

 -Però no entenc per què s’ha obsessionat en reduir a 
cendres aquest lloc. Per les meves lectures a la Biblioteca Reial i les 
Cròniques de Tairkania, abans hi havia tractats comercials i 
s’ajudaven mútuament quan les amazones es reunien per les seves 
incursions a les províncies del sud. 

 -Només ho sap el rei. 

 L’agradable passeig prosseguia tranquil.lament i 
decidírem asseure’ns davant d’una enorme font. El seu xiu-xiuejant 
soroll semblava barrejar-se amb el so de la brisa del paratge. 
Aleshores els ulls de la noia tornaren a encendre’s i parlà, explicà el 
veritable motiu pel qual em buscava i el qual jo esbrinava feia 
temps. 

 -Noble senyor -digué ella en un to de súplica-. 
Sempre us he estimat, des del dia de la vostra arribada a Ak-Najur, 
quan éreu un esclau alliberat de les horrible galeres. Jo em vaig 
encarregar de netejar i curar les vostres ferides. Deixeu a Kazia! 
Només ella us portarà problemes i, quan es cansi de vos, us 
abandonarà, tornarà amb el seu espòs o amb un altre. 

 -Qualsevol home del meu regne es rendiria davant de 
les vostres sinceres paraules -vaig respondre anguniosament ja que 
no volia fer mal a aquella noia-, però penso que la nostra relació 
seria un infern i no serieu feliç. Moltes vegades els aventurers no 
som el que semblem, malauradamernt... Es com la mateixa vida, no 
es tracta d’un relat de fets triomfants, però per molt dolenta que 
sigui l’esmentada vida, s’ha de viure. 

 -Preferiu a aqueixa meuca -afegí ella amb dolor. 

 -No es tracta d’això, noia. Es suposa que no hi seré 
aquí tota la vida i espero que quan acabin aquestes campanyes 
militars em marxaré. Intentaré cercar el camí de tornada encara que 
ho vegi difícil. 

 -Deixeu-me que us acompanyi- No us empenedireu 
de la meva presència, noble senyor. 

 -No, Isondra. No pot ser. El meu món és encara més 
cruel que aquest i acabaries víctima de la civilització moderna. 

 Els ulls de la cambrera es posaren vidriosos i jo vaig 
prosseguí amb paraules carregades d’esperança per a la donzella. 

 -Escolta’m petita, al teu caràcter demostres tenir un 
cor piatós i ple de generositat. Segurament trobaràs un cavaller 
amable que et convertirà en la dona més feliç d’aquest regne 
anomenat Tairkania, però jo només sóc un aventurer errant i la teva 
vida, al costat de la meva seria molt dura per a tu. 

 La noia no semblava sentir les meves paraules i es 
limità a treure un mocador de la seva túnica per a secar-se les seves 
humides galtes. Després es calmà. 



 

 

 -Mira -digué ella amb certa dificultat-. Les aigües ens 
mostren els nostres rostres i en ells es poden veure els sentiments 
que desfilen al nostre cor. Però tú no els tens i, si és així, el teu és tan 
negre com els mateixos túnels que et transportaren a aquesta regió 
perduda. 

 I després d’aquestes paraules, ella s’aixecà del seu 
seient de pedra i amb pas accelerat es va perdre entre uns xiprers. 
Lògicament jo em vaig quedar trist per la seva reacció, però no es 
podia fer res. Quan jo abandonés Taikania, segurament ella 
m’oblidaria i refaria la seva vida amb el cavaller que ella cercava. 

 Aleshores vaig sentir un suau pas i el meu instint el 
detectà entre el dolç soroll de les aigües de la font. Immediatament 
vaig acaronà la meva espasa i vaig veure que, entre la vegetació 
espessa, sortia Kazia altiva i arrogant. 

 -No pretendras atacar a la reina de Tairkania -digué 
amb ironia la dona. 

 -Pensava que es tractava d’un espia o un enemic, ja 
sabeu que aquí no tinc grans amistats -vaig continuà mentre retirava 
la mà de l’acer. 

 -Sí, teniu una gran i inseparable amiga. 

 I tot seguit la reina llançà una esquinçadora rialla 
davant del meu caràcter indignat. 

 -Una conversa molt tendra -prosseguí ella amb una 
veu tacada de maldat-. Potser seria un bon motiu per composar 
llargues balades d’amor per als estúpids i ensopits poetes de la Cort. 

 -Només es tracta d’una desesperada jove de cor 
abatut -vaig respondre-. Però no sabia que us agradara escoltar els 
diàlegs anguniosos. 

 -Quan el meu marit no hi és aquí, em sento sola i haig 
de buscar unes altres distraccions, Baruk-Sal-Jassar. Demà tornarà 
al matí... Vindrà de les seves caçeres i per la nit celebrarà una de les 
seves festes. Segurament la teva entristida amiga t’haurà comentat 
que el rei et donarà una nova misió. 

 -Sí, i no m’agrada el to irònic que utilitzes quan et 
refereixes a Isondra. 

 -Ah! T’has enamorat d’aquesta petita idiota? 

 Aleshores Kazia s’apropà a mí i, abans de reaccionar, 
els seu braços ja m’agafaven amb força. No podia negar-me als seus 
invencibles petons dels seus llavis vermells. 



 

 

 La nit ja havia caigut sobre els jardins d’Ak-Najur i jo 
em vaig dirigí a unes altres  habitacions, on m’esperava Kazia, ja 
que volia aprofitar aquella vetllada abans de l’arribada del seu 
espòs. Sabia que després trigaria en veure-la La meva conciència no 
estava tranquil.la i també notava que havia estat observat per una 
furtiva ombra als passadissos del palau abans d’entrar a les cambres 
de Kazia. Però aqueixa presència s’esvaí quan la podia seguir i mai 
vaig saber si es tractava d’un espia al servei dels aristòcrates per 
recollir informacions compromeses o era la desolada Isondra. 

  * * * 

 -T’agrada la meva festa, Baruk-Sal-Jassar? 

 El rei Hakkam-Mek sonreia malignament després de 
fer la pregunta, com si en la seva ment ja s’estigués pensant un pla 
intrigant. A la gran sala d’enormes balconades que donaven als 
jardins del palau, els cortesans asseguts en coixins de color carmesí, 
aprofitaven determinats moments per parlar amb unes altres dones 
que no eren les seves geloses esposes, les ballarines es movien en 
una dansa rítmica i uns instruments de corda d’uns prims ancians 
entonaven una melodia d’aspecte oriental. 

 I qui presidia l’escena era el monarca i, al seu costat 
hi era la seva muller, la qual em mirava ombríbol.lament mentre els 
seus dits de porcellana joguinejaven amb els arrissats i perfumats 
cabells del rei. 

 -T’he fet una pregunta... -digué el monarca amb 
fingida preocupació. 

 -Majestat -vaig respondre amablement-, el vi i les 
esveltes ballarines em deixen atordit. Però això no us contestava. Sí, 
m’agrada aquesta festa. Els aristòcrates d’Ak-Najur parlaven de la 
importància d’aquestes celebracions, encara que no entenc el motiu. 

 -Té la seva explicació. Kazia! Marxa’t un moment! 
Vull parlar amb l’estranger uns moments. 

 La dona va fer un gest de disgust i s’apropà a unes 
amigues que intentaven aconseguir l’atenció d’un jove governador 
de les províncies del sud. 

 -No és bella, Baruk-Sal-Jassar? -preguntà el rei-. Un 
dia et comentarè les divertides i boges nits d’amor amb Kazia. Per 
ella vaig manar que matessin a la meva primera muller i ara 
assassinaria a qualsevol home que li posés un dit a sobre. 

 Les serioses paraules de Hakkam alleugeraren en 
bona part els efectes d’aquell fort vi i vaig arribar a pensar que ell ja 
sabia la historia que hi havia entre la seva esposa i el nou general 
dels exèrcits tairkanis. 



 

 

 -Però jo t’ho contaré un altre dia -continuà el monarca 
després de buidar la seva copa daurada-. Ara t’explicaré per què 
estas aquí, estranger. Les teves recents victòries sobre les amazones 
m’han obligat a dipositar la meva confiança en una nova missió per 
a tú. Els tairkanis sempre hem estat un poble orgullós i dedicat a la 
guerra i al saqueig, per això els meus avanpassats aconseguiren 
aquesta riquesa i construïren aquest palau, i a les seves cambres 
subterrànies edificaren una enorme cripta, on descansen les mòmies 
de la meva antiga dinastia, els Kala-Sart. Potser és més vella que 
l’aparició de les mateixes amazones. Sí és cert, i no em mires amb 
ulls de sorpresa, estrager. 

