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Moltes vegades les empreses difícils
no ho són tant com sembla
i, després de fetes,
es converteixen amb satisfaccions de la vida.

ANKOR
—La mà de curses, i corredisses, que he fet al llarg
de la vida. Llargues i curtes. Algunes en solitari i d'altres
amb munió de gent davant i darrera. I unes de bon grat
i també d'altres per força.
Una de les que recordo del tot per força va ser la
d'aquella vegada que vàrem haver de sortir per cames
d'aquell petit poblat al Nord de Tanzània, amb el massai
darrera empunyant la llança horitzontal dirigida a mi.
Quin tràngol! Mai no havia corregut tant!
I també per força varen ser les corredisses per aquells
atapeïts carrers d'Agra quan vaig perdre la Tere per allà
a l'índia. Mentre corria aquella vegada pels carrers d'Agra
vaig passar por de debò, va ser una de les vegades que
he passat més por a la vida, potser gairebé tanta com a
Ankor, que també queda per allà baix.
Ves com s'enllacen les idees ... tan lluny com queda
Ankor, malgrat que el tingui present com si hi hagués es
tat ahir mateix. Ankor és el lloc més fascinant i enigmàtic
i misteriós que he vist mai. Tot és pedra esculpida i selva.
—Tan clar com queda per a mi, i que tothom em digui
que és impossible!
7

És curiós ... perquè la resposta gairebé sempre és la
mateixa cada cop que demano, als grans viatgers que vaig
coneixent, que posin en ordre de preferència les seves ex
periències viatgeres. La majoria em diu que és impossible.
—Impossible!
—Doncs, jo ho tinc ben clar —els contesto— per a mi,
la cosa més espaterrant que he vist mai, la més merave
llosa, la que m'ha colpit més, la que ha fet vibrar més
la meva sensibilitat, en fi, la número u és Ankor!
—Home, això sí!
—Naturalment, Ankor és únic i indiscutible! —contesten els qui ho coneixen. I aleshores s'animen i, en
animar-se, tant els qui han visitat Ankor com els altres,
tots, de manera niés o menys ordenada, evoquen les seves
preferències sobre el que han viscut, i ja no paren.
—Mira, segurament perquè l'acabo de fer —em deia
un dels interrogats un dia—, el número dos, per a mi, és
la baixada del Níger amb barcassa, parant als poblats de
la riba de tant en tant.
I altres m'han dit:
—La sortida del sol al volcà Mont-Bromo de l'illa de
Java. Oh!
—Les muntanyes de convents i habitacles de Goreme,
a la Capadòcia.
—El Machu Picchu.
—La volta al llac Txad.
—Un tornado especialment violent que vaig viure a
Bangui a la República Centrafricana.
—El Nepal és el país més meravellós del món.
—La volada en globus per sobre el Zaire...
—Home! Però ... això ja és passar-se! -els dic jo en
aquest últim cas. Per la seva banda els escaladors contes
ten sense cap mena de dubte:
—L'Himàlaia i, sobretot, l'Ama Dablam, la muntanya
més preciosa del món. Diuen que és com el Cervin però
més gran i més tot.
8

—Doncs jo, la sensació més impressionant que mai he
tingut —em contesta un científic investigador de l'espai
i del temps— no va ser cap cosa grandiosa, sinó, simple
ment, la contemplació de ls roderes deixades pels carros
romans dins les lloses de pedra dels carrers de Pompeia,
i pensar en els milions de vegades que varen passar per
allà, perquè poguessin obrir unes rases tan fondes.
Sí, la pregunta l'he formulada a molta gent, a gent inte
ressant, ferma, de tremp i d'empenta i de sensibilitat i amb
una gran experiència viatgera i he obtingut múltiples res
postes de grans vivències i espectaculars emocions, però
ningú, dels qui coneixen Ankor, no m'ha fallat en la seva
rotunda afirmació:
—El número u és Ankor!
—Sí, noi, sí, Ankor és únic, de manera indiscutible! És
el número u!
És curiós, també, que sigui el número u el primer pen
sament que m'ha vingut a la memòria tan sols donada la
sortida dels 32.000 passos.
Pels camins d'Ankor sí que seria fàcil i agradable cór
rer, tal com jo estic corrent ara, si no fos per la maleïda
guerra. Ankor és tot pla, i les pistes i els camins i cami
nets s'endinsen a la selva cambotjana i t'inviten a ficar-te,
també tu, dins aquella exuberant barreja de vegetació
i
·
de construccions.
Malgrat la selva, però, Ankor-Bat i Ankor-Tomb i al
gun altre d'aquells immensos temples estan lliures de
vegetació i es mostren nets des de lluny, per fora de les
muralles. I tots aquells temples són majestuosos, impres
sionants, atraients, fascinants, gloriosos, únics.
Tots els recintes dels temples són murallats, amb murs
alts i gruixuts, ciclòpies, que formen uns quadrats, al cen
tre dels quals s'alcen les construccions totes elles de pe
dra esculpida. I, el que no són estàtues immensament ge
gantines, són escultures de totes dimensions, desbordant
imaginació, o són baixos relleus que omplen tots els ra9

cons de totes les parets de cada un dels temples, al llarg
de quilòmetres i amb una riquesa de volums i de compo
sició i un luxe de detalls com és difícil, si no impossible,
de trobar en un altre lloc. I entre passadissos i escalina
tes i exèrcits d'elefants de pedra, allà queda esculpida la
història d'Ankor des del seu naixement, amb escenes li
túrgiques i danses sagrades, escenes del treball i de la vi
da dels seus habitants, escenes eròtiques, escenes de guer
ra, escenes de festa, escenes de dol, escenes de tot. Els
creadors d'aquells conjunts singulars eren genials i varen
aixecar uns temples grandiosos i magnífics d'acord amb
la seva genialitat.
I, de temples al mig de la selva, amb els seus recintes
emmurallats, n'hi ha un al costat de l'altre. El recinte més
gran té un quilòmetre llarg de costat. I si les pedres es
culpides formen uns conjunts sublims, l'ambient del seu
entorn selvàtic li acaba de donar el diví toc de gràcia per
a fer d'Ankor un lloc de meravella.
—¿Com deu estar ara Ankor, amb les batalles que so
freix des de fa anys? -m'he preguntat a mi mateix, més
d'una vegada. Perquè, poc després de ser-hi nosaltres, va
començar la guerra cambotjana, i resulta que, allà, lluiten
cambotjans ent-re ells, tan Kmers roigs com d'altres colors,
ajudats a matar-se i a destruir-ho tot per vietnamites i xi
nesos i altra trepa que més bé farien si es quedessin a
casa seva. I aquella gent no paren ni a les estacions se
ques ni a les de pluja i això fa anys. I, a més, és trist el
fet que, com que fa tant de temps que dura, ja s'ha con
vertit en cosa normal i mai no és notícia.
Vaig llegir una vegada que l'arqueòleg francès, que te
nia cura de la restauració i conservació dels magnífics tem
ples, ho va haver de deixar perquè, en començar la guer
ra, malgrat respectar la seva feina, tant els d'un bàndol
com els de l'altre, feien servir de fitó dels tirs les rodes
de la bicicleta amb la qual es desplaçava.
10

—Ell sí que devia córrer! Jo, al costat d'ell, semblaria
parat!
I diuen que, després, allò va anar degenerant encara
més i el que no va fer malbé la metralla va ser espoliat
pels vietnamites i l'altra gent. Quina llàstima! Perquè An
kor és, realment, una creació perfecta i indescriptible i
mai no podrà ja ser substituït per res més. N'hi ha alguns
de temples —o n'hi havia, qui ho sap?—que, per arribar
a la porta de les seves muralles, tenen un pont sobre un
mirall d'aigua, flanquejat d'escultures de déus i de dimo
nis i de serps i de cabres i altres animals enormes. N'hi
ha d'altres que no els distingeixes fins que gairebé els to
ques, atesa l'espessor de la selva. I els arbres —d'una al
çada tal que no pots veure'n el final entre l'espès
brancatge— entortolliguen troncs i arrels per les cares es
culpides a les façanes dels temples i les repremen i mase
guen. I aquelles cares de pedra, gegants i fora d'escala,
altes com una casa de dos pisos, fermes i terribles, però
impotents per alliberar-se de la invasió vegetal, treuen ulls,
nassos i orelles per entre arrels i branques. Uns ulls d'un
metre d'alçada que et miren de manera indignada, com
un intrús que ets. I a tu, et sembla estar contemplant l'es
tàtua gegant d'un Laocoont, oriental i patètic, amb els seus
dos fills entortolligats per dues mil serps vegetals d'unes
dimensions fora mida, com si tu fossis sols un bri d'her
ba, o un no-res, entre els peus del sacerdot, però un no
res amenaçat igualment de morir ofegat i engolit per tan
ta luxuriant exuberància vegetal.
Aquell dia, devien ser les tres de la tarda, quan jo i
la Tere, amb ganes d'aprofitar al màxim l'extraordinari
encant del lloc, ens quedàrem a la selva amb sols un coòly
que feia anar una espècie de petita tartana. Ell ens deixà
a l'entrada d'un dels recintes murallats i ens va dir que
ens recolliria al portal de l'altre costat de les muralles.
Començàrem a penetrar cap al centre del recinte, enmig
de la selva. Era emocionant perquè estàvem vivint una
11

cosa totalment insòlita per a nosaltres en un lloc misteriós
però atraient. Els troncs dels arbres eren extraordinària
ment gruixuts i tenien una forma acampanada en arribar
a terra; aquells troncs eren com una espècie de torres Eif
fel vegetals. Quatre o cinc arbres d'aquells tapaven tot l'an
gle visual, però, a més a més, hi havia les arrels, que do
naven voltes pertot arreu abans de ficar-se a terra i tam
bé hi havia les arrels aèries i les lianes que baixaven de
qui sap on, i tot quedava voltat de tota mena de fullaraca
viva. I nosaltres dos, com pollets sense lloca, anàvem avan
çant selva endins. Però tot d'un plegat, així, de cop i volta i
sense saber com, vàrem passar de dia a nit, de llum a
tenebra i, per estrany que sembli, ens vàrem quedar a les
fosques absolutes. La llum del dia, que es filtrava per aque
lla massa quasi compacta de les copes dels arbres, va de
saparèixer instantàniament, de sobte, com si els déus de la
selva cambotjana haguessin apagat el sol d'una bufada.
I, llavors, es varen desfermar les fúries de l'avern i varen
venir a volar totes sobre els nostres caps i, malgrat ser-hi
totes allà sobre, encara ens en quedaven unes quantes pel
voltant, com si les portéssim lligades al coll per evitar que
ens escapéssim. I tot això enmig d'una cridòria i uns xiu
lets impressionants. Uns xiulets que martiritzaven els tim
pans sense treva. Eren com bales que ens busquessin a
nosaltres, encara que no el nostre cos, i que no petaven
enlloc. Nosaltres dos estàvem totalment subjugats per
aquell vertader temperi. La insòlita situació era de posar
la pell de gallina desplomada i els cabells com filferros.
I, aleshores, el que faltava! Aleshores sí que va ser quan,
abans d'acabar la por, encetàrem la paüra perquè, molt
a prop nostre, vàrem notar, més que sentir, una remor
de passos que ens seguien i vàrem endevinar, més que veu
re, unes ombres més negres encara que el negre entom i...
s'anaven atansant. Allà darrera hi havia aquells homes i
pertot arreu aquells xiulets que gelaven la sang i, a més,
aquells munts de cossos en moviment, com mones i altres
12

animals que anaven saltant de branques a lianes i de lia
nes a branques, com si ho fessin expressament per espaor
dir-nos.
De cop i volta, però sobretot de cop, em clavo de nas
i galta contra una pedra que sobresortia del que sembla
va ser una paret. Havíem arribat al temple, al centre del
recinte. Tot era encara més negre i els homes ens anaven
seguint. I, a més a més intuíem que aquell temple es tro
bava en un estat de ruïna imminent i ens podia caure a
sobre d'un moment a l'altre. La situació semblava un mal
son, però estàvem desperts de debò i teníem els ulls oberts
fins al límit per poder penetrar la foscúria. I els xiulets
i les volades d'animals per sobre nostre continuava. No
els vèiem però els notàvem entre les branques dels arbres
i per les parets escalonades del temple. I notàvem l'aire
que movien en passar veloços i brunzents prop dels nos
tres caps. I aquells homes continuaven atansant-se. I tot
això, a les fosques totals, va durar i durar ... com si no
hagués hagut d'acabar mai, però, com que totes les coses
d'aquest món s'acaben, també es va acabar aquella situa
ció tan fosca i angoixant. I el seu acabament va consistir
en el descobriment que els homes que ens seguien eren,
solament, un petit i inofensiu cambotjà que ens volia fer
de guia i, per sort, ens va treure d'allà dins aquell recinte
meravellós, però embruixat alhora, i ens va acompanyar
a la porta on ens esperava l'altre xicot amb la petita
tartana.
Després, ens varen explicar que, de mones i d'altres
animals, n'hi ha qui-sap-los en aquella selva i que els xiu
lets volants són produïts per una espècie de cigales ge
gants més grosses que el dit gros d'un peu, però d'un peu
gros com el d'aquell que l'hi té i pot dormir dintre una
sabata, sempre, és clar, que deixi els peus fora.
Deixant fora els peus i les cigales gegants d'Ankor,
aquella tarda extraordinària, vàrem enfilar el camí de tor
nada al poblat de Siem-Rip, amb tots els sentits i el cer13

vell i l'ànima farcits de tantes i tan fantàstiques sensa
cions que mai no podré oblidar, perquè aquelles —deixant
la por a part— varen ser les vivències més extraordinà
ries que he tingut la sort de viure en tota la meva existèn
cia i, d'acord amb els que ho coneixen, allò és la cosa més
meravellosa del món. És Ankor!
Un cop ja a l'hotel de Siem-Rip, després de salvar el
petit llangardaix, que havia quedat atrapat dintre la gran
banyera colonial, vaig prendre un bany sota aquell lent
i vell ventilador, de gairebé dos mètres de diàmetre, men
tre em bevia un parell de cocos tallats per dalt amb un
cop de matxet. I, per fi, vaig quedar força descansat de
la peripècia viscuda, i vaig poder analitzar, i fer arrelar
dintre meu, tota la meravella del seguit de magnífics mo
numents que havíem vist aquell dia inoblidable a les sel
ves cambotjanes d'Ankor.

/í l

_1

,
,

'

,,� il

¡i�
�

J

r¡
j ,

n•
l

li'
e

l
14

t

/� t

l¡

.

La veritat és que no sabria distingir si vaig passar més
por aquella vegada a Ankor o quan vaig perdre 1a Tere
pels carrers atapeïts d'Agra, a l'Índia. Va ser també un
altre moment tens de la meva vida. Allà anàvem igualment
dins un carretó tibat per un indi amb els peus descalços
i un gran turbant. Quan jo vaig baixar, per veure com feien
suc amb canya de sucre, esprement-la amb un corró, en
un tancar i obrir d'ulls va desaparèixer l'indi i els seus
peus descalços i el turbant i el carretó i, amb ells, la
Tere. El carrer no tenia ni començament ni final perquè
era tot igual i jo em vaig posar a córrer. Quina diferència
entre aquell córrer i el d'ara! Perquè a Agra jo corria sen
se saber on anava i clavant trompades a tort i a dret in
tentant descobrir el carretó entre aquella gentada atapeï
da. Però el carretó no hi era i, amb el carretó i l'indi,
havia desaparegut la Tere i qui sap on havia fet cap!
Tothom em mirava estranyat i emprenyat per les empen
tes i pels cops que jo, amb el meu esverament, clavava
per obrir-me pas, ja que aquella gent no sabia el que em
passava. I, a les cantonades d'aquell carrer, s'obrien al
tres carrers tots iguals, igualment atapeïts de gent. Ha
via perdut la Tere i tampoc no sabia on era jo mateix.
Haver perdut la meva dona als carrers d'Agra, per a
mi, va ser un altre malson com el de les selves d' Ankor.
En canvi, per la Tere, va ser només uns moments de si
tuació estranya perquè des de dalt el carretó, que jo ha
via avançat des de feia estona sense adonar-me'n, anava
seguint el meu rastre per les indicacions els qui havien
sofert el meu pas d'atabalament.
—Cap allà! Cap allà! —li assenyalaven, i devien pen
sar: cap allà va el boig escapat del manicomi. Al final, pe
rò, ens vàrem trobar sense cap problema, i des de llavors,
amb les experiències viscudes a Ankor i a Agra, sempre
he pensat, mentre faig les meves corredisses pel món, que
on poden passar coses estranyes i desagradables és a Es
panya i a Sud-amèrica, però, als altres llocs, com diu un
15

amic meu, no passa mai res. I és ben veritat que no passa
mai res. Així, doncs, val més agafar-s'ho amb calma i anar
tirant.
—Però ara, noi, no t'ho agafis pas amb massa calma, i
continua corrent!

LA SORTIDA
Sí, perquè, fa una estona, tots estàvem tan atapeïts com
atapeïts eren aquella vegada els carrers d'Agra. Amb pan
talons curts, amb el número sobre la samarreta i amb els
nervis a sota mateix, o sigui a flor de pell, semblava que
haguessin de saltar guspires de colze a colze entre tota
aquella munió de gent premuda sobre la línia de sortida.
La massa humana era com un pseudòpode nerviós.
Tothom intentava córrer fent saltets però sense moure's
del lloc i, entre escopinades i nervis, només podíem espe
rar que disparessin el tret de sortida. Saltets amb un peu
i amb l'altre, braços avall i músculs deixats anar, allò sem
blava un formiguer, una massa homogènia, com una sola
persona, vibrant i bullint.
Ja falta poc. Nervis, nervis! Quins nervis! Són uns mi
nuts, que semblen inacabables, són minuts de nervis, d'ex
citació, d'impaciència i fins i tot d'espant.
—I no donen la sortida!
La primera vegada que em vaig trencar la cama dreta
va ser quan vaig caure amb bicicleta daltabaix d'aquell
pont i, fa una estona, abans de la sortida, també em sen
tia com si m'hagués llançat daltabaix d'un pont voluntà16
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riament i me n'estigués penedint a mig camí. Encara que
això és diferent, i no és tan desorientador com quan apa
guen, de cop, el llum de la selva cambotjana, també és una
situació difícil i esveradora.
—Atenció!
Tots dos peus a terra, cos endavant. Sona el tret. I tots
sortim disparats. La preparació és laboriosa, la sortida
instantània. És la Marató. La meva primera Marató. Tinc
quaranta-dos quilòmetres i cent noranta-cinc metres da
vant meu, i les cames i el cap per córrer-los a peu.
Endavant!
Al costat de les meves, hi ha més de quatre mil cames
més, totes amb un moviment continu i compassat. Han
desaparegut nervis i cabòries. Ara ja no puc afegir res més
al que no he fet fins aquí i només he de treure el màxim
partit de la preparació i l'entrenament que porto i tirar
endavant sense mirar enrera. No he de forçar el pas, però
tampoc no és qüestió d'anar a poc a poc. Cada corredor
té el seu propi ritme i cal seguir-lo uniformement. Davant
queda tota la Marató amb tots els seus quilòmetres i fer
la, corrent a peu, no és bufar i fer ampolles, fins i tot per
a qui porti la més bona preparació del món. Així i tot de
bufar també bufarem i les ampolles o butllofes, amb una
mica de pega, es faran soles als peus.
Les sortides de curses de fons són precipitades per a
tots els de les files de davant i lentes per als de darrera,
però la veritat és, també, que són neguitoses per a tothom.
I la sortida d'aquesta Marató ha estat així. Les sortides
d'altres curses, com les d'esprint o tanques, són també
de molts nervis però de molta més concentració i discipli
na muscular i mental, en fi, són diferents.
Quan he arribat, aquest matí, a la sortida ja feia esto
na que tots els corredors estaven dedicats a l'escalfament.
Tot i així, jo sempre l'he fet curt—malgrat saber que no
va bé—, però em fa por cansar-me abans d'hora, així,
doncs, he arribat i, al cap de vint minuts, ja era a la sortí18

