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L’Ernest, va heretat una masia vella del seu pare. Primer 
va  pensar  en  vendre-la,   però  desprès  va  optar  per 
restaurar-la.  Era  una  masia  molt  gran,  situada  al  mig 
d’una petita vall,  prop del riu.  Aquell  lloc era ideal per 
anar-hi a descansar i allunyar-se de la gran ciutat. 

Desprès de cinc anys de treballs,  va aconseguir tenir la 
masia totalment restaurada. Tan sols, li restava posar-hi 
el mobiliari. No volia cap moble nou, tot havia de ser del 
segle XVIII, com la mateixa masia, construïda l’any 1.792, 
almenys,  això  és  el  que  hi  posava  a  la  pedra  de  la 
portalada. Alguns del mobles, ja els va trobar en la pròpia 
masia i els va fer restaurar, però d’altres els va adquirir a 
antiquaris. La seva última adquisició, va ser una calaixera 
vella.

Va anar a la fira d’antiquaris de Vic, per adquirir-la. La 
volia posar a la seva habitació. La fira com sempre, estava 
plena  de  gent  i  era  difícil  poder  veure  les  coses  amb 
detall. Allò el posava molt nerviós, ja que a ell li agradava 
mirar i  remirar.  Apartava la gent a cops de colze i  així 
podia fer-se un lloc a primera fila. Amb els ulls, observava 
de  fit  a  fit  cada  objecte.  Estava  tot  una  mica  massa 
atapeït, uns mobles tapaven als altres, però finalment la 
va veure.

La calaixera que ell tan desitjava era allí!. Ja no va veure 
rés més, sols aquella calaixera mig amagada darrera d’un 
llit. Es va dirigir cap a ella amb els ulls lluents i amb el cor 
accelerat. Era tal com se l’havia imaginat i tenia la mida 
perfecta  pel  lloc  on  la  volia  col·locar.  El  preu  que  li 
demanaven era una mica car, però després de regatejar 
una mica, la va poder comprar bastant més barata.
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La  va  posar  a  la  seva   habitació,  al  peu  del  llit.  La 
calaixera estava una mica bruta. Va agafar un drap, i la va 
començar a netejar amb molta cura. Al intentar obrir el 
primer calaix,  va veure que no podia.  Estava una mica 
enganxat, més que res per la humitat, així que va estirar 
amb totes les seves forces, fins que el calaix va cedir. Un 
cop obert, es va trobar que  la fusta d’un lateral s’havia 
desenganxat  i  que  estava  buida,  que  no  era   de  fusta 
massissa, estava formada per a dues làmines separades. 
Entremig de les làmines hi havia  alguna cosa allargada. 
Així, que hi va posar la mà i la va treure. Era un ventall!

Un ventall molt vell de color marfil. El va desplegar a poc 
a  poc  perquè  estava  molt  desgastat.  El  ventall,  duia 
pedres  de  colors  incrustades  que  formaven  diferents 
instruments  musicals.  En  aparença,  aquelles  pedres 
semblaven pedres precioses,  però ell  no en podia estar 
segur.

Va pensar de buscar per Internet alguna adreça o telèfon 
que  el  pogués  informar  de  ventalls.  Hi  havien  moltes 
webs, així que va prémer una tecla i va entrar en una que 
hi posava “ventalls antics”. En la pàgina, hi havien varies 
fotografies de ventalls i per sorpresa seva, hi havia el seu 
ventall.  Segons va poder llegir,  era un ventall  del  segle 
XVIII  que  havia  estat  propietat  de  la  reina  Maria 
Antonieta de França, esposa de Lluís XVI.

No podia creure el que llegia, fins hi tot li va agafar un 
calfred. Va anar a buscar el ventall i va anar comprovant 
tots els detalls. El llaüt era idèntic, el violí, la trompeta. 
N’estava segur, era el mateix ventall!

Aquell ventall valia una fortuna! Com havia arribat fins 
allí?
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Al moment va telefonar a l’antiquari que li havia venut la 
calaixera. L’ home li va explicar que l’havia adquirit a la 
Jonquera, en una botiga que hi havia prop de la frontera 
amb França.

L’Ernest, sense pensar-ho gens, va decidir d’anar fins a la 
botiga  de  la  Jonquera.  La  tenda era  molt  vella,  estava 
plena  de  pols  i  feia  pudor  a  claveguera.  Una  dona,  va 
sortir del darrera d’un armari i li va parlar amb un català 
afrancesat.

Ell, ràpidament va preguntar per la calaixera, li va fer una 
descripció  molt  precisa  amb  tota  mena  de  detalls.  La 
dona se’l va mirar de fit a fit, dient-li:

―La  teva  calaixera,  té  l’última  paraula  escrita  d’una 
revolució que mai hauria d’haver existit. 

―La calaixera és de Lluís XVI ? –va preguntar l’Ernest.

―No,  és  de  Maria  Antonieta.  La  tenia  ella  en  la  seva 
cel·la.