 “Una llegenda que sovint canten els trobadors i que 
comenten els savis, parla del nostre origen. Fa molts segles, hagué 
una altra configuració terrestre, amb mars, oceans, regnes perduts i, 
entre ells, sobresortí l’imperi sarjani, dedicat a la nigromància. Un 
poderós terratrèmol canvià el panorama i uns escassos supervivents 
es van asseure a aquestes planures i nosaltres, els tairkanis, ens 
convertírem en descendents dels cruels sarjanis. 

 “Quan el rei Mat-kam IV repartí el seu país entre els 
seus dos fills, les ciutats d’Ak-Najur i Akmed conegueren aqueixa 
rivalitat comercial perquè es tranformaren en les capitals d’una 
nació dividida. Després, els nostres avantpassats intentaren 
reunificar-la, fins i tot provaren amb polítiques matrimonials, però 
fracassaren els bons projectes. Quan aparegueren les amazones, 
haguèrem d’ajudar-nos per rebutjar-les. 

 “Mat-kam morí en Akmed i deixà la seva espasa en la 
cripta del seu palau, i el seu fill mai la va retornar. Sabem que 
aqueixa arma té poders i que, si la posseièrem, aconseguiríem 
derrotar a aquestes dones bel.licoses, ja que els seus constants atacs 
acabaran per debilitar-nos.” 

 Escoltava amb atenció la llarga història que em 
contava el rei i vaig notar una feble tremolor en sentir el nom de 
Sarjania, aqueix maligne imperi que va sotmetre a uns altres 
pacífics regnes gràcies a la seva màgia negra i al seu nombrós 
exèrcit, i que una nit desaparegué per una monstruós terratrémol. En 
la meva època es començaven a descobrir restes arqueològiques que 
recordaven un passat d’horror i jo em trobava davant dels seus 
descendents, perduts en aquelles planures de mort. Els historiadors 
havien  d’acceptar les noves teories sobre un mític imperi, quan el 
sinistre bruixot Karalós intentava espantar les nacions veïnes amb la 
seva comitiva de resseques mòmies. Després d’acabar la meva 
copa, vaig parlar amb Hakkam: 

 -Però... Què pot fer una espasa vella contra un exèrcit 
d’amazones? 

 -Aqueix tema és el meu assumpte particular -va 
respondre el monarca amb un gest de menyspreu-. Tu has d’anar a 
Akmed, perdre’t a aqueixa cripta i sortir amb l’arma. 

 -Crec que es tracta d’una qüestió de temps. El nou 
capità de les tropes afirma que la ciutat caurà aviat. Ja porten cinc 
mesos de setge. 

 -Es mentida, estranger. Veig que les teves anteriors 
aventures no et fan més intel.ligent. Sembles innocent... 



 

 

 Les paraules del rei foren considerades com un insult 
per mí, però vaig calmar els meus alterats nervis. 

 -M’explicaré, valent Baruk-Sal-Jassar -digué Hakam 
immediatament per advertir el meu rostre indignat-. Els astuts 
bruixots de la ciutat s’encarregarien de fer desaparèixer l’esmentada 
arma i després se suïcidarien per tal de no dir sota tortura on hi és 
amagada. I això passaria quan prenguèssiu la capital. Abans de 
l’assalt definitiu, un guerrrer com tu, ha d’introduir-se a la ciutat i 
agafar l’espasa, surts d’allí i es dóna l’ordre d’atac i entreu a Akmed 
amb la desolació i la mort. 

 -Majestat -vaig interrompre-. I per això hem perdut 
tants homes en aquest estúpid setge? Era més fàcil robar l’acer sense 
que s’assabentessin els bruixots del temple. 

 -No sabíem fins el moment que els bruixots eren tan 
cecs en les seves creences i a més a més, encara no et coneixíem, per 
tant, al destituir a aquell general et vaig posar a tu immediatament 
perquè es veia que eres un expert als riscs. 

 -D’acord. Aniré i t’aconseguiré l’espasa si ho hi ha 
cap problema. La resta serà cosa teva com tu dius, però després de la 
meva missió, desitjaria un cavall amb molts queviures i aigua. Ah! I 
vull també un mapa detallat d’aquestes planures, perquè tornaré al 
meu país. 

 -Així... No et quedes amb nosaltres? No vols veure la 
futura derrota de les amazones? 

 -En realitat, Majestat, em fastiguegen les rivalitas 
entre pobles i només desitjo abandonar aquest lloc. 

 -Tindras les teves condicions, estranger -va cloure el 
rei, mentre s’omplia la copa de vi un altre cop.  

 En aquell instant s’escoltà el desagradable so d’una 
safata caiguda a terra amb les seves copes d’alcohol. Els presents es 
giraren a la mateixa direcció i veieren a la desgraciada Isondra que 
havia ensopegat. Algun havia posat per mig la seva cama i 
l’humilde noia va caure tacant-se amb el licor. Després se sentiren 
el ressó de les rialles de la dona del rei, que foren acompanyades per 
la resta d’aristòcrates. 

 -Pels antics déus de Tairkania! -exclamà Kazia 
mentre s’apropava a la cambrera-. Mai havia vist una esclava tan 
idiota. 

 La reina agafà els negres cabells d’Isondra i es 
disposava a castigar-la i a humiliar-la davant dels cortesans, el quals 
desitjaven uns escena d’aquest tipus per distreure’s i, abans de la 
tragèdia, em vaig interposar entre l’espantada cambrera i l’esposa 
del rei. 

 -Deixeu tranquil.la a Isondra, Majestat -vaig dir amb 
un somriure cínic-. Estic segur que això que ha pogut ocasionar 
aquesta noia, possiblemente sense voler, no sigui de tanta 
importància com per castigar-la davant de la gent. 



 

 

 Kazia obrí més els ulls, però es va callà davant del 
meu  rostre seriós, per tant va creure que era convenient deixar 
l’abundant cabellera de la noia. El silenci es formà entre el presents 
mentre la reina tornava al costat de Hakkam i Isondra desapareixia 
de la sumptuosa estança amb una barreja de diferents emocions. 

 Quan em dirigia a les meves habitacions, després de 
l’ensopida festa, vaig escoltar un gemec ofegat i, entre la foscor dels 
pasasdissos, vaig distingir una figura d’ivori que plorava. Es 
tractava de la cambrera i immediatament em vaig apropar a ella. Les 
meves mans secaren amb el meu mocador els seus ulls trists. 

 -Noble senyor -digué ella-. Us agraeixo la vostra 
intervenció, però ara us heu guanyat més enemics. La reina no us 
perdonarà mai el que haguèssiu donat la cara per mí. 

 -Kazia no s’atrevirà a fer-me mal ja que perdria 
massa en aquesta corrupta Cort -vaig contestar-. Però has de 
calmar-te ara, petita, si no és així, acabaras per caure malalta. 

 -Em van fer ensopegar en la festa -prosseguí la noia 
sense escoltar-me-. Fou Lacius, aqueix maleït aristòcrata que té 
moltes deutes de joc i que està arruïnat. De sobte em vaig veure a 
terra amb el vi, tacant-me. Després la reina avançà i... 

 Les ploralles de la noia es reprengueren i jo me la 
vaig portar a les meves habitacions on semblà calmar-se. 

 -Mira, petita -vaig dir després de tancar la porta de les 
meves cambres-. Demà al matí haig d’anar per a l’assalt final contra 
la ciutat d’Akmed i em sento molt cansat. Hi seré absent aquests 
dies, però quan torni, parlarem tu i jo. Ja t’he dit que no m’agrada 
aquest lloc, m’altera els nervis i desitjo tornar al meu llunyà regne. 
Aleshores... aleshores tu m’acompanyaras! 

 De sobte, una brillantor d’inextingible alegria semblà 
marcar els ulls de la meva amiga, la qual ràpidament m’ho agraí 
cobrint-me de petons les mans i deixant-les humides amb més 
llàgirmes. 

 -No, noia, això no -vaig dir-. Sóc un individu amb 
defectes com la resta de la gent, però en aquests moments desitjo la 
teva felicitat, la nostra felicitat. Ara has de tornar a les teves 
habitacions i esperar. 

 Isondra no pogué articular més paraules, ja que el seu 
cor no la deixava i abandonà la meva cambra amb un lleuger 
somriure d’esperança, i jo em vaig ajeure sobre el meu llit, mentre 
pensava en les posteriors incidències que m’esperaven sinistrament 
a Akmed. 