da amb els altres més de dos mil nerviosos corredors.
Sobre els nervis, gairebé podríem dir que, si per una
competició normal hom pot dormir intranquil l'última nit,
per una Marató en pot dormir intranquil dues o tres, en
cara que hi ha corredors als qui la intranquil·litat se'ls
arrapa més fort que a d'altres.
—Doncs, jo —em deia un abans de sortir—, com que
sóc de fora, he vingut a dormir a casa d'un amic i, a part
que no he aclucat l'ull en tota la nit, li he estripat els llen
çols i, buscant el lavabo de matinada, li he trencat més
d'una porcellana de sobre la calaixera.
—Home, noi, potser no n'hi ha per a tant, eh!
Evidentment, no n'hi ha per a tant, però la pràctica
d'un esport de competició comporta un cert desfici que
precisament representa una més gran emoció. Aquest es
tat emocional, també el deu experimentar, per exemple,
una persona que va a veure un partit de futbol de forta
rivalitat, però la cosa és molt diferent. El qui diu que li
agrada l'esport i el practica ben assegut a la grada d'un
camp de futbol o de bàsquet o, fins i tot, d'un estadi on
s'està a punt de començar una cursa de Marató, aquest
no sap què és l'esport. Una persona pot dir que li agrada
el cinema i el va a veure com a espectador, però l'esport
és molt diferent vist des de la grada o corrent al camp
o a la pista. Entre mirar un espectacle o ser-ne protago
nista —encara que només formis part d'un conjunt de dos
mil esportistes— hi ha una diferència abissal. Hi ha una
diferència com l'existent entre sentir una emoció o notar
que la sent un altre. I trobar-te, tu mateix, corrent una
Marató és quelcom d'emoció a flor de pell i boca i pensa
ment, molt interessant de sentir i molt difícil d'explicar.
J o ho sé perquè és el que faig ara, abans no ho sabia.
—Corre, noi, corre! —m'animo jo mateix.
Al principi només ens vèiem els corredors entre nos
altres perquè tot quedava tapat pels corredors de davant
que volen fer un bon paper. I encara sort que avui no plou
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ni ha plogut, perquè, quan el terra és moll, tothom, ex
cepte els de primera línia, queda fet un arrebossat de fang
desprès de les sabatilles dels de davant.
—I com corren els punyeters!
Quan els últims han passat per la línia de sortida els
primers ja portaven més de dos-cents metres d'avantatge.
Així, una massa formiguejant, que havia estat més o menys
compacta, s'ha començat a estirar des del precís moment
del tret.
—Al pas de sortida que porten els de davant no aguan
taria ni vuit-cents metres i haig de córrer més de quaranta
dos quilòmetres!
És estrany adonar-se que, malgrat tenir tota aquesta
gernació al costat, hom es troba tan sol com a la mar o
al desert on, amb una pivotada de tres-cents seixanta
graus, només veus l'horitzó i res més. I, ara i aquí, encara
que estiguis entre la multitud, és com si hi fossis tu sol,
ja que tens un repte fort a vèncer i només pots comptar
amb tu i les teves forces, la resta és com si no hi fos. Amb
tot, t'adones de l'entorn i veus que la rècua es va allargas
sant com una goma i és ben natural, ja que el qui guanyi
trigarà dues hores i uns pocs minuts i el qui arribi últim,
ho farà amb més de cinc hores a les cames. Jo, acabant,
estaré content i si, a les meves edats i en la meva primera
Marató, baixo de quatre hores, ho consideraré un èxit.
Són curiosos aquests moments, quan el conjunt s'ha
estirat però encara no s'ha estirat gaire. És com un ritu.
Per sobre de tot sento les petjades de les sabatilles contra
l'asfalt. Els corredors, els uns al costat dels altres i amb
altres davant i darrera, anem movent cames i braços rít
micament i tothom va a la seva, encara que sempre n'hi
ha algun d'esvalotat que crida més del compte. Els crits
són sempre els mateixos:
—Semàfor vermell. Pareu!
—No corris que és pitjor!
—Encara no hi som?
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Després, la xerrameca s'acaba i més endavant comen
çaran els esbufecs i, per tant, hom no ha de cridar, ni tan
sols ha d'enraonar. Això no és un entrenament. És una
prova en la qual és segur que queda més fotut el qui aban
dona que el qui acaba. D'altra banda algú, ja de sortida,
esbufega fort, però, d'aquí a una estona, serà capaç de
deixar-nos enrera. La uniformitat es trenca quan un es
cup, però es torna a refer de seguida perquè, aleshores,
segons la humanitat de l'ambient, ha d'escopir tothom i,
si jo fos exagerat, diria que quan les escopinades no arri
ben a terra, és perquè se't queden a les teves cames o a
les del veí.
—Sí, és una mica brut, però sa!
Encara que, per trobar a terra coses més estranyes que
les escopinades, s'ha d'anar, per exemple, a la cursa de
fons de Gironella a Casserres, anada i tornada. La carre
tera va pujant per entre boscos de pins i aigua a dojo, cent
cinquanta-tres metres de desnivell i, a terra, hi ha munts
de gripaus xafats pels cotxes. Gripaus grossos i estripats
pel mig. Almenys, quan hi vaig ser, hi eren i els vaig veure.
On també n'hi havia munts de gripaus, encara més que
a Casserres, era a Gao, allà al Malí, i aquells no ho eren
d'aixafats en el sentit d'esbotzats, però, en canvi, s!aixafa
ven entre ells. Al jardí de l'hotel —un hotel brut i calorós—
sota cada aixeta de reg hi havia muntanyetes, d'un pam
i mig d'alçada, de gripaus molsuts, lluents i força fastigo
sos. I les aixetes eren seques, perquè no hi havia aigua,
tot i tractar-se del millor hotel de Gao, la segona ciutat
del Malí, i la primera segons els seus habitants.
Òbviament, a l'Àfrica i a altres llocs, val més anar a
dormir, al ras, a la sabana dels afores, que a segons quins
hotels, perquè, a mi, els gripaus o les aranyes, per exem
ple, i la ronya natural, no em molesten, però el que sí que em
molesta és la ronya urbana.
—I mira que n'hi ha ha aquí, també!
—Sí. —Sempre sóc jo qui em replico.
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La ronya urbana em molesta. De fet, em molesta tot
el que la civilització empitjora i també em molesta que
la civilització envaeixi l'espai de les criatures de la natu
ralesa, com l'hotel de Gao va envair el lloc dels gripaus.
—O potser va ser al revés?
En fi, a mi em molesta la brutícia urbana i els animals
dins una gàbia o fora del seu ambient natural. I, al con
trari, així com no hi ha paisatge o planta sense encant,
no hi pot haver animal desagradable si està ben ambien
tat dins el seu entorn. A mi m'agraden, fins i tot, les serps.
Per exemple, em va agradar aquella vegada, al Kala
hari —el gran desert de Botswana al sud d'Àfrica—, veu
re una serpeta de no més d'un pam —més o menys un
pam barceloní de 19,4374 centímetres— que anava salti
ronejant i dibuixava les esses del seu rastre a la sorra.
—Aquesta, quinze minuts —em va dir l'Enric, el qual
és molt afeccionat a aquestes bestioles.
Naturalment volia dir que, si et picava, amb quinze mi
nuts te n'anaves al sot o, si em picava a mi, me n'hi anava
jo, és clar. És per això que, quan dorms al ras, segons a
quins llocs, el primer que has de fer en llevar-te, i abans
de posar-te les botes, és espolsar-les cap per avall per treu
re els possibles estadans no desitjats i que et poden do
nar un ensurt realment de mort.
D'animals fora del seu ambient, i que vàrem haver d'ex
pulsar d'on eren, també en recordo força del Pakistan; de
fet, eren ja domèstics, encara que poc usuals. Per exem
ple, els escarabats que s'havien refugiat al nostre equi
patge quan vàrem passar per Peshawar, prop de la fron
tera de l'Afganistan. A Peshawar hi vàrem arribar traves
sant pel Kiber-Pas amb un autocar ple d'afgans i quatre
hippis. Férem cap a l'Hotel Rainbow amb els hippis. Re
cordo que dormir valia l'equivalent a unes seixanta pes
setes i ells volien quelcom més econòmic, però, al final,
es varen quedar allà. Nosaltres també hi vàrem dormir,
més ben dit de dormir res, perquè jo, a quarts de dotze,
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me'n vaig haver d'anar al· terrat, ja que la calor era de
fer bullir el cervell. Així, doncs, amb el farcell al coll, apa,
escales amunt cap al terrat!
Per l'Orient Mitjà n'hi ha a munts de gent que dorm als
balcons o als terrats o al carrer. A l'índia, per exemple,
on en començar el dia molta gent salta del llit, hi posa un
tornapuntes davall, s'asseu a sota perquè no li toqui el
sol i espera que es faci fosc per fer l'operació a la inversa.
Les calors són grans i s'han d'economitzar esforços, i de
sobre el llit passen a sota i de sota a sobre sense solució
de continuïtat i dormint de nit i jaient de dia —al ras dalt
dels terrats o al mig del carrer— és la manera en què es
gasten menys energies.
—I aquí, corrent la Marató, també s'han d'economitzar
esforços, però, pensant en tants llits, no t'adormis i tira
endavant!
Ara bé, a Peshawar, ni al terrat de l'Hotel Rainbow no
podia dormir bé. Per tant, al matí, després de fer sortir
aquells escarabats de l'equipatge —uns escarabats com
els dels egipcis, dignes d'adoració— vàrem marxar cap al
Xitral, on, deien, feia més fresca.
El Xitral és una vall exactament entre l'Hindukush i
l'Himàlaia i, primer en un autocar, en el qual els melons
corrien per allà terra juntament amb les vomitades, fé
rem cap a Dir, un poblet de muntanya que era el final
de trajecte de l'autocar. Vàrem anar a aquell hotel on no
hi havia escarabats, però, tampoc no hi havia ni escala,
sinó tan sols una de paleta, ni lavabo, només una llauna
d'aigua i per excusat, això sí, hi havia tota la muntanya.
Així, doncs, apa, muntanya amunt! Però allà vàrem dor
mir força bé encara que a l'habitació, per faltar-li més co
ses, també li faltaven les portes. L'endemà, de bon matí
—escala de paleta avall—, vàrem anar a buscar lloc al pe
tit, petitíssim, vehicle de tracció a totes quatre rodes per
continuar el viatge cap al Xitral. Vàrem arribar d'hora,
però ens digueren que les tres places de seient normal ja
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eren ocupades i havíem d'agafar dues de les altres sis pla
ces. Jo les vaig batejar com places de cul a l'aire, perquè
s'havia d'anar ajupit, amb els peus sobre la barana de la
caixa del vehicle, amb el cos totalment a fora i agafat amb
les mans i les dents als ferros que feien de suport a la
vela. En fi, encara que jo no estava tant en forma com
ara, potser m'hi hauria atrevit, però allò no era pas per a
la Tere i, al final, vàrem pagar el doble i vàrem anar amb
un vehicle per a nosaltres dos sols, perquè, si no, havíem
d'esperar l'endemà i exposar-nos que ens passés el ma
teix, ja que era el sistema seguit per aquella gent per po
der fer una pela extra. Per fi, amb els ronyons destros
sats pels revolts de la pista i els sotracs del petit vehicle
damunt el pèssim paviment, arribàrem a la vall del Xi
tral. Si haguéssim anat ajupits a l'altre vehicle —com si
diguéssim fora borda— al primer revolt hauríem sortit
disparats com una pedra llançada per una fona. En un
lloc del recorregut, la baixada d'aquella pista feia tantes
ziga-zagues, que jo, per desembalbir els ossos, vaig baixar
a peu pel dret i vaig arribar a baix de tot primer que el
cotxe.
—No va ser pas com ara, perquè els primers qui sap
on paren i jo encara sóc aquí.
—Sí, és ben veritat —em torno a replicar sense, ni tan
sols, adornar-me'n.
Però aquella vegada, finalment, vàrem arribar a la vall
del Xitral al peu del Tirich Mir, muntanya que, amb els
seus gairebé vuit mil metres d'alçada, era allà davant nos
tre, imponent i majestuosa, tota coberta de neu.
Allà al Xitral s'hi estava bé, però, no sé per què, hi
havia més gent que preferia marxar que quedar-s'hi i tot
hom ho volia fer amb avió. I això sí que no era estrany,
si hom recorda la cargolada pista que ens havia portat
a aquell racó de món de l'Himàlaia.
Nosaltres vàrem inaugurar un hotel de l'Estat i, du
rant uns dies, vàrem ser els únics hostes. El director esta24

va tan avorrit que, a les hores de menjar, ens va explicar
tota la seva vida i la dels veïns de la vall sencera. El dia
que vàrem voler marxar aquell bon home ens va acom
panyar a l'aeròdrom i —jo no sé com s'ho va fer— de tota
la rècula de gent que hi havia esperant, vàrem ser els úl
tims d'agafar els bitllets i els primers de pujar a l'avió.
I aquell vol cap a Islamabad —última capital del Pa
kistan, i dic última perquè n'ha tingut d'altres— va ser
un dels més interessants i divertits que he fet mai. Tan
aviat teníem el Tirich Mir a la dreta, com a l'esquerra, com
a davant o el perdíem de vista, per tornar-lo a veure més
enllà. Resulta que l'avió, amb un sostre de sols cinc mil
metres, no podia sobrevolar les altíssimes muntanyes i es
veia obligat a anar per dintre les valls. Així, doncs, quan
trobava núvols, havia de tornar enrera i buscar una altra
sortida.
Va ser de gran interès que aquella simpàtica hostesa
pakistaní m'invités a anar a la cabina del pilot. A més d'un
lloc hi ha gent amable.
Amb aquell vol per les valls del Xitral, malgrat les ana
des i tornades de l'avió, amb cinc quarts vàrem desfer el
camí que ens havia costat dos dies d'autocar i jeep, dos
terços físics de cada ronyó i mitja espina dorsal.
Malgrat tomar a passar per Peshawar, el que no và
rem fer va ser tornar a l'Hotel Rainbow dels escarabats.
A aquell altre que vàrem anar, no hi havia escarabats, pe
rò hi havia, també, uns animalets domèstics que no eren
tampoc gaire usuals. Eren els dragonets. Eren uns drago
nets, també més o menys d'un pam, que s'amagaven dar
rera les canonades, o sigui els tubs de l'aigua, i n'hi havia
pertot arreu. La veritat és que de simpàtics i agradables
no ho eren gaire, però un hom s'acostuma a tot i, a més,
aquelles bestioles tenien la delicadesa d'amagar-se de la
nostra vista darrera les canonades. De fet, actuaven com
aquell camaleó amic nostre que, un bon dia, vàrem tro
bar al desert del Namib.
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Era un dia solellós com avui —encara que jo no tenia
tanta pressa com ara— quan vàrem trobar el camaleó mig
perdut per allà terra, amb els seus ulls giratoris amb rò
tula. Érem al mateix paral·lel de la serpeta dels quinze
minuts del Kalahari, i el camaleó, després de travessar la
pista posant-se de tots colors, és un dir, es va amagar dar
rera una branca d'un petit arbre —com els dragonets pa
quistanís s'amagaven darrera la canonada de l'aigua— i
estava a l'aguait. Jo l'observaba i, quan el mirava des de
la dreta, ell es girava cap a l'esquerra i, si jo el mirava
des de l'esquerra, ell es girava a la dreta. Ell i jo, junts,
semblàvem un gallet de campanar en un dia una mica ven
toler. Segurament l'animalet pensava que, amb aquells mo
viments, jo no el veia. Però, ben mirat, no crec que hi hagi
ningú que sàpiga què pot pensar un camaleó namibi, dar
rera una branca, en semblants circumstàncies.
El Namib, que dóna nom a Namíbia, abans Àfrica del
Sud-oest, és un terreny estrany, però que fascina com tots
els deserts. Devia ser fotut per als nombrosos nàufrags
d'aquella costa de l'Atlàntic quan, en creure's salvats per
què arribaven a terra ferma, es trobaven amb un desert
que havia de ser la seva tomba. Aquella zona, de fortes
tempestes, immenses onades i grans naufragis, té per nom
la Costa dels Esquelets i n'hi ha tants, que fins i tot a Win
doek, la capital —una ciutat a escala humana, molt
agradable— n'han fet un museu i allà hi ha esquelets de
persones, d'animals, d'avions, d'ampolles, de vaixells i de jo
què sé. Els esquelets de les ampolles, per exemple, con
sisteixen en el broc i el cul, on el vidre és més gruixut,
units solament per la veta d'ampolla que durant anys ha
estat tocant a terra i no se l'ha menjat ni el vent ni la so
rra del desert.
L'única cosa que té vida, per allà aquells entorns, és
la «velvequia». És una planta com l'atzavara però de fulles
llargues i primes com anguiles interminables que s'arros
seguen per terra, amb un fruit com un raïm i una edat
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que pot passar llargament dels mil anys. I allà terra viuen
soles.
És interessant el desert del Namib. A més, hi ha unes
zones —de trànsit totalment prohibit per a tothom que
no està poderosament autoritzat— on, amb unes màqui
nes gegantines, remouen tot el terreny de les platges i, fins
i tot, de dins l'Atlàntic, per arreplegar els diamants d'al-lu
vió que guarda la sorra.
Una altra cosa que crida l'atenció a Namíbia són les
finques. Totes elles estan grafiades al mapa del país com
si fossin províncies o termes municipals i n'hi ha que te
nen vint o trenta quilòmetres de llarg per deu o quinze
d'ample. Hi ha finques de sis-cents quilòmetres quadrats,
totes amb tanques. I les carreteres tenen unes rectes que
es perden a l'horitzó, amb vint-i-cinc o trenta quilòmetres
de llargada i, després, hom troba un insignificant revolt
i pot enfilar vint quilòmetres rectes més. De fet, és com
un país ampliat. Però, malgrat ser tot tan diferent del que
tenim per normal els europeus, tant a Namíbia com a
la República Sud-africana l'aspecte social més xocant, a la
vegada que indignant, és la discriminació racial. Fa vuit
o deu anys la discriminació era tal que, per exemple, a
correus o als edificis oficials, hi havia portes per a blancs
i portes per a negres. Després quan hi tornàrem, ara fa
poc, algunes aberracions d'aquelles continuaven però els
rètols «Sols blancs» i «Sols negres» ja no hi eren i, en
els bancs per seure als parcs, tant hi podien seure els uns
com els altres, la qual cosa vol dir que abans també esta
ven retolats. A les nits els negres no poden estar a les ciu
tats dels blancs i així funciona tot perquè, per exemple,
als camions, tant els homes com les dones negres van a
la caixa encara que estigui plovent i que a la cabina no
més hi vagi el conductor blanc. I aquesta mentalitat arri
ba fins a extrems irritants com va quedar ben palès en
la resposta del capatàs d'una mina perduda per les mun
tanyes, a qui vaig preguntar:
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—I quants sou els que viviu aquí?
—Sóc jo sol! —va contestar-me.
—Però ... i tota aquesta altra gent, doncs, on viu? vaig replicar estranyat, tot assenyalant els altres treba
lladors.
-Oh, aquests són negres!
La discriminació és humiliant per a la mateixa raça
humana. últimament, però, a Sud-àfrica aquesta situació
està canviant encara que, és ben clar, no canviarà del tot
fins que exploti, perquè les mentalitats dels qui manen
i dels qui obeeixen són tan diferents com diferent és el
color blanc del negre. El color blanc és el conjunt de tots
els colors i el negre n'és l'absència total.
Malgrat la discriminació, Namíbia és un país interes
sant i m'agradaria conèixer-lo més bé però, noi, és tan
lluny!
Una de les vegades que vaig anar per allà baix, el poli
cia que em va fer la revisió de la cartera de mà —abans
d'entrar a l'avió—, m'hi va anar descobrint armes pun
xants. Ell anava ficant la mà i, d'allà dins, anaven sortint
coltells i ganivets automàtics. Me'ls varen requisar tots,
un a un i n'hi havia un munt. Jo, quan viatjo a segons a
on, acostumo a portar coses d'aquestes per fer un regalet
o per canviar per altres objectes i, aquella vegada, en
comptes de posar-ho a l'equipatge, va anar a parar a la
cartera de mà i me les varen requisar totes; però, en arri
bar a Windoek, me les varen tomar. Així com jo, més d'una
vegada, he considerat la possibilitat d'atracar un banc, mai
no m'ha passat per la imaginació la possibilitat de segres
tar un avió; però, aquella vegada, mentre sortien tots els
ganivets de la cartera, gairebé em sentia tan culpable i
nerviós com si ho hagués fet.
A Namíbia, anant cap al Nord, al Capribi, o sigui a la
terra dels bosquimans, hi ha Grootfontein, una població
on va anar a parar un meteorit que, en caure, ben bé po
dia haver esclafat una tribu sencera d'aquella gent petita.
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Està mig enfonsat a terra, pesa més de dues-centes tones
i nosaltres ens hi vàrem passejar per sobre, com si fos
un tapís volant vingut de les estrelles.
Però, per interessant que sigui, cada vegada és més pe
rillós aventurar-se segons a quins llocs d'aquell país, per
què, actualment, i des de fa uns quants anys, aquelles ca
rreteres i pistes del Nord són sempre plenes de tancs i
de soldats que estan a l'aguait a fi de poder neutralitzar
els escamots que penetren al país des d'Angola. Però, com
que a nosaltres no ens passa mai res ... , doncs no ens pas
sa res. Tot i així, per allà baix una vegada em va picar
una vespa gegant i em va fer un cràter a l'esquena com
si m'haguessin disparat una bala.
Deixant de banda la picada com si fos de bala, ara
m'adono que, a la meva vida, he estat a bastants llocs on
hi havia merder d'armes, però sempre tomem a casa sans
i estalvis, almenys fins ara!
—Toca fusta!
—No en tinc a mà! I haig d'anar tirant avant!
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Fins ara dec haver corregut uns quatre quilòmetres.
Els primers passen de pressa. Més ben dit, el que passa
és el temps i els quilòmetres els ha d'anar passant cadas
cú pel seu compte, posant un peu davant l'altre. Però,
aquests primers rai! Els últims seran els més fotuts.
L'excitació que hi havia fa pocs minuts quan érem tots
a la sortida ja ha desaparegut totalment. Els corredors
van força relaxats i jo també. Ara, al proper lloc d'avitua
llament, em beuré un got d'aigua per no deshidratar-me.
Però és difícil beure amb got sense deixar de córrer. Enca
ra és més difícil, corrent, que tenint el mal de Sant Víctor
o anant amb cotxe per una carretera plena de clots. I, aque
lla vegada, quan anàvem amb autocar des de Nova Delhi
a Chandigarh, per aquella pista infernal, no els vàrem fer
servir pas els gots. Aquella vegada vàrem beure a morro,
perquè és molt més fàcil i més higiènic.
El gran arquitecte suís Le Corbusier va crear Chandi
garh, ciutat de nova planta, a la regió del Punjab, al nord
de l'Índia. És una ciutat nova de trinca, amb uns edificis
oficials de formigó armat els quals podríem dir que van
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ser fets, gairebé, amb una sabata i una espardenya, o si
gui amb un pic, una pala i quatre fustes per encofrar el
formigó i, això sí, grans quantitats d'indis i també d'ín
dies. I la veritat és que el resultat forma un conjunt admi
rable digne d'anar amb aquell autocar de sotracs a visi
tar-lo.
Molts indis, quan van amb autocar o amb cotxe, treuen
els peus descalços per les finestres i, aquella vegada, l'aju
dant del conductor també els airejava d'aquella forma, pe
rò amb la particularitat que, agafat pels extrems, s'anava
passant un drap per entre els dits dels peus com si toqués
el violí. Aleshores, com que feia molta calor, va arribar
el moment de refrescar-nos una mica amb les begudes que
portàvem en una caixa amb gel. Nosaltres anàvem a primera fila i vinga passar gots i begudes cap a darrera! Na
turalment no vàrem dir a ningú que aquells gots tan
lluents havien estat abrillantats amb el drap de netejar-se
els peus l'ajudant del conductor. Si això no fos prou per
fer el pes, o sigui per fer el fàstic suficient, hom ha de
comptar que als indis descalços els és igual trepitjar les
escopinades de terra que la merda de vaca —això sí:
sagrada— que hi ha pertot arreu. Per tant, aquella vega
da, vaig preferir beure a morro que amb un dels gots tan
acuradament netejats amb aquell drap de peus. Sí, defini
tivament, veure a morro és més fàcil, tant en un autocar
a l'Índia com corrent una Marató i, tot sovint, és molt més
higiènic. I en una Marató hom ha de beure, sigui com si
gui, perquè en un esforç així, pots arribar a suar uns
quants litres d'aigua i, si no els reposes abans de suar-los,
t'agafa un cop de calor i et deshidrates. I la deshidratació
és una cosa ben desagradable. Ho sé per experiència. Si
la pèrdua d'un quinze per cent d'aigua del cos pot repre
sentar la mort del seu amo, jo, aquell dia, potser n'havia
perdut ja el catorze per cent, perquè, realment, em sentia
més mort que viu.
—Aigua, aigua! —deia, ajagut a terra al carrer de Balc,
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un poblet perdut per allà al nord de l'Afganistan. Vaig
caure al mig del carrer polsegós i em varen arrossegar
per terra fins a l'ombra d'un arbre que, per casualitat,
era allà prop.
—Aigua, aigua! —suplicava jo ajagut a terra, deshidra
tat i mig mort.
De fet, tot va començar a Kabul...
—Deu haver canviat, també Kabul, amb la guerra que,
poc després de ser-hi nosaltres, hi varen muntar els rus
sos! Quina llàstima i quina tristesa!
Perquè, els af g ans, encara que són una mica rars, són
també amables —exceptuant, naturalment, els funciona
ris de l'Estat, com a molts altres països— i, a més de te
nir una gran dignitat, són també bona gent i no es merei
xen guerres imposades. Amb tot, la senzillesa i l'amabili
tat de les persones contrasta poderosament amb altres as
pectes que podríem dir que són agressius, perillosos o de
gran contrast. Per exemple, hom pot rebre tota l'ajuda
d'aquella gent, o trobar-se amb una bala, i no precisament
perduda, que li esguerri del tot la vida, tal com vàrem te
nir ocasió de comprovar nosaltres mateixos; o bé, al cos
tat d'un hotel de cinc estrelles, hi pot haver uns cavallets
de fira, sols de fusta i corda i fets anar a mà; o bé, prop
de l'aeroport amb avions per a tres-centes persones, hom
pot veure l'espectacle primitiu i salvatge del buscatxí,
aquella espècie de rugbi eqüestre amb un vedell decapi
tat en comptes de pilota.
-Sí, el buscatxí és primitiu i salvatge però, evident
ment, ho és molt menys que les corridas de toros.
-Sí. És ben veritat!
El diàleg amb mi mateix no para i no crec que això,
a mi personalment, em cansi més o em faci anar més a
poc a poc. Això que en diuen «festa», i a més nacional,
és una de les coses que em produeix vergonya, perquè jo
em pregunto:
Com pot representar una festa martiritzar un pobre
33

animal, enganyant-lo i produint-li ferides fondes, amb fe
rros clavats a la carn i amb sang pertot arreu, i al final,
com a apoteosi, matar-lo i arrossegar-lo per terra entre
aplaudiments? Això pot ser una festa?
N'hi ha molts de fets d'aquest desgraciat Estat nostre,
o d'ells, que em produeixen pena i vergonya i aquest dels
braus n'és un, perquè de pobles sanguinaris i cruels n'hi
ha, però cosa semblant a aquesta «festa» jo no he vist en
lloc, i al costat d'això el buscatxí afgà és un joc del tot
innocent per molt feréstec que sembli. En fi, països de
grans contrastos n'hi ha molts i l'Afganistan n'és un i, a
més, és un país del tot exòtic per als europeus. El dia que
vàrem arribar a Kabul va fer una pedregada seca que va
deixar astorada tota aquella gent, ja que feia més de sei
xanta anys que no havia plogut pedra i, per tant, ben po
ques persones sabien què era aquell fenomen atmosfèric
tan estrany i tots anaven boigs.
Els homes van, molt sovint, agafats per la mà, també
com a molts altres països musulmans, i masteguen unes
herbes de color verd amb les quals claven unes escopina
des, a llarga distància, que semblen que siguin d'espinacs.
—Ai, ecs! Ara hauré d'escopir jo també!
—Però mira de no fer-t'ho als peus o a la cama!
Les dones afganes van totes tapades de dalt a baix i
hom no acaba d'imaginar-se com poden mirar i veure, no
més amb aquells minúsculs foradets del teixit que porten
sobre el cap i davant els ulls.
En fi, aquells dies, ens havíem recorregut Kabul d'un
extrem a tots els altres i volíem traslladar-nos a Bombai,
no sense abans haver fet una excursió pel Nord de l'Afga
nistan. Així, doncs, aquell matí, vàrem anar a les oficines
de la companyia de línies aèries afganes i ens hi vàrem
trobar amb una parella de catalans als qui jo vaig dir que
ens n'anàvem a Balc a buscar puntes de fletxa del neolí
tic. Ells varen demostrar molt interès també a anar-hi, pe
rò —tal com els varen succeir les coses i ens varen expli34

car després— no els va servir de res i tant se val que no
hi haguessin anat. En fi, nosaltres vàrem dir que hi anà
vem i tal dit tal fet.
Com que a l'Afganistan no hi ha cotxes de lloguer, has
d'anar a parar a l'agència oficial de turisme, que és carís
sima, o arreglar-te-les com puguis. Naturalment, també
pots anar amb autocars, però, aquella vegada, volíem fer
una excursió amb un recorregut evitant les carreteres prin
cipals i, per tant, vàrem haver d'agafar un taxi per arribar
nos a Balc i fer una volta d'uns quants dies pel Nord del
país. Així, doncs, vàrem emparaular el taxi i ens vàrem
llançar a la munyanya per camins de pols i sorra. L'Afga
nistan és un país muntanyós i mig desèrtic en gran part
de la seva superfície i, per tant, seria bo d'anar amb bons
vehicles, però el trasto aquell, encara que corria, estava
malalt de tot arreu i especialment de les quatre rodes. De
les quatre, només, perquè la de recanvi no existia. Des del
primer moment els rebentaments es varen produir l'un
darrera l'altre i, per reparar l'última rebentada de pneu
màtic del primer matí, vàrem haver d'esperar fins a mitja
tarda que va passar un altre vehicle i demanàrem al con
ductor pegats per arranjar les cambres, perquè el taxista
ja havia esgotat els seus. I ell i jo havíem esgotat, també,
les forces de tant fer anar la manxa, perquè allò petava
pertot arreu i, tant en pujada com en baixada o pla, sem
blava una traca. El taxista, però, no s'immutava i, afortu
nadament, la mitjana de rebentades dels dies següents va
ser dràsticament més baixa i, per tant, el desplaçament
no fou tan lent. L'Agi Abdul, que així es deia el taxista,
era el qui em va arrossegar per terra al carrer de Balc
quan jo estava mig deshidratat i demanava aigua. Al final
vàrem quedar molt amics i, a la més petita ocasió, em feia
una mà de petons que eren massa. Ben mirat, emperò, te
nint en compte que hi ha musulmans que cada vegada que
es veuen es petonegen sis vegades, sis, l'Agi Abdul era força
discret, encara que, d'altra banda, jo no tinc res de mu35

