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L'únic habitant d'aquella ciutat es prepara per a sortir a 
fer un passeig. S'ha posat el seu millor vestit, com si fos 
diumenge. Sent un estrany run-run al fons de l'estómac 
que  s'estén  per  tot  el  cos,  transformant-se  en un  càlid 
formigueig en arribar als dits de les mans i dels peus. Té 
la sensació de que serà un dia ben especial. Però això ha 
escollit les seves millors gal·les. S'ha esmotxat el bigoti, 
ha escollit els botins més nets, ha pres el seu bastó més 
elegant  i  ha  adornat  el  cap  amb  el  seu  barret  més 
distingit.

Així,  convenientment  proveït,  l'únic  habitant  d'aquella 
ciutat surt a passejar. Recorre carrers, places i avingudes, 
exultat  de  la  bellesa  que  l'envolta.  Passa  sota  balcons 
guarnits,  trepitja  formoses  rajoles  destrament 
dissenyades i reposa junt a velles palmeres. I quan ja li 
pesa el cansament de tant voltejar i comença a pensar a 
tornar,  la  visió  de  la  vella  torre  que  domina  la  ciutat 
l'anima a emprendre un últim esforç. La perspectiva de la 
visió de la seva bella ciutat  des de tan magna talaia es 
converteix  en  un  bon  incentiu.  Dit  i  fet.  Pren  l'ampla 
avinguda que porta a la torre i no dubte a pujar-hi, festiu, 
els  innumerables  graons.  Copsat  el  cim,  es  troba 
àmpliament  recompensat.  És  més,  fins  i  tot  se  sent 
reconfortat. Fins que els seus ulls, delectats de tant plaer, 
vaguen pels camps més enllà de la seva vila, per a arribar 
a albirar, indefectiblement, les pretensioses edificacions 
de la urbs veïna.

Arribats  a  aquest  punt,  l'únic  habitant  d'aquella  ciutat 
pensa que les comparacions són inevitables, i la seva joia 
augmenta al comprovar que la muralla del seu veí no és, 
aparentment, tant grossa ni tan sòlida com la de la seva 
vila. Observa que els seus edificis, encara que similars en 
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certs  aspectes  als  de la  seva urbs,  no semblen tan ben 
construïts  com els  de  la  seva  propietat.  Així  mateix,  li 
sembla just de reconèixer, que el disseny urbanístic de la 
població veïna no ha estat tant exquisidament planificat 
com a  les  seves  possessions.  En  definitiva,  tot  és  joiós 
delit, fins que els seus ulls sorpresos ensopeguen amb la 
gran torre daurada que domina el casc antic. No només es 
tracta d'una visió agradable i  delicada.  És,  simplement, 
perfecta. Molt millor, per descomptat, que aquesta vella 
talaia en la qual es troba ja apesarat. Tot aquell càlid run-
run amb el que començà el dia s'ha convertit en una àcida 
recança. Aclaparat, torna a la seva llar, afligit. Cansat pel 
viatge i abatut per la visió des de la talaia, l'únic habitant 
d'aquella ciutat es prepara una infusió per a recuperar-se. 
No  deixen  de  repetir-se  a  la  seva  ment  les  imatges 
d'aquella impressionant obra, dreta i exultant. I, mica en 
mica, la seva tristor es va tornant desassossec i, més tard, 
enuig  i  amargor.  Finalment,  entén  que  només  té  una 
sortida.  Resol  declarar-li  la  guerra  al  seu  veí  per  així, 
d'aquesta manera, envair-lo formalment.

Apressat per la decisió, corre cap al seu despatx a buscar 
els  elements  necessaris.  Tria  el  millor  pergamí,  una 
pàl·lida  vitel·la  emblanquida  de  la  millor  qualitat. 
Després busca entre les seves plomes, descartant les d'oca 
i altres aus menors, seleccionant una perfecta mostra de 
l'ala  esquerra  d'un  cigne.  Per  fi,  entre  les  tintes  es 
decideix per una Waterman Blau-Negre que produeix un 
bell  ombreig  en  els  diferents  traços  necessaris  per 
escriure una paraula, variant de tonalitat i  fins i  tot de 
color en una mateixa lletra.

Amb la seva perfecta cal·ligrafia, l'únic habitant d'aquella 
ciutat redacta la seva
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DECLARACIÓ DE GUERRA

Apreciat Enemic.