  * * * 



 

 

 Els cavalls feien els seus renills en aquell tranquil 
matí entre las planures, abans d’internar-nos en un lúgubre bosc. 
Em dirigia a la ciutat assetjada d’Akmed per acomplir l’encàrrec 
oficial del rei i ja havia traçat uns plans després d’esgotadores hores 
de discusions. M’acompanyaven dos poderosos soldats Marlok i 
Norlok-Sar. Es tractava de dos guerrers que, escollits pel mateix 
monarca, s’havien de convertir en la meva ombra mentre hi era a 
l’enfrontament. En realitat havia d’anar amb la resta de l’exèrcit o 
sol al campament base, però a l’últim instant l’enganyós Hakkam 
decidí donar-me a aquests dos individus com guardaespatlles. Les 
nostres armadures arrencaven raigs al sol del matí. 

 Ens aturàrem uns minuts per prendre un pobre 
esmorzar i sentírem el llunyà so d’unes trompetes. Quan vaig 
preguntar per allò, em contestaren que hi èrem a la terres del noble 
Lacius i que la seva principal diversió era la caça. Llançaven alguns 
cérvols i ells amb els seus amics i gossos salvatges es dedicaven a la 
persecució dels animals fins acorralar-los i matar-los. Vaig pensar al 
meu interior que el comte Lacius també tenia unes altres afeccions, 
com les desmesurades ganes del joc a la Cort i humiliar noies 
innocents en festes. 

 El soroll de les trompetes i llunyans lladrucs 
desaparegueren i quan una suau brisa començà a notar-se, 
aixecàrem l’improvisat campament i ens dirigírem a Akmed. 

 Per la nit vam entreveure una enorme vall envoltada 
d’unes imponents muntanyes i turons, que es rellevaven donant al 
paisatge un aspecte poc tranquil. Al seu centre es localitzava una 
ciutat emmurallada que destacava pel seu resplendent palau d’or, els 
seus edificis encara arrogants i columnes de fum que s’alçaven per 
damunt de les torturades teulades. A una distància prudent, es 
trobaven els efectius militars, petites fogueres, grans tendes de 
campanya, soldats vigilant i silencioses catapultes. Eren els atacants 
i allí dirigírem els nostres cansats animals. En arribar al campament, 
un jove oficial ens va rebre amb més soldats. 

 -Et saludem, general Baruk-Sal-Jassar -digué 
altivament-. Jo sóc el capità Yaal-Maj i estic esperant les vostres 
ordres per a l’atac definitiu. 

 Immediatament desmuntàrem i vaig ser conduït a una 
enorme tenda i allí, sota el foc d’unes febles torxes, ens vam asseure 
davant d’una àmplia taula que contenia el mapa de la ciutat i les 
seves diferents zones castigades, marcades amb un color vermell. 

 -Aquests llocs ja estan molt torturats -digué el capità-. 
En qüestió de poques hores Akmed caurà, noble senyor, i els seus 
tresors seran nostres. Hem pensat el matí per iniciar el darrer assalt. 

 -No dubto de la vostra tasca militar al combat, capità 
Yaal-Maj -vaig respondre molestament-. Però haig d’acomplir una 
missió important, un encàrrec fet pel mateix rei. 

 -Com dieu, general? Les ordres eren atacar la capital 
aviat i... 

 -Sí, noi, Akmed serà arrasada, si és la vostra major 
il.lusió, però abans haig d’introduïr-me en la capital per... 



 

 

 -De què es tracta? 

 -Es un assumpte personal del rei i ara no el puc dir. 

 -S’estan desobeint les ordres del nostre monarca, vos 
debeu ser un covard. A partir d’aquest moment jo prendré el 
comandament i vos quedareu arrestat fins que pogui parlar amb Sa 
Majestat. 

 Després de les paraules de l’ambiciós oficial, aquest 
desembeinà la seva espasa corva i jo també vaig fer el mateix. Tant 
els seus soldats com els meus no decidiren intervenir, la qual cosa 
m’ajudà a arreglar l’incident sol. D’una hàbil escomesa vaig 
desarmar al jove, el qual es llançà contra mí amb un punyal i després 
d’un violent cop, va caure a terra amb un fil de sang als seus llavis. 

 -Vos no prendreu el comandament de res, capità -vaig 
dir mentre tornava a baixar l’espasa a la baina-. No entenc la vostra 
estúpida reacció de rebel.lia quan jo sóc el general de les tropes 
Tairkanies, per decret reial. Si em desobeïu o espereu un canvi 
d’ordres, podeu acabar a les masmorres del palau per un consell de 
guerra o us veig de soldat en un lloc fronterer lluitant contra les 
amazones. 

 L’oficial es tranquil.litzà i fou ajudat pels seus 
guerrers per aixecar-se de terra. 

 -Podieu desfer els plans de Sa Majestat -vaig afegir-. 
Ara, netegeu-vos el vostre rostre i porteu-me un plànol del 
clavegueram de la ciutat assetjada. Ràpid! 

 Marlok es retirà amb els altres soldats i, després d’uns 
minuts d‘espera, tornà severament amb un mapa de la part 
subterrània de la ciutat, el qual es va posar sobre la taula. 

 -Bé, aquests túnels condueixen fins el mateix temple 
on fou enterrat el vell monarca amb la seva espasa -vaig comentar 
en un tranquil xiu-xiu davant de la incomprensió de l’oficial-. Jove 
Yaal-Maj, sense dubte somieu en pujar de categoria després de 
tantes setmanes de cansat setge. Feu el que us digui i parlaré bé de 
vos al rei! 

 -Què haig de fer, noble senyor? -preguntà ell amb 
menys arrogància. 

 -Demà al matí entraré per l’abertura d’una de les 
clavegueres i vos esperareu amb les vostres tropes preparades 
durant dues hores. Si no he tornat per aquest termini, inicieu l’assalt 
final. Ara voldria donar-me una bany i sopar. Pot ser el darrer dinar 
que faci, per tant procoreu que sigui bo. Després descansaré i demà 
veurem... 

 Els soldats baixaren el cap i abandonaren la tenda 
menys Marlok i Norlok-sar. 

 -Vosaltres dos podeu marxar també -vaig dir 
cansadament-, però no us allunyeu de la meva tenda. 

 -Us acompanyarem en aquesta missió, general? 
-preguntà Marlok. 



 

 

 -No, aquesta vegada haig d’acudir sol. 

 -Per què? Tenim ordres expresses de Sa Majestat per 
protegir-vos. 

 -M’estranya tanta bondat en el vostre intrigant rei, 
però repetixo que haig d’anar sol, un individu entre les ombres pot 
fer més coses que dos o tres, o fins i tot un exèrcit tairkani. 

 Els dos soldats es reverenciaren i abandonaren la 
tenda. Després d’uns minuts de pessimistes pensaments també vaig 
sortí per caminar entre el campament militar. Aleshores vaig alçar la 
vista aclaparadorament per mirar la ciutat llargament castigada i per 
contemplar els possibles perills que m’esperaven darrera d’aquells 
murs plens d’esquerdes. 

 Un repugnant olor inundava una de les sortides 
principals de les clavegueres a l’assetjada Akmed. L’aigua bruta 
queia en un fosc i fangós riu al voltant d’una petita rassa i allí em 
vaig aturar uns segons abans d’entrar a la reduïda abertura, perquè 
em feia la impresió de ser perseguit, una sensació que jo ja estava 
acostumat a notar a les meves anteriors aventures. En girar-me, no 
vaig veure res, per tant no havia de parar-me i em vaig endinsar en 
aquella cova feta per mans humanes. 

 Vaig avançar per un petit replà, humit i cobert en 
certs trams de relliscós fang i per això vaig caminar amb molta 
precaució mentre al costat, les fastigoses aigües sortien per aquell 
forat que ja em semblava llunyà. Amb una torxa prosseguí el meu 
recorregut d’inquietud. No portava més que la meva prima cota de 
malles i la meva espasa, ja que havia memoritzat el plànol del 
clavegueram i, en concret, el túnel que em traslladaria al temple. 

 El recorregut de la inseguritat es reprenia. De sobte 
vaig sentir el desagradable soroll d’una cosa que es lliscava per les 
negres aigües i la meva torxa il.luminà l’espatlla viscosa d’alguna 
bèstia formada entre la brutícia d’aquell món subterrani. 
Sortosament el monstre no m’atacà i, de fet, la meva difícil situació 
no em permetiria defensar-me gaire. 