sulmà i, per tant, per mi hauria estat més bé una mica
menys de petoneig.
Mentre anàvem pujant cap al Nord, una vegada, en un
caminat de qui sap on i de cara al capvespre, uns soldats
no ens varen deixar passar perquè feia unes hores els ban
dits havien ferit d'un tret un alemany amb la insana in
tenció de robar-lo. Malgrat que, abans de la guerra, ja n'hi
havia pocs de bandits, encara en corrien alguns d'esca
dussers com els que van anar a trobar el pobre alemany.
Però en canvi, més temps enrera, el bandidatge era el se
gon esport nacional, ja que el primer sempre ha estat el
buscatxí. De fet, hi havia hagut tanta gent dedicada a es
poliar el veí que, fins i tot, els hostals de viatgers, podero
sament emmurallats, distaven entre si uns quaranta qui
lòmetres —o, potser, quaranta-dos com la Marató—, que
era el trajecte que podien fer en un dia les caravanes, i
així no quedaven desprotegides quan es feia fosc.
Aquella nit que varen ferir l'alemany, i els soldats no
ens varen deixar tirar endavant, vàrem dormir com po
guérem i l'endemà vàrem continuar cap a Bamiyan.
Tirant amunt, en un lloc sobre un riuet, el pont de
troncs i terra de la pista estava enderrocat i el taxista,
sense pensar-s 'hi gaire, de pet, es va ficar amb el cotxe
a l'aigua per anar a l'altre costat. Com que amb l'Agi Ab
dul només podíem parlar amb signes, quan jo i la Tere
ens vàrem posar les mans al cap, ell no ens va veure per
què tenia la vista a l'aigua i, a més a més, ja era al mig
del riu. Al mig del riu i parat, naturalment, perquè va re
sultar que allò era més profund del que semblava i allà
al bell mig ens vàrem quedar tots voltats d'aigua.
Quan passen coses així, emperò, per desolat i solitari
que sigui el lloc, de seguida i sempre, surt gent de tot arreu
per ajudar en el que faci falta i, per tant, va ser relativa
ment fàcil sortir d'allà dins l'aigua. Normalment, fora dels
nuclis poblats grans, la gent no escarmentada pel que no
saltres en diem civilització és molt amable i allà a dins
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el riu, tothom hi va ser de seguida. Jo em vaig descalçar
i vaig sortir per la finestra del taxi perquè, encara que
era una mica esgavellat i el nivell del riu arribava a mitja
porta, l'aigua no entrava a l'interior sinó molt a poc a po
quet. Tot i així, l'amabilitat de la gent era tanta, que un
dels qui volien ajudar va obrir la porta perquè sortís la
Tere i allò va ser la inundació. L'equipatge, que era sobre
el seient, va estar traient aigua fins l'endemà i per a mi,
evidentment, hauria estat millor que m'hagués ficat al
riu directament amb les sabates, perquè les vaig haver
d'anar a buscar aigües avall, de tan disparades com va
ren sortir del cotxe quan aquell bon home va obrir la porta.
A l'Afganistan, de cotxes no n'hi ha gaires, però, aquells
dies pel Nord del país, en vàrem trobar més de panxa en
laire, o ajaguts de costat, que no pas amb les quatre ro
des a terra. I era una llàstima, sobretot pels camions, per
què els decoren de tal manera que fa goig de veure'ls amb
els seus mirallets, campanes, cortines, flors i amb els
munts de pintures de coses exòtiques per ells, com trens
i vaixells.
Per aquelles terres quan un vehicle bolca a la carrete
ra o en un camí, surt tothom de dins —i tothom, vol dir
grans quantitats de gent— i després de descarregar tots
els farcells, comencen a sacsejar el cotxe o el camió amb
energia; però, com que no es posen d'acord a dirigir els
esforços amb la mateixa intenció, d'allà no es mouen. En
un dels camins, hi havia una vegada un petit autocar de
l'any de la pera, amb una gran quantitat d'afgans al vol
tant, els quals l'estaven sacsejant desaforadament. Com
que nosaltres no podíem passar perquè el camí era molt
estret, amb muntanya a l'esquerra i barranc a la dreta,
al cap d'una estona d'esperar, vàrem decidir intervenir per
posar d'acord aquella munió de gent, però, malgrat els
esforços i els crits de l'Agi i meus, allò no es va moure.
Al final vàrem optar per esmolar una mica el marge de
l'esquerra, que era de terra, amb un pic i una pala que
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corrien per allà. Nosaltres vàrem passar i els altres pot
ser encara hi són. Si bé no crec que encara hi siguin, ja
que just en marxar nosaltres hi varen anar els russos i
es va acabar la pau.
A desgrat de tot, Afganistan amunt, nosaltres vàrem
anar fent les nostres etapes.
L'objectiu d'una d'elles era Bamiyan, amb l'immens cin
gle de pedra esculpit amb estàtues gegants de Buda i con
vents i estatges i fornícules i altres forats de tota mena.
De fet, allò havia estat una ciutat del tot vertical, excava
da a flor de cingle i presidida pel Buda gran, de cinquanta
tres metres d'alçada. Malgrat que ja ho sabíem, vàrem es
tar de pega perquè, quan vàrem arribar nosaltres allà, el
Gengis Khan amb la seva tropa feia set-cents cinquanta
anys hi havia passat i va fer tallar el nas i les mans de
les grans estàtues de Buda. Segons sembla, el Gengis Khan
era una persona que es fotia dels déus i dels profetes dels
altres. Però, així i tot, el paratge és extraordinari.
Una de les incomptables excavacions, dins aquella pa
ret de roca, són les escales que pugen fins a sobre el cap
del Buda petit. Jo procuro, sempre, tenir força respecte
per tot i per això puc dir que estar sobre el cap d'un Buda
de trenta-cinc metres d'alçada és una experiència que im
posa. I allà sota, a l'orella del Buda hi havia un niu amb
dos ocells famèlics que ens miraven d'una manera força
impertinent, però, no els podíem dir res, ja que nosaltres
érem els forasters i ells eren a la seva orella, més ben dit
a l'orella del Buda, o sigui a casa seva.
Bamiyan és una vall rica i verda i queda tota als peus
dels Budes gegants; des de dalt del gran cap d'un d'ells
hom la pot admirar tota sencera. Davant mateix del nas
que hauria hagut de tenir el Buda, hi havia l'hotel dels
senyors, més ben dit l'hotel de la gent de pela, la qual co
sa és força diferent. L'hotel quedava una mica elevat so
bre una esplanada de l'altre costat de la vall. Nosaltres,
encara que vàrem arribar allà dalt amb el taxi, o sigui
38

també com si tinguéssim peles, vàrem anar a parar a un
altre hotel més modest. Allà vàrem haver de posar a eixu
gar tota la roba que se'ns havia mullat dins el riu, quan
l'Agi Abdul s'hi va ficar amb el taxi, sense encomanar-se
ni a Déu ni al diable.
Aquell era un hotelet força confortable malgrat tenir
les parets de tàpia i el sostre de palla. Les llums eren de
petromax, però, això, encara tenia algun avantatge, ja que,
per sopar, quan menjaves aquelles potingues amb els dits,
no sabies ben bé què et posaves a la boca i, sense veure
ho, la veritat és que era ben bo!
Però, de fet, on realment eren extraordinaris els ho
tels era a Band-i-amir, que era l'etapa següent del nostre
viatge. A Band-i-amir, s'hi troba, potser, el contrast natu
ral més espectacular del món, ja que entre muntanyes de
sèrtiques, cremades pel sol i mortes per tot, s'hi troben
els llacs d'aigua més blava que mai no hagin pogut veure
ulls de persona nada. Són uns llacs brillants, d'un color
transparent de lapislàtzuli -el preciós mineral típic de
l'Afganistan- que capten la vista sense deixar-te apartar
els ulls, amb el repte de penetrar fins al fons d'aquell ens,
que ni aigua sembla, i que és d'un blau cristal·lí i profund
no comparable amb res més d'aquest món.
I encara que sembli estrany, un dels llacs és elevat,
com si diguéssim és un llac amb barana, com un embas
sament amb resclosa gairebé tot al voltant, i sense riu,
ja que l'aigua neix allà dins, sota allò tan meravellosament
blau i, sobreeixint per la barana, salta i tira avall. Aquells
llacs són inaudits i estranys i de meravella i contrasten
amb els hotels, els quals consisteixen en tres parets de
terra amb una cortina a davant i quatre canyes a sobre.
I d'hotels d'aquesta mena n'hi ha o, segurament, n'hi ha
via sis o set: Hotel Marco Polo, Hotel Pamir, Hotel dels
Set Llacs Blaus i d'altres.
Per aquells contorns, entre el verd de la vall, el blau
de l'aigua i les muntanyes desèrtiques, vàrem donar una
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volta a cavall i va ser magnífic, ens sentíem com de les
hosts del Gengis Khan, encara que molt més pacífiques
i tranquil·les.
Després va ser quan vàrem anar més cap al Nord, prop
de la frontera soviètica, a deshidratar-me i demanar aigua
i més aigua. Amb el taxi i l'Agi Abdul vàrem travessar
l'Hindukush pel Salang Pas. L'Hindukush és l'ala de pro
longament de l'Himàlaia per l'extrem occidental i amb això
queda dit tot. Precisament aquella zona —prop de Mazar
e-Sharif, ciutat semblant a la rusa Samarcanda, amb la
tomba de n'Alí, gendre de Mahoma— sempre havia estat
pas obligat entre l'Orient i l'Occident, per sobre l'Himà
laia. Per allà havien passat les hosts de l'Alexandre el Gran
fa dos mil tres-cents anys i, encara fa més milers d'anys
hi havien estat, també, els homes prehistòrics, amb les se
ves destrals, llances i fletxes amb puntes de sílex. Segons
sembla, a Balc, tothom hi feia parada i fonda i, actual
ment, s'hi troben molts estris prehistòrics de pedra, fins
i tot de trenta mil anys d'antiguitat, i estris metàl·lics, tam
bé de fa grapats de centenars d'anys. Quan jo hi vaig anar
vaig trobar tots els que havien acabat d'excavar els últims
mesos. Però, tot i així, amb la calor que feia, més que pun
tes de fletxa jo necessitava aigua i, amb l'interès dels sí
lexs vaig oblidar-me de beure'n i em vaig ben deshidratar.
-Aigua, aigua! -deia, ajagut allà a terra sota l'arbre
del carrer de Balc. L'Agi Abdul i un altre afgà amb una
bicicleta i una llauna petita, anaven de bòlit a buscar aigua
a la quinta forca perquè jo pogués beure i per tirar-me-la
per sobre, però, per molta que en portessin, no en tenia
prou. Al final, però, sense haver-me recuperat del tot, vaig
arrambar amb totes les puntes de fletxa que hi havia a
la vista, sobre les parades dels tres comerciants que es
dedicaven a això dels sílexs i, a corre-cuita, vàrem anar
a una font que era qui sap on.
En tornar a casa ens vàrem veure amb la parella de
catalans que havíem trobat a Kabul i, en dir-me que ana40

ren a Balc, però que no hi havien trobat cap punta de flet
xa, els en vaig haver de donar algunes, ja que, encara que
jo els havia indicat la pista, em creia una mica culpable
per haver-les arrambades totes.
En fi, que un traguet d'aigua va bé tant a Balc com
ara aquí, al lloc d'avituallament, mentre estic corrent, i
endavant que no ha estat res.
—Cinc quilòmetres. Vint-i-dos minuts, trenta-sis —em
diu un cronometrador.
—Això va bé —em dic jo—, un minut i vint-i-sis segons
menys dels que havia previst. Encara que vagi una mica
avançat, és un pas força lent, però és el meu i no l'he de
forçar perquè el principi és fàcil, però ... i el final?
Una de les regles per acabar una cursa llarga, i més
si és la Marató, és no forçar el pas i el que ara porto està
bé, si vull acabar. I ho vull, això és obvi. Per això m'he
estat preparant des de fa dos mesos que, encara que sigui
el mínim, és força temps i per això, també, ahir em vaig
tallar les ungles dels peus de forma tan acurada.
Jo comprenc perfectament que molts d'aquests que
estan mirant pensin que això de les curses, i sobretot les
Maratons, són una bestiesa i una cosa de sonats, però la
meva opinió és, naturalment, que estan del tot equivocats.
Córrer és, com caminar, una funció natural i sana com
també ho són menjar, dormir, mirar i estimar. El que pas
sa, però, és que l'espècie de la civilització complicada i
difícil que ens han fabricat ha anat eliminant moltes de
les activitats o tendències naturals de l'home, les quals
semblen inútils, com pot ser córrer o quedar-se bocaba
dat seguint el vol d'una gavina. Encara que la tria no si
gui tan elemental, jo crec que l'home pot escollir entre
córrer o cosa semblant, per una banda, i per l'altra el stress
i l'angina de pit. I puc afirmar, amb coneixement de cau
sa —encara que mai no hagi tingut l'angina— que córrer
és molt mes sa que un atac de cor. Els problemes cardio
vasculars, per exemple, està comprovat que són inferiors
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per als corredors que per als parats, parats en el sentit
de sedentaris, és clar.
No hi ha cap metge, ni bruixot, ni curandero, que pu
gui afirmar que estar immòbil tota la vida és sa. De fet la
intel·ligència de l'home ha sobrepassat les necessitats del
seu físic i això l'ha fotut, perquè la vida moderna per a
moltes persones consisteix a seure, i el moviment pensen
que és anar amb cotxe i ascensor, i tot, naturalment, amb
cara de mala bava. I l'home no ha estat fet per això. L'ho
me ha estat fet per córrer, àgil i alegre, per córrer a cops
de roc darrera un conill, o amb un garrot o una llança
darrera un cèrvol i, com que això ara ja no és a l'abast
de gairebé ningú, s'han hagut d'inventar les curses de fons,
ja que, d'altra banda, els infarts s'han inventat sols. Natu
ralment, a mi m'agrada córrer i penso que si tingués
gana i hagués de córrer darrera una llebre per cruspir
me-la, encara seria més interessant que córrer la Marató.
Això de caminar poc i anar, només, amb cotxe i ascen
sor no fa per mi. Potser sóc un home primitiu, però jo
cada vegada procuro caminar més, malgrat les pol·lucions,
i l'ascensor gairebé no l'uso mai. Fa poc, però, en vaig aga
far un, d'ascensor, molt interessant. Era el de les mines
de mercuri més importants del món, que són les d'Al
madén.

DINTRE LA TERRA I DALT L'AIRE
A les mines d'Almadén hi vàrem fer cap, després d'un
any de treballar la influència necessària perquè ens les
deixessin visitar i, al final, ho vàrem aconseguir.
Després de firmar un document assolint totes les res
ponsabilitats del risc, ens varen proveir de l'equip i ens
hi vàrem ficar a dins:
Granota groga impermeable, botes fins al genoll, bate
ries elèctriques al cinturó de cuiro i casc amb llum. Com
diu el meu amic Ricard, estàvem ja preparats per anar
a buscar cargols i, d'aquesta forma equipats, vàrem anar a
l'ascensor. Era un ascensor, on hi hauria cabut un camió
sencer i només hi anàvem la Tere i jo, un amic i l'enginyer.
I vàrem començar a baixar. .. Tres minuts va trigar per re
córrer els cinc-cents metres de profunditat. Anava força
més a poc a poc que jo ara, però és molta la diferèn
cia entre anar per superfície corrent o anar amb direcció
a l'infern.
—Apa, nois, ànims!
Encara que a Sud-àfrica, per exemple, hi ha mines de
més de tres mil metres de profunditat, baixar-ne cinc-cents
metres ja fa, també, el seu respecte. En arribar al fons,
i sortir de l'immens ascensor, encara vàrem continuar bai-
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xant cinquanta metres més per les galeries de la mina.
El més curiós d'aquesta mina, a diferència de les d'altres
minerals, és que part del mercuri surt natural i pur com
el d'un termòmetre i cau per les parets de cinabri fins
a terra. Si un està prou amatent, amb una cullereta o
cosa semblant, pot arribar a agafar el mercuri mentre recorre el camí des del naixement a la roca trencada, fins
a escolar-se ràpidament i totalment pel terra de la mina.
Com que m'agraden les experiències diferents del que hom
pot tenir per normals, aquell dia va ser per mi molt interessant i força insòlit.
Així doncs, a part d'aquell ascensor de les mines d'Almadén, i a falta de no poder ser sempre a la muntanya,
jo em faig tips de deixar d'anar amb ascensor i faig treballar les cames pujant i baixant escales.
Les més majestuoses escales que he pujat a la vida són,
sens dubte, les que formen les diferents filades de pedres
de la piràmide de Keops, fins a una alçada de cent trenta
set metres. Era un dia de bon matí i, pràcticament, no
hi havia ningú pels voltants. Va ser una ascensió gairebé
sacrílega, però acurada i magnífica i esclatant i gloriosa
i l'estada a dalt gairebé va ser celestial i de flectació de
genoll.
Eren els mateixos i autèntics segles egipcis que m'en
traven pels ulls i se'm quedaven a dins. Era la grandiosi
tat de l'espai i del temps i de la humanitat i de l'art i del
cel que eren allà amb mi i jo en formava part. Una sensa
ció semblant l'havia experimentada feia poc a Assuan, tam
bé de bon matí, navegant amb una barca de gran vela blan
ca pel Nil, entre roques granítiques esculpides amb bai
xos relleus, i el sol sortint i daurant l'horitzó. Però, dalt
la piràmide de Keops tot era més gran. Eren les sorres
del desert, era el Nil, era El Caire, era jo, era tot i més
que més i eren, allà al costat, les altres piràmides, de Ke
fren i Miceri i l'Esfinx de Gizeh i aquella gran escalinata
a quatre vents sota els meus peus, amb uns graons d'un
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metre d'alçada. Allò va ser un esdeveniment gloriós i
magnífic.
Unes altres escales no tan grans però força curioses
eres aquelles dues bessones que tenia l'hotel de Peghman,
al Nord-oest de Kabul, de les quals, per anar a la mateixa
alçada, una tenia vint-i-quatre graons i l'altre trenta-dos.
Ai, carai!
Quan jo arribo a un lloc que no conec bé, per fer-me
càrrec del que trepitjo, el primer que procuro és pujar
al punt més alt de la zona: l'Empire State Building a
Nova York, el trampolí olímpic d'Oslo, o a la torre de Rà
dio i Televisió de tot arreu o el restaurant giratori elevat,
o el campanar o el far o el gratacels més alt que albiro.
Així, doncs, m'era del tot impossible renunciar a l'ascen
sió de la piràmide de Keops per sacrílega i anticívica
que fos.
I passar dels grans espais oberts, contemplats des de
dalt la piràmide de Keops, o d'altres punts, als recòndits
recintes d'aquelles tombes, o de les mateixes entranyes
de la terra, també és apassionant per qui porta la passió
dintre seu.
Després de la l' Almadén, en una altra mina on vaig gau
dir, també, d'una bona experiència —i, en aquella no hi
havia ascensor— va ser a una de Cartagena, abandonada
des de feia un bon grapat d'anys. Allò sí que va ser entrar
dintre les entranyes de la terra!
De l'entrada de la mina solament en quedava la part
de dalt de tot, o sigui una petita volta de rocs, ja que els
anys d'abandó havien omplert de terra tota la part baixa.
Arrossegats de panxa i barba a terra, i amb el casc i el
llum de carbur que rascava el sostre, anàvem penetrant
per l'angost passadís d'entrada mig enderrocat. Aquell pas
sadís, a més d'estret i baix, era llarguíssim i nosaltres anà
vem penetrant com sargantanes mentre deixàvem part de
la columna vertebral al sostre. Òbviament, no era un exer
cici per a asmàtics o per a gent que patís de claustrofò45

bia. Era com si estiguéssim enterrats vius, però dins un
taüt de terra amb un forat a l'extrem per on havíem d'in
tentar passar, per anar encara més endins. De fet, un hom
es podia sentir com un cuc vermell abans de ser desenter
rat per anar a pescar.
Després de la llarga arrossegada, que ens va semblar
interminable, vàrem poder mig incorporar-nos i respirar
més bé. I allà, en aquell espai una mica més ampli, co
mençaven a obrir-se rampes, escales enderrocades i in
comptables galeries i pous pertot arreu i en totes direc
cions. A causa d'enderrocaments anteriors, també hi ha
via alguns forats a terra i al sostre que comunicaven els
diferents nivells de la mina i nosaltres anàvem penetrant
dins aquell laberint amb totes les precaucions. Totes les
precaucions menys una, evidentment, ja que la millor
i única precaució que havíem d'haver pres era ni ficar
nos allà dins, perquè només entreposant, o recolzant amb
poca fortuna una mà contra un tronc dels apuntalaments,
de fusta mig podrida, allà podia caure'ns tot a sobre i,
tot, era la muntanya sencera.
Entrar en una mina abandonada pot tenir molts mo
tius d'interès, i un d'aquests és, precisament, poder sortir
ne amb normalitat, perquè aquells forats que semblen
taüts, amb una mica de mala sort, poden arribar a ser-ho
de debò. Però aquella vegada —i d'altres també— el risc
valia la pena perquè, al final de galeries i rampes i pous,
vàrem arribar al fons de la mina on la mà de l'home ha
via excavat una caverna immensa, i havia deixat unes
grans pilastres, de tant en tant, per aguantar la immensa
volta del sostre. I, per arrodonir l'espectacle, tota la plan
ta d'aquella caverna era un llac. Els llums dels carburs
no arribaven a il·luminar ni la meitat del recinte i el que
hi havia més enllà era un misteri. Però era un misteri que
nosaltres volíem esbrinar i llavors varen començar els
esbufecs.
—Tal com, d'aquí a una estona, potser esbufegaré jo!
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—Sí, però allò va ser una altra cosa, perquè allà dins
la mina, els esbufecs varen ser per inflar un petit bot de
goma que, des de la superfície, havíem portat de ròssec
fins al peu del llac. I, després d'haver deixat part dels pul
mons dins el bot, ens posàrem a remar i, al sostre, a quin
ze metres d'alçada, i a davant i a darrera, podíem con
templar grans quantitats de cristalls de guix, grossos com
el braç sencer d'un home. I n'hi havia a punta pala, a doll.
Els cristalls entrecreuats i il·luminats per les minses llums
de carbur brillaven allà sobre com les estrelles al firma
ment. I malgrat haver-hi tan poca llum, la visió d'aquelles
cúpules era enlluernadora. El silenci era absolut i el temps
no comptava, l'espectacle era extraordinari i l'emoció era
viva i gran.
Després, un cop fora de la mina, amb els ulls, els ca
bells i la boca plens de terra i amb un sol dit, a la mà
esquerra, sense nafra, semblava que l'aventura hagués es
tat una cosa irreal, una fantasia, però no ho era: jo porta
va la vivència dins meu i era com jo mateix.
-Sí, però vés corrent! Vés corrent!
Encara que diguin que no poden ser fetes dues coses
al mateix temps, no és veritat en el cas de córrer i pensar.
I jo vaig recorrent tots els passos.
—Sí, però potser t'hi entretens més del compte!
—No ho crec!
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LES CARRERES DE LA MORT
Una cosa que em sap greu és no haver començat a prac
ticar l'atletisme de petit. De fet, la primera vegada que
em vaig posar a córrer en competició va ser a Castillejos,
fent la mili.
Més aviat em ve a repèl el record de la mili, perquè
sempre he tingut el sentiment que els militars són un mal
terrible, encara que fatalment inevitable i que, per més
inri, han de ser suportats amb el somriure als llavis. Més
d'una vegada ha passat pel meu pensament la temptació
d'intentar fer quelcom contra les plagues de la guerra, pot
ser, per exemple, provar d'escriure un llibre sobre els mi
litars i els fabricants d'armes i les guerres i els governs
mal parits que les provoquen i fomenten. Això, natural
ment, no serviria per a res, però jo m'esbravaria. Perquè,
¿qui em pot explicar de què han servit els exèrcits, per
exemple, a Corea, a Laos i al Vietnam, a l'Afganistan, a
l'Europa de l'Est, a l'Àfrica, a l'Amèrica Central i a Sud
Amèrica i, no caldria dir-ho, a Espanya?
Simplificant una mica la resposta és que molts dels
exèrcits nacionals, dels quals tanta gent està cofoia, a més
de ser una caríssima màquina creadora de dictadures, han
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servit perquè el seu personal es pogués matar entre ells
amb guerres civils, i per matar com més paisans millor.
I, tenint els exèrcits com a única finalitat, segons diuen,
l'efecte dissuasiu contra les ànsies malsanes del veí, ¿quan
tes vegades han servit per deturar una agressió? La ve
ritat és que a més d'un lloc, com a l'Afganistan o a Po
lònia, els exèrcits nacionals han servit per a ajudar l'inva
sor veí.
D'altra banda crec ben cert, també, que la guerra és
una llei natural de vida o, més ben dit, és una llei natural
de mort, tan inevitable com els militars i la mort mateixa
i, precisament pel fet de ser natural a l'home, jo crec que
podria fer-se d'una manera més higiènica i, a la vegada,
més intel·ligent. La veritat és que la mort d'uns quants és
necessària per a la vida dels altres, però la vida que conti
nua requereix, també, dignitat i la guerra no en té ni la
deixa tenir. La guerra només crea misèria, desesperació
i odi. O sigui que, a falta d'una solució més intel·ligent,
la guerra hauria de matar gent -sobretot els que surten
més cars a la societat- fins a la cota prevista, i no més
naturalment, però sense deixar esguerrats i, a la vegada,
destruint el mínim possible per al bé dels qui quedessin.
Però és ben clar que això no pot ser, i no, precisament,
per inhumà -ja que, encara que les facin els homes, to
tes les guerres ho són d'inhumanes-, sinó perquè no se
ria negoci. És ben clar que les guerres —i no dic les
revolucions— són fetes com a negoci perquè el bàndol que
fa el primer pas pensa que guanyarà i, si no, que ho pre
guntin als japonesos, per exemple, perquè quan el Japó
va declarar la guerra als Estats Units, el resultat final va
ser de dos milions i mig de japonesos morts, sense inclou
re els kamikaces. La veritat és que les guerres no les gua
nyen els qui pensen guanyar-les ni tan sols els qui les
guanyen —de cementiris dels aliats també n'hi ha arreu
del món—, les guerres les perden tots dos bàndols i no
més les guanyen, i per tant hi fan negoci, els qui no hi
50