La dona no li va  dir res més i quan ell va preguntar pel 
ventall, ella  va somriure sense donar-li cap resposta, es 
va girar d’esquena i va pujar unes escales que hi havia al 
fons,  deixant  l’  Ernest  sol,  amb  la  paraula  a  la  boca. 
L’home va sortir  d’allí,  pensant amb el que li  havia dit 
aquella dona. L’última paraula ? Què volia dir amb això 
de l’última paraula?

En arribar a la masia es va tornar a mirar la calaixera 
amb detall, racó per racó, de dalt a baix. Després es va 
mirar el ventall amb una lupa. Aquell ventall era preciós, 
antic  i molt valuós, però no hi va trobar res més.

El podria vendre i en faria una fortuna, però no ho volia 
fer. Guardaria aquell ventall en la calaixera a on l’havia 
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trobat, el deixaria en el mateix calaix, col·locat al fons, en 
el mateix racó on havia estat durant dècades.

El  cert,  és  que  l’Ernest  no  podia  oblidar  el  ventall, 
pensava en ell contínuament, el somniava.

Al  cap d’uns  dies,  va  tornar  a  agafar  el  ventall  i  es  va 
asseure  a  la  butaca  prop  de  la  llar  de  foc.  El  va  obrir 
lentament i el va olorar, feia una olor molt estranya, com 
d’un  agre  afruitat.  Al  anar-lo  per  tancar,  se  li  va 
desenganxar una barra de marfil  on estava adherida la 
tela. En aquella barra hi havia alguna cosa escrita.  Era 
una frase escrita en francès, no entenia el que hi posava i 
va  anar  a  buscar  un  diccionari  perquè  l’ajudés  en  la 
traducció .

La frase deia així: 

―Aquest ventall ha salvat la vida de Maria Antonieta.

Què significava allò? El cert es que no va poder dormir, 
donant-li  voltes  i  més  voltes.  Havia  de  tornar  a  la 
Jonquera  i  parlar amb la dona de la botiga. Ella sabia 
coses que no li havia explicat. De bon matí va agafar el 
cotxe i va anar cap al nord. Només entrar a la botiga, la 
dona va somriure i  el  va fer passar cap al  darrera  del 
mostrador, fent-lo entrar a una sala petita que tenia dues 
butaques i una prestatgeria plena de llibres.

Es va quedar mirant-lo. 

―Sabia que tornaries. Digues? Què m’has d’explicar?

L’Ernest li va dir el que havia trobat escrit en el ventall.

―Així es cert, això confirma la història! –va dir la dona 
tota contenta.

―Quina història? –va preguntar l’Ernest intrigat.
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―Seu! Segons diu la història, Maria Antonieta va morir a 
la  guillotina,  però  en  realitat  Maria  Antonieta,  no  va 
morir.  Una  dona  la  va  suplantar  en  el  moment  de  l’ 
execució,  mentre  ella  restava  amagada  en  terres 
austríaques.  Aquest  ventall  que  ha  arribat   a  les  teves 
mans,  és  el  qui  va  utilitzar  la  Maria  Antonieta  per 
comprar la seva vida. Un ventall que va anar a parar al 
seu carceller i que el va treure amagat dins de la calaixera.

―No m’ho puc creure...

―Doncs val més que t’ho creguis, fill.

La dona es va aixecar i va anar cap a una prestatgeria, va 
treure unes carpetes i de dins d’una carpeta, uns papers.

―Té llegeix! –li va dir la dona.

―No ho entenc, està en francès.

La  dona  va  explicar-li  que  aquells  papers  contaven  la 
història  de  l’alliberament  de  Maria  Antonieta  i  de 
l’existència de la calaixera i del ventall, però mai va ser 
verificada  l’autenticitat  de  la  calaixera  i  mai  fins  ara, 
s’havia trobat el ventall.

―I qui narra aquesta història? –va preguntar l’Ernest.

―Un avantpassat meu. Aquests  documents sempre han 
estat  propietat  de  la  família,  com la  mateixa  calaixera, 
però ningú va aconseguir trobar el ventall, per tant, vam 
pensar  que  res  del  contat,  era  cert.  Finalment,  vaig 
decidir de vendre la calaixera i tot el mobiliari  vell que 
teníem a casa. Jo necessitava  els diners per liquidar  uns 
grans deutes.

―Però això  significa  un  canvi  radical  en  la  història  de 
França?

6



―La història de França no canviarà. Ningú ha de saber 
res de tot això.

―I què  se’n  va fer  de  Maria  Antonieta?  –va  preguntar 
l’Ernest.

―No ho sé! Tal vegada en algun lloc remot d’Àustria...

La dona, li va regalar a l’Ernest els papers que explicaven 
la  història  del  ventall   i  aquest,   els  va  guardar  a  la 
calaixera,  juntament   amb  el  ventall.  Mai  va  voler 
desvetllar aquell secret. Tan sols de vell, assegut en una 
butaca de la residència, explicava la història del ventall, 
però evidentment, ningú se’l creia.
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