 Aviat vaig entreveure unes escales metàl.liques que 
lògicamnet em portaven a un túnel que es trobava a sobre del meu 
cap. Vaig pujar per elles i vaig imaginar que hi era al temple 
d’Akmed, per tant les meves mans retiraren amb aclaparadors 
esforços la petita llosa que tapava aquella abertura. Havia sortit de 
les clavegueres per entrar en un altre abominable passadís. 

 Vaig revifar el foc de la torxa que ja s’estava 
consumint i em vaig internar per un llarg túnel fins parar a una 
enorme porta. La meva mà accionà lentament un ornament daurat i 
aquesta s’obrí sense problemes. Aleshores vaig entrar a una 
gegantesca sala d’estructura circular, il.luminada per la penombra 
d’uns grans llumeners. A les parets es localitzaven nínxols de 
mòmies que havien de contenir part dels avantpassats d’Akmed i, al 
centre de l’espantosa cambra, es trobava el sarcòfag del rei. Sobre la 
seva tapa de pedra de deliciosos baixrelleus hi era la poderosa 
espasa plena de joies. I el foc dels voltants m’obligà a veure la 
majestuosa figura d’una dona momificada, asseguda sobre un tron 
de marbre negre, que semblava mirar el cadàver del monarca. 



 

 

 En aquell intant em vaig disposar a recollir l’arma per 
marxar-me del lloc, ja que intuïa que havia de quedar poc temps per 
l’atac del capità. Aleshores  s’escoltà un fort soroll de passes. Vaig 
agafar la meva espasa i en girar-me, la sorpresa m’invadí perquè per 
la  porta  per on havia entrat aparegueren Marlok i Norlok amb els 
seus acers preparats. 

 -Us vaig dir que no m’acompanyèssiu, guerrers -vaig 
dir entre un xiu-xiu sever-. Però s’agraeix la vostra ajuda. Ja tenim 
el que volíem i ara hem de marxar de la mateixa manera d’aquest 
macabre lloc. 

 -Nosaltres ens anirem, però tu et quedaràs aquí, com 
aquests cadàvers. Oh, general del exèrcits tairkanis! -exclamà amb 
sorna Marlok. 

 -Quina bruta traició prepareu? 

 Després de la meva pregunta, vaig separar les meves 
cames i vaig alçà el meu nou acer com a senyal de defensa. Però jo 
temia més l’aparició de qualsevol bruixot del temple pels seus 
poders màgics.  

 -Un destacat personatge de la Cort d’Ak-Najur ens ha 
encarregat que et matem -digué Norlok cerimoniosament-. No 
sabem res més. Només comprenem que hem de portar aqueixa 
espasa que tens i cobrarem una recompensa que ens permetrà 
comprar terres i deixar el difícil art de la guerra. 

 -Qui em vol assassinar? -vaig preguntar intrigat. 

 -Això és el nostre assumpte personal -va cloure 
Marlok. 

 Aleshores els dos soldats aixecaren els seus acers i es 
disposaren a atarcar-me mentre jo preparava la meva defensa. De 
sobte, s’obrí la porta central de la sala i pel seu llindar aparegué un 
altiu encaputxat. 

 -Què voleu, estrangers? -preguntà l’individu sorprès-. 
Només la mort pot castigar a quins gossen entrar aquí. 

 El meu instint em deia que es tractava d’un fanàtic 
bruixot, els soldats van perdre el nervis i atacaren primer a ell. Amb 
això acceleraren la seva mort, ja que aquest alçà la mà ràpidament i 
una espurna brillant assolí els meus enemics. Un d’ells acabà 
carbonitzat i l’altre va caure moribund sobre l’enllosat sòl. Sabia 
que la següent víctima seria jo i, abans que el màgic alcés un altre 
cop el seu braç, la mateixa espasa que ells protegien en aquella 
tomba fou llançada per la meva mà. S’escoltà un crit d’agonia i 
l‘encaputxat va caure mort amb el pit travessat per l’esmolada fulla. 
Amb passes lentes em vaig apropar a ell per arrencar l’arma. A 
continuació s’escoltà el lament de dolor de Norlok i em vaig posar 
al seu costat. 

 -T’estas morint, soldat -vaig dir-, però abans digue’m 
el nom de qui ha decidit assassinar-me. 

 -Apropa’t més i ho sabras, estranger  -respongué amb 
dificultat. 



 

 

 En fer-lo, el seu punyal brillava per enfonsar-lo al 
meu coll, però la meva mà aturà la seva escomesa agafant el seu 
braç. 

 -Vosaltres, els taikanis, sou uns traïdors fins a la fi! 
-vaig exclamar. 

 En aquell instant Norlok no pogué escoltar les meves 
paraules perquè havia mort i amb ell l’esperança de saber qui 
desitjava la meva desaparició. Allò no m’estranyava ja que a la Cort 
d’Ak-Najur qualsevol volia la perdició de l’altre per tenir més 
prestigi. 

 Certes coses s’arreglaven per si soles, pensava; el 
mateix bruixot s’havia encarregat d’matar a dos enemics i ara jo 
havia d’abandonar la cripta pel mateix camí. Em vaig mostrar massa 
confiat als primers moments ja que la porta que conduïa al 
clavegueram hi era tancada i no es podia obrir des de dins. Només 
em quedava una sortida i era el llindar pel qual havia entrat el 
màgic. Així, amb la meva nova espasa em vaig internar pels 
múltiples passadissos i cambres perdudes mentre la suor es lliscava 
per la meva cota de malles. 

 Se sentien unes lúgubres murmuracions i em vaig 
amagar endarrera d’unes àmplies columnes de marbre per poder 
veure un seguici format pels màgics de la mateixa ordre, que es 
dirigia sense dubte a la cripta, de la qual jo havia sortit. Quan 
descobriren els cossos sense vida i el robatori de l’acer, s’inicià una 
veritable matança. I quedava menys temps ja que abans de mitja 
hora, el capità Yaal-Maj havia de donar l’ordre d’atac igualment. 

 S’escoltaren uns crits horribles i començaren la meva 
busca, el termini de temps s’esgotà i les trompetes de guerra sonaren 
des de les torres del palau i les muralles. Avisaren el nou assalt dels 
soldats taikanis.  

 En aquell instant havia pres uns minuts de descans als 
estables del temple i, quan vaig sortir al carrer, em vaig perdre entre 
la gentada assetjada. Em veia entre les víctimes, entre les dones 
desesperades amb els seus fills, entre els escassos soldats que 
intentaven defensar les seves febles posicions. No vaig atacar a 
ningú, però els tairkanis escalaren els murs i obriren una esquerda, 
es produí una veritable matança. La sang tacava les pedres dels 
desgastats paviments, les espases s’alçaren de nou... la destrucció... 
el suïdici del rei de la ciutat... 

 Al matí terminà el cruel combat i el capità m’ensenyà 
la llarga filera de presoners, dones, nens, ancians i pocs joves. 

 -Quan desitgeu, general, podem passar al seu 
extermini -digué venjativament l’oficial. 

 -No -vaig negar d’una manera seriosa davant de la 
perplexitat del militars i els presoners-. Doneu-los queviures i que 
abandonin immediatament aquests llocs. Perdono la vida als 
vençuts. 

 -Però noble senyor, el rei... 



 

 

 -Sa Majestat només volia aquesta espasa que ara tinc. 
Repeteixo que aquesta gent quedi en llibertat i que els soldats no 
prenguin venjança contra ells. Obeiu! 

 L’estúpid capità  es queria recrear amb una altra 
matança i queixant-se, acceptà la meva ordre, sabent que després a 
la Cort em buscaria més enemics. Ara regresaria a Ak-Najur per 
preguntar qui era el meu asssassí i per abandonar la repugnant ciutat 
en companyia d’Isondra, potser l’única persona de caràcter generós 
que hi havia en aqueix regne d’injustícies. 

  * * * 

 La desfilada era imponent. A la Gran Avinguda dels 
Xacals, que conduïa directament a les escales del palau d’Ak-Najur 
tenia lloc la triomfal celebració de les tropes tairkanies sota les 
atentes mirades del rei Hakkam i de les meves sobre un ampli 
empostissat de pedra. La caiguda d’Akmed era elogiada per 
l’enfervorida gentada que llançava pols daurada sota els cascs dels 
corsers. 

 Primer desfilava la Cavalleria Carmesí, amb els seus 
soldats de vermelloses armadures i les seves allargades llances. 
Després seguia el curs una orgullosa comitiva d’arquers i guerrers, 
alguns tenien els rostres visiblement cansats per les penúries dels 
darrers dies. Així es tancava la primera part de la desfilada. 
Posterioment es tornà a iniciar amb l’aparició dels mercenaris i els 
“zanakos”, una ordre d’espadatxins experts, que sovint eren cridats 
pel rei per protegir-lo als moments difícils, ja que al tron de 
Tairkania les amenaces eren normals. 

