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Mirada profunda,  però  distesa.  Ulls  blaus  i  somiadors. 
Sense esbrinar res més, qualsevol diria que pertanyen a 
una  d’aquelles  llegendes  vivents,  farcida  d’històries  i 
aventures.

En Caietà Bonastre, Tano per a tothom, no ha sortit mai 
del poble. Un poble de terra endins i malgrat que tan sols 
és a poc menys de cinc hores del mar, mai no l’ha vist. 
Tota la seva vida n’ha sentit a parlar. Sempre s’ha promès 
que un dia hi aniria. Han passat els anys, gairebé noranta, 
hi n’ha seguit sentit a parlar.

Com  cada  capvespre,  sota  el  porxo  orientat  a  l’oest, 
assegut en un balancí, acluca els ulls i somia.

L’astre rei, l’hi ofereix el darrer escalf abans de perdre’s 
més  enllà  dels  turons.  El  rostre  solcat  d’arrugues; 
cadascuna  d’elles,  amaga  un  munt  d’il·lusions  que  els 
anys s’han encarregat d’anar esculpint. Rep amb cobdícia 
els darrers raigs des de ponent.

La brisa l’acarona suaument i un somriure de felicitat es 
dibuixa, entre el munt de plecs farcits de somnis, per la 
complaença de retrobar-se amb el somni cobejat.

Inconscientment inicia el balanceig. S’imagina dalt d’un 
vaixell, com els que sempre ha vist a les il·lustracions. Es 
veu a si mateix, el Tano jove, molt jove.

Amagat  entre  l’embalum  de  farcells  i  mercaderies  a  la 
panxa del vaixell, és a punt d’iniciar el seu primer viatge. 
Ho  ha  aconseguit;  s’ha  pogut  esmunyir  de  l’estreta 
vigilància  del  port.  Les  maniobres  per  desfer-se  dels 
lligams que l’uneixen al vell port, fan cruixir la nau amb 
un soroll sec, com si s’esventrés.
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No pot fer el viatge amagat com un polissó; vol veure el 
mar,  aquell  mar que ha somiat durant gairebé noranta 
anys.  Accentua  el  balanceig  de  manera  inconscient. 
Aspira profundament i percep la salabror. Arrufa el nas; 
els ulls clucs.

Torna a ser el Tano jove a bord del vaixell. Somriu en el 
balancí, gaudint del somni.

S’esmuny  de  les  flassades  i  farcells  que  li  fan  de  cau. 
Tresca per l’escala de fusta fins a coberta i treu el nas, per 
observar  com,  els  mariners  breguen  amb  cordes  i 
corrioles, per tal d’enlairar el velamen.

Passa  desapercebut  entre  el  garbuix  d’homes,  que  van 
amunt i avall, atents a les ordres que balandreja el capità.

De sobte, unes mans, com si fossin garfis,  l’aferren per 
l’espatlla,  arrossegant-lo fins on es troba aquell  llop de 
mar.  Fins  i  tot  en  Tano,  des  de  la  seguretat  del  seu 
balancí, tremola davant la seva presència.

Se’l mira de dalt a baix, amb un somriure sinistre. La pipa 
de tabac penjant dels llavis.

―Qui  ets?  –l’increpa  amb  una  veu,  que  sotmesa  al 
constant contacte amb la brisa del mar, és fonda i aspre.

Mut.  Em  quedo  sense  saber  que  dir,  mentre  intento 
desfer-me de les  mans que en subjecten com si  fos un 
farcell.

―Saps quin és el càstig pels polissons? -pregunta de nou.

―No  –contesto  amb  un  refilet  de  veu,  que  m’ha 
avergonyeix fins i tot en el somni.

M’estudia, com si d’aquella valoració depengués el meu 
futur.
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―Mal dia has triat per iniciar-te en el món de la mar –
xiuxiueja  el  capità,  amb  la  mirada  perduda  en  la 
immensitat de l’horitzó. 

De sobte, com si la natura volgués certificar les paraules 
del mariner, una forta ventada escombra la coberta.

Tot un seguit  d’ordres fan que els  homes,  que instants 
abans es delectaven de l’interrogatori al que en sotmetia 
el capità, traginen com disparats per un ressort.

Cul  a  terra.  És  l’única  manera  de  mantenir  l’equilibri. 
Aixeco la vista i veig un dit que m’assenyala, al  mateix 
temps que un crit surt de la gola d’aquell llop de mar.