participen. I això és intolerable i aquest fet intolerable,
com tots els fets intolerables, sempre és tolerat i a això
no s'hi val.
Estic convençut que, si Catalunya fos independent, no
més tindria un exèrcit simbòlic. I, si no n'estic segur, al
menys m'agrada pensar-ho. Encara que comprenc que sóc
un il·lús perquè, amb segons quins veïns, és impossible
ser independent sense la força. I amb els veïns que tin
dríem, o sigui que tenim..., en fi, val més deixar-ho córrer.
-Sí, corre!
Un dels exèrcits ben preparats és el suís, amb unes ins
tal·lacions de defensa dins les muntanyes, amb rampes mò
bils d'aterratge d'avions que sembla ser una cosa futuris
ta i, ves per on, l'exèrcit suís és el que menys guerres fa.
I d'altra banda, com canvien les coses! Pensar que fa uns
centenars d'anys els suïssos venien a demanar feina a Es
panya, sembla cosa de riure, perquè ara són la gent més
rica d'Europa i es permeten el luxe, fins i tot, de tenir
un exèrcit per no fer la guerra.
En fi, donant una ullada a la gent que exerceix aquest
ofici de voler estar preparat per a matar a qui es posi da
vant, i si és el veí millor, podem veure que a l'Àfrica s'hi
dediquen les persones de coeficient intel·lectual més ele
vat, ja que, dins el baix nivell de vida d'aquells països,
aquestes feines' són les més ben pagades. I d'altra banda,
anant a l'extrem oposat com pot ser Noruega, resulta que
allà no es deixa veure mai ni un uniforme, ni de militars, ni
de guàrdies urbans, ni de polida.
-És que no n'hi ha?
-No ho sé, però la veritat és que pels carrers no se'n
veu ni un o sigui que els deuen necessitar ben poc i, amb
això, demostren la seva intel·ligència col·lectiva. En canvi
a Espanya —país on molts pretenen tenir honor sense sa
ber què és la dignitat i malgrat els bilions que costa l'exèr
cit— és difícil fer-se una idea del nivell mental mitjà de
la gent d'uniforme.
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En fi, si bé no és del tot veritat que tothom té el go
vern, i per tant l'exèrcit, que es mereix, el que sí és veri
tat és que « cada terra fa sa guerra» des de sempre.
-I així anem! Apa, tira!
També és veritat que, seguint el fil del meu pensament
—cames endavant, cos flexible, braços rítmics—, jo esta
va a Castillejos i, com que les coses són com són, allà va
ser on vaig córrer en competició per primera vegada a
la vida.
Un xicot, amb qui feia equip de cross, era boxejador
afeccionat i amb ell, a més de córrer, feia combats de bo
xa, amb la particularitat, però, que jo podia picar tan fort
com pogués i ell només assenyalava les meves descober
tes. O sigui que de la mili, i malgrat el bromur tempera
dor de la gent jove, en vaig treure la iniciació a les curses
a peu i, una mica, la tècnica de la boxa.
—¿I les cavalcades a Sant Sebastià i a Irun, allà dalt al
Jaizquibel? —em pregunto mig somrient i mig espar
verat.
—Ah sí! Al Jaizquibel sí que vaig córrer un dia!
A la quadra de la caserna hi havia uns quants cavalls
i convenia desfogar-los una mica de tant en tant, però
tothom deia que tenia mandra. El fet era que aquells ca
vallots eren tossuts i rebecs i el que no era mig coix cla
vava unes estrebades amb el cap avall o a un costat que
feia difícil trobar voluntaris que s'atrevissin a cavalcar
los. A mi m'havien clavat munts de rebolcades. Munts de
vegades havia sortit disparat per sobre de les orelles,
però jo, ben macat això sí, hi tornava. A la quadra sola
ment n'hi havia un de bo. Es deia Elpida.
Molt sovint anava amb ell passejant pels boscos i
camps, prop o lluny del campament. Galopar pel camp
a cavall és primitiu i sa, però, sobretot, és emocionant.
Un bon dia, pujava jo Jaizquibel amunt, quan veig que bai
xa un ciclista destacat d'un grup que el seguia a una cer
ta distància. Era la volta a Espanya. Baixaven a tota pas52

tilla, ben bé a tomba oberta, tan oberta que el que anava
en solitari, davant del pilot de ciclistes, al revolt on jo es
tava, es va fotre la gran castanya al mig de la carretera,
i jo, que veia que els altres corredors, com si fossin un
raïm, baixaven a tota llet, salto del cavall, clavo cossa a
la bicicleta i arrossego ràpidament el ciclista a la cuneta,
just quan passa, llepant-me, tota l'altra munió de corre
dors i mentre, passerell de mi, veig com el meu cavall,
l'Elpida, esvalotat per tant ciclista brunzent, arrenca a cór
rer J aizquibel amunt com un llamp, a l'altre costat de la
carretera.
Si em presento a la caserna i dic que he perdut el mi
llor cavall de la quadra, em cau el pèl, com diuen aquella
gent. I jo vinga a córrer muntanya amunt, ja sense veure
el cavall, que qui sap on era. Afortunadament, aquells sol
dats que jeien per allà dalt el van agafar i l'estaven bai
xant quan jo havia esgotat ja tota la meva capacitat d'es
printar en pujada. Gràcies, nois! Muntar a cavall és real
ment emocionant, però córrer darrera un cavall, muntan
ya amunt, més aviat és cansat, segur que és més cansat
que això de la Marató. Almenys fins ara.
Una altra vegada que vaig córrer també força, al cam
pament d'Irun, va ser aquell dia de la jura de la bandera.
Jo era l'oficial de guàrdia i, a mitjanit, se'm presenta el
caporal de la meva companyia i em diu que als dormito
ris tot era gresca i ningú no volia dormir. Els dormitoris
eren unes sales subterrànies camuflades dintre la mun
tanya, com les de l'exèrcit suís però menys, i per això jo
no sentia res des d'on era. No m'hi vaig pensar gaire. Vaig
fer formar la companyia a l'esplanada del campament i,
quan era qüestió de córrer jo sempre anava al davant, així,
doncs:
-De frente paso lig-ero -vaig cridar i, posant-me a
córrer amb tots els soldats darrera, vaig fer un cercle.
Quan el cap ja tocava la cua, vaig sortir del mig de
la pols, i en poca estona, la xerinola es va anar amortint
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i els soldats en varen tenir prou. I encara contents, però
una mica menys esvalotats, varen anar a dormir. Ho fe
ren com angelets, plans com mai i, segurament, m'ho
varen agrair, perquè va ser un nou motiu de diversió, en
cara que una mica cansat.
És curiós que, com que més aviat em ve a repèl, no
havia pensat més en les coses de la mili —escola de pèr
dua de temps i droperia— i, ves per on, ara em vénen al
pensament, entre tantes corredisses.

I encara bo que no em fa mal la cama. He estat de sort
que no em fes mal, ni als entrenaments ni ara, i poder
arribar fins aquí sense sentir que tinc genoll dret. Aquests
últims anys gairebé sempre m'havia fet mal quan en
trenava.
La patacada que em vaig clavar contra la roca, amaga
da dintre de les altes herbes, a part de deixar-me tot ma
cat, va partir-me el fèmur per la meitat i, allà sota la lona
de l'estel, quan el peu dret —havent passat per darrera
l'esquena— em tocava l'orella esquerra, em vaig haver
d'agafar la cama i posar-la al seu lloc, i vaig passar un dels
pitjors moments de la meva vida, si no el pitjor. La im
pressió que fa veure't el fèmur partit en dos i la cuixa
doblegada per la meitat, és cosa que no s'oblida ni fàcil
ment ni de cap manera.
Però, malgrat tot, era emocionant volar amb delta ...
encara que no en tenia ni idea. De fet, només estava apre
nent a no caure perquè, com diu l'acudit, de caure ja en
sabia. El vol lliure amb delta ha de ser una de les coses
més impressionants que pot fer un home normal... i de
les més perilloses, també. Sí, i aquesta va ser l'experièn54
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cia més cara que he pagat a la vida, i malgrat això, encara
havia pensat alguna vegada a tornar-hi. Però ...
Els meus companys i la Tere em varen treure de sota
el delta quan jo, ajagut a terra, ja m'havia desdoblegat
la cama trencada i me l'havia posada sobre la bona. Tots
varen quedar tan grocs com jo i grocs d'aquella manera
em varen portar a la clínica.
-Compte amb els sotracs! -deia jo a la Tere mentre
conduïa el nostre cotxe que, en aquella època, teníem pre
parat per a dormir-hi dins i, per tant, era com una ambu
lància. En arribar a la clínica només tenia un pensament:
quedar com abans. Tornar a tenir la cama com la tenia
feia una hora, abans de la patacada i el gran trencament.
Com abans. Com abans. Així, doncs, vaig recalcar amb pre
cisió al metge:
—De calés i temps no en tinc de sobres, però no serà
problema, i patir no m'espanta, però jo, passant per so
bre de tot, vull la cama dreta igual com era abans de partir
me el fèmur per la meitat.
—Vejam —miren, remiren i examinen, els metges ja
eren dos—, no hi ha problema! Tornaràs a quedar com
nou. T'ho garantim!
I jo naturalment, no tenia altra opció que creure-m'ho
i m'ho vaig ben creure.
—I, passerell de tu, vas quedar ben servit!
—Sí.
Em varen posar un clau de quaranta-dos centímetres
dins el fèmur —me l'havien foradat prèviament amb una
broca descomunalment llarga— i em varen enguixar des
del pit fins al peu, amb un forat a la panxa com una gui
tarra. I, així, d'una sola peça, com una mòmia, em vaig
tirar dos mesos, com és natural, sense poder sortir del
llit. Després dels dos mesos —que a mi em varen semblar
dos anys—, encarcarat i garratibat, em varen obrir en ca
nal —el guix s'entén— i, crosses amunt crosses avall, vaig
anar tirant per la vida.
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Al cap d'un temps, com que el clau de dins el fèmur
em feia molt mal i volia sortir pel seu compte pel maluc
—que en castellà és cadera—, m'hi varen clavar uns cops
de martell i el varen tornar al seu lloc. Però a la segona
vegada, els metges varen pensar que si el clau volia sortir
amb tanta insistència era perquè el fèmur ja estava sol
dat i la mateixa naturalesa expulsava el cos metàl·lic es
trany, després d'haver-lo acceptat durant més de sis me
sos. Em portaren al quiròfan i aquell cop no vaig voler
anestèsia total, ja que l'última vegada que m'havien anes
tesiat, vaig quedar més ensopit que de costum i em va que
dar, també, durant uns quants dies, un braç d'un verd bla
vós que feia força angúnia.
Així, doncs, no vaig voler anestèsia i, ajagut allà al qui
ròfan, vaig aguantar el soroll i les sotragades dels cops
de martell que em clavaven per treure'm el clau de dins
el fèmur. I no ho vaig fer estoicament, sinó serrant fort
les dents i forçant tot el cos i l'esperit, però m'estimava
més aquells sorolls i sotragades que tornar-me a veure el
braç verd i blau. I, un cop a l'habitació de la clínica, va
ser quan, amb una angoixa desesperant i rabiosa, em vaig
adonar que la cuixa estava articulada pel mig. El fèmur
no estava soldat i semblava con si tingués una cama de
goma. Com un llampec, em va passar pel pensament la
trompada a la roca, l'estada sota l'estel i el desdoblega
ment de la cama, l'anada a la clínica, les garanties que
quedaria igual que abans, igual que abans, i vaig tornar
a sofrir el clau, l'enguixada, els dos mesos al llit, els cops
i les sotragades i els quatre mesos amb crosses. I, llavors,
després de tant temps estava pitjor que quan vaig tenir
l'accident. Allò va ser una desesperació rabiosa, perquè
tot el que m'havien fet i havia passat no havia servit per
a res, per a res, i era ben evident que estava molt pitjor
que abans.
La ràbia se'm menjava per dins i jo era del tot impo
tent per tornar enrera o per fer-hi res. I només em pre57

guntava qui i com m'arreglaria a mi amb aquell esguerro.
Jo ja em veia coix per tota la vida. I, llavors, m'adono que
no tan sols era això, sinó que, amb una cama al costat
de l'altra, veig que la de goma era més curta que la bona.
Va ser quan entre desesperació i ràbia, amb uns crits, com
mai no he cridat, li vaig dir tot al metge.
—No em toquis, poca-vergonya! Vés-te'n que no et vull
veure! Traieu-me'l del davant! —I naturalment tota la res
ta, fàcilment imaginable.
Mai no havia sortit tan fora de mi i, en ser fora meu,
encara em permetia veure'm la cama més esguerrada. Mal
grat no voler pensar-hi, cada vegada que ho recordo, en
cara se'm posa la pell de gallina i em revolto de cap a peus.
I tot això no em va passar per un problema fisiològic,
per tenir mala carnadura, o per una causa una mica se
riosa, sinó per un simple problema de mecànica elemen
tal mal plantejat i mal realitzat. De fet, em varen posar,
per dintre del fèmur, el clau de quaranta-dos centímetres,
i un clau de quaranta-dos centímetres no serveix de res
si, en comptes de quaranta-dos, n'ha de tenir quaranta
cinc, de la mateixa manera que un cargol i una femella
no fan cap força si no estan enroscats. Era com un braç
de palanca amb només dos punts de suport en comptes
de tres, i aleshores allò no era ni braç, ni palanca, ni era
res. Més ben dit, una merda era. En fi, em varen ben fotre
i al cap de mig any, més esguerrat que el dia de l'accident
amb l'estel, vaig haver d'engegar aquells metges a fer pa
lanques, encara que tampoc no en tenien ni idea. En aquell
estat, amb el fèmur sense soldar i la cama dos centíme
tres més curta, la feina va ser meva per trobar un metge
que sabés com es podia arreglar l'esguerro i s'atrevís a
intentar-ho. Després de consultar amb uns quants savis,
enguixat altra vegada de cap a peus, amb radiografies i
historials amunt i avall, em va semblar que si em posava
a les seves mans encara m'esguerrarien més, perquè cap
no sabia explicar-me de manera clara com pensava adobar58

me. I, naturalment, sense veure-ho clar, jo no em deixava
tocar el fèmur per ningú més, per molt bon metge que
fos. Al final en vaig trobar un que em va explicar com allò
podia ser arreglat i em va mig convèncer perquè, com a
mínim, tenia idees clares. I la feina va ser d'ell aleshores,
però em va estirar la cama i me la va cosir a ferros que,
travessant fèmur i carn, sortien per sobre del guix, el qual
collava el meu cos per tercera vegada. Altra vegada en
guixat de peu a pit, amb un forat a la panxa, i amb aque
lla ferramenta que em sortia pertot arreu i que em feia
semblar un esputnic. Però no estava pas gens de broma,
jo, aquella temporada, perquè allò em va fer patir com
mai a la vida havia patit. Ni amb mal de queixal, ni d'ore
lla, ni cremat, havia sofert tant com fent d'esputnic. Però,
al final i per fortuna, em va deixar força arregladet. I, en
cara que la cosa va durar mig any més, ara gairebé ni em
recordo de les set cicatrius que tinc i aquí estic corrent
a cor que vols i cames i fémur que em deixeu. Fins i tot
m'ha desaparegut l'artrosi del genoll d'haver estat tants
i tants mesos enguixat.
—Home, no t'ho prenguis així —em deia el primer met
ge, mentre jo l'insultava—, al cap i a la fi hi ha molta gent
que va amb una alça a les sabates.
—Cony! Deuen ser els que has esguerrat tu!
—On aniria, jo, ara, corrent la Marató amb una alça
de dos centímetres, o amb una sabatilla ortopèdica, com
em deia aquell tal? I, sense alça, gairebé que hauria d'anar
amb un peu a la voravia i l'altre a la calçada. No et fot?
Jo reconec que la medicina és una ciència difícil i, per
això mateix i com gat escaldat diferents vegades no em
fio ni un pèl d'un bon grapat de gent que s'hi dediquen.
De la mateixa manera, també puc afirmar que no em fio
ni un pèl d'un bon grapat de la gent que es dediquen a
altres professions. Per una persona amb una certa expe
riència això, aquí, és elemental.
En fi, així i tot, encara bo que no em fa mal la cama
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i més d'un que sap en quin estat m'havia trobat, quedaria
parat de veure com estic corrent ara aquí. Ara dec estar
pel quilòmetre set i això va bé. Però...
—Mecà! M'empipen els cotxes aparcats sobre la vora
via que obliguen els vianants a baixar a la calçada i ara
s'han de posar davant meu.
Pels cotxes sobre la voravia, i que només molesten l'or
dre i l'estètica urbana encara, potser, seria tolerant, però,
pels cotxes que avassallen els drets dels indefensos i obli
guen a anar per la calçada la velleta amb bastó i la dona
embarassada o amb el cotxet de la criatura, i a mi quan
anava amb crosses, per aquests cotxes no n'hi hauria d'ha
ver cap de tolerància. Perquè no solament molesten, sinó
que posen en perill la vida d'altri o la teva. La meva!
Una vegada, no recordo on era, em vaig trobar uns cot
xes mig aparcats sobre la voravia, en un pas de vianants,
i a topall entre si per davant i per darrera, i jo vaig seguir
en línia recta pujant per la roda i per sobre del capot. El
propietari va sortir d'un bar, bocabadat i amb un got a
la mà, i es va empipar força. Per mi que se'n vagi a fer
punyetes! Contra abusos d'aquest tipus, el meu parer és
radical i expeditiu. Si ho pogués fer amb el pensament
ja seria fet. Pam! Pam! Pam! Tres rodes rebentades. A una
societat ordenada són intolerables les agressions dels qui
no tenen cap mena de respecte al proïsme.
Per a mi, al cotxe que destorba amb clar menyspreu
dels drets dels vianants: Rodes punxades. O bé, contra
atracament amb navalla al coll: Punxada a la panxa i apa
ga i tapa't. Definitivament, dins una societat ordenada, no
hi hauria d'haver cap respecte per als qui abusen dels al
tres de manera insultant. Això em deu venir al cap, a part
dels cotxes emprenyadors a sobre la voravia, per l'últim
atracament que han fet a la Tere. Ella s'hi ha trobat més
d'una vegada amb un ganivet o una pistola al coll, i la
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ràbia que et fa que et vagin prenent les teves pertinences,
sense ni tan sols poder dir res, és indignant, més ben dit,
és un fet que no té nom. I la impotència davant l'abús de
la força, i amb armes, d'un mal parit, és una de les coses
més irritants que pot sentir una persona; per tant, jo ho
tinc ben clar, encara que no m'atreveixo a fer-ho: Als cot
xes sobre la voravia, rodes punxades i, a l'atracador, ga
nivetada a la panxa. I el que no pensi així és que no s'ha
trobat mai amb una navalla empunyada per un mal nas
cut que li pitja l'aorta quan passa pel coll, mentre sent:
«Esto es un atraco».
Ser atracador, d'altra banda, és la professió més fàcil
i productiva que existeix ... i sense haver de donar comp
tes a hisenda. Jo més d'una vegada he pensat a dedicar
m'hi, sense navalla naturalment, perquè no m'agrada la
sang, però sempre m'ha frenat la vergonya del possible
fracàs.
—Esto es un atraco.
És curiós que aquest crit, a casa nostra, no és bilin
güe. Com tampoc no ho són moltes expressions que no
més poden sentir-se en castellà. Una d'elles és la que va
dir, també a la Tere, aquell desvalgut i desgraciat nen or
fe, aquella vegada que visitàvem una casa de les dites de
caritat. Els nens estaven mig jugant al pati i un d'ells, més
trist que els altres, però amb uns ulls molt oberts, s'acos
tà a la Tere i li digué:
—Señora, ¿quiere darme un beso?
—Pobre nano!
Quan penso en ell sembla com si el cor el volguessin
xuclar els pulmons. Va ser una sensació semblant a la ve
gada que, sense voler, vaig aixafar aquell gatet tan petitó
davant de casa. El gatet era al mig del carrer i jo vaig
parar el cotxe per veure si volia marxar, i així ho va fer
tranquil·lament i va pujar a la voravia, però, en tornar a
arrencar jo, la mixa es va repensar i, fent un bot enrera,
es va ficar sota una roda. Encara que vaig tornar a parar
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instantàniament, la mixa ja havia rebut i sortia arrosse
gant les dues potes de darrera.
És una de les coses que recordo amb pena, com la de
«Señora, ¿quiere darme un beso?». En fi, pena per això
i ràbia per «Esto es un atraco». Anem bé!
Un altre dels molts que s'han trobat amb això de «Es
to es un atraco» va ser un conegut meu que treballa en
un banc. Com que jo vaig ser quasi professional d'anar
amb la cama ranca, quan me'l veig venir amb crosses li
vaig preguntar:
-Però, què t'ha passat, noi?
-Mira —va contestar-me—, ens varen atracar al banc
on treballo!
—I els atracadors et varen trencar les cames? —vaig
replicar jo estranyat i, a més, sense poder-me aguantar
el riure perquè era una cosa que no havia sentit mai.
—No, no! Resulta que en intentar sortir per una fines
tra del celobert per anar a demanar auxili, em vaig fotre
celobert avall.
—Ah noi!
I va resultar que el metge que li intentava apariar la
cama era el mateix que a mi em va esguerrar la meva,
però ell, de moment, n'estava molt content. De fet, és na
tural que no s'esguerri tot sempre. Per descomptat que
no li vaig fer cap comentari sobre el que m'havia passat
a mi i al meu fèmur, i ni tan sols no vaig demostrar es
tranyesa perquè ell encara anava amb crosses, al cap de
set mesos d'haver tingut l'accident.
I aquesta saltada de finestra per anar a buscar auxili
contra els atracadors em recorda aquella finestra d'un dels
castells del Loire. Aquella vegada, tot fent la visita turísti
ca del castell, ens anaven menant a tot el grup en compar
timents isolats, perquè la porta de la sala anterior la tan
caven amb clau a darrera el clatell de l'últim que la tras
passava i la de la sala pròxima encara no era oberta. I,
d'aquesta manera, no podíem ni tirar endavant ni anar
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enrera i el cicerone, aprofitat, vinga a clavar la pallissa
al personal de tot el ramat! I a mi això em fot molt. Jo
sóc més de mirar i veure que de sentir i escoltar. I la veri
tat és que em deixa totalment fred saber, per exemple,
que un dels barons senyor d'un castell del Loire la va pe
tar en aquella cadira mentre rebia un veí que li feia el
salt amb la baronessa. Així, doncs, tips i fastiguejats de
tanta xerrameca inútil, ja que d'aquell castell-palau del
Loire no podíem tirar endavant ni anar enrera i escapar
tranquil·lament per aquelles portes tancades, vàrem fugir
teulades i terrats enllà, per la primera finestra que vàrem
trobar oberta i tal dia farà un any. En fi, a part d'altres
consideracions, queda ben clar que hi ha moltes maneres
de saltar finestres i tothom pot escollir la seva.
—Va, noi, que si al cas tell del Loire no podies anar
ni endavant ni endarrera, aquí i ara, has de continuar ti
rant endavant!
—Sí, sí. I per sort de moment vaig bé. Bé de cames,
bé de pulmons, no tan bé de nas, i extraordinàriament bé
d'esperit.
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L'ALT VOLTA
Després de la trencada de fèmur, i salvant distàncies,
una de les experiències que recordo força desagradable,
va ser la bolcada amb el Land-Rover, a l'Alt Volta. Per
molt meravellós que sigui aquell país —i ho és— i per molt
que el recordi amb complaença —i l'hi recordo— sempre
hi ha, com a contrapunt, el record d'aquella bolcada.
L'Alt Volta és un país extraordinari i fascinant, mirate'l com te'l miris. Uagadugu, la capital imperial mossi,
amb els seus cent cinquanta mil habitants, gaudeix de múl
tiples motius d'interès. El seu mercat, per exemple, biga
rrat com pocs d'altres, al capvespre queda sobrevolat per
dos centenars de voltors, tirant pel cap baix i, ja estiguin
parats o volin, aquelles taques negres, tan característica
ment retallades contra el cel, produeixen una gran impres
sió. Uagadugu, urbanísticament, és una ciutat propera a
la perfecció, ja que consisteix en una immensa estrella de
zones verdes on hi ha els edificis públics i, entre les llar
gues punxes de vegetació, s'hi troben les zones residen
cials i comercials. Al Nord, a més, hi ha un gran llac tot
cobert de nenúfars, com tots els llacs de l'Alt Volta. La
vegetació i l'ambient són per quedar bocabadat. Però quan
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es desborda l'admiració per la riquesa i varietat de for
mes i colors és en observar l'aspecte ètnic, ja que, amb
íntim contrast es barregen mossis, tamatxecs i pehuls i
gurmanxés i altres races. Ara bé, dintre de la gran barre
ja, pot distingir-se la puresa de cada ètnia, amb els seus
vestits, o mitjos vestits, de coloraines, amb tatuatges de
cicatrius totalment diferents els uns dels altres i capells
i ornaments i pentinats d'alta fantasia, amb laboriosos tre
nats, i tota mena de cintes i monedes i flors i petxines
i cargols intercalats. Tots són diferents i ben diferenciats.
Tots orgullosos, però simpàtics i amables.
Als afores de les poblacions, les noies, encantadorament
innocents, amb els pits i les dents a l'aire, es queden està
tiques, amb els seus grans ulls oberts i plens d'ingenuïtat
i estupor. Altres, més tímides, s'amaguen corrent dintre
l'alta herba com les gracioses girafes ho fan darrera les
acàcies ... i com jo ho vaig fer quan em vaig partir el fè
mur contra la roca, encara que d'una manera més violenta.
A un petit llac, per descomptat ple de nenúfars, unes
altres noies es banyen alegrement, però, en sentir-se des
cobertes, surten corrent de l'aigua i, entre grans rialles,
es posen el drap que porten per faldilla. Després, les més
llançades vénen, divertides, a donar-nos la benvinguda.
—I tu corrent aquí com una bèstia!
—Sí, però també m'agrada! Si no, no ho faria!
En un lloc, al peu de la pista que travessa l'Alt Volta
longitudinalment, equidistant entre Níger i Costa de Mar
fil, s'hi troba Sabú, un petit poble que gaudeix —o pateix,
qui ho sap?— d'un llac infestat de cocodrils.
—Més de dos-cents n'hi ha, i un és blanc —entenem
que ens vol explicar un nadiu del poble.
Allà vàrem fer cap anant de Uagadugu a Sefané i, des
prés de deixar a l'escola un nanet polit però plorós —el
seu pare ens havia demanat que el portéssim des de qui
sap el munt de quilòmetres lluny—, vàrem anar a veure
els cocodrils.
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Jo ja n'havia vist alguns de cocodrils en llibertat, però
mai no n'havia tingut cap tan a prop i, encara que no fos
sin com els del Nil, de set metres de llargada, aquells ani
malots Déu n'hi do de la impressió que feien.
Els cocodrils són massissos i, a terra, feixucs però fle
xibles i, com que es passen hores immòbils, a Sabú, si al
gú els vol incordiar amb l'única finalitat que es moguin,
pot enfrontar-se amb les ires i amb una allisada d'algun
vell del poble, ja que hi ha la creença de l'existència dels
homes-cocodrils. Aquests són una barreja de llegenda, te
mors i supersticions sobre homes que es transformen o
reencarnen en sauris, els quals poden segrestar les noies
dels poblats dels voltants o amenaçar amb maleficis als
qui no fan cas d'ells. Aquells cocodrils de Sabú, però, l'únic
temor que ens infonien a nosaltres era que ens clavessin
la dent, la qual cosa no era certament per a riure.
—El mes passat es varen cruspir un vell distret! —
diuen. I ningú no dubta que allò pugui ser cert.
Com que els cocodrils també malfien dels homes, es
queden quiets dins l'aigua amb els ulls arran de superfí
cie i amb un aire de ser de plàstic; d'aquesta manera l'es
pectacle és curt, estàtic i, al cap d'una estona, no gaire
interessant. Per això els nois més espavilats del poble s'han
ingeniat una manera per cridar-los i exhibir-los davant l'es
tranger despistat que passa per allà.
—Una gallina, cent francs CFA! —O sigui set duros,
criden els xicots. Els dius que estàs d'acord i corren a bus
car unes gallines esmirriades i amb poques plomes.
Aleshores, lentament i compassadament colpegen
l'aigua amb les gallines lligades a l'extrem del cordill i
van venint els cocodrils i surten del llac. Una vegada a
terra, els que porten les gallines no els les donen de se
guida, sinó que els fan gruar l'àpat. Però més, gairebé,
que els cocodrils i les gallines, els protagonistes de l'es
pectacle són els quatre nois que, amb una sang freda im
pressionant, juguen amb aquells animalots. Fins i tot n'hi
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ha un, el més valent —amb un valor molt superior al
meu— que els estira la cua i s'asseu damunt un d'ells, men
tre nosaltres i l'altra gent del poblat contemplem aquell
arriscat joc des d'una distància prudencial.
Aquells animalots semblen de cartró-pedra, feixucs i
talossos, però quan es decideixen a atacar val més estar
lluny. De sobte, un dels cocodrils, amb les seves podero
ses mandíbules d'esgarrifança, agafa una gallina a més
de dos metres d'alçada fent un salt impressionant i to
cant a terra només amb la cua. Després, tranquil·lament,
mentre engoleix la gallina sense mastegar gaire, gira cua
—cua poderosa— i desapareix sota l'aigua. Dels altres n'hi
ha alguns que se'n van també tips de gallina i la resta se'n
tornen només amb les ganes. De la mateixa manera que
el peix gros es menja el petit, els cocodrils més grossos
i llestos es mengen les gallines petites i lligades, les po
bres! Però fa temps que això passa i el que ara fan els
nadius, per exhibir els cocodrils davant nostre, ho feien
ja fa molt temp abans per alimentar-los, ja que tenien la
creença que eren els seus avis. I ara, segons sembla,
aquells massissos animals estan molt ben acostumats i,
si no hi ha gallina o negre solitari i distret a la vista, no
volen sortir del llac. Pobra gallina, pobres cocodrils i po
bres negres cruspits!
Uns quilòmetres més enllà en direcció a Safané —que
vol dir serp— paràrem en un centre comercial de comar
ca que consisteix simplement en un mercat sota un arbre
—un formatger en diuen ells—, el qual tenia una feno
menal copa de, potser, trenta metres de diàmetre. És la
copa d'arbre més gran que mai he vist. Allò sí que era
un arbre ramut.
Després, vàrem quedar-nos un parell de dies a la mis
sió de Safané i, acompanyats del missioner, visitàrem les
barraques de fang i els graners des d'un extrem a l'altre
i des de dins fins al terrat. Vàrem veure com vivien, com
filaven i teixien, com batien el gra i vàrem beure cervesa
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de mill. Diuen que aquella gent fan beure aigua bullida
als nadons, amb el nas tapat, perquè de grans puguin beu
re de tot sense que els faci mal res. Això és, simplement,
una lliçó mal apresa i no crec que sigui una vacuna efecti
va per molta bona fe que hi posin.