 Mentre la cerimònia prosseguia, el monarca em parlà: 

 -Baruk-Sal-Jassar! Veieu l’orgull del nostre regne! 

 -Sí -vaig respondre-, però sincerament, no desitjo 
quedar-me gaire temps al vostre país. Ja teniu l’espasa i la ciutat 
d’Akmed reduïda a cendres. Què més voleu? 

 -Desitjava tenir els presoners -respongué el rei amb 
una lleugera mirada de seriositat-. Per què quedaren en llibertat? 
Necessitem esclaus i... 

 -Majestat, aquelles gents lluitaren heroicament per 
defensar allò que era seu i jo no prenc venjança sobre un grapat de 
vençuts, sense forces per aixecar una espasa. 

 -No m’ha agradat aqueix gest de generositat. Es un 
luxe que no ens podem permetre a Taikania.  

 -A mi no m’agrada la política del vostre regne i per 
això desitjo marxar-me. Ja m’he entretingut massa aquests dies per 
que anés com a general tairkani a aquesta desfilada. 

 -La vostra arrogància és estúpida i us pot costar cara. 



 

 

 -Majestat, si volguéssiu matar-me ara, només 
aconseguiríeu una revolta popular i la vostra perdició, ja que aquí 
em consideren com un heroi per destruir una ciutat i arrasar-la per 
una espasa, per uns motius que encara desconec i que en realitat no 
m’interessen. 

 -Es certa una cosa, amic, i és la possibilitat de 
convertir-te en algun personatge important. Potser un dia podries 
derrocar-me i proclamar-te... bé... amb una mica de valor... 
Haguèssiu estat rei! Podrieu prendre com a esposa a Kazia. 

 Després d’aquelles paraules, el monarca es va riure 
amb sorna i el meu caràcter es cansà pels seus verinosos comentaris. 

 -O potser preferiu a aqueixa cambrera, carregada 
d’humilitat, a la qual vau defensar a aquella festa? - preguntà 
Hakkam amb el mateix to de veu. 

 -Com veiu que no hi secrets en aquesta Cort, us diré 
que em vull marxar amb Isondrs lluny d’aquí i començar una nova 
vida al meu regne. Es el que faré... si no m’assassinen abans... 

 -Sí, estranger. M’han arribat a les meves oïdes que els 
fidels Marlok i Norlok us intentaren matar a les mateixes criptes 
d’Akmed, pensava que eren persones de confiança i que vigilarien 
la vostra seguretat. 

 -Malauradament no ha estat així i, a més a més, 
segueixo sense saber el nom del meu criminal o dels meus possibles 
criminals. 

 -Tranquil, Baruk, he manat buscar a la meva policia 
secreta, el Arkezs, per que localitzin als suposats assassins. 

 -Qui ho vol fer, és perquè té por,  no vol que acabi 
amb el seu poder. 

 Amb aquelles ombríbol.les paraules, vaig terminar la 
meva conversa amb el monarca i vaig continuar veient la desfilada. 
Aleshores els meus sentits notaren com si uns ulls misteriosos em 
miressin i vaig veure entre les donzelles de l’empostissat a Isondra, 
però no es trobava entre les altres dones l’esposa el rei. 

 Quan va cloure la celebració, vaig deixar l’àmplia 
avinguda amb un grup de soldats que des d’aquell instant es 
trobaven per protegir la meva vida i ens dirigírem al palau per un 
altre camí. En arribar a les meves habitacions, em vaig ajeure 
mentre dos guerrers vigilaven la porta. Després un d’ells l’obrí per 
fer entrar a Isondra. La noia i jo començàrem a parlar de la nostra 
situació. En realitat ella desitjava marxar, però jo volia saber el nom 
del meu assassí. 

 -Ha de ser així -deia insistentment a la meva nova 
amiga-. Si abandonem aquest lloc, el criminal manarà que ens 
busqui i abans de deixar les planures ens matarà als dos. Però ... 
Com saber-ho? 

 En aquell instant els ulls de la noia tingueren una 
brillantor fugaç. 



 

 

 -La gent d’Ak-Najur afirma amb certa por que al bosc 
hi ha la cabana del vell bruixot Arkaús -comentà ella-. Diuen que és 
molt savi i que practica la màgia blanca. No vol saber res del 
poderosos i malignes màgics. Pots anar per parlar amb ell i 
preguntar-li què passa. 

 Davant d’aquelles paraules, Isondra sabia que abans 
de la sortida del sol, abans de despertar-se ella, jo ja em dirigiria 
amb el meu cavall a la casa de l’ancià. 

 

  * * * 

 -Estranger! Si ets un home prudent, no acudeixis a la 
cabana d’Arkaús. 

 Les paraules del camperol em deixaren amb certa 
sorpresa. El seu rostre arrugat per l’imparable pas dels anys 
mostrava una desconfiança constant, després de preguntar-li on es 
trobava la seva enigmàtica llar. L’ancià es dirigia a la seva terra per 
treballar-la i jo anava a veure al bruixot per consultar uns assumptes 
delicats en aquell gris matí. 

 -La teva reacció em causa perplexitat, amic, -vaig 
contestar fatigosament mentre calmava el meu cavall-. Es diu que és 
un home que practica la màgia blanca i que dóna bons consells a la 
gent amb problemes... 

 -Però es murmura que també és un ser cruel i pocs 
han aconseguit sortir del seu bosc amb vida -continuà el camperol-. 
A més a més... 

 El rostre de l’ancià semblava empal.lidir i es notava a 
les seves seques mans una forta tremolor. 

 -Què et passa, amic? -vaig preguntar bocabadat-. Què 
em volies dir? 

 -També es pot veure pel bosc a les darreres setmanes 
una formosa dama i quins han estat amb ella mai tornen a les seves 
llars -afegí el vell. 

 -El panorama que em descrius no es gaire 
esperançador, però si visquessis a la Cort d’Ak-Najur amb els seus 
inesperats perills, pensaries que les llegendes d’aquest paratge són 
contes per espantar els nens. 

 Vaig esperonar la meva muntura per acomiadar-me 
del camperol i donar-li unes monedes d’or per la seva escassa 
informació. 

 -Ves amb comte, jo ja t’he avisat -repetí el vell des de 
la llunyania. 



 

 

 Però el meu cavall ja s’havia internat decididament 
per aquell espès bosc de sinistres roures i, després d’una hora de 
camí, em vaig sentir estranyament fatigat i vaig baixar de l’animal. 
En canvi el meu corser es notava nerviós. Aleshores s’escoltà el 
renill d’un altre cavall, que malgrat es trobés a molta distància, em 
deia que algun m’havia estat seguint des de la meva sortida de la 
capital. Així, les meves sospites eren certes i amb la meva espasa 
desembeinada em vaig quedar quiet endarrera d’uns matoll alts, 
esperant l’arribada del perseguidor i deixant el cavall com a 
esquerp. 

 Semblava que ningú s’apropava i quan pensava 
reprendre el meu trajecte, vaig escoltar un remor de passes. La meva 
vista s’alçà per observar entre la regnant vegetació, la figura alta i 
esvelta d’una bonica dona, coberta per una àmplia túnica de color 
blanc. Vaig sortir al seu pas amb el meu acer i ella no semblà 
mostrar cap sorpresa. 

 -Qui ets i per què em persegueixes? -vaig preguntar 
en to de amenaça. 

 La dona en canvi demostrà certa tranquil.litat en las 
sevas paraules. 

 -Encara que t’ho digués, no em creuries, estranger i, a 
més a més, no et perseguia -respongué ella-. Es el primer cop que et 
veig, però esperava aquesta retrobada feia setmanes. Pels antics 
déus! He estat en un regne fosc i fred als darrers segles i per fi he 
despertat per... parlar-te. 

 -No m’agrada la gent que s’explica amb enigmes 
-vaig continuar mentre baixava la meva espasa-, però dones la 
semblança d’una persona pacífica. 

 -Comprenc que et mostris escèptic, estranger. Jo 
també ho estaria si visqués a la Cort d’Ak-Najur. No et desanimis, el 
teu esforç ha tingut la seva compensació, ja que estic parlant davant 
de Baruk-Sal-Jassar. 

 -No t’he vist abans pel palau, pero observo que tu 
saps moltes històries sobre mí. D’on vens, noia? 

