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Tornar  a  l'oficina  desprès  de  un  cap  de  setmana  a  la 
masia de la Riera de  Gaià no va ser fàcil per en Antoni 
Blancafort,  arquitecte pertanyent a una bona família de 
Tarragona. Les seves obligacions socials i familiars així ho 
exigien.  La  seva  relació  amb  el  seu  cap,  en  Pere 
Rocabruna, un promotor despietat, havia anat degradant-
se amb el temps. Aquell dilluns però les coses havien de 
complicar-se encara mes que qualsevol inici setmanal. En 
aquell moment va sonar el telèfon i la Mireia, la secretaria 
de l’Antoni, el va despenjar.

―Una trucada del senyor Martínez.

L'Antoni  va  agafar  el  telèfon  per  a  parlar  amb  en 
Martínez, el cap d'obra.

―Bon dia Martínez, quines novetats hi ha?

―Tendría usted que venir a la obra urgentemente, ha  
habido un imprevisto y tengo que hablar con usted en  
privado.

―Bien entonces, ahora voy para allá.

Per sort l'obra estava a prop del despatx i l’Antoni decidí 
anar  a  peu  per  no  contaminar  i  de  pas  fer  una  mica 
d'exercici físic. 

―Bon dia Martínez

―Hola Señor Antonio

―¿Qué es lo que pasa?

―Sígame por aquí que le voy a mostrar una cosa.

En  Martínez  es  va  dirigir  fins  a  una  pila  de  terra 
amuntegada i amb la mà la va remoure fins a mostrar-li 
una  pedra  blanca  perfectament  polida  i  treballada. 
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Semblava  ser  el  cap  d'una  dona.  La  resta  del  cos  de 
l'escultura quedava enterrada sota terra. Per la mida del 
cap, aquella escultura havia de tenir uns quatre metres 
d'alçada.

―Bueno  señor  Antonio,  ustedes  decidirán  lo  que  
hacemos, yo por el momento no he visto nada...

―Tendré que hablar con el señor Pere a ver que piensa  
del asunto. Bueno Martínez, esta tarde o mañana te digo  
algo.

―De acuerdo, y dígale al señor Pere de mi parte que si  
quiere que el ayuntamiento no le toque las pelotas yo le  
soluciono el problema, aunque esto haría aumentar el  
presupuesto de la obra, ya me entiende...

―Ok, hasta mañana Martínez.

En  Martínez  era  un  cap  d'obra  sense  manies  per  tal 
d'aconseguir uns euros de més i volia treure partit de la 
situació. 

―En  Martínez  esta  boig  si  pensa  que  permetré  que  
destrueixi l'estàtua, però potser faig entrar en raó a en  
Pere. Es l’única esperança -va pensar l'Antoni.

―Mireia, posa’m amb en Pere Rocabruna. 

Exclamà l'Antoni en obrir la porta del despatx.

―Tens en Pere Rocabruna al telèfon.

―Hola Pere, com anem?

―Avui no tinc gaire bon dia,  això de la crisi  ens està  
fotent a tots, no es ven una merda i no pot ser.

―Bé,  et  truco  perquè  hem  de  quedar  per  parlar  en  
privat urgent  avui o demà al matí.
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―D'acord quedem aquesta tarda a les sis al club de golf,  
de pas t'ensenyo el “jaguar” que em va regalar la dona  
no fa gaire.

―Fins aviat.

En  Pere  s'havia  casat  amb  l'Emma,  una  madrilenya 
pertanyent a l'aristocràcia castellana mes rància, el que li 
havia proporcionat una posició que no hauria imaginat 
mai d'arribar-hi per mèrits propis. 

El  camp de golf  s'havia  construït  aprofitant  una antiga 
finca agrícola i la masia que servia de club social s'havia 
restaurat amb bastant encert.

En Pere es trobava en una taula a l'exterior prenent una 
cervesa quan va arribar l'Antoni.

―Com anem Pere?

―Anant fent, quin remei. Be, que coi passa que sigui tan  
urgent?

―Bé, aniré al gra. En Martínez a descobert una estàtua  
d’uns 4 metres d'alçada a l'obra. Probablement hi hagi  
un temple a sota i ja saps el que això implicaria. 

―El  que  hem  faltava  avui,  això  si  que  es  un  “jodido 
lunes”.

―Que hem de fer doncs?

―Tu no et preocupis. Deixa aquesta feina per a mi i en  
Martínez. 

―Però jo no vull ser còmplice d’un delicte. A més no es  
pot destruir la historia del nostre poble...

―No em vinguis amb collonades culturals ara! No fotis  
tu, no penso parar l’única obra rendible que tinc ara. Els  
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inversors  de  Madrid  estant  pressionant-me  cada  cop  
mes i les vendes arreu han baixat molt.