Així com Malí, que és al costat de l'Alt Volta, és del
països més desgraciats del món, en tots aspectes —i això
és un criteri contrastat amb altra gent que coneix
l'Àfrica— l'Alt Volta és encantador pel paisatge, els ar
bres, els llacs i els nenúfars, la gent i, fins i tot, pels coco
drils. I, malgrat tot ai�ò, de l'Alt Volta tinc el mal record
de la bolcada amb el Land-Rover, la qual va ser una cosa
ben desagradable.
Anàvem per una pista de sorra —sortint de Fàdam
Gurma, amb el seu fenomenal mercat— i vàrem posar
nos darrera un dels tres únics vehicles que vàrem veure
aquell dia. Un altre havia estat un camió que havia bolcat
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feia vuit dies i encara era allà jaient de costat. Com que
el trasto aquell que teníem davant nostre anava molt a
poc a poc, vaig consultar la Tere si intentàvem avançar-lo
o no. La pista era amplíssima i gran, però el gruix de la
sorra flonja no era, tampoc, petit. Vàrem decidir avançar.
De primer havíem de triar un lloc adient, després ac
celerar i sortir de les fondes roderes de sorra i tirar enda
vant. Així ho començo a fer, en endevinar una bona possi
bilitat i, quan ja anava una mica llançat, el cotxe de da
vant entra en una zona de sorra blanca i nosaltres vàrem
quedar com si fóssim dintre un got de llet. La polseguera
que es va alçar era tanta, que ni tan sols no vèiem la roda
de recanvi que portàvem sobre el capot del cotxe. I jo vaig
frenar!
I la frenada va ser fatal. El cotxe va anar perdent la
verticalitat, no gaire de pressa al principi i jo, dintre
d'aquells munts de sorra, no el vaig poder dominar —
girant precisament cap on s'estava tombant— i després
es va ficar al lloc on normalment hi ha la cuneta i, en cau
re del tot, va quedar clavat allà terra.
El daltabaix. Va ser, exactament, el daltabaix. Llaunes
de sardines pel cap, de préssec amb almívar i pots de llet
pels peus i nosaltres dos, de primer la Tere i després jo,
com dos sacs de patates, vàrem anar a parar al fons. I,
a sobre nostre, ens va caure tot el que no havia caigut
abans que nosaltres:
Màquines fotogràfiques, llibres, cassoles i plats i for
quilles i tot. Tot. Mentre la Tere intentava tancar el con
tacte del cotxe, recorda que jo anava dient:
-Les sabates, on tinc les sabates?
Devia estar com mig trastocat. El fet és que el garbuix
d'allà dins era gran encara que, afortunadament, i mal
grat la sang que hi havia per alguns llocs. no ens vàrem
fer gran cosa greu o, com a mínim, no ens várem trencar
cap os. Encara no sé com, vàrem sortir per la porta, que
era allà al sostre, però en treure el cap per dalt, ja està70

vern voltats de negres i un d'ells, amb mitja cullera i un
pot, anava recollint l'oli que queia del motor. I, per fortu
na, allà al voltant va fer cap aquella gent, i va ser relativa
ment fàcil posar el cotxe altra vegada amb les quatre ro
des a terra, no sense abans haver-lo buidat del tot, tal com
fan els afganesos quan bolquen.
Com que el para-xocs estava mig encastat en una ro
da, i era impossible adreçar-lo sense mitjans adequats, allà
terra ens vàrem quedar.
A part de netejar-nos les ferides no podíem fer sinó
esperar. Esperar sense saber exactament què, però espe
rar. I vàrem tenir la sort que, al cap de dues o tres hores,
no ho sé, va passar un camió d'uns francesos i ens varen
ajudar. Després d'acabar de curar-nos les ferides, varen
lligar un cable al para-xocs i, estirant amb el camió, va
ren aconseguir separar el para-xocs de la roda. I, alesho
res, oh miracle!, el motor funcionava i el cotxe arriava.
Vàrem donar les gràcies a tothom i vàrem donar també
una propina al negre que semblava més respectable, per
què la repartís entre la colla que ens havia ajudat, i nosal
tres i Land-Rover, encara que ranquejant, de moment và
rem acabar els problemes. Però, en canvi, els problemes,
varen començar per aquella bona gent perquè, en girar
cua nosaltres, ja anaven a bufetades per repartir-se els
calés. En segons quines circumstàncies, un no sap mai com
fer les coses ben fetes.
A desgrat de la bolcada, el record que tinc de l'Alt Vol
ta és molt agradable i sempre que hi penso em deixa con
tent, encara que, quan tornem a trobar sorra —i és cons
tantment per gran quantitat de països de l'Àfrica—, es
tem sempre amb l'ai al cor. S'ha d'anar amb compte, i
no solament per no bolcar, sinó per no quedar amb les
rodes encastades a terra. Però tot i anant amb compte i
amb els pneumàtics mig desinflats, per aconseguir més
frec, les enganxades a la sorra són inevitables. Aleshores
hom ha d'usar les pales i les planxes metàl·liques per a
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poder sortir del parany. En un lloc a ple desert, una vega
da vàrem coincidir amb uns japonesos, tant ells com no
saltres enganxats a la sorra, i naturalment vàrem dir com
sempre:
—Aquesta gent són pertot arreu!
Tirant pista enllà, i abans d'arribar al desert si ets a
la sabana, cada matí, en sortir el sol, el petit campament
desperta rodejat de nadius. Observen totes les maniobres
del desdejuni i de la càrrega del vehicle i, quan ja en te
nen prou, se'n van de la mateixa manera que han vingut.
Més ben dit en arribar, o en despertar-nos nosaltres, ens
diem mútuament «La-vas» o «Acanané» però, en marxar,
se'n van sense dir paraula.
Aquell dia teníem d'espectador un petit vell gurman
xé, força negre i arrugat, el qual va arribar desfent-se amb
reverències i mans al pit.
—Acanané!
—Acanané!
Al cap d'una estona, el vell se'n va anar, sense dir res,
però tornà de seguida amb una mata de cacahuets aca
bats d'arrencar que va oferir-nos en silenci. És simpàtic
el vell com tot l'Alt Volta, i fa notar el contrast amb altres
països. Pels camins del món, la gent senzilla malejada pels
europeus o els americans, demana diners i regals, medi
cines, aigua o el que sigui, ho demana, a vegades amb to
ta la ingenuïtat i a vegades amb impertinent insistència,
però, aquella matinada el vell gurmanxé de l'Alt Volta ens
va dur uns cacahuets sense dir paraula. I és que, a vega
des, un es troba amb uns detalls entendridors.
—Gràcies, amic!
—Acanané! -respondria ell si em pogués sentir.
—Acanané!
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És ben veritat que ja feia temps que tenia ganes de
trobar-me corrent en una autèntica cursa de Marató. Pe
rò, tot i així, sempre em ressentia del genoll, per culpa
de la mala cura de la trencada de fèmur i, sobretot, per
haver estat tant de temps enguixat. Per tant, mai no havia
començat a entrenar amb una certa constància. Això no
obstant, durant aquests últims anys, malgrat la falta de
pràctica i la poca experiència en les curses de fons, m'he
proveït d'una bona quantitat de teoria, llegint, preguntant,
escoltant, observant i traient conseqüències amb una mi
ca d'esperit analític. Tot a partir, naturalment, de L'es
sència del córrer, d'en Ramon Oliu. Un bon dia, fins i tot,
em vaig fer el decàleg del bon maratonià, que ben bé pot
anar a missa i diu més o menys que el bon maratonià ha
de tenir:
Primer: Condicions fisiològiques congènites adients.
Segon: Esperit tranquil i sacrificat.
El qui es conformi de ser només un maratonià dolent
pot prescindir d'aquests dos primers punts, però, que do
ni per descomptat que haurà de suplir aquesta deficièn73

cia amb el punt més important que és el tercer, o sigui
tot maratonià ha de tenir:
Tercer: Ganes i voluntat de ser-ho. I, a més, ha de comp
tar amb:
Quart: Entrenaments racionals.
Cinquè: Alimentació equilibrada.
Sisè: Vida sana i ordenada. I ha de tenir, a més:
Setè: Calçat idoni i perfecte.
Vuitè: Cura de beure aigua suficient.
Novè: Gimnàstica especialitzada. I
Desè: Temps i descans.
Els deu punts són essencials i imprescindibles per a
qui vulgui ser un bon maratonià i, si hom es conforma
de ser mediocre o simplement dolent —per l'edat o per
què no disposa de la primera condició— ha de seguir les
regles de la mateixa manera, agafant les dosis de cada grup
que li convinguin segons les seves aspiracions. Qui vulgui
ser maratonià solament per la satisfacció de córrer
quaranta-dos mil cent noranta-cinc metres sense parar, és
ben veritat que no l'ha de preocupar el primer punt del
decàleg —malgrat sigui el que, d'entrada, pugui semblar
més bàsic, essencial i imprescindible. Naturalment això
no va per als qui tenen els pulmons podrits de tant fu
mar, o per als qui pesen cent cinquanta quilos o per als
arterioscleròtics, però qualsevol altre quidam, encara que
camini com un ànec, sigui camús i xato i tingui els peus
plans, pot satisfer les seves aspiracions maratonianes, si
aquestes són només arribar tot sencer a la meta.
Així i tot, aquest quidam, encara que treballi a fons
les altres nou regles, no farà naturalment un bon temps
com el Bill Rodgers, el Salazai, o el Zatopek a la seva èpo
ca, però podrà batre's a ell mateix i a gran part dels seus
defectes. I això és el que fan desenes de milers de marato
nians del món, que no tenen, per exemple, solament el 3 %
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de greixos com el Bill Rogers, sinó que tenen el 14% com
jo, en comptes del 30% que en té la gent considerada nor
mal. Una alçada entre 1,74 i 1,80 metres, un pes més aviat
baix —entre 68 i 72 quilos—, cames llargues i fermes, bra
ços més aviat prims, un gran cor atlètic i bons pulmons,
ajuden a poder tenir unes aspiracions més altes. Com és
natural, el maratonià ha d'anar sobre segur i ha de pas
sar les revisions mèdiques de control, fins i tot la bicicle
ta —ergomètrica, eh!—, la qual fa suar la gota, ja que vas
pedalejant, amb fils elèctrics enganxats per arreu del cos,
i cada tres minuts et posen més resistència fins que ja
no pots dir fava i dius prou.
El maratonià ha de tenir, també, un temperament tran
quil i sacrificat i si no el té per naturalesa, l'ha de tenir
per mentalització. La solitud va acompanyant, normal
ment, el corredor de fons, encara que no sempre.
L'entrenament racional és saber dosificar el temps i
l'esforç de manera adequada amb perfecta combinació de
sessions de fons, de velocitat relativa, de pujades, de rela
xació, etc.
L'alimentació equilibrada d'hidrocarburs, proteïnes i
vitamines, no solament és essencial per al maratonià, si
nó per tota persona que vulgui estar sana i per a totes
les edats. Menjar suficient, però no més, va bé a tothom.
Poca carn i molta verdura i fruita.
I, si menjar fruita és saludable, al lloc on vàrem fer
salut va ser aquella vegada en passar la frontera de Gua
me —abans Swaciland—, cap a la República Sud-africana.
Guame és un país agrícola-forestal, molt petit i una de les
seves produccions és el cotó i la pinya americana. D'amb
dós productes n'hi ha camps immensos que semblen el
mar, ja que arriben fins on arriba la vista. Nosaltres và
rem fer bona provisió de pinyes, perquè eren extraordi
nàriament barates, però, a la frontera amb Sud-àfrica, no
ens les varen deixar passar i ens les vàrem menjar totes,
asseguts a la vorera del pas de duanes, a més d'uns tros75

sos de canya de sucre. Ben mirat, de salut no sé si en và
rem fer gaire, ja que, al final, ens va quedar una boca ben
escaldufada, però a la frontera solament hi vàrem deixar
les peles.
I, a més de l'alimentació adequada, també és bo per
a tothom això de la vida sana i ordenada, sense tabacs,
ni massa alcohols, ni porros, ni pol·lució ambiental.
—Buà, les merdes que un es veu obligat a respirar!
Ara bé, la regla d'or és saber-se agafar la vida amb ale
gria, sense anar extenuat per falta de temps o excés de
feina o sigui, i simplement, saber escollir una vida amb
qualitat i saber prescindir del que no és essencial, la qual
cosa vol dir que, amb un mínim de nivell econòmic, qui
no es conforma és perquè no vol.
Ara m'adono que això de córrer és, a més a més, un
gran avantatge des del punt de vista econòmic, ja que:
Hom menja més patates i verdura que carn, la qual
cosa està comprovat que és més sana, i salta a la vista
la notable diferència que hi pot haver en l'economia
domèstica.
D'altra banda, els atletes no fumen, ni ho troben a fal
tar, i l'estalvi respecte els que fumen com xemeneies és
obvi. I, a més, no van gaire als bars perquè defugen el
cafè i els licors i no per això perden l'optimisme. I no en
yoren, tampoc, no sortir a les nits més del compte.
Per tant, la cosa és clara: córrer és sa, ho diuen els
metges que ho saben i jo també ho dic perquè ho sé. I,
a més, és econòmic i si, a sobre, un no troba a faltar res
del que és conscient que perd, doncs oli en un llum. So
bre la salut que es pot fer corrent, diuen que, els que por
ten un entrenament metòdic i racional, reforcen lligaments
i tendons, assimilen més bé el calci a l'esquelet, milloren
el metabolisme de greixos i sucres, milloren la circulació
de la sang i digereixen i respiren més bé. I si, a més de
tot això, guanyen optimisme i alegria no es pot demanar
més.
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Hi ha un inconvenient, però, i és que, com que córrer
no costa diners i és a l'abast de tothom, hi ha gent que
no ho troba fi. Són la gent, rica o pobra, afeccionada amb
excés a la societat de consum que creuen en el «com més
car més bo» i millor si és anunciat pertot arreu. Per a
aquesta gent el que no costa diners no val res i, aleshores,
com que és gratuït no saben apreciar ni el cant d'un ros
sinyol ni l'encant de la lluna plena o una posta de sol ver
mella. I d'aquesta gent n'hi ha més dels que sembla i ni
ells mateixos no s'adonen de la seva esclavitud consumis
ta. Pobrets! Pitjor per ells! De fet, jo crec que la civilitza
ció occidental és a punt de mossegar-se la cua. La gent
no sap apreciar totes les petites satisfaccions de la vida.
Tot volta sobre els diners i el treball. Hom ha de treballar
com una bèstia fins al límit de la depressió personal per
a poder comprar més màquines, cada vegada més sofisti
cades. Tan bé com s'està de panxa enlaire al sol o sota
l'ombra d'un pi. Recordo l'acudit d'aquell pòtol jaient so
ta un pi i deia que si fos milionari sempre jauria sota un
pi. Jaure sota un pi, amb l'esperit tranquil notant les pes
sigolles que produeix la petita formiga que puja per la mà,
o volent escoltar l'herba com creix i pensar que la sents,
és una de les petites satisfaccions de la vida. Si no fos
per la maledicció bíblica, jo no faria altra cosa durant mol
ta part de la meva vida.
Una vegada estàvem menjant un entrepà sota un pi de
la cornisa alta de Niça i, allà baix, estaven navegant uns
quants iots, tot aixecant grans ventalls d'aigua i escuma
darrera seu.
—Fixa't aquella gent com s'ho passen —vaig dir jo a
la Tere— Deuen estar podrits de milions!
—Sí, segurament, deuen estar podrits de milions, pe
rò jo no crec que s'ho passin més bé que menjant un en
trepà amb tomàquet i pernil sota un pi.
—Sí, és ben veritat, noia!
Per a mi, després de la salut, viure bé amb la família
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i no anar massa just de diners, el més important, per po
der acaronar la felicitat en aquest món, és poder fer a ca
da moment el que a un hom li agradi més. I si en un bon
moment tinc ganes de jeure, doncs, a jeure!
Naturalment, hi ha persones que tenen una opinió di
ferent i gustos contraris als meus i, per això, sempre dic
que quina sort tenen els que poden plantejar-se família,
feina i esplai de la manera que més els agrada. El que
m'empipa, però, és els que fan això, perquè poden fer el
que volen, i em diuen a mi:
—Tu sí que tens sort de poder viure com vius!
Quan algú em diu això, que visc bé, li dono la raó. Jo
reconec que, malgrat no poder fer sempre el que vull, visc
bé dins les meves possibilitats i sense cap apetència de
sortir-me'n perquè, precisament, aquest és el truc.
Molta gent d'aquesta, sempre encaparrada, només bus
ca excuses quan els pregunto:
—Però, ¿ tu ets feliç treballant més del que vols, con
sumint més del que necessites i folgant —ep!, folgant de
folgar o sigui de no fer res— menys del que t'agradaria?
Perquè una cosa és no tenir ni un ral, o tenir la família
malalta, però amb salut i algun duro a la butxaca, tothom
pot viure com vulgui, sense elevar el sostre de vida per
sobre de les possibilitats. I les possibilitats sempre són
més altes del que semblen. El que passa, però, és que la
gent sacrifica el que creuen que és bona vida, com la me
va, per la comoditat i la seguretat que, realment, és la bo
na vida per a ells. I, a més, a aquesta gent els agrada la
seva feina per sobre de tot, cosa que és bàsica, perquè
si no, n'hi hauria per tirar-se de cap al riu.
D'altra banda, moltes vegades, quan vaig pensant sol
amb mi mateix, m'adono que l'home, d'ençà que no corre
gaire, ha perdut la noció de la seva petitesa. L'home da
vant la naturalesa no és més que una formiga sota la sa
bata d'un brètol. I quan l'espantava el llamp i el tro i quan
havia de córrer per obtenir una pell per viure d'una ma78

nera més confortable, devia saber la seva dimensió exac
ta, cosa que ara no sabem.
Si els nostres avantpassats no haguessin corregut dar
rera la llebre s'haurien d'haver conformat amb ser vege
tarians i passar fred. Per tant, van fer bé de córrer, però,
després, van córrer més en la tècnica que en la ciència
de viure bé i així anem.
Si jo fos el meu avantpassat prehistòric, passar fred
m'empiparia força i, per tant, segurament em barallaria
amb l'ós o amb el lleó per prendre'ls la pell; en canvi, ser
vegetarià no em faria res. Últimament m'he passat força
a la verdura, al gra i a la fruita i em va molt bé.
Una de les coses d'alimentació sana són les postres de
músic, o ganyips o com en diguin, o sigui les ametlles i
avellanes torrades, els pinyons, les nous i les panses.
—Tot allò del noi de la mare, vaja!
—Això mateix.
Últimament, a més, m'he adonat que les ametlles i ave
llanes torrades, a part de produir un soroll i un tacte den
tal de mossegada agradable, lliguen amb tot. Amb tot, sia
amanida, peix o carn, fruita, reposteria o qualsevol altra
classe de menja dolça o salada, picant o insípida, i no so
lament hi lliguen sinó que ho milloren i allarguen.
Els dàtils també són bona cosa. A un oasi d'Algèria una
vegada vaig dormir ajagut a terra, sota d'una palmera,
amb un raïm de grossos dàtils només a dos pams del meu
nas. Normalment, hom s'ha d'enfilar a les palmeres per
aconseguir els dàtils —jo ho he fet moltes vegades i puc
dir que és fàcil pujar palmeres—, però aquella vegada era
al revés: en comptes d'enfilar-te, t'havies d'ajupir. Però,
per desgràcia, aquells dàtils tan baixos eren verds i en
aquest cas, és ben clar, que en dir que eren verds no és
l'excusa de la guineu de la faula, que no arribava als raïms
perquè eren massa alts.
Dàtils a part i resumint, puc pensar que, el fet de cór
rer la Marató, àdhuc m'ha servit per saber menjar de ma79