 -Ja t’he dit abans que encara que t’ho expliqués no em 
creuries. 

 -Si ets una de les amazones de Mirina, no tindras 
temps de cridar a les teves companyes i riure’t. 

 -No pertanyo al poble de les donzelles guerreres, però 
sé que mitjançant enganys, la cruel Mirina t‘ha arrosegat fins aquest 
regne perdut després de patir veritables vicissituts en aquells túnels. 

 -Com ho saps? 

 La meva pregunta en realitat era una solemne 
estupidesa ja que sabia que no anava a trobar de moment cap 
resposta. 



 

 

 -La vida t’ha tractat durament, estranger d’Occident i 
el Destí t’ha portat fins aquestes planures d’enveges i desolació 
-prosseguí la donzella-. Però com un bon guerrer, també tindras les 
teves compensacions. No t’enfonsis ara, quan podras aconseguir el 
tron, el difícil tron de Tairkania. 

 -Què estas dient, noia? -vaig preguntar bocabadat-. 
La meva única ambició es saber qui em vol asassinar per venjar-me 
i marxar d’aquí amb la meva amiga Isondra. 

 -No vull ser pessimista, però el futur amb la teva 
estimada no serà feliç. 

 -Pots veure’l? 

 -No desitjo avançar els esdeveniments perquè 
aleshores els altres déus em castigarien. Et faig un advertiment, 
quan ella i tu comenceu una nova etapa en la vostra vida, la perdràs 
cruelment, però tindràs per uns mesos el record de la seva felicitat, 
dels seus dolços sentiments, mentre tu ets rei de Taikkania. 

 -No desitjo robar la corona al maleït Hakkam. 

 -No te n’aniras tan fàcilment com suposes. Els 
invisibles lligams del Destí t’obligaran a romandre aquí durant uns 
mesos. 

 -No vull saber el futur sense viure el present. Sembla 
que hi ha bones intencions a les teves paraules, dona, però aviat 
arribarà el migdia i Isondra es preocuparà per la meva absència. 
Digue’m on hi és la cabana d’Arkaús. 

 -L’impuls i el valor a l’aventura són els dos pilars que 
et suporten, estrager occidental. Segueix el camí marcat per unes 
roques blanques i trobaràs la casa del bruixot. El vell et dirà quins 
pretenen la teva ràpida fi. 

 Així va clorue la dona la seva estranya conversa i 
tranquil.lament continuà la seva ruta amb pas ferm i silenciós per 
aquell bosc fins desaparèixer a l’espessor com una blanca flama en 
la foscor. 

 I mentre ella s’allunyava del lloc, vaig tenir son i vaig 
decidir ajeure’m sota un arbre per uns moments. El meu cavall 
s’apropà a mí i aqueixa imatge fou la darrera que vaig veure abans 
de submergir-me en el somni dels records. I aleshores un allau 
d’experiències passades iniciaren la seva desfilada per la meva ment 
cansada. Em veia com un mercenari àrab, després com cavalcava 
sobre un dromedari quan vaig estar unes setmanes com a cap tuareg. 
Posterioment recordava la meva estada entre diferents tribus àrabs 
que buscaven un líder de ferro per unir-los, per lluitar contra una 
poderosa secta de turcs. I sota aquella tenda de campanya en mig del 
desert de Yemen, parlàrem d’aqueix tractat que assegurava el meu 
poder per uns mesos. 



 

 

 Després a la regnant foscor sonaven uns trets, em 
trobava amb uns llogarrencs orientals per defensar-los dels atacs 
d’un bandits del Mekong. Tot seguit em veia en un perdut palau de 
marbre d’Indoxina danvant d’una bonica princesa d’ulls esquinçats. 
Em barallava contra uns sectaris hindús per protegir al governador 
de Rampur a canvi d’unes monedes. Després vaig evitar els 
abominables plans d’un mercenari d’Iran, el qual tenia al seu poder 
un gas que, un cop llançat pels seus avions sobre homes i dones, es 
convertien en despulles. Vaig entrar amb un grup d’homes 
desesperats a la seva base militar i cremarem aquell lloc. A 
continuació enterràrem en una fossa profunda els dipòsits del maleït 
gas. 

 Al final recordava les darreres aventures viscudes, 
com vaig conèixer a Elisenda, l’estranya expedició, els problemes 
viscuts a les voltes subterrànies i la meva arribada ombríbol.la a 
Amazonia i a Taikania, entre els cortesans envejosos i una cambrera 
d’agradables sentiments. 

 Aleshores em vaig despertar i en breus segons el meu 
acer ja era desembeinat com si es notés un atac per sorpresa. No era 
així, ja que el paratge es mantenia tranquil entre una suau brisa. El 
sol marcava l’arribada del migdia i, abans de muntar-me sobre el 
corser, vaig entreveure aqueix camí de roques blanques que 
curiosament no havia observat al seu moment. Amb pas lent el 
cavall i jo avançàrem i ens apropàrem a una cabana de fusta i fang. 
El meu puny golpejà suament la gruixuda porta de fusta negra i una 
veu gastada digué que entrés. Quan ho vaig fer, vaig observar un 
ancià encaputxat, assegut al costat d’una xemeneia i només els seus 
ulls estranyement allargats podien rivalitzar amb les flames per la 
seva sinistra brillantor. 

 -Pren seient, Baruk-Sal-Jassar, general dels exèrcits 
tairkanis -digué el màgic amb calma. 

 -Sembla que el meu nom és prou conegut -vaig 
contestar amb un gest de disgust al meu rostre per comprovar com 
certes persones jugaven amb ventatge. 

 -No t’has d’espantar, guerrer, perquè per a Arkaús no 
existeixen els secrets, he vist el teu passat i ara contemplarem el teu 
futur. 

 Després d’aquelles paraules, el foc es revifà 
misteriosament. 

 -A la Cort d’Ak-Najur certa persona o persones 
desitgen la meva mort -vaig parlà-. Voldria saber quins són, ja que 
no només perilla la meva vida, també tinc una amiga amb un 
situació difícil. 

 -Mira... -digué el vell-. Veig  a través del fum de la 
meva mil.lenària xemeneia que ets un gran aventurer i al teu món 
has recorregut diferents regnes. La teva vida està plena d’emocions i 
riscs. De fet, abans has somiat amb això, quan t’ha deixat la dama 
del bosc. 

 -Esbrines tant el present com el futur però ja saps 
perquè hi sóc aquí. 



 

 

 -No vagis tan ràpid, estranger occidental. No es tracta 
d’una persona, són moltes. I no és fàcil com sembla. Veig que dos 
guerrers ja intentaren matar-te quan intervingueres al setge final 
d’Akmed, un altre trist episodi per a la deshonra i decadent història 
del nostre regne. 

 -Aqueixos individus no arribaren mai a dir-me qui els 
havia pagat per... 

 -Bé -interrompí Arkaús-. Pel fum distingeixo 
diferents siluetes. Qui t’imagines que pot ser? 

 -No tinc els teus extraordinaris poders. Només veig 
fum i res més -vaig contestar. 

 -Els teus asassins són el rei Hakkam i la seva esposa, 
que era abans la teva amant. Però és el monarca qui desitja matar-te 
ràpidament, ja que el teu prestigi ha augmentat després de la teva 
recent victòria sobre Akmed i té por, pensa que en qualsevol 
moment amb uns nobles envejosos i l’exèrcit, que confia cegament 
en tu, l’allunyis del seu tron. Precisament distingeixo més enemics, 
entre els aristòcrates, que lògicament són partidaris del seu rei. A 
més a més, planegen enverinar-te el dinar i el vi en una festa que 
pensen preparar properament. 

 Els meus ulls brillaren per aquells noms, malgrat no 
m’extranyés aquella situació. 

 -No tindran temps d’organitzar aqueixa bonica 
celebració -vaig contestar amb les meves mans tancades-. Abans 
tallaré el coll de Hakkam. 

 -Ves amb compte, estranger, no et serà tan fàcil com 
suposes. El monarca de Tairkania té a la seva Guàrdia Persona 
formada pels Soldats Carmesís i alguns “zanakos”, que el 
protegeixen dia i nit. Són uns guadaespatlles experimentats en llargs 
anys de combats, No jugues amb ventatge, ells ja saben que has 
vingut a veure’m. Algun, un genet concretament, t’ha seguit abans 
pel bosc, però en aparèixer la dama, el teu misteriós perseguidor ha 
fugit. Potser les llegendes fantàstiques d’aquest paratge hagin 
espantat el seu valor. 