―No ho sé, no ho tinc clar...

―Tu mateix però si em fots el negoci en l'aire hauràs de  
buscar  una  altre  feina  i  ja  saps  que  amb  la  crisi  
immobiliària  et  costaria  trobar  feina.  A  més,  no  et  
necessito... Hi ha un bé de Deu d'arquitectes a l'atur.

―Bé, bé, d'acord hem mantinc al marge doncs.

L'Antoni  estava  trist  doncs  tot  i  que  la  seva  postura 
semblava  aparentment  ferma,  començava  a  sentir-se 
torturat per una decisió que en el fons no li agradava.

Però que podia fer? Com li podia dir a la Cristina, la seva 
dona,  que s'havia  quedat  sense feina,  i  que haurien de 
deixar la casa  de vacances de Puigcerdà i l'alt nivell de 
vida  actual.  Sols  quedaven  unes  poques  hores  perquè 
l'estàtua fos destruïda per la retroexcavadora. 

Fa  més  de  dos  mil  anys,  poc  s’havien  d’imaginar  els 
aborígens  d'aquell  indret  que  un  animal  metàl·lic  que 
treu  fum  pel  cul  podia  acabar  amb  la  seva  estimada 
deessa.

Aleshores en aquells temps de l’antiguitat feia un dia fred 
en el poblat iber, cosa gens habitual en aquella terra i per 
l'època de l'any. Ilomber, el druida encarregat del temple 
ho  va  interpretar  com  un  mal  auguri,  doncs  aquells 
núvols i aquell vent violent no presagiaven res de bo. A 
més la nit anterior havia somniat amb un deu estrany, 
cosa encara menys habitual. Aquella tribu rendia culte a 
una divinitat femenina i els deus masculins no agradaven 
gaire a aquelles gents. Just quan el druida es disposava a 
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entrar  al  temple  per  fer  unes  pregaries  va  veure  a  un 
foraster.

―Bon dia tingui senyor -exclamà el foraster.

―Bon dia, en que puc servir-lo? -Li contestà el druida.

―Vinc  fugint  dels  romans.  Una  flota  de  legionaris  
romans  ha  desembarcat  a  Empúries.  Penso  que  no  
trigaran a arribar aquí.

―Podeu  quedar-vos  aquí  si  ho  desitgeu...  En  aquest  
poblat el foraster es benvingut, a més aquest vespre fem  
una cerimònia a la lluna vella.

―No  voldria  abusar  de  la  vostra  hospitalitat...  Però  
donades les circumstancies accepto la vostra proposta. –
contestà el foraster.

Aquella nit la tribu va estar de sort, doncs els núvols van 
fer una petita treva per deixar aparèixer la lluna per unes 
hores.  El  fred inusual  d'aquella  nit  de primavera es va 
veure  atenuat  pel  gran  foc  que havien encès  les  dones 
dins d’un cercle de pedres. La gent es situava en  cercle al 
voltant del foc, mentre el druida feia uns moviments amb 
les mans davant de la foguera. Tot seguit es varen agafar 
de la mà i començaren a dansar mentre entonaven alguns 
cants sagrats. Al cap d'una estona el druida es va quedar 
immòbil observant la lluna. Una energia semblant a un 
foc espiritual començà a baixar des del seu cap fins a les 
mans mentre unes llàgrimes naixien als seus ulls.

Un home que per la seva indumentària semblava ser el 
cap de la tribu es va apropar al druida. L'home tenia un 
ferida  a  la  cama.  El  druida  va  posar  les  seves  mans 
damunt  la  ferida  sense  tocar-la.  Al  cap  d'una  estona 
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l'home  podia  caminar  molt  millor  i  el  dolor  li  havia 
desaparegut.

Passats pocs minuts s'acabaria la treva i la lluna tornaria 
a amagar-se per sota dels invisibles núvols, que acabarien 
ocultant també la brillantor dels estels.

L'endemà  al  matí  el  druida  es  dirigí  a  la  cambra  del 
foraster que encara restava admirat de la cerimònia de la 
nit passada.

―Encara  no sé  com us  dieu  i  a  què  us  dediqueu?  -Li 
digué el druida.

―El meu nom es “Asclepi”, sóc d'Atenes i em dedico a la  
filosofia.

―I que feu tan lluny de casa vostra?

―Doncs  m'agrada viatjar i  conèixer  altres  pobles.  He  
viscut  a  molts  indrets  de  la  mediterrània;  Babilònia,  
Egipte, Roma...

―I que en penseu d'aquests romans?