nera equilibrada, la qual cosa és un dels punts importants
del decàleg del corredor de fons.
I continuant amb el meu decàleg, a més dels entrena
ments, l'alimentació equilibrada i la vida sana, al marato
nià li fan falta, també, unes bones sabatilles.
Encara que fa algun temps sempre hi havia alguna Ma
rató en la qual sortia un africà que corria descalç —fins
i tot a les Olimpíades—, de fet, un bon calçat és l'única
cosa imprescindible de l'equip d'un maratonià. Una Ma
rató pot ser correguda amb barretina o nu de pèl a pèl,
si algú s'atreveix, però el que és impossible és córrer-la
mal calçat. I sobre això puc dir que d'una mala experièn
cia en vaig treure força experiència. Però ho deixo de ban
da perquè, ara, amb unes sabatilles una mica velles, peus
ben nets, ungles curtes, esparadrap en alguns punts crí
tics dels peus i de la resta del cos, una mica de vaselina
pertot arreu, mitjons de cotó ni nous ni vells, i amb bona
moral i els meus pensaments, jo vaig fent via i quilòme
tres i, malgrat el nas mig tapat, ara per ara: oli en un llum.
-Però, si no has fet ni tan sols vuit quilòmetres i te'n
falten més de trenta! I segons com, diuen, en arribar al
voltant dels trenta pots xocar amb la paret!
Jo només sé què és això del xoc amb la paret pel que
he llegit i m'han explicat, però, diuen que fins que un no
hi topa no s'adona de com pot ser de terrible. Diuen que
la paret —per als homes i no tant per a les dones— és
la falta de combustible natural i de producció de sucre
i, a falta d'això, es comencen a cremar els greixos del cos.
I com que jo, de greixos, no en tinc gaires, la patacada
contra la paret pot ser de pronòstic.
Sembla que aquest canvi de combustible és fet amb
una gran alteració metabòlica i és una cosa força doloro
sa i desagradable, segons diuen els que ho han passat, i
tant pot ocórrer als maratonians d'élite com als d'estar
per casa, com jo. De fet, deu ser una cosa semblant a la
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cremadissa del tren d'en Grouxo Marx quan, havent aca
bat el carbó, cridava:
—More wood, more wood! Més fusta! —mentre omplia
la caldera de la màquina de tren amb la fusta dels vagons
que anaven estavellant els seus germans i, evidentment,
el tren anava quedant cada vegada més esbalandrat i al
final, com és natural, topava amb la paret.
Gran tipus en Grouxo Marx!
«Sortint del no-res hem arribat als més alts cims de
la misèria. »
—Noi! —Jo sortint del quilòmetre zero estic arribant
al quilòmetre deu i vaig fent via tranquil perquè la paret,
si és que per a mi existeix, encara és lluny.
—A vegades —parets i cabòries a part— amb unes cer
tes condicions d'ambient i d'estat d'ànim, un corredor es
pot trobar com si flotés, sense tocar de peus a terra, com
si corregués a càmera lenta per sobre i per entremig dels
núvols. I el corredor ets tu i tu vas corrent pel bosc o
per la platja o per un camí del camp i tot va quedant
enrera i ho sents tot sense ni, gairebé, veure res. Com si
diguéssim, hom ha d'agafar l'ona i quan l'agafa pot expe
rimentar una sensació estranya però extraordinàriament
agradable, pot sentir una sensació, encara que diferent,
semblant a la que produeix volar amb globus. De fet, no
conec cap altra mitjà de moviment comparable al globus,
ni tan sols semblant, però no ho sé, a vegades penso que
alguns moments del córrer m'han recordat el fet d'estar
suspès allà dalt el cel. Amb globus no notes el vent, per
què tu vas amb el vent, tu ets el vent i no el notes per
fort que sigui; el silenci és absolut i allà baix ho veus tot
tan petit i llunyà que et pots sentir l'amo del món, amb
una calma i una pau superior, fins i tot, a la pau del de
sert pla un capvespre sense vent. Allà dalt, en el globus,
en aquella solitud i aquell silenci, et sembla que, amb l'oïda
neta, pots ser capaç de sentir el ressò de l'espetec inicial
de la creació i el començament de l'expansió de l'univers.
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Naturalment, en aterrar, les circumstàncies canvien per
què el vent se'n va i el globus i tu us quedeu a terra i la
patacada i arrossegada, rostolls o rocs enllà, poden ser
fortes.
—Potser poden ser tan fortes com xocar contra la pa
ret als trenta quilòmetres de la Marató! No ho sé!
De fet, a aquesta vida —de les altres no me'n
recordo—... Penso que de les altres no me'n recordo, però
és ben veritat que més d'una vegada i segons en quines
circumstàncies, m'ha semblat com si estigués vivint un
fet per segona o tercera volta. És una cosa estranya, però
que passa a molta gent. En fi, la veritat és que, a aquesta
vida, he provat moltes coses, però una de les que encara
no he fet mai és fumar haixix, marihuana, opi o cosa sem
blant. I no és pas perquè no hagi tingut ocasions! Però
és ben segur que si ho hagués fet, i m'hi hagués afeccio
nat una mica, ara no estaria corrent la Marató. Tot i així
no puc deixar d'associar la sensació dels bons moments
que, diuen, proporcionen les drogues a la sensació dels
bons moments de córrer en llibertat, sense preocupacions,
amb una íntima sensació d'haver-me transformat en un
ésser immaterial que vola suaument per l'aire. I això, que
t'allunya de la realitat, juntament amb altres petites co
ses que t'hi acosten, dóna qualitat a la vida i ajuda a viu
re, a viure bé i amb alegria.
—Apa, corre, corre, com corries quan corries fort, en
cara que mai no havies corregut tanta distància i tant
temps com has de córrer ara!
És evident que la cosa aquesta de posar-se a córrer
una distància tan llarga, i no per guanyar sinó tan sols
per acabar, és, a més d'altres coses, un enfrontament amb
un mateix. Un repte que et fas i, mirant-te al mirall gran,
et desafies per veure qui pot més, si tu o tu. O sigui, si
pot més la teva inèrcia, la teva mandra i la teva comodi
tat, o la teva empenta i la teva força de voluntat, si pot
més la teva imaginació i el teu esperit de provar noves
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experiències, si pot més la teva personalitat o la vulgari
tat d'un dia rera l'altre. És com la lluita de l'idealisme
contra el materialisme, de l'agilitat activa contra la dro
peria. És una lluita que et fa viure amb ànsia de viure.
És la lluita de tu contra tu mateix i, amb això, tothom
ha d'estar d'acord que no hi pot haver més bon contrin
cant que un hom mateix.
Una persona pot anar tirant vida enllà fins al dia que
la peti o bé, si vol, es pot motivar i trobar-se a ella matei
xa i recrear-se, en tots els sentits del verb. I això ho pot
aconseguir, per exemple, ambicionant una cosa que,
semblant-li inaccessible, l'ha de posseir per força i al fi
nal l'aconsegueix. Per a molta gent que ho ha provat aca
bar una Marató ha estat una experiència d'aquesta clas
se. Per a mi també ho pot ser una mica.
Des d'un altre punt de vista, això també pot consistir
a poder arribar al límit. Molta gent vol arribar al límit, al
límit de l'àtom, del món, de l'univers o, simplement, d'una
cosa tan a mà com pot ser un hom mateix. I jo només m'he
proposat córrer quaranta-dos mil metres i no fer una cur
sa a peu de cent quilòmetres, o de cinc-cents que també
n'hi ha. I també n'hi ha de cinc-centes milles i de mil qui
lòmetres i de sis dies i de mil milles, i tant per a homes
com per a dones. Però això sí que ja s'ho faran. Evident
ment ser el número u del món encara que sigui, per exem
ple, escopint a llarga distància —i qui diu escopint pot
dir qualsevol altra cosa—, ser el número u pot represen
tar una satisfacció, però tampoc no cal exagerar.
A més, per començar qualsevol empresa que requerei
xi un esforç fora del normal, i de la qual es volen treure
unes satisfaccions, és fonamentalment necessari una pri
mera anàlisi de l'assumpte i un examen de si hom dispo
sarà d'empenta i força suficient, per no sortir desmoralit
zat de la prova, si l'objectiu no és assolit. Després ve la
decisió i, si un està decidit: Endavant i, al final, ja està!
—M'he proposat fer-ho, i ho faig! Així de simple i així
83

de fàcil i així de difícil. I això, encara que només sigui
una decisió, ja dóna una satisfacció íntima i, és evident
que crea optimisme i dóna alegria al cos i a l'esperit. Si
no fos el «si no fos» jo em sentiria com una xaval de vint
anys, que és una bona manera de sentir-se, sobretot quan
hom sap com se sent una persona amb més anys.
—I, ves per on, això sol t'anima i et fa treure forces
de flaquesa. Apa, doncs, som-hi!
Ja estic arribant al segon avituallament. Allà davant
m'està
esperant un got d'aigua i l'esponja.
· -Va
bé això de remullar tot el cos amb l'esponja. És
com si quedessis nou. I no hi pensis, home, que a més de
l'aigua a l'esponja hi ha tota la suor dels de davant!
M'hauré de canviar de lloc les imperdibles del dorsal,
ja que, entre suor i aigua va quedant tot xop, s'estripa per
tot arreu i ja no hi ha per on fer-lo aguantar sobre la
samarreta.
El cas és que fa quaranta-tres minuts que estic corrent
i ja m'he plantat —més ben dit, de plantar, res— amb
quaranta-tres minuts he sobrepassat els deu quilòmetres.
Al principi haig de pensar en el que he corregut, perquè
prou temps tindré al final per pensar en el que em falta.
Vaig una mica més de pressa del que havia previst,
dos minuts d'avenç en els deu quilòmetres, o sigui que
els que van a davant de tot encara no han passat de torna
da per aquí.
—Mira, allà vénen! Tant de bo que no ho haguessis pen
sat mai!
És veritat, amb els meus deu quilòmetres a les cames,
els tres primers que vénen de tornada de l'extrem del cir
cuit me n'han agafat més de quatre d'avantatge. Encara
que sembli que ha d'ésser desmoralitzador és una cosa
natural i aquí tenia previst que me n'agafarien més. I, si
em capfiqués per aquests aspectes de la cursa, encara
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m'hauria d'aclaparar més el fet que ells aniran aguantant
el seu pas de, gairebé, vint quilòmetres per hora i jo cada
quilòmetre que passi aniré més a poc a poc.
L'home pot arribar a córrer fins a quaranta quilòme
tres per hora, però només pot aguantar aquesta velocitat
· vuit o deu segons i no més. L'animal més ràpid és el gue
pard, que pot córrer fins a cent vint quilòmetres per ho
ra, i la gacela és l'animal corredor de fons amb més re
sistència del món. Jo no he vingut a córrer a vint per hora
ni tan sols a competir amb els veterans perquè, el que
guanyi de la meva edat, em podrà agafar prop d'una hora
d'avantatge. Jo no he vingut a competir amb els millors
que jo, ni tan sols amb els pitjors que també n'hi ha la
tira. Jo he vingut aquí, simplement, a córrer la meva Ma
rató. Com aquest del casquet escocès d'aquí al costat que
corre la seva. Amb aquest, ens anem passant mútuament
des de fa estona. Em sembla que és ell, i no jo, el que va
a batzegades.
· Encara que jo haig d'anar al meu pas, això d'anar sol
té força inconvenients. Els corredors van com onades, la
majoria de les quals em van passant. Potser he sortit mas
sa de pressa.
·
Aquestes onades de corredors em recorden aquelles
onades atlàntiques de la costa de Namíbia amb les foques
deixant-se anar sobre les crestes de l'aigua. Era a Cape
Cross, on hi ha un monòlit de pedra recordant l'arribada
dels portuguesos allà per l'any 1400. Les foques hi eren
a milers, malgrat ser l'hivern aquí i, per tant, l'estiu allà,
que és quan la colònia acostuma a anar cap al pol Sud.
Les foques, malgrat la pudor que desprenien, feien vida
de societat: passejaven amunt i avall, tenien les seves con
verses amb uns grans brams, es banyaven i les més atre
vides nedaven mar endins i després es deixaven portar per
les onades.
·
—Sí, sí, de veritat que era curiós i divertit: Les foques
feien surfing sobre les onades.
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I ara i aquí hi ha onades de corredors, però jo no m'hi
puc deixar anar, com les foques, ja que van més de pressa
i no m'arrosseguen.
No recordo on era que, anant amb barca, una foca em
va saltar a la falda. La feina va ser meva per treure-me-la
de damunt. Són simpàtiques les foques.
Té, ara passa una onada de francesos d'Avinyó i abans
n'ha passat una de Marsella. N'hi ha molts de francesos.
No tants com foques a Cape Cross, però Déu n'hi do. Es
tic segur que, si tots els francesos tinguessin esperit ma
ra to nià, tindríem més bons veïns.
Córrer sol té inconvenients, però, si un va bé amb ell
mateix, també té molts avantatges, com la independència
i, segons com, la solitud també és un sedant i una font
de vida interior. Encara que una de les coses bones
—d'això que vivim la raça humana— són els bons amics
·en els bons moments, jo hi he anat moltes vegades de sol,
o sol amb la Tere, i puc dir que no recordo l'última vega
da que em vaig sentir avorrit.
Un home no es pot avorrir si sap pensar o tan sols sap
córrer. Per exemple no eren gens avorrides aquelles vega
des que corria pels camins de les províncies de Sòria i
Logroño, prop dels munts de poblets abandonats i sense
una ànima en molts quilòmetres a la rodona.
En aquells poblets, obrint-nos pas amb una barra de
fusta entre els esbarzers que massissaven els estrets ca
rrers entràvem a les cases per les finestres. Els esbarzers
els havia d'aixafar de primer amb la barra i després hi
caminava per sobre, ja que era l'unica manera de penetrar.
De pobles abandonats totalment n'hi ha a munts. Una
vegada, en un d'aquests vàrem veure una finestra que sem
blava que es tanqués sola, però, evidentment, hi havia una
mà que la tancava i vàrem quedar molt sorpresos. Des
prés trobàrem l'amo de la mà i li preguntàrem com era
que vivia sol allà.
—Destins! —va ser l'única paraula que vàrem poder
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arrencar-li i com que, segurament, no tenia ganes de con
versa va desaparèixer. En conec més d'un de solitari que
viuen en pobles abandonats i, si això va bé al seu esperit,
hom pot pensar que sigui per molts anys!
Perquè, la solitud perpètua no sé què pot representar,
però, la solitud de tant en tant, a la muntanya, és cosa
que fa bé al cos i a l'esperit. Tot natural, ni rastre de civi
lització exceptuant la pròpia. I exceptuant, també, aque
lla vegada que vàrem veure l'OVNI: era a Ambasaguas.
Sí. S'havia fet fosc i havíem de disposar-nos a dormir. En
aquells temps teníem un cotxe dels llargs, de cinc portes,
i mitjançant unes cortines i uns coixins de perfil especial,
podíem dormir a dins de manera força confortable. Va
ser amb aquest cotxe que em varen portar a la clínica quan
em vaig trencar el fémur.
Aquella vegada, prop d'Ambasaguas, ens havíem ficat
per un camí enmig d'un camp en una bifurcació de la car
retera d'Arnedo a Saragossa. Mig plovia i, en anar a fer
la passejada abans de posar-nos a dormir, descobrim dues
resplendors triangulars arrodonides, pampalluguejant a
mitja alçada i a una distància indefinida. Tot era força
fosc i aquelles resplendors, a la llum de mitja lluna amb
núvols, ens varen sorprendre. No teníem cap referència
per saber si eren grans o petites i les teníem allà davant
titil·lants, pràcticament immòbils i com suspeses a l'aire.
—Què és allò?
—Ai!
Si haguéssim fugit corrent, allò hauria estat un OVNI
per tota la vida, però, com que, no sense una certa im
pressió, ens hi vàrem acostar, vàrem descobrir que allò
era molt més a prop del que ens pensàvem i que es tracta
va simplement d'una arada cap per avall, amb les relles
lluents per la mica de pluja. De fet, ens va desil·lusionar
descobrir-ho i trencar l'emoció i l'encant. Si no ens hi ha
guéssim apropat podríem dir, com molta gent, que havíem
vist una nau extraterrestre, abans d'escapar-nos esporu87

guits, quan en realitat no va ser ni tan sols un OVNI ni
un avionet.
Em sembla que va ser aquest el viatge en què, baixant
cap Espanya i anant sempre per carreteres comarcals,
d'aquelles de les quals es pot dir que no hi passa mai nin
gú, al cap de tres quarts de no veure ni un sol cotxe, en
vàrem trobar dos que havien xocat. Realment, anant per
aquí i per allà sempre podem trobar coses xocants, coses
que han de ser vistes per creure-les com, per exemple, els
plàtans vermells amb aquell gust de plàtans bons, com
els de Canàries, que podem menjar fora d'Espanya, o bé
els carretons pujaescales de Venècia, o bé les beines d'una
espècie de garrofes de la terra dels Ovambos, al Sud d'An
gola, que només de rascar-les una mica amb el braç et
fan una irritació sagnant i després nafra, i això encara
més que veure-ho per creure-ho ha de sentir-se al braç.
Com ha de sentir-se, però en aquest cas amb l'oïda,
el paviment d'asfalt musical de la carretera de Colònia
a Dortmund. El conductor que no veu el rètol que indica:
«Paviment musical» —amb unes notes del pentagrama per
il·lustrar més bé que el contacte de les rodes amb el pavi
ment produeix uns sons musicals— encara és parat a peu
de carretera pensant que sent tocar campanes, sense sa
ber on, i buscant violins i trompetes a sota del vehicle i,
com que no els veu, no ho creu. I, quan aquell concert
desconcertant produeix accidents, la cosa encara és més
xocant. I és que, anant pel món, n'hi ha moltes de coses
que han de ser vistes o viscudes per creure-les. Una altra
d'aquestes coses és la cercavila del congrés de maçons que
vàrem tenir la sort de veure aquella vegada a Montreal.
Resulta que els maçons —tan enemics d'en Franco— feien
una cercavila per recollir diners per un hospital infantil.
I aquella gent tan seriosa i sempre voltada de misteri, ana
va amb cotxes de pedals pels carrers de Montreal amb
capells de coloraines i trompetes de plàstic i nassos de
cartró. Veure-ho per creure-ho. Ves quins nassos!
88

CÓRRER A PEU DE MARS I D'OCEANS
Segons a quins països, sí que va bé córrer. Per exem
ple al Nord de Dinamarca, país pla per excel·lència, al cos
tat de les petites dunes de sorra, a sobre de les quals creix
una herba de color d'herba verda. D'una mica més amunt,
a Noruega, recordo, especialment, un petit cementiri de
la costa. És el cementiri més bonic i plàcid que mai he
vist. És una quadrat de gespa al costat de la platja, amb
una petita capella gairebé de miniatura al centre i unes
poques pedres, inscrites amb els noms dels de sota, es
campades per allà a terra. Unes vaques pasturen al costat
del cementiri i allà mateix es trenquen les ones del mar.
De tan plàcid, bucòlic i bonic, gairebé era massa. Si pen
so en la mort, els pensaments són més amables si tenen
com a fons aquell verd cementiri vora el mar.
En un altre lloc, encara que no tan pla com Dinamar
ca ni tan bucòlic com Noruega, però també vora el mar,
i on el jovent entrenava fort, era a Ciutat del Cap, una
de les poblacions modernes més agradables del món, a
peu de muntanya i gairebé rodejada per l'Atlàntic.
Allà va ser on tinguérem l'aventura amb els baboons.
Sí. Aquell matí havíem sortit d'hora per fer un dia de
camp o de cap, segons es miri, perquè precisament anà
vem al Cap de la Bona Esperança. La carretera era no89

més una línia entre mar i muntanya i anava directa cap
al Sud pel peu de «La Taula». La Taula és la muntanya
de Ciutat del Cap, totalment plana i horitzontal de dalt,
i tallada gairebé a plom per totes bandes.
Allà a la part baixa de la falda, però amb unes pujades
ja molt fortes, era on entrenaven gran quantitat de corre
dors. Per fer aquells entrenaments s'ha d'estar realment
en forma. Aquell matí, tot ens entrava pels ulls gairebé
sense poder donar l'abast.
A l'esquerra hi havia els cingles de la Taula i els seus
estreps i a la dreta un mar d'ones gegants i tres vaixells
encallats i abandonats.
A l'hora de dinar vam començar a muntar la parada
sobre unes roques entre la sorra de la platja i, mentres
tant, d'una espècie de manglars —o sigui aquells arbusts
molt atapeïts a peu de mar— van anar sortint unes mo
nes divertides i enjogassades que, sense acostar-se gaire
a nosaltres, ens observaren mig de cua d'ull amb curiosi
tat. La mona més gran, cap del ramat, a poc a poc, es va
anar apropant a nosaltres.
-Mira, el capitost ve a donar-nos la benvinguda! Què
li podem donar perquè estigui content? -vaig preguntar
jo a la Tere.
Era una mona corpulenta, de més d'un metre d'alça
da, i amb la boca tancada. S'anava acostant tot fent-se la
distreta i, quan va ser a quatre passos d'on nosaltres sèiem,
disposats a dinar tranquil·lament, va clavar un salt i, amb
les dues potes sobre el nostre pa amb tomàquet, d'una re
volada s'emportà la bossa del dinar.
-Carai! Jo li volia donar alguna coseta i ella se'ns ho
emporta tot!
Jo que m'aixeco i li corro al darrera. La mona es para,
es gira, obre les mandíbules tot fent un bram d'amenaça
i m'ensenya els ullals, uns ullals tan llargs, que jo no en
tenc com li cabien a dintre de la boca quan la tenia tan
cada.
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—Carai! —vaig tornar a dir jo, parant-me també en sec.
Me'n vaig una mica en retirada i observo. Si en comp
tes d'emportar-se'ns el dinar, se'ns arriba a emportar la
bossa dels calés i se'n va a casa seva, a més del dia de
camp se'ns hauria acabat el viatge. Però la cosa no va
acabar aquí. La mona s'asseu, amb les dues mans obre
la bossa del menjar —agafada per baix amb les mans dels
peus—, treu dues pomes amb un bolic de plàstic i amb
quatre mossegades les endrapa, amb plàstic i tot.
Vam agafar a corre-cuita les nostres coses, vam fugir
cap al cotxe, la mona al darrera i les altres a l'expectati
va. Allò sí que era córrer! Finalment, sans i estalvis, vam
menjar les poques coses que ens havien quedat, ben tan
cats a dintre del cotxe i amb les mones saltant sobre la
capota, picant els vidres i volent obrir les portes. De les
que volien obrir les portes, n'hi havia que ho feien com
si fossin persones, o sigui a peu dret davant la porta i vo
lent forçar les manetes, i unes altres a l'estil baboon, o
sigui des del sostre, volent entrar cap per avall. Encara
que el cotxe era llogat i estava assegurat, vàrem haver
de marxar ràpidament abans que ens l'esbalandressin
aquelles mones poderoses. Uns quilòmetres més avall, al
final de la pista, tot era ple de rètols:
«BE CAREFUL»
«COMPTE AMB ELS BABOONS»
«SÓN PERILLOSOS»
Els baboons són macacos i renoi si són perillosos! Que
m'ho expliquin a mi que els vaig veure les dents de prop.
Allà baix deuen dir baboons per la mala bava que gasten.
Després, allà al Cap de Bona Esperança, vàrem veure
el cotxe d'un desgraciat que se l'havia deixat obert per
anar a veure el far. Ostres, com va quedar aquell cotxe!
Els macacos eren els seus amos! A dins com uns senyors,
regirant-ho tot, mirant mapes, menjant galetes, obrint i
tancant portes i entrant i sortint, i encara sort que no hi
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devia haver les claus de contacte i no podien posar el cot
xe en marxa, si no segur que se'n van i a hores d'ara qui
sap on serien!
En fi, coses que passen!
-Vinga, noi, ara continua corrent com si tinguessis
un ramat de macacos o baboons darrera! Però sense exa
gerar eh! Apa!
També va ser divertida, igualment per allà baix i pocs
dies després, la meva cavalcada amb l'estruç.
I és que, des de Gibraltar fins al Cap de Bona Espe
rança, l'Àfrica és l'Àfrica i és diferent. Per això m'apas
siona. A tot el recorregut de la costa Sud fins a Port
Elisabeth, hi ha paratges que recorden la Costa Brava o
sigui que és un altre lloc dels més bonics del món.
Aquella vegada de Port-Elisabeth vàrem anar cap al
Nord, deixant la costa i ficant-nos ja a l'interior i, després
de fer una parada a unes grutes, anant de panxa a terra
i el sostre tocant l'esquena, gairebé com a la mina de Car
tagena, vàrem fer cap a una granja d'estruços.
Els sud-africans blancs són gent força avorrida i la ma
joria enyoren Europa, fins i tot els que no hi han estat
mai, però a la granja d'estruços s'hi diverteix tothom. Des
de pujar amb un sol peu sobre un ou, o veure curses
d'aquells animalassos, el més divertit és muntar sobre un
d'ells. Els mascles, blancs i negres, són més bonics que
les famelles que són marronoses, però, tant els uns com
les altres valen molts calés, ja que tot s'aprofita i, sobre
tot, les plomes.
—Que t'agradaria pujar sobre d'un?
—Oi tal! —vaig contestar ràpidament al capatàs, sense fer-me pregar ni gota.
—Va, doncs, agafa't fort a la base de les ales i tira el
cos endarrera.
Munto, m'agafo a les ales, deixen anar l'estruç i, pata
plaf!, ja sóc a terra! Ni dos segons vaig durar sobre aquell
animalàs. La caiguda, però, no va ser pas dolenta, ja que,
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entre els fems i les plomes que hi havia, vaig caure sobre
tou i, a més, vaig adonar-me de com anava la cosa. Així,
doncs, torno a pujar sobre aquella gallina gran i, ah noi!,
allò ja va ser diferent! Quina cavalcada! Talment com si
fos en John Wayne quan era jove! Si ara pogués córrer
sobre un estruç en lloc d'anar a peu passaria ràpidament
el primer —encara que ja em deu portar uns dotze quilò
metres d'avantatge—, perquè els estruços poden córrer
més que un cavall, fins a cent quilòmetres per hora, amb
unes gambades de més de tres metres. Però, aquell estruç
que vaig muntar jo, devia ser poc estruç, ja que no ama
gava el cap sota l'ala i, realment, sabia el que es feia. Amb
salts perdent la verticalitat enrera, per fer-me caure de
clatell, o ajupint el cap —el cap aplanat damunt aquell
coll tan llarg— per fer-me volar per davant, era com una
màquina sacsejadora. I jo arrapat als ossos de les ales com
una lapa. Al final, el punyeter es va posar a girar com una
baldufa i jo vaig saltar a terra abans que em fes marejar
i que em llancés ell. Va ser una bona experiència la caval
cada de l'estruç al Sud d'Àfrica i menys cansada que aques
ta de les curses de fons.
Després vàrem anar a Lesoto, que era allà al costat.
Vàrem arribar a Lesoto —abans Basutoland— una nit fos
ca com gola de llop. Lesoto és un país muntanyós i potser
és l'únic país del món que queda totalment rodejat per
un sol estat.
A la frontera hi havia dues negres dins una cabanya
i, després de fer totes les comprovacions dels passaports
vora la llum d'una espelma, ens varen deixar entrar al país
i nosaltres vàrem tirar pista endavant sense saber gaire
bé on anàvem i pensant que la pista ens portaria a algun
lloc habitat.
Quan, després d'un parell d'hores, estàvem ben per
duts, ja era mitjanit. La pista tan aviat es convertia en
riera com deixava d'existir per, després, tornar a aparèi
xer sense saber com i d'on. O potser eren pistes diferents.
93