 -Així, els meus moviments són vigilats... 

 -Des del primer moment al qual trepitjares amb les 
teves botes l’enjoiat tron de Tairkania. 

 -Digue’m ancià. Per què el rei desitjava dominar amb 
tanta ansietat una poderosa espasa, tancada a Akmed, fins l’extrem 
d’arrasar-la? 

 -Aqueix acer donarà força a un important guerrer que 
lluitará contra un heroi escollit contra les amazones. Hakkam espera 
derrotar mitjançant aqueix combat a aquesta civilitació. 

 -No entenc res. 

 -Ja ho sabras quan les circumstàncies de la vida et 
converteixin en rei de Tairkania. 



 

 

 Els meu ulls es tornaren a encendre per escoltat 
aquelles paraules que ja sonaven en un to de sorna, poc agradable 
per a les meves oïdes. 

 -He escoltat aqueixa expressió abans en boca de la 
dama del bosc -vaig dir-. No em crec res perquè entre altres coses jo 
només sóc un aventurer i, una persona d’idees impulssives mai pot 
ser el monarca  d’una nació que a més a més està en decadència. 

 -El teu Destí serà governar per uns mesos aquest 
extens regne i conviuras en pau amb les amazones -seguí el bruixot. 

 -I tornaré al meu regne, amb la meva amiga Isondra? 

 -Tornaras al teu món però sense ella. 

 Les meves mans es tancaren un altre cop. 

 -Per què? -vaig preguntar amb fúria. 

 -Malauradament ella no marxarà amb tu i no puc 
dir-te res més perquè de fet ja t’he dit prou en contar-te quins eren 
els teu assassins. 

 Vaig baixar la vista per uns instants, sentint-me 
molest. 

 -Tinc por de parlar perquè temo als déus, com la 
dama del bosc, amb la qual t’has trobat abans -afegí el bruixot. 

 -I quin es aqueixa dona? -vaig preguntar 
cansadament. 

 -També ho sabras al seu degut temps, amic, però de 
moment, ella m’ha demanat que posi silenci als meus llavis pel que 
fa a aquest tema. 

 En veure que no podia treure res de l’astut vell, em 
vaig aixecar del meu seient per deixar la cabana. Abans d’obrir la 
porta, la meva mà s’allargà amb unes monedes sobre una taula de 
l’estança. 

 -Arkaús no desitja el brut or de les arques tairkanies 
-digué el vell-. Porte’l ara mateix ja que pot ser pres com un insult i 
certes qualitats de la meva màgia no t’agradarien. El meu millor 
pagament es veure com es desenvolupen els fets que he predit. 

 -Adéu, ancià -em vaig acomiadar-. Si sóc rei algun 
dia ja em recordaré de tú. 

 Aquelles paraules foren dites amb certa ironia. 

 -Preocupa’t més de la seguretat de la teva amiga 
Isondra, ja que també té els seus fastigosos rivals. Adéu, estranger 
-va cloure ombríbol.lament Arkaús. 



 

 

 Vaig recollir l’or per amagar-lo de nou a la meva 
petita bossa de cuir. Tot seguit vaig abandonar la cabana i fora 
m’esperava el meu impacient corser, quan la tarda ja començava a 
notar-se sobre les espesses copes dels roures d’aquell misteriós 
bosc. Em vaig muntar sobre el meu cavall i vaig abandonar el camí 
per dirigir-me al palau, on segurament ja m’estaria esperant el 
covard rei de Taikania. 

 La meva muntura arribà fatigada a la capital i un 
sinistre vespre, vermellós com la sang d’oblidades morts, queia 
sobre les arrogant muralles d’Ak-Najur. Mentre els espantats 
majordoms portaven el cavall als estables, em vaig dirigir com un 
vent furiós a la sala del tron. La gent que es passejava pel pati 
d’armes i els cortesans dels passadissos murmuraven entre ells ja 
que es temien un final fatal. 

 Així, al meu irònic camí al tron, no em vaig trobar cap 
enemic i en arribar i obrir la porta, m’esperaven els vint Soldats 
Carmesís, un rei descansat com un gegantesc gat, una somrient 
Kazia i un parell de guerrers orientals que mantenien encadenada a 
la meva amiga Isondra. 

 -Has tornat molt aviat, Baruk-Sal-Jassar! -exclamà 
Hakkam sarcàsticament-. Pero com pots veure, ja t’esperàvem. Oh 
General dels exèrcits tairkanis! 

 -Deixeu lliure a la meva estimada i parlarem! -vaig 
respondre acceleradament-. No vull el teu or ni el teu tron, ni les 
teves repugnants joies... Només vull fugir amb ella. 

 -Massa tard, amic. Haig de matar-te ara per evitar 
problemes. La meva dolça esposa Kazia s’havia convertit en la teva 
amant i jo ho vaig saber unes setmanes més tard, quan un aristòcrata 
decidí parlar gràcies al meu or. Però havia d’esperar a que tornessis 
victoriós amb l’espasa d’Akmed perquè sabia que un guerrer 
valerós com tu podria arribar a l’objectiu que tenia traçat. Però la 
pèrdua dels millors guerrers, i les morts de Marlok i Norlok-Sar, 
encarregats en missions especials, fracassaren. I abans eren uns cecs 
“zanakos” que sortien triomfals dels seus assumptes. Quan vas estar 
a la ciutat assetjada, vaig torturar a Kazia i em contà els detalls de la 
seva infidelitat. Però vaig confiar en ella de nou i fou la que et seguí 
per veure com et dirigies a la casa d’Arkaús, el qual t’ha revelat les 
seves sinistres prediccions que avui espero trencar. 

 -Escolta, oh rei de Tairkania -vaig dir mentre treia el 
meu acer-. Abans no cobdiciava el teu decadent tron i ara amb les 
teves amenaces i rialles ho aconseguiré. 

 Amb un gest, el monarca ordenà als guàrdies que 
m’ataquessin, però abans que ells portessin els seus arcs i llances, jo 
ja m’havia llançat contra els guerrers com un lleó salvatge i la meva 
espasa realitzà els primers i sagnants talls. Als primers moments el 
rei semblava riure’s per les meves salvatges escomeses i els valor 
dels seus soldats, però en veure que ells anaven queient i jo només 
tenia petites ferides, començà a espantar-se. Kazia també tremolava. 
La meva fulla anava esquinçant les costelles i cuirasses dels 
guerrers i aquests s’anaven amuntegant al voltant amb crits mortals 
i gemecs de dolor, però una vegada més, la vermella fúria del 
combat m’havia dominat i no em podia detenir. 



 

 

 Davant del meu imparable avanç fins a les escales del 
tron, el rei manà que els dos orientals, que subjectaven a la meva 
amiga, em matessin, però aquests veien la partida perduda i 
immediatament es marxaren de la sala del tron. 

 Els soldats defensors del rei, fins els fidels “zanakos” 
havien caigut i jo sagnava per lleugeres ferides. Hakkam digué que 
jugaria la seva darrera carta i s’apropà amb un punyal desembeinat a 
Isondra, i jo, veient que l’utiliztaria com a rehén, el meu ganivet 
vermell s’alçà per llançar-lo. El monarca va fer el seu darrer crit 
ofegat i va caure rodolant als peus de la meva amiga amb el coll 
travessat. 

 Mentre Kazia s’agenollava davant del cadàver de Sa 
Majestat, en un to de figurada compasió Isondra m’abraçà i la seva 
túnica blava es tacà de la sang dels meus enemics. 

 En aquell instant entraren més soldats i es quedaren 
bocabadats per la matança que en pocs minuts s’havia desenvolupat 
en la cambra del tron. I amb un gest cerimoniós, davant de la meva 
sorpresa amiga i els nous súbdits que m‘esperaven, en vaig ajupir 
per recollir la corona de Hakkam, la qual havia caigut rodolant 
sobre l’enllosat sól. Me la vaig posar sobre el meu cap i tot seguit la 
gent m’aclamà com el nou rei de Tairkania. Aquells soldats 
preferien tenir a un nou monarca abans d’enfrontar-se entre ells per 
aconseguir un altre candidat. Així m’ho afirmaren uns savis 
consellers de la Cort dies després, per això no protestaren quan en 
aquell vespre em vaig asseure al seu tron. 

 Pel temor a les guerres civils al regne, als següents 
dies es celebrà la meva fastuosa coronació al palau reial. No podia 
creure’m aquests esdeveniments ara en un país perdut a finals del 
segle XX. 