―No et moguis! Passat la corda pel voltant del cos i fes un 
nus –xiscla alhora que em llença un sogall,  deixant-me 
mig estabornit al encertar-me de ple al cap.

De manera maldestra aconsegueixo nuar-me i resseguint 
la  corda,  veig  com  el  capità  l’ha  ha  fermat  per  tal 
d’assegurar-la.

Un  mar  enutjat,  es  projecte  envers  el  buc.  Onades 
ferotges farcides d’escuma arrosseguen els mariners que 
intenten feinejar amb el velam per tal d’arriar-lo. 

El  timoner  surt  disparat  sorprès  per  una  onada  i 
l’embarcació, sense ningú que la governi, es veu sotmesa 
als  capricis  del  vent,  fent-la  escorar  perillosament. 
Aleshores el capità, aferra la roda del timó amb força per 
tal de posar el vaixell de cara al vent, oferint-li la menor 
resistència possible.

La pipa segueix penjant dels llavis, com si fos una part 
més del seu cos.
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Xop  de  cap  a  peus.  D’un  cantó  a  un  altre  com  un 
saltamartí,  l’observo  embadalit,  com  si  d’un  déu  es 
tractés, amb el sol refulgint a les espatlles.

De mica en mica, va minvant la tempesta i la calma torna 
al vaixell. Els mariners intenten refer la malmesa coberta 
que més aviat sembla una deixalleria. Tot és de cap per 
avall.

Intento deslligar-me, però el nus és ben moll i resisteix 
els meus entossudits esforços.

Em  sento  com  una  titella  a  la  que  tiben  els  fils, 
manipulant-la.  Al  meu  darrere,  els  homes,  cofois  per 
haver sortejat el temporal, deixen anar el neguit acumulat 
oferint un esclat de rialles, a quina més sonora.

El  balanceig  segueix  suaument  i  en  Tano,  des  del  seu 
cobejat  somni,  enlaire  també,  un  somriure  gairebé 
infantil.

Unes  mans  aspres  i  de  maneres  tosques,  m’alliberen 
d’aquella  mena  de  nus  gordià  en  que  s’ha  convertit  el 
sogall per efecte de la mullena.

Aixeco  la  vista  i  el  somriure  se’m  glaça.  Davant  meu, 
palplantat  com  un  estaquirot,  hi  ha  el  llop  de  mar, 
impertorbable, amb la seva pipa.

―Per on anàvem? –pregunta amb la veu enrogallada.

Un  cop  més,  mut  com  un  ànec!  Penso  en  fugir,  però 
immediatament el seny em fa desistir. On puc anar?

―Tano, em diuen Tano... de Caietà –contesto amb cara 
de babau,  si  més  no és  la  sensació  que tinc,  al  mateix 
temps  que  sento  com  les  galtes  s’enfilen  de  color  i 
l’estómac se’m regira.
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―Tano! Es pot saber que collons fas en el meu vaixell?!

Sembla  el  bram d’un  animal,  gairebé  no  ha  mogut  els 
llavis, però l’escridassada em posa els cabells de punta i 
va d’un pèl que no afluixi el ventre.

―Tan  sols  volia  conèixer  el  mar  –encerto  a  dir 
esporuguit, fent un parell de passes enrere.

El vaivé del balancí es precipita, desfermat, en un intent 
de  fugir  d’aquell  garbuix  d’emocions.  Tan  sols  vull 
conèixer  el  mar,  semblen  dir  el  munt  de  plecs  que 
s’amunteguen sota les celles arrufades d’en Tano.

―Tan sols vull conèixer el mar –crida en somnis alhora 
que  el  balanceig  comença  a  asserenar-se  i  el  neguit 
s’esvaeix, per donar pas, un cop més, al jove Tano.

―El  mar  –xiuxiueja  el  capità  amb  la  mirada  distant. 
Potser el veure aquell marrec li recorda els seus inicis, el 
dia en que es va enamorar de la mar.

―De  debò  vols  conèixer  el  mar?  –diu  alhora  que  em 
passa la mà per damunt de les espatlles.

Sento la fugissera abraçada, com l’infant que després de 
la renyina per una malifeta, rep un petó de complicitat a 
la galta.

―Puc  ajudar  als  mariners!  –xisclo  excitat  davant  la 
mostra de comprensió del llop de mar.

Un  somriure  es  dibuixa  per  sota  la  pipa  del  capità,  al 
temps que m’acosta el cubell i un fregall que hi ha al seu 
abast.