Però a mi m'era igual, perquè, com que no vèiem res ni
sabíem on érem ni on anàvem, l'única qüestió era anar
tirant endavant, vejam si teníem sort, encara que tampoc
no sabíem en què podia consistir la sort, perquè havíem
anat a parar a un dels racons més perduts del món.
—Hem de tornar enrera! —repetia la Tere i no sense
raó.
Però al final de rectes i revolts i pujades i baixades,
vàrem veure unes llumetes allà lluny i ens hi vàrem atan
sar. Quan ja érem a prop, com que no hi podíem arribar
amb el cotxe, jo hi vaig anar a peu, força esporuguit —més
ben dit, esporuguit del tot—, però, a mesura que m'acosta
va, les llumetes desapareixien, perquè aquella gent tancava
les portes de les barraques i allò quedava tot fosc com
tinta xinesa. Resultava que tenien encara més por que jo!
—Carai! Si haguessin sabut de la meva!
Llavors va arribar un moment en què ja no podíem
tirar enrera, ni sabíem cap on anar ni què fer, però, poc
després, tardíssim, quan havíem decidit ja dormir al
cotxe si no trobàvem immediatament res més conforta
ble, se'ns va posar a davant mateix una espècie d'hostal
i vàrem dormir com mai i, abans d'adormir-me pensava,
com sempre, que passi el que passi, no passa mai res.
L'endemà, ja de dia i anant cap a Maseru, que és la
capital de Lesoto, el que ens va cridar més l'atenció és
que, malgrat no fer gens de fred, tothom anava emboli
cat amb una flassada i hi havia flassades de tots colors
i grans i petites i tothom amb la seva i, fins i tot, els nens
de l'esquena de les dones anaven embolicats amb la seva
flassadeta. Aquella gent em recordaven els camells —en
cara que allà baix no n'hi ha—, perquè davant els meus
ulls s'apareixien entre l'elegància parsimoniosa i el ridícul.
Lesoto és, també, el país on he vist més cavallistes. Pels
camins i carreteres i per dalt de les muntanyes —en al
guns llocs entre geleres— els homes van a cavall i, natu
ralment, amb flassada.
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Després vàrem anar a Kimberley, ciutat de diamants,
i a Kuruman, tocant a Botsuana, i després de donar vol
tes per tot el Transvaal vàrem fer cap a Johanesburg amb
els seus terratrèmols.
Johanesburg és una ciutat moderna, ja que era per allà
a principis de segle quan, anant dos buscadors d'or per
aquella zona, un d'ells es va fotre de morros a terra en
ensopegar amb un bloc d'or massís. George Harrison i
George Walker es deien els paios. Pel que sembla, per
aquells indrets només hi havia prats i or i, naturalment,
s'hi varen quedar i varen plantar-hi la cabanya com la si
rena i el pastor de l'Empordà.
Aquella primera nit a Johanesburg, mentre estàvem
dormint plàcidament a l'hotel, devien ser les dotze o quarts
d'una, quan ens va despertar el terratrèmol. De fet, no és
gaire agradable despertar-te sacsejat per un moviment sob
tat que, penses, et pot fer baixar setze pisos d'alçada, sen
se ascensor ni escales, o sigui a plom directament.
Al matí, en preguntar què havia passat, cap empleat
de l'hotel no sabia de què els parlava, fins que al final
un va dir:
-Ah! Vol dir el petit sotrac de les mines! Això passa
tot sovint, ja que, com que tot el subsòl està minat, de
tant en tant s'ensorra una galeria i ho fa trontollar tot
una mica, però no passa mai res.
—El que dèiem, que no passa mai res! I tira endavant!
Anant cap al Nord de Johanesburg, trobem Pretòria
i una mica més amunt, la mina Premier, on va ser desco
bert el diamant més gran i més famós del món: el Culli
nan. Seguint tot el procés d'extracció i neteja dels dia
mants, a partir d'aquell gran forat que és la mina, s'arri
ba a la classificació final en uns graons untats amb para
fina on, transportats per un corrent d'aigua, els diamants
queden enganxats i classificats d'acord amb la seva gran
dària. Un els té molt a mà i li assalta la temptació de tocar
los per veure si algun se li queda enganxat a la punta dels
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dits. Però les mesures de seguretat són múltiples, sofisti
cades, impensables i totalment impossibles de burlar. De
tant en tant, un senyor molt polit i amb bata blanca, pas
sa el rasclet pels graons de parafina i desapareixen els
diamants de la vista, juntament amb la temptació de
tocar-los.
A l'Àfrica gairebé totes les distàncies són enormes. Al
costat de Pretòria, per exemple, s'hi troba el Kruger Parc
amb més de quatre-cents quilòmetres de llargada en línia
recta, o sigui com d'aquí a Bilbao o com dues vegades
d'aquí a Mallorca. Després, una mica més enllà hi ha Mos
sambic, capital Maputo, abans Lorenzo Marques.
A Mossambic, parlant català amb accent portuguès, ens
enteníem força bé amb aquella barreja de gent.
Així com a la República Sud-africana només hi ha
blancs, negres i coloreds, o sigui indis de l'índia, a Mos
sambic hi ha totes les gradacions de color de pell humana
que poden existir al món i cadascú va amb la seva, sense
cap complex ni cap discriminació. Realment el colonialis
me anglès i el portuguès —semblant a l'espanyol— han
deixat un rastre de notables diferències. Quin és millor
o pitjor? No ho sé.
Ara això sí, malgrat la discriminació i el paludisme i
tots els inconvenients i incomoditats que té el continent
africà, realment, és veritat que l'Àfrica és l'Àfrica i que
ningú no em digui el contrari perquè, si algú ho fa, és
que menteix o no sap el que es diu.
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L'U.R.S.S.
—Pista! Pista! —crida un dels que corren amb cadira
de rodes perquè li deixem pas.
Amb un paviment fi i amb el més lleuger pendent avall,
s'embalen com coets, però, després, amb només una mica
de pujada ja han d'afluixar i una cosa compensa l'altra
i, essent la velocitat mitjana semblant, poden competir,
corrent al costat dels que tenim les cames més o menys
normals. És admirable aquesta gent, i el públic els aplau
deix i els anima i sembla que també els admiri. Ara bé,
això no vol dir que aquesta tarda els hagin de tenir la més
mínima consideració, o ni tan sols respecte, sobretot els
conductors que es pensen que els carrers són seus. La gent
som així, per desgràcia. A mi aquests nois corrent amb
cadira de rodes em recorden a l'etiop Abebe Bikila, un
dels maratonians més famosos de la història olímpica. Des
prés de ser guanyador de la Marató de Roma, corrent des
calç i de guanyar també la de Tòquio, va tenir un acci
dent i va quedar impossibilitat. A les Olimpíades de Mu
nic —amb tots els horrors del terrorisme i de les morts
dels atletes israelians— l'Abebe hi va anar d'espectador
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i, quan va fer l'entrada a l'estadi, l'homenatge d'admira
ció i de respecte que li van tributar els espectadors va ser
històric. Va entrar discretament per la porta de la Mara
tó amb la seva cadira de rodes i, a mesura que el públic
s'adonava de qui era, es posava dret i començava a aplau
dir fins que eren els cent mil assistents a l'estadi olímpic
els qui, dempeus, l'aplaudíem i va ser molt més emocio
nant que si acabés de guanyar la Marató en aquell mateix
moment. Va ser un esdeveniment inoblidable, sota les car
pes fantàstiques de l'estadi olímpic de Munic.
De fet, totes les Olimpíades tenen poderosos atractius.
No és solament veure en acció als grans atletes del món
com en Borsov, en Lase Viren, la Comaneci o el Coe, sinó
que, a més a més, és l'atractiu de la gran festa i l'alegria
contagiosa de la gent. És l'ambient especial que creen els
Jocs i que fa que, per uns dies, la humanitat allà repre
sentada senti l'autèntic crit, la necessitat i el desig de la
fraternitat mundial, sense discriminacions de cap mena
i oblidant totes les misèries dels pobles i del món sencer.
Malgrat tots aquests al·licients, després de les Olim
píades de Munic, no vaig voler anar a les de Moscou, a
pesar de tenir el viatge, les entrades i l'hotel pagats per
endavant des de feia més d'un any. La Tere sí que hi va
anar, però, en comptes d'anar amb mi, va anar-hi amb una
amiga nostra. En el viatge a Rússia que vaig fer l'estiu
anterior a les Olimpíades, vaig quedar tan tip dels russos,
que a Moscou vaig preferir que s'ho fessin sense mi.
—Home! —em recordo a mi mateix—, si només per
entrar, ens varen tenir més de cinc hores a la frontera!
I érem nosaltres sols! I per sortir quatre hores i mitja i
no hi havia ningú més!
Sé perfectament que no és descobrir la sopa d'all dir
que la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, amb
més de vint-i-dos milions de quilòmetres quadrats, és un
notable conjunt de grans països, tècnicament capdavanters —sobretot en investigació de l'espai i en armament—
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i de gent de talla extraordinària, amb la seva història im
perial i els seus monuments i esglésies i pintures merave
lloses, però amb el sistema imposat per la gent que mana
no hi combrego, o sigui que si em perdo —tant si és abans
d'acabar la Marató com si és després—, a mi que no m'hi
busqui ningú a Rússia o a l'U.R.S.S.
Aquest sentiment va començar l'any anterior de les
Olimpíades de Moscou, quan volíem anar a Nord Kapp
—l'extrem més alt de Noruega i, per tant, d'Europa— i,
estudiant els possibles itineraris amb la vista clavada so
bre el mapa, ens vàrem dir:
—Ben mirat, per anar fins a Escandinàvia i tornar pel
mateix camí, val més que fem una mica de volta i passem
per Moscou i Leningrad.
I tal dit, tal fet. Després de tenir tots els problemes
possibles amb l'agència espanyola —des de Madrid, natu
ralment—, representant de l'agència soviètica de Turis
me —oficial, naturalment—, ens vàrem llançar a la carre
tera. Teníem els visats, l'itinerari obligatori traçat i els
càmpings ja pagats per endavant. Vàrem travessar Fran
ça, Itàlia, Iugoslàvia i Hongria sense cap problema i a més,
a tota pastilla perquè, quan a l'Ambaixada Soviètica ens
varen tornar els passaports visats, només faltaven cinquan
ta hores per la data en la qual havíem d'haver entrat a
l'U.R.S.S.
I els problemes ja varen començar a la frontera per
ficar-nos a Txecoslovàquia. Per molt correctes que portis
els papers aquella és una frontera difícil i sempre hi ha
alguna pega crònica. Al final, però, vàrem passar i, des
prés d'haver travessat tota Txecoslovàquia, va ser impos
sible passar a Rússia perquè, malgrat tenir els visats en
regla, ens havien donat un itinerari equivocat i només te
níem permís per entrar des d'Hongria.
Cinc-cents quilòmetres de volta! I, apa, anar tornant
enrera i tornar a treure visats per Hongria i tornar a pas
sar duanes. Tres hores per passar les de Txecoslovàquia
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per segona vegada i a la frontera només hi érem nosal
tres! Al final, amb un dia de retard vàrem endevinar el
punt concret per on teníem permís per entrar a la Unió
Soviètica i allà vàrem iniciar el nostre vertader calvari.
Per començar, no sense abans haver tingut totes les
discussions perquè el dia de l'entrada era el dia anterior,
ens varen fer treure totes i cada una de les coses que por
tàvem a la furgoneta de càmping: llit, nevera, cuina ... , sacs
de dormir, coixins, tota la roba, sabates ... , necesser, men
jar, el pernil serrano, llaunes de conserva, plats i coberts,
taula, cadires, llibres, mapes, diaris vells ... Tota l'estesa
que vàrem fer a les duanes de Txop, i que ocupava un gra
pat de metres quadrats, semblava, talment, un mercat
marroquí.
Llavors, tot el que era lletra impresa, ho varen fullejar
i, una gran part, ho varen llegir. El diari de viatge el va
ren llegir tot sencer. El duaner principal, llest com ell sol,
en un castellà correctíssim i amb una tècnica perfecta,
ens va fer confessar, i nosaltres li vàrem explicar tota la
nostra vida sense que ens adonéssim. Mentrestant, tres
mecànics varen desmuntar part de la furgoneta, mirant
tots els racons i posant filferros per on no arribava la vis
ta; filferros pel sostre, per les portes i sobretot per sota.
En fi, això va anar durant i durant i entre revisions de
tot, interrogatoris i confessions, vàrem arribar esgotats
a les cinc hores tocades i, encara bo que, poc abans d'en
trar a la duana, havíem menjat uns espaguetis a peu de
cuneta, mentre registraven tres cotxes que anaven davant
nostre, si no, potser haguérem defallit.
Al final i, malgrat tot, vàrem poder entrar en aquell
país, però això no vol dir que vàrem acabar els proble
mes. Entre d'altres, la furgoneta no m'anava fina i no hi va
haver manera de trobar un taller on, ni tan sols, hi vol
guessin donar una ullada. A Moscou tinc un conegut del
Partit i em va voler ajudar i —una vegada esgotats tots
els procediments normals de tallers petits i grans i repre100

sentats de marques d'automòbils, inclosa la de la nostra
furgoneta— fins i tot em va acompanyar a dues fàbriques
de camions per veure si trobàvem un mecànic que vol
gués examinar el nostre vehicle, i ni així! El meu amic
tenia moltes ganes de fer quedar bé els seus camarades,
però el cas és que ningú no va voler atendre'm, ni tan sols
van voler mirar el motor a cada un dels munts de llocs
on vaig anar a parar. Tothom se'ns treia de sobre i no pas
amb amabilitat, sinó amb desgana, amb tan semenfotis
me i amb una lentitud exasperant.
En arribar a Hèlsinki, al primer taller que ho vaig de
manar, em varen arreglar el motor, sense conèixer-lo gai
re, i els problemes mecànics varen quedar resolts... i tots els
altres també.
Problemes mecànics a part, vàrem arribar a Kíev des
prés d'haver dormit la primera nit a Lvov, prop de la fron
tera, i on, per cert, ens volien tornar a cobrar el que ja
teníem pagat per endavant. El càmping de Kíev era, i és,
extraordinari, mirat des del punt de vista vegetal. A terra
i fins a una alçada de dos o tres metres hi ha uns arbusts
que formen uns ambients molt recollits i íntims per a ca
da caravana o tenda i, a més, en aquell paratge, hi ha uns
pins d'una alçada extraordinària i difícil d'amidar a ull
des de terra. I les copes d'aquells arbres formaven un sos
tre verd allà dalt qui sap on. Però els serveis del càmping,
per exemple, valdria més oblidar-los, ja que el nivell de
la merda no era tan elevat com les copes d'aquells arbres
tan alts, però poc hi faltava.
Per a un bon observador, una cosa que salta a la vista,
a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques és que
té grans persones entre els seus desconeguts ciutadans.
Encara que és força difícil fer amistat amb la gent, vàrem
tenir la sort de poder conèixer algú i, fins i tot, d'anar
a casa seva —i no, en canvi, a casa del nostre amic del
Partit— i ens varen demostrar que fins el ciutadà més mo
dest pot arribar a tenir una gran cultura. Aquest és un
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astronauta, tenen, també, escombriaires de carrers, peons
fet notable, i potser força desconegut, que ha d'ésser afe
caminers i manobres femenins. I jo no crec que això sigui
git a les virtuts dels soviètics i dels qui els han manat des
una gran conquesta per a les que reivindiquen la igualtat.
prés de la revolució. Al museu de L'Hermitatge, per exem
D'altra banda, allà tot queda sota consignes i controls
ple, hi ha unes cues amb una gernació als carrers que fa
i aquella gent ni tan sols dins el seu corresponent país
feredat, i tots soviètics, perquè als estrangers els deixen
tenen llibertat de moviment. Nosaltres mateixos vàrem
passar per una altra entrada. Sí, realment, són persones
comprovar els controls de carretera on, a cada trencall,
de cultura i parlen idiomes apresos a l'escola i llegeixen
la policia ens agafava el número de matrícula. I això pas
els clàssics, però això, precisament, encara els dóna una
sava fa anys i passa ara i crea una raça resignada i trista
sensació més forta de la falta de llibertat. Perquè la veri
que va mig uniformada de vestit, de cara i de pobresa i
tat és que parlen idiomes, però no els poden practicar i
ha de fer cua al carrer per entrar a unes tristes i fosques
han perdut ja l'esperança de poder viatjar a algun altre
botigues o als restaurants, i així una generació darrera
país. I coneixen una mica la literatura europea per autors
l'altra.
i títols, però no la poden llegir. Només poden llegir el que
I, al costat de tot això, hi ha les botigues estil europeu,
els deixen els qui manen i no s'assabenten de res que no
ben assortides de tot i il·luminades, però on no és admès
sigui ben filtrat i esterilitzat. Nosaltres, aquí, d'aquests
sinó el pagament amb divisa. També hi ha els esplèndids
sistemes també n'hem tingut molta experiència, però, això
espectacles d'òpera i de ballet i de folklore, amb una exu
sí, hem de reconèixer que amb menys cultura. I aquest
berant explosió de tot, fins arribar per exemple a haver
és, precisament, un dels perjudicis més recriminables de
hi cinc-cents artistes a l'escenari. Grans contrasts són
la dictadura espanyola de tota la meva vida: El fet de no
aquests per a un estranger i m'imagino que també ho
haver donat cultura als ciutadans quan era un deure que,
deuen ser per a un soviètic.
en aquelles circumstàncies, hauria estat a l'abast de qual
En fi, un estranger que vagi a l'U.R.S.S. amb cotxe, a
sevol govern només amb una mica de bona voluntat. Una
part que solament pot entrar pel punt de la frontera que
vegada, fins i tot se'm va ficar al cap de demanar danys
li indiquen prèviament i ha de seguir obligatòriament l'iti
i perjudicis a l'Estat espanyol per l'estafa que representa,
nerari prefixat i ha de dormir cada nit on és previst, tant
d'una banda, no haver-me donat, durant la meva infante
si hi troba lloc com si no, encara que el tingui reservat,
sa i joventut, el que tenia dret a gaudir: cultura, opcions
aquest estranger és tractat amb poquíssima consideració,
a diferents ideologies, educació física, i de l'altra haver
a tot arreu, excepte en els hotels de luxe, les botigues per
viscut entre tantes prohibicions i repressions. I tot això
a turistes o les recepcions de congressos.
em va ser estafat per un govern totalment oposat al co
Qui pot entendre, d'altra banda i per exemple, que per
munisme de l'U.R.S.S. Ves per on, altra vegada els extrems
pujar a la torre de televisió de Moscou t'exigeixin el pas
es toquen
�
saport sabent que, en arribar a qualsevol població, te'l re
.
tenen al lloc on estàs allotjat? Tanta por i desconfiança
�-/
i tan poca consideració a la gent només pot ser conseqüèn
cia d'un mal viure, que també porta el mal viure als altres.
Quant a les dones, a !'U.R.S.S., no sé com estan en alEls qui manen, però, estan molt orgullosos de tot, estres aspectes, però, de la mateixa manera que tenen una
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pecialment, per exemple, de la netedat del metro de Mos
cou, amb les interminables escales mecàniques que sem
bla que et transportin a l'infern. Enlloc no he vist mai unes
escales mecàniques tan llargues i fondes, on es necessita
bona vista per veure'n el final. I d'aquell metro, realment,
en poden estar orgullosos per la netedat i pel servei. A
una estació vaig poder comprovar que cada cinquanta se
gons, parava un convoi.
—Sí, és ben veritat que els metros de Moscou merei
xen un excel·lent!
—Bé, però, ¿i la netedat dels altres llocs i els altres
aspectes de la societat soviètica?
—Ah, aquests deixem-los córrer!
—Val més que siguis tu qui corris, apa!
En fi, després de posar distoplivo —o sigui gasoil—
amb la furgoneta tot ranquejant, vàrem tirar cap a Lenin
grad. I allà, una altra cosa que crida l'atenció a l'estran
ger, és que alguns dels pocs excusats públics que hi ha
a la ciutat són sense portes. I Leningrad és molt més euro
peu que Moscou o Kíev; potser es podria pensar que se
gueix una mica la característica dels països mediterranis
que, com més cap al Nord vas, més sentit comú trobes.
Però malgrat estar Leningrad força al Nord i tenir la gent
més sentit comú, té comunes sense portes, o sigui que tot
hom que hi ha d'anar queda de cara als qui entren i surten.
—Comunes sense porta! Ai carai!
Una vegada al càmping d'Adrar, a les portes del Sàha
ra, no hi havia sanitaris, cosa que no era d'estranyar ni
una mica, ja que la cosa estranya era que hi hagués càm
ping. Al cap d'una estona d'haver arribat, però, mentre
ens estàvem banyant en una bassa, ens ve l'encarregat i
ens diu:
—Que voleu una porta?
—Una porta? —vaig contestar, estranyat, jo.
—Sí, una porta de Volkswagen!
Com que nosaltres no l'enteníem, va anar a buscar la
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porta i es va posar ajupit d'esquena contra un mur de tà
pia amb la porta davant i traient el cap per la finestra.
Jo mai no havia vist un excusat tan original i menys clo
sed. Però allò era una altra cosa, perquè és molt diferent
la ciutat de la muntanya i, per tant, per a mi cada cosa
al seu lloc o sigui: portes als excusats urbans i ... a la mun
tanya, campi qui pugui!
Això dels excusats sense porta és un fet del tot respec
table, cadascú pot fer les seves necessitats com tingui per
costum, però el que no és respectable, és que ho faci amb
tristesa. Encara que en casos semblants un hom té el pu
dor de no fixar-se en la cara que fa la gent, segur que la
dels excusats sense portes de Leningrad estava trista, per
què la tristesa és el sentiment constant que gairebé sem
pre porten reflectit al rostre aquella gent.
Deixant de banda els Estats Units —els quals conreen
un colonialisme més subtil, d'intriga i d'economia—, ben
mirat, l'U.R.S.S. pot ser considerat, actualment, com l'únic
país clàssicament colonialista del món i, qui no estigui
d'acord amb això, que ho pregunti als lituans, ucraïnesos
—tant a Ucraïna com als exiliats a fora— o a qualsevol
altre país d'aquesta poderosa Unió. O, si no, ho pot pre
guntar als txecs o als polonesos, perquè aquests i aquells
no solament tenen por i tristesa pels règims polítics res
pectius, sinó per la colonialització social i per la força del
seu veí.
En fi, jo crec que els soviètics i els seus satel·litzats,
com a mínim, podrien viure més contents i no tan tris
tos com ara. Parodiant la paròdia d'en Marx —potser era
rus— podríem dir que:
«De la misèria han arribat a les més altes cotes de la tris
tesa.» I, això, sense deixar massa enrera la mateixa misè
ria a nivell familiar i popular.
Una idèntica impressió de tristesa, una vegada i una
altra, en un país comunista i en un altre i confirmada tam
bé, una volta i una altra, per la gent que ha comprovat
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el mateix, no crec que pugui ser una impressió equivoca
da i hom arriba a la conclusió que la impressió és la reali
tat, i creu que la tristesa no és mitjà ni fi de res.
No és just sacrificar tantes generacions senceres per
arribar a la tristesa de més generacions.
I això passa a l'U.R.S.S., a Polònia, a Txecoslovàquia
i a Hongria i als altres països satèl·lits perquè, a més
d'haver-ho pogut comprovar les vegades que hi he anat,
va quedar ben palès aquella vegada a Bulgària.
A més de tristesa portaven l'angoixa a la cara tots els
txecs que eren al càmping de Sofia el dia 20 d'agost de
1968, si no ho recordo malament.
Després de fer-nos un gran garbuix amb les lletres ci
ríl·liques vàrem arribar a Sofia — V N (D 03:— i a la tarda
ens vàrem dirigir al càmping. Era un càmping preciós,
verd i amb grans quantitats d'arbres , però un seguit de
sorolls estranys, va fer impossible que aquella nit dormís
sim tranquils.
En llevar-nos, amb els ulls i el cos plens de son, ens
vàrem desvetllar de seguida en comprovar que aquells so
rolls eren tancs i un exèrcit d'homes i armaments que ana
ven per la carretera d'allà al costat.
Grupets aïllats d'hongaresos, txecs i romanesos esta
ven, com pinyes, abocats sobre les ràdios escoltant les no
tícies amb la boca oberta i els ulls plorosos. I nosaltres
vàrem tardar més de quaranta-vuit hores —i quan ja érem a
Iugoslàvia— a assabentar-nos del que passava, ja que
tothom fugia d'estudi, espaordit, quan nosaltres ens acos
tàvem per a preguntar què era aquell esverament i aque
lla por i aquella tristesa. Era el dia que els soviètics varen
envair Txecoslovàquia.
—Por i tristesa, dintre i fora dels seus països, quin
panorama!
El problema de la falta de llibertat, en règims totalita
ris, no té excusa encara que vagi acompanyada de la vida
més confortable del món. I, quan aquesta vida no és ni
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confortable ni tan sols una mica alegre, aleshores el pro
blema és de lesa humanitat.
Total que, si no hagués estat per la tristesa que se t'en
comana, la brutícia que se t'enganxa i totes les altres des
agradables experiències, tan sols amb el record de l'as
sumpte del formatge, ja n'hi havia prou per engegar aque
lla gent a dida. Era un formatge gros, de cinc quilos i mig,
cilíndric i llarg, i l'acabàvem de comprar amb els últims
rubles que ens varen quedar abans d'arribar a les dua
nes. I només pensar en l'estira i arronsa del conjunt que
formàvem la duanera soviètica, malcarada, agafada a un
extrem del formatge i jo arrapat a l'altre, ja em posa de
mal humor i va ser com la torna que va acabar de fer el
pes per conèixer a fons la gent que mana o que té autori
tat allà. I el formatge, al final de les discussions i la llui
ta, me'l varen prendre i, comparar aquella pèrdua amb
la pèrdua de l'or espanyol a les mateixes mans, encara
m'empipava més.
No obstant això, em va quedar la petita satisfacció que,
malgrat tantes i tan emprenyadores revisions a les dua
nes, vàrem passar d'estranquis sis petites icones que ha
víem canviat per uns pantalons vaquers a Moscou. Enca
ra que, d'altra banda i ben mirat, per l'assumpte del for
matge podia estar ben content, perquè, com que abans ha
víem tingut la mateixa lluita amb el pernil serrano, po
dem dir que la cosa va acabar en empat. De dues coses
que eren meves, ens en vàrem quedar una cada u i, tenint
en compte que ells tenien la força i es podien quedar amb
tot, el fet que jo conservés el pernil pot ser considerat un
empat. Perquè, de fet, només em varen robar la meitat
del que discutíem, la qual cosa sembla ser la fórmula mà
gica per poder arreglar el món, encara que el que té la
propietat se l'hagi guanyat amb la suor del seu front i el
que li vol prendre no hagi clavat cop en tota la seva vida,
ni tingui intenció de donar-lo fins que es mori. I a més,
els mal parits, encara volien fer-me firmar un paper con107