 Lògicament vaig reservar sempre temps a la meva 
fidel Isondra, la qual s’anava a convertir en la meva futura esposa i 
reina davant dels envejosos ulls de la cruel Kazia. Fou una de les 
meves majors errades quan vaig pujar al poder, no havia de 
deixar-la lliure a la Cort, havia de manar-la al seu desterrament i 
d’aquesta equivocació, vingueren els posteriors problemes. 

 Mentre a la sala del tron, vaig començar a regnar i a 
escoltar des de les protestes d’un senzill mercader, fins les súpliques 
d’un camperol. Vaig intentar governar d’una manera pacífica i els 
escribes portaven documents que jo havia de signar i, tal i com 
manava la tradició tairkania amb orígens sarjanis, deia abans de 
posar el segell reial: 

 -Pel poble, jo decreto! 

 

               NOTA FINAL  

 El reporter Antoni Segura continuava entrevistant a 
l’aventurer Miquel Esteve, el qual es veia visiblement cansat. 
Portaven així quatre dies, amb breus moments de descans, però el 
que havia regnat sobre una nació perduda i inexistent als actuals 
mapes volia prosseguir el seu relat. 



 

 

 -Si ho desitja, Sr. Esteve, podem deixar-lo per demà 
-suggerí el periodista. 

 -No vull acabar aviat la meva narració, que tothom 
conegui la fi -respongué l’aventurer-. Ja en queda poc, molt poc... 

 I continuà encara que es notés un to fatigós i desitjós 
de suprimir detalls. 

 -Vaig governar amb el nom de Baruk-Sal-Jassar I, el 
Magnífic, em vaig casar amb Isondra i ja esperàvem un fill. “Llarga 
vida a l‘hereu” cridava la gent i ara recordo aquells clams com una 
ironia. Però quedava pendent el combat del nostre guerrer tairkani 
amb l’espasa d’Akmed i l’heroi escollit per les amazones. El lloc 
fou l’abisme de Sak-Jal i lluitaren sobre un tronc gruixut que servia 
de pont en la gegantesca esquerda. Després hagué un terratrèmol 
que durà uns segons i els soldats caigueren. I del fons sorgí una 
flamarada. Es tractava de la deessa Artemisa, la mateixa dona que 
castigà a Mirina a errar al nostre món. I haig d’afegir que era la 
mateixa dama que havia conegut al bosc abans de entrevistar-me 
amb el bruixot Arkaús. Havia fugit de la seva presó de gel i 
arrogantment castigà de nou a la noia per tornar amb la seva maldat. 
Volgué que els tairkanis i amazones visquessin en pau i de fet 
s’anava a iniciar una nova etapa en aquelles planures. 

 -I què passà amb la seva reina? -preguntà el Sr. 
Segura. 

 -Mirina va perdre els nervis i, abans de rebre un altre 
càstig, esperonà la seva muntura i s’allunyà del paratge davant de la 
nostra sorpresa. Intentava saltar l’esquerda per la distància més 
curta, però la calculà malament i tant l’animal com ella foren negats 
per l’abisme. Aleshores Artemisa desaparegué transformant-se de 
nou en una flamarada blanca i com un llampec abandonà el paratge. 
Cada poble tornà a les seves respectives ciutats. 

 -Què passà posteriorment? 

 -Abans de deixar el meu regne, els esdeveniments es 
precipitaren. Les amazones escolliren a una nova reina que 
semblava governar amb saviesa, però a Tairkania començà el final i 
foren els maleïts aristòcrates quins acceleraven la meva marxa i les 
posteriors guerres civils. 

 -Es pot explicar millor? 

 -Sí, al segon mes d’embaràs de la meva dona, es 
produí la tragèdia. Com ja he dit abans havia de desterrar a Kazia i 
ara ella es convertí en un instrument dels nobles que veien com sus 
terres anaven a ser repartides entre els camperols per un proper 
decret. 

 “Una nit a la Biblioteca Reial em vaig quedar llegint 
les poesies d’un trobador que es deia Júrak l’errant. Isondra fou 
cridada per un majordom de Kazia i l’acompanyà fins les mateixes 
cambres d’aquella dona sense saber-ho jo. 



 

 

 “Passà una hora i els soldats em buscaven mentre 
sonaven els corns d’alarma pel palau. El vell tresorer em localitzà ja 
als passadissos i em portaren fins al llit reial, on s’estava morint la 
meva esposa. 

 Per uns instants el Sr. Esteve no podia parlar, però el 
periodista no digué res. L’aventurer prosseguí amb el seu rostre de 
dolor. 

 -Isondra em contà als seus darrers moments de vida 
que Kazia l’havia cridat a les seves habitacions per parlar d’un 
determinat tema... sobre un fals perill que anava a caure sobre mí 
-continuà el narrador-. Mentre hi eren allí, la vídua de Hakkam 
allargà la mà amb una copa de vi enverinat i als pocs segons la meva 
esposa va caure a terra. La meva esposa morí als meus braços i, 
abans em demanà que m’animés i que busqués una altra fidel 
esposa, mentre ella partiria al Castell dels déus amb l’agradable 
record d’aquells mesos feliços. 

 “Em vaig posar furiós i jo mateix vaig dirigí la 
captura de Kazia. Ens internàrem en molts boscos i per fi la 
trobàrem. En realitat anava a tancar-la a les masmorres del palau, 
però ella tingué por d’una execució i, sense mirar, els seu cavall 
entrà en un riu i el corrent els arrosegà. No es podia fer res i tant ella 
com l’animal desaparegueren entre les rebels aigües. 

 “Abatuts per tanta desgràcia, tornàrem a la capital i 
immediatament es prepararen els funerals per la meva esposa. Com 
ordenava la tradició tairkania, fou momificada com totes les dones 
dels reis i el seu cadàver fou exposat un dia al palau. Després fou 
enterrada a la cripta reial davant del meu desesperat dolor. Amb ella 
s’anaven els millors records de la meva vida, la felicitat i aqueix 
matrimoni amb fills s’havia esvaït en la nit. 

 Sense tranquil.litat, els dies següents de regnat foren 
trists i plens de preocupacions. Finalment, em vaig reunir amb els 
consellers, ja que l’aristocràcia tornava a atacar per fer-me fora i ho 
aconseguiren, ja que sense l’amor d’Isondra, la meva existència 
com a rei de Tairkania ja no tenia sentit. Mentre certs sectors del 
palau mostraven nervis pel que els esperava, els nobles començaren 
a pronunciar noms amb atreviment per a la corona i s’iniciaren les 
primeres baralles entre ells.  

 La nit anterior a la meva marxa, vaig dormir a les 
meves habitacions reials i allí entrà una cambrera d’Isondra per 
donar-me el meu diari del viatge que vaig començar al Cáucaso. 
Digué que en una expedició de càstig contra les amazones fou robat 
i comprovaren que pertanyia a un estranger i jo era lògicament el 
que havia arribat allí aquelles setmanes. Fou a parar a mans 
d’Isondra i ella, enamorada de mí feia temps, m’ho pensava donar 
en persona. Mai va ser així. 

 Al matí següent, abandonava la capital i jo Miquel 
Esteve tornava a ser aquell aventurer trist i errant. La resta ja ho sap, 
em vaig internar al nord i, després de moltes setmanes de viatge 
esgotador, vaig arribar a l’antiga Unió Soviètica. Aleshores vaig ser 
recollit i portat a un hospital, on em vaig recuperar i ara em té aquí 
per contar aquest estrany. 



 

 

 Tot seguit Miquel Esteve s’aixecà del seu sofà i va 
treure un pergamí d’un calaix d’un armari per ensenyar-lo al Sr. 
Segura. 

 -Vaig ser rei de Tairkania i com a tal, vaig ser 
reconegut amb els màxim honors -deia-. I les Cròniques de 
Tairkania acabaren aqueixa part de la seva Història  així: 

 El periodista llegí allò: “I els immensos jardins 
d’Ak-Najur ploraren la pèrdua de la dolça Isondra, però més plorà el 
poble la trista marxa del seu rei Baruk-Sal-Jassar, el qual s’endinsà 
en unes muntanyes desconegudes per desaparèixer, mente la nació 
era constantment sacsejada per revoltes i petits enfrontaments.” 

 El reporter començava a finalitzar el relat del 
aventurer i aquest decidí cloure’l d’una manera amarga, com 
aqueixa vida que es viu sense sentit. 

 -Com digué Hakkam “haguèssiu estat rei” -afegí- i 
s’acomplí aquella profecia. I hagués continuat al difícil tron si no 
m’haguessin assassinat a Isondra, la meva petita i dolça Isondra. 

   

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