Em permetreu la falta de delicadesa d'atorgar-vos  
aquest nom ja que, en realitat, desconec el de debò  
i, pel cas que ens ocupa, entendreu que és el més  
adequat.  Aclarit  aquest  punt,  procedeixo  a  
detallar-vos el motiu d'aquesta declaració.

Des  del  moment  en  què  rebeu  aquest  manifest,  
queda establert l'estat de guerra entre les nostres  
dues ciutats. L'únic anhel que em mou és el d'envair  
les  vostres  possessions  amb  l'objectiu  de  fer-me  
amb elles. Per això, considero que vós em sobreu.

Per això, i per deixar-ne constància, signo i rubrico  
la present Declaració de Guerra.

Atentament i sense acritud,

L'únic  habitant  d'aquella  ciutat  signa  el  document, 
content  de  saber-se  en  el  camí  correcte.  Després  d'un 
lleuger refrigeri per a recuperar forces, canvia el seu vestit 
de passeig per a una indumentària més marcial, afegint a 
la seva vestimenta un elegant pitet cuirassat, un bell casc 
amb  plomes,  el  sabut  sabre  cerimonial  i,  a  la  seva 
cartutxera de pell llaurada, un revòlver. Així empolainat, 
viatja ufanós i  amb pas ferm fins a  la ciutat  veïna.  En 
arribar a la muralla,  ja enemiga a la seva ment,  copeja 
enèrgicament la porta principal. Després de la necessària 
espera, el seu veí l'hi obre la porta. I fent-li lliurament de 
l'important document, declara amb coratge:
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—Us declaro la guerra.

—Um —contesta el seu enemic mentre llegeix el pergamí
—  No  podríeu  aclarir-me una  mica  el  motiu  d'aquesta 
invasió?  Aquest  document  em  resulta  un  pèl  vague  al 
respecte.  —Afegeix  en  acabar  la  seva  lectura—  Potser 
podríem  explorar  altres  vies  de  solució  per  a  aquest 
conflicte.

—Senyor,  —proclama  l'invasor—  trobo  que,  malgrat 
l'aspecte  trivial  de  la  vostra  ciutat,  la  seva  gran  torre 
daurada és adorable i desitjo posseir-la.

—Sí, això és ben cert. Ocasionalment jo també he envejat 
altres  bens.  Ho  entenc.  I  puc  preguntar-vos  quan  serà 
aquesta invasió que em comenteu?

—Per  suposat  que  ho  podeu  preguntar,  senyor.  Però 
entendreu que no us pugui donar una resposta clara. És 
una sorpresa. Ja sabeu, forma part de l'art de la guerra.

— Sí, és clar, és comprensible. —Entén l'enemic.

—En aquest  cas,  només  us  resta  signar  el  document  i, 
oficialment,  estarem  en  guerra.  Si  sou  tan  amable.  —
Afegeix l'invasor fent un gest indicatiu cap al document. 

Amb la signatura del  seu enemic a la declaració,  l'únic 
habitant  d'aquella  ciutat  torna  a  la  seva  residència,  a 
enllestir els plans d'invasió.

Passen els dies, passen les nits, fins que arriba el moment 
més  adient.  Amb  prou  feines  resten  unes  hores  per 
l'albada  i  l'invasor,  preparat  per  a  la  seva  missió,  es 
dirigeix  a  enfrontar-se  al  seu  enemic.  Viatja  novament 
fins a la ciutat veïna i, amb hàbils subterfugis, supera la 
porta  principal.  Decidit,  recorre  carrerons  desconeguts 
fins arribar a la plaça que allotja la seva avidesa. Allà, als 
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peus de la magnífica torre, troba al seu adversari. D'un tir 
precís, acaba amb la seva vida.

La primera cosa que fa l'únic habitant d'aquella ciutat es 
pujar,  ansiós,  la  laberíntica  escala  de  la  gran  torre 
daurada fins a copsar la seva màxima alçada i, allà enfilat, 
gaudir  de  la  vista  de  la  seva  nova  possessió.  La 
lluminositat del nou dia li mostra una nova perspectiva 
que li proporciona un punt de vista inesperat. Certament, 
aprecia  que,  des  d'aquell  observatori,  es  tracta  d'una 
ciutat  perfecta.  Comença  a  sentir  novament  aquell  vell 
run-run  que,  partint  del  més  profund  del  seu  ésser, 
s'estén per tot el seu cos. Fins que els seus ulls es troben 
amb la seva vella ciutat, ara trista i solitària i, descoratjat, 
sent  la  buidor  del  que  ha  perdut.  Si  al  menys  tingués 
quelcom amb qui parlar...
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