forme estava molt content que em robessin el formatge.
Després d'aquells cúmuls de males experiències a
l'U.R.S.S., sempre he pensat el mateix: Mala gent la gent
que mana allà. I, per tant, l'any següent no vaig anar a
les Olimpíades de Moscou i, des del moment que estic co
rrent aquí com un bèstia, viure unes Olimpíades és per
a mi una de les coses apassionants d'aquesta vida. Però
no em varen quedar ganes de tornar a aquells països mai
més. Ni la seva història, ni el seu art, ni les seves esglé
sies i pintures, ni els seus parcs, ni la seva extraordinària
gent, en compensa de la mala bava dels seus funcionaris
ni de la tristesa que em provoca a mi la tristesa dels seus
ciutadans. I jo em pregunto moltes vegades:
¿Pot un comunista sincer deixar de comparar les dife
rents conseqüències que produeixen uns tipus de règims
polítics i uns altres? O, ¿pot deixar de comparar els senti
ments que expressen els rostres dels ciutadans d'un cos
tat i els d'un altre? Perquè la teoria és una cosa i l'altra
és la trista realitat. I per a mi i per a tots els que tenen
ulls a la cara i vista als ulls, per a mi i per a tothom qui
ho vulgui comprovar, aquesta diferència entre un país
comunista i un de democràtic, queda ben palesa a la sor. tida de l'U.R.S.S. cap a Finlàndia, o sigui anant de Leningrad a Hèlsinki.
Després de passar quatre hores i mitja a les duanes
—formatge i pernil amunt i avall— travessàrem una llen
ca de terreny prohibida a tothom, amb unes altes torres
de fusta dalt de les quals hi havia els vopos amb les me
tralletes dirigides a nosaltres. Vàrem passar amb el coll
encarcarat només mirant de front i de cua d'ull i, una ve-,
gada deixades enrera aquelles maquiavèl·liques torres, la
carretera d'entrada a Finlàndia estava amb la barrera de la
duana abaixada, però no perquè no s'escapés cap fin
landès a beure vodka a Leningrad, sinó perquè hi havia
dos gendarmes que estaven jugant al badmington per so
bre d'aquella barra de fusta, o sigui que, un a cada costat,
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feien servir la barrera per llançar per sobre la petita pilo
ta amb plomes. Els policies varen deixar de jugar i, tot
alçant la barrera, ens varen fer amb la mà «cap a dins»
mentre ens deien: «Benvinguts», i ni tan sols vàrem haver
de parar. No sé què devien pensar els policies soviètics
dalt les altes torres amb els ulls amatents i les metralle
tes carregades a les mans i amb direcció a nosaltres, però
jo sí que sé el que penso. Les fronteres comunistes són
perilloses i tètriques i aquella del Nord de Leningrad en
cara és pitjor i més impressionant, per exemple, que la
que hi ha entre els dos Berlins, amb el famós mur de la
vergonya, que ja és dir!
En fi, queda ben clar que la Unió Soviètica no fa per
mi i, una vegada fora d'allà —al contrari de quans s'és
a dins—, cadascú és lliure d'opinar sobre el que li han
deixat veure i jo vaig veure això que ara penso i tinc la
meva opinió; per tant, que no m'hi busquin.
I encara que l'opinió és subjectiva, sobre el que no hi
pot haver divergències d'opinió, perquè és un fet del tot
real, és sobre l'existència de llarguíssimes fronteres filfer
rades, espinoses i esquitxades d'altes torres amb els poli
cies a dalt arrapats a les seves metralletes. Això només
ho he vist a les fronteres dels països comunistes i només
és comparable a les torres de mort dels camps d'Auschwitz,
Dachau i els altres que existeixen per recordança i ver
gonya de la humanitat. Per fortuna jo no els he vistos en
funcionament, però només de recordar-los sense activitat
i solitaris ja m'esgarrifa els cabells.
I no és que jo tingui gaire simpatia pel capitalisme ame
ricà, o per un altre, que semblen representar l'extrem opo
sat dels règims comunistes, ans al contrari, però l'empre
sonament i el sacrifici de tantes generacions a tants paï
sos, per arribar a una societat on cada un dels ciutadans
que no manen, o no es dediquen al mercat negre, són po
bres, deixats, uniformats i tristos, em posa trist també a
mi i m'obsessiona. I per a mi no és excusa suficient que
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estiguin molt avançats en alguns aspectes de tecnologia i
que tinguin uns personatges fora mida i que el nivell mit
jà de cultura sigui molt alt. Els japonesos, per exemple,
també tenen aquestes característiques i la gent i els nens
dels col·legis també ho són de mig uniformats i formen
cues i van en ramats, però mai no podrà ser dit que si
guin tristos i deixats, ans totalment al contrari.
Per a mi, ja que no m'agrada ni l'imperialisme, ni les
dictadures, ni el capitalisme, ni el socialisme mal entès,
si em deixessin triar, triaria l'anarquisme pur i, natural
ment, teòric, en un país de gent totalment intel·ligent.
Però, com que això no existeix, ni pot existir, si em veiés
obligat a canviar —de moment ser català ja em va bé,
però tant de bo pogues deixar de ser espanyol, perquè em
fot del tot—, si em veiés obligat a canviar i pogués triar,
potser, triaria ser noruec o, si no, ser gos.
J o tinc un amic que diu que si tornés a néixer li agra
daria ser la seva dona i jo li dic que em conformaria a
ser el seu gos. No estaria gens malament ser gos i segura
ment m'agradaria. I ni tan sols no caldria que fos un gos
de casa rica, sinó, solament, un gos de masia o de casa
amb un bon pati, amb amos que estimessin els animals
i que, de tant en tant, em traguessin a passeig per anar
a marcar territori.
—Ser gos, ves quina cosa!
En canvi, de gat —la netedat dels quals sempre m'ha
admirat—, no m'agradaria gens de ser-ho. En tot cas un
gat mesquer, un tigre o un guepard, però un gat domèstic
no m'agradaria ser-ho de cap manera. Quan els gats del
carrer de casa senten sortir el nostre gos, tots, a corre
cuita, es posen fora de perill, ja que el Xip en aquest
aspecte, i en altres també, és el terror del barri. Però
no és per això que no m'agradaria ser gat. No voler ser
gat és una cosa que ja em ve de petit.
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EL XIP
Com que jo sóc molt independent acostumo a córrer
sempre sol, però, ara que no tinc gaires corredors a la
vista, m'agradaria i m'aniria bé tenir el Xip corrent amb
mi. El Xip és un gos petit i xarnegat, però és un gos que
viu com vol i, quan vaig començar els entrenaments per
aquesta Marató, sempre corria amb mi.
Els entrenaments de fons han de ser fets amb un pas
que puguis mantenir una conversa més o menys normal
i jo, al principi, sempre anava amb el Xip i tots dos en
raonàvem, perquè el Xip és un gos que —a diferència dels
gossos que no parlen però ho entenen tot— ell no entén
gairebé res, perquè és força ruc, però parla que dóna gust.
A vegades. emperò, sóc jo el que no l'entenc, i llavors pen
so que potser el ruc no és ell, ja que sembla que s'expres
sa de forma ben clara. Naturalment, ell no enraona com
les persones, sinó a la seva manera; té una espècie de llen
guatge com el dels xiulets de la Gomera i pot mantenir
una conversa encara que, força sovint, no entengui res i
contesti a tres quarts de quinze.
—Què dius? —pregunto a vegades a la Tere.
—Res, res —contesta—, estic parlant amb el Xip. M'ha
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vingut a dir que, a baix al jardí, hi ha entrat una gata blan
ca i ha gatinat tres mixetes minúscules.
I és tan veritat que hi havia els gatets com que el Xip
parla; això tots els veïns ho saben. L'altre dia li volia ex
plicar que potser escriuria alguna cosa sobre ell, però la
veritat és que això no ho va entendre; com que de llegir
no en sap, el pobre tampoc no sap què vol dir escriure.
D'altra banda, encara que no s'aixeca un pam i mig
de terra el Xip s'atreveix amb tothom. A alguns gossos
—per sota dels quals podria passar amb la cua enlaire
sense tocar-los res—, mentre s'ensumen mútuament, els
deixa entendre que ell és el que sembla, o sigui un gos
petit, de barraca, petaner i desgraciat, però, ah noi!, quan
l'altre es destapa i li vol fer fer la llei, sembla que el Xip
ja hagi dit:
—Desenfunda tu de primer, foraster!
I aleshores, amb ràpid moviment, saltant o aprofitant
quan s'ajup l'altre, li apunta les dents al coll com si fos
un tigre i després, moralment victoriós, gira cua i torna
amb mi tan fresc. Amb els gossets de la seva mida ja ni
es pren la molèstia d'excitar-los, simplement els ignora.
Algunes vegades, quan s'enfronta amb gossos que en fan
deu com ell, jo el crido i els amos dels gossos grans diuen
plens de misericòrdia:
—No, no s'amoïni que no li farà res!
—No, si jo no m'amoïno pel meu, sinó pel vostre!
Quan vaig començar a entrenar de valent per la Mara
tó, el Xip anava sempre amb mi i corria, amunt i avall,
fi�s i tot quan jo ja no podia anar ni avall, però, a mesura
que he anat allargant el quilometratge de l'entrenament,
ha estat una altra cosa. Resulta que tinc més fons jo que
ell. Últimament, per tant, ja no me'l podia emportar a
córrer, perquè abans que es cansés se n'anava pel seu
compte cap a casa. Per això, si jo fos gos, no podria estar
aquí ara corrent la Marató, perquè, d'una banda, és segur
que no admeten la inscripció de gossos i, de l'altra, resul112

ta que si fos un gos com el nostre, no aguantaria tants
quilòmetres. Precisament per això en Jordi, veí d'escala,
que és un dels que entenen el Xip i parla amb ell, em va
dir l'altre dia:
-Sí, ja sé que tens problemes amb el Xip. Avui m'ha
explicat que quan et veu amb sabatilles d'esport i dispo
sat per anar a córrer et fa botifarra i se'n va en direcció
contrària.
Però jo no m'ho vaig pas creure que li digués d'aques
ta manera, perquè, encara que és un gos no gaire fi, tam
poc no és tan groller. D'altra banda, però, és ben veritat
que quan el quisso em veu amb sabatilles i li dic:
-Què, Xip, anem a córrer? -ell em mira un sol ins
tant i ni em contesta, sinó que gira cua i se'n va a jeure,
però de botifarra res. Així, doncs, últimament, ja l'he dei
xa t sempre a casa.
—Se t'ha escapat el Xip, eh? -em deien els veïns quan
jo tornava corrent sol a casa. Fins i tot, un dia baixant
del Tibidabo per l'Arrebassada, va ser un motorista de la.
,
guàrdia urbana que em va dir:
—Ja fa estona que ha tornat el teu gos, eh!
—Sí, és un dropo! Apa!
Ara m'agradaria que corregués aquí als meus peus, em
faria companyia com al principi dels entrenaments i m'ani
ria bé. En fi, vés corrent a veure fins on arribes, encara
que no tinguis el Xip .als peus.
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EL MARROC
Si un dia em perdo, i hi ha algú que em vulgui trobar,
que em busqui a l'Àfrica. A Rússia no, a l'Àfrica. A l'estiu,
potser a Escandinàvia, però, a l'hivern, que em busqui a
l'Àfrica. Perquè l'Àfrica és diferent. Des del Marroc i el
món àrab; fins a Capetown, passant pels països centrals
autènticament negres, tota Àfrica és diferent i el Marroc
és Àfrica i, a més, és aquí al costat. Travesses el Mediter
rani per la part més estreta i, només amb una hora de
vaixell, ja hi ets. I, de seguida, et trobes amb un país tan
exòtic com ho pugui ser l'Afganistan o l'Índia. Xilabes,
turbants i babutxes i mercats de mil coloraines i palme
res i dàtils i dunes i jo què sé. l, als pobles i ciutats, els
fascinants sucs, o barris de comerç integral, i les medi
nes, barris blancs i blaus d'estatges amb carrers estrets.
En canvi, el que no hi ha, per estrany que pugui sem
blar en principi, són camells. Perquè els camells tenen dues
gepes —jo ho sé perquè ho vaig consultar al diccionari
l'altre dia— i els camèlids d'una sola gepa són els drome
daris i de dromedaris sí que n'hi ha.
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El paisatge és d'allò més variat, des dels Atlas, amb
neu i cedres immensos, fins al desert total, passant per
totes les varietats de planes i muntanyes que, a la prima
vera, queden cobertes de verds, grocs i altres colors de
qualitat gema. Si bé la ciutat més interessant del Marroc,
segurament, és Fes, la plaça de Marrakech és una cosa
pràcticament única al món. La plaça és immensa i allà
hi ha de tot: encantadors de serpents, saltimbaquis, na
rradors de contes i històries, curanderos, aiguadors, hi ha
també organitzadors de combats de boxa, jugadors d'avan
tatge, dansaires, uns que es posen escorpins a la boca i
uns altres que passen quietament pel costat i et pregun
ten amb un estrany anglès:
—Some opi u m?
Altres van amb moto, amb el casc sobre el turbant i
al seient de darrera hi porten un altre moro amb una bi
cicleta al clatell. Un ven bugies de cacacuets, o sigui a un
plat de les balances posa els cacauets i a l'altre la bugia,
i el del seu costat ven dents a dojo, o dentadures postis
ses completes, de segona boca, naturalment. I tot l'espec
tacle és per als nadius, encara que sempre hi ha algun
· estranger que també s'ho mira.
Des de Marrakech cap al Sud hi ha el Tixin Tixca, que
és un coll dels Atlas que condueix a Ouarzazat. Fa vuit
o nou anys, a totes les carreteres del Marroc hi havia unes
poques parades de minerals, per decoració i per a col·lec
cionistes, però ara n'hi ha gairebé a centenars i el coll de
Tixca n'és una de típica. El Marroc és un bon país de mi
nerals. Molts dels moros ofereixen quarsos tenyits i gale
nes enganxades sobre altres minerals que, àdhuc sense pa
rar i baixar del cotxe, es fan notar a distància.
—Però, home, amb això tan tenyit i enganxat, que es
veu d'una hora lluny —dic jo al venedor— no vulguis
enganyar-me a mi. Això ven-ho a les turistes alemanyes!
—Ah sí, sí, i les franceses també en compren —contesta el
moro, rient per sota del nas.
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Més cap al Sud, hom pot anar a Bou-asser, que és un
petit poble totalment miner i després, cap a Zagora, a ser
possible en dimecres, ja que és el dia del gran mercat i,
si no fa un vent que s'emporta les parades cap al cel i
la sorra es fica fins al corc del queixal, es pot gaudir d'un
bon espectacle mercantil.
Per la carretera, o per la pista, es veuen les dones ves
tides de colors daurats amb el cap tocant a terra i els fei
xos de llenya a l'esquena que han anat a buscar a la quin
ta punyeta. Molts dels homes les esperen tots vestits de
blanc, prenent el sol a la porta de casa. Viuen bé els que
viuen bé.
Els àrabs de poble són amables i acollidors, potser per
què estan gairebé sempre descansats, i entrar en una
casa del Marroc és relativament fàcil, en unes circums
tàncies determinades que són saber contactar i caure en
gràcia. Quan tu hi vas, avisen tota la família —les dones
perquè s'amaguin o perquè es posin els seus millors ves
tits— i una vegada dins la casa i un cop trencat el gel els
àrabs es remiren per satisfer la teva curiositat i intenten
ensenyar-te a filar amb el fus i trenquen ametlles perquè
te les emportis i et tornen a dir que el Marroc i Espanya
quif quif, o sigui que són semblants. I, naturalment, has
de dir que sí i, en determinats aspectes, és ben veritat.
I tot això, asseguts a terra sobre una catifa i havent-se
imposat, d'entrada, el te amb menta i, després, segons com,
cuix-cuix amb figues bordes bullides i te, o bé ametlles
amb mel i cigrons secs i més te.
Abans de donar-te el te et porten aigua —a vegades
l'han anat a buscar qui sap on— i amb un gerro l'abo
quen a un aiguamans perquè et rentis. Després et donen
el te calent i amb menta. Per beure el te tan calent amb
got, el sistema per no cremar-se és agafar el got amb un
dit a sota i el polze a l'aresta superior. Un bon sistema
per tenir el got més o menys net és esbandir-lo de primer
amb una mica de te calent, però, així com a l'Afganistan,
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on ho vaig aprendre, és cosa de normal educació, a se
gons quins llocs s'ho poden prendre com una ofensa. Ales
hores has de somriure quan, amb molta pulcritud, et ne
tegen el got amb un paper de diari.
Al final te n'has d'anar tot tu ple de te, el qual gairebé
et surt per les orelles i, naturalment, havent correspost
a la seva gentilesa amb un petit present.
Després et trobes altra vegada a la carretera i aquella
gent a peu de cuneta, a més dels minerals, et tornen a ofe
rir tot el que els arriba a les mans, com poden ser ous,
espàrrecs i altres llegums de muntanya, corones i rams
de flors i espigues, esquirols, tortugues o ... un llangardaix
molsut lligat amb un cordill.
Un cop, vàrem agafar una tortuga que anava tota sola
per la carretera, però, una vegada la vàrem tenir a dins
el cotxe, a part que immediatament se'ns hi va pixar, ens
vàrem adonar que feia una catipén tan forta i ofensiva,
que vàrem haver de deixar-la anar altra vegada. I perquè
aquella bèstia no quedés massa desconcertada, i es fiqués
amb la nostra família, vàrem fer mitja volta i vàrem anar
a deixar-la al mateix lloc on la vàrem trobar.
Entre les casbes —mansions típiques de terra— volta
des de palmeres, passa l'àrab amb un ruc i un nen pastu
ra quatre cabres darrera unes tanques de figueres, de mo
ro naturalment. Dintre la diversitat tot és homogeni i, din
tre l'homogeneïtat, tot és perfecte.
El paisatge, per sec que sigui i solitari que sembli, sem
pre té uns quants punts en moviment i atreu l'interès de
manera obsessiva tant pel paisatge en ell mateix com per
l'ambient de les persones i animals. I, si un hom té sort,
un dia pot coincidir amb unes festes de boda i arrodoneix
la diada, perquè a aquelles bodes hi acostuma a anar molta
gent contenta i engalanada amb vestits cridaners i gran
quantitat de joiells. I la fanfara, amb músics amb uns tim
bals quadrats i plans com llibres i amb dansaires tots ves
tits de blanc, també és cosa divertida, sobretot quan a un
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—per talòs que sigui— el fan ballar amb ells, tant si vol
com si no vol.
Anant pista enllà, una vegada va parar-me un policia
—amb gran energia i amb el rostre irat— perquè, assegu
da al costat meu, portava una noia bereber. El vestit, tot
negre però amb petits ornaments vermells, tapava la noia
de cap a peus exceptuant els ulls, uns ulls negres també
i grossos, que eren només la mostra de com havia de ser
de bonica la noia. Amb el cap ja dins la furgoneta, el poli
cia irat es va treure un gran pes de sobre en veure que
a darrera hi anaven la Tere i la mare de la noia. Els mo
ros amb això sí que són moros.
A la Tere —vestida de negre i vermell—, al Marroc l'han
confosa, més d'una vegada, amb una bereber. I això, mal
grat anar jo al seu costat, que de moro no en tinc res.
Una altra vegada, també la policia, ens va fer anar a
la comissaria mig detinguts i sense saber per què. En
aquests casos sempre és millor fer bona cara, però, al cap
d'una hora, un hom ja n'està tip i protesta. En total no
ens varen detenir per res i, abans de deixar-nos marxar,
el cap de la policia ens va dir:
—Això és una cosa normal, no? Perquè a Espanya tam
bé deteniu els marroquins!
I jo penso que amb arguments d'aquests tot és possi
ble i que, si a casa nostra els funcionaris en general ens
tracten com ens tracten, a l'Àfrica un hom ha d'estar dis
posat, també, a encaixar alguna impertinència, i tot, bo
i dolent, dóna una pàtina de vida.
—I, tu, què penses del rei Hassan? -pregunto sovint
a alguns xicots marroquins.
Una vegada vàrem coincidir amb la «marxa verda» dels
marroquins cap a l'ex-Sàhara espanyol. Malgrat que les
matrícules dels cotxes denunciaven la nostra procedèn
cia mai no vàrem notar cap mostra d'hostilitat, sinó ben
bé al contrari.
A la pregunta sobre què pensen del rei, només en vaig
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trobar un que no em va contestar, era un autèntic « bere
ber», i el rei és «aulita». No cal dir res més. Tots els al
tres en fan unes grans lloances i, àdhuc, un vailet recita
va frases del seu rei, després d'haver-li fet jo la pregunta.
Un altre em va contestar:
—És un profeta.
D'aquest, per això i per altres coses, no me'n vaig fiar
ni un pèl.
Amb el rei, una vegada, vàrem coincidir en alguns po
bles i l'ambient que portava al voltant era molt divertit:
centenars de tendes berebers a les carreteres, amb el seu
forn de pa fet a terra, centenars d'arcs de triomf, i incomp
tables banderes vermelles amb l'estrella verda. Era tot un
senyor espectacle i, com a record, ens vàrem endur un pa
rell d'aquelles banderes. Segur que entre els centenars de
milers que n'hi havia no les varen trobar a faltar.
Un altre indret interessant del Marroc és Erfoud, jun
tament amb Risani i Marsuga, poblets ficats ja dins el de
sert amb les seves típiques dunes de sorra color or vell.
La primera vegada que vaig ser al Marroc, un dia al
capvespre, anàvem cap a Fes amb dos cotxes, jo conduïa
el de darrera i el de davant el portava l'Hener, un xicot
alemany amic nostre. Per aquelles carreteres hom ha de
conduir amb molta atenció perquè de qualsevol cuneta pot
sortir un moro distret i ja el tens davant el cotxe i, natu
ralment, de seguida a sota, sobretot si és de nit.
Ah noi! Tant de bo que no hagués pensat això en aquell
moment, perquè ja veig davant meu una ombra volant i
que em cau a sobre del cotxe.
—Però, què és això? —crido sense temps de poder fer
altra cosa que començar la forta frenada.
Després vaig comprendre que, de fet, els que varen xo
car varen ser els companys de davant nostre i ens varen
enviar per l'aire aquella cosa estranya.
—Era el moro?
Vàrem parar fora de la carretera i vàrem anar a veure
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què era. I eren solament, les sàrries del ruc, però, el moro
era també ajagut allà terra, tot ensangonat i el ruc ran
quejava una mica més enllà.
Es varen endur el moro a l'hospital, un que corria per
allà es va fer càrrec del ruc i les sàrries i nosaltres vàrem
anar a declarar a la policia.
—Se m'ha tirat a sobre com si em volgués atacar! —
ens deia l'alemany fora de si amb el seu especial català,
i sense saber encara d'on havia sortit el moro.
—No es preocupin, no es preocupin! —deien els gen
darmes—. És una cosa, per desgràcia, massa normal aquí,
però ja està, ja ha passat. No es preocupin!
L'endemà al matí, la policia ni tan sols no va voler dir
nos on era el moro, perquè nosaltres volíem anar a veu
re'l per si podíem ajudar-lo en alguna cosa.
—J a està, ja està, no es preocupin!
I no ens en vàrem preocupar més. Una cosa va quedar
ben clara i va ser que de moros, allà, en tenen molts i no
ve d'un