―Així m’agrada, que tinguis empenta i ganes de fer feina. 
Saps –continua el capità- segur que els homes agrairan 
que els donis un cop de mà per fer neta la coberta.
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Als  meus  peus,  un  cubell  abonyegat,  un  fregall 
esfilagarsat i una pastilla de sabó.

―Molta  bromera!  M’agrada  que  el  sabó  faci  molta 
bromera  –diu  el  capità  donant-me l’esquena  per  anar-
se’n a la seva cabina.

Riu des de l’experiència dels seus noranta anys, mentre la 
suau brisa li acarona el rostre. El balancí segueix el seu 
vaivé i torna a la coberta del seu somni.

Les hores semblen multiplicar-se. Quan finalment el sol 
es perd rere la ratlla de l’horitzó, els muscles, masegats 
per l’esforç, no responen les ordres que els dicta el cervell.

M’arrossego per la lluent coberta sota la mirada del llop 
de mar, que des de l’alçada del pont, segueix indiferent la 
meva lluita per controlar-los.

La  llitera  que  m’han  assignat  rep  la  meva  ossada 
generosament.  En  un  moment  estic  pesant  figues  i 
bavejant el coixí.

El  balancí,  molt  suaument,  gairebé  de  manera 
imperceptible,  segueix amb el seu vaivé al compàs dels 
vells onatges, mentre el Tano jove i el vell, somien des de 
la llunyania del temps, amb la mar.

El grinyolar queixós del  balanceig fa trontollar ambdós 
somnis. El neguit s’apodera del subconscient.

Amb  els  ulls  ben  oberts,  assegut  en  el  seu  jaç  a  les 
entranyes del buc, sembla copsar alguna cosa. No sap ben 
bé què, però hi ha quelcom en la fictícia realitat del somni 
que omple de desassossec  en Tano... jove?

Comença a grimpar pels esglaons de fusta, mans i peus, 
tots a una per enfilar-se per l’escala que el du a coberta. 
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Des del porxo orientat a ponent, amb les celles arrufades, 
intenta accelerar el balanceig, donant-li suport.

El somni del Tano nonagenari, s’entrecreua amb el somni 
del Tano jove, fonent-se en una mena d’aiguabarreig on 
es fa difícil albirar quelcom.

La claror m’enlluerna en obrir la portella que dóna accés 
a coberta. Trec el cap tímidament i poruc de mi mateix, 
com si tingués por de que tot el que m’envolta no sigui 
més que una il·lusió.

Amb desesper, cerco els rostres familiars dels mariners; 
tinc la necessitat de sentir-me tangible, de no formar part 
solament  d’un  somni.  Tot  és  isòcron,  com  si  el  temps 
s’hagués aturat i tan sols les quimeres pul·lulessin pertot.

Confús, cerco el pont. El llop de mar és allà, dominant la 
nau amb la mirada perduda a  l’horitzó i  la  sempiterna 
pipa  penjant  del  llavi.  Hi  ha  però,  una  mena  de 
metamorfosi  en  aquell  rostre.  Els  trets  em  resulten 
familiars i alhora distants en el temps.

No tot és igual, les meves mans han madurat. La pell dura 
i  resseca  per  efecte  del  salobre.  La  veu  enrogallada  i 
quelcom que penja del llavi... una pipa? Un cop més cerco 
el pont amb la mirada. Està buit.

Pujo els esglaons de fusta que em duen al punt neuràlgic 
de la nau; el lloc de comandament, i  com si fos la cosa 
més normal,  començo  a  balandrejar  un seguit  d’ordres 
que  els  homes  s’apresten  a  complir.  Fixo  l’atenció  a 
l’horitzó i em ve al cap, el moment en que vaig veure per 
primer cop el mar. Quan de temps a passat des d’aquell 
primer viatge com a polissó.
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El vaivé del  balancí,  gairebé imperceptible,  fa palesa la 
serenor  i  el  goig  pel  desig  assolit  de  conèixer  el  mar, 
encara que sigui en somnis.

Al mateix temps, a les entranyes del buc, en el seu jaç, el 
Tano jove obre els ulls. Tot ha estat un somni, però, era 
tan real.

Es pessiga per comprovar que realment és allà, però no 
sent pas el dolor. Molt lluny en el temps, assegut en el seu 
balancí, en Caietà Bonastre percep una premuda de pell 
feta amb el dit polze i l’índex. Obre els ulls i veu milers 
d’estels picant-li l’ullet. Somriu feliç i cofoi. Finalment, ha 
vist el mar... la mar.

FI
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