―La vida a Roma no em va agradar pas. La gent viu  
amuntegada uns sobre altres i la cobdícia a substituït a  
la  solidaritat.  La  corrupció  entre  els  dirigents  està  a  
l'ordre del dia i el diner s'ha convertit en el nou deu a  
rendir culte.  A mes han inventat un munt de lleis que  
nomes afavoreixen als rics  i esclavitzen al poble.

―Son folls aquests romans! -Exclamà el druida.

Els  romans  no  trigaren  gaire  a  ocupar  aquelles  terres, 
doncs  les  tribus  iberes  no  estaven  unificades,  el  que 
suposava un avantatge militar pels invasors.
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La vida quotidiana però seguia en aquella tribu malgrat 
l'ocupació  romana.  La  majoria  d'habitants  s'havien 
adaptat a les costums dels invasors, però uns quants com 
ara el druida no van ser capaços d'assumir la prohibició 
de  practicar  la  seva  religió  ancestral  i  varen  optar  per 
fugir a les muntanyes. Alguna cosa, però, havia canviat en 
el  druida,  doncs  s'havia  tornat  un home malhumorat  i 
dur. En el fons no podia perdonar a la seva deessa que no 
els hagués protegit d'aquells tirans.

Un altre  tirà,  del  segle  XXI,  es  disposava  a  destruir  la 
blanca deessa que havia sobreviscut a l'ocupació romana.

En Martínez s'havia pres la molèstia d'anar a l'obra a les 
tantes de la nit per fer la feina acordada amb en Pere. En 
aquell  temps de  crisi  s'havia  d'acceptar  qualsevol  feina 
per arribar a fi de més o almenys això es lo que pensava 
en Martínez.  L'Antoni,  per  altra  banda,  s'aixecà del  llit 
sobresaltat a mitja nit. Es vestí en un moment i es dirigí 
cap el carrer en direcció a l'obra. Va intentar trucar a en 
Martínez però aquest no responia. 

Quan  l'Antoni  va  veure  de  lluny  que  les  llums  de  la 
retroexcavadora estaven enceses va començar a corre cap 
a  l'obra.  Tot  seguit  es  va  plantar  davant  la 
retroexcavadora  tot  fent  senyals  amb  les  mans  a  en 
Martínez.  En  Martínez  va  sortir  de  la  màquina  tot 
sorprès.

―Que pasa Antonio?

―Martínez, no voy a permitir que destruyáis la estatua!

―Mire,  yo  ya  le  dije  que  el  Pere  i  usted  tomaran  la  
decisión. Pensaba que estaban de acuerdo.
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―Voy a romper con Pere si no acepta mi nueva decisión  
o  sea  que  o  se  va  a  casa  ahora  mismo  o  le  voy  a  
denunciar -digué l’Antoni.

―Ok,  no  me  la  voy  a  jugar.  Pero  aclárense  coño!  - 
Exclamà en Martínez.

Aquell matí següent l'Antoni es va aixecar del llit amb un 
somriure  que ja  havia  oblidat  feia  molt  de temps.  Una 
trucada d'en Pere a les 11 del matí feia presagiar el pitjor, 
l'acomiadament.  Malauradament  la  sospita  es  va 
confirmar, l'Antoni havia estat acomiadat de la feina. Era 
la primera vegada que l'acomiadaven d'una feina, doncs 
el seu historial laboral era brillant. Però això no va ser el 
que més el va afectar. El trencament amb la Cristina va 
ser traumàtic. D'alguna manera l'Antoni ja no pertanyia a 
aquell  mon  de  gent  rica  i  superficial.  Tots  aquests 
esdeveniments però no li van fer apagar les seves ganes 
de viure una nova vida.

La noticia oficial de la descoberta de l'estàtua, que segons 
l'opinió de l'arqueòleg encarregat era una estàtua “ibera”, 
havia  produït  satisfacció  a  l'Antoni,  i  encara  més 
satisfacció li va donar el saber que l'havien batejada amb 
el nom de “LA DAMA BLANCA”. L'estàtua, un cop neta i 
traslladada al museu d'història de la ciutat va poder lluir 
amb  tot  el  seu  esplendor.  Quan  l'Antoni  la  va  veure 
sencera al museu per primera vegada va experimentar un 
sentiment de familiaritat i retrobament.

A la sortida del museu l’Antoni va decidir donar un tomb 
pel barri antic de la ciutat. El passeig li proporcionà una 
pau indescriptible. En arribar a la plaça dels Àngels, una 
energia semblant a un foc espiritual començà a baixar des 
del seu cap fins a les mans mentre unes llàgrimes naixien 
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als seus ulls. Immòbil davant la lluna, sentí que s’havia 
curat.

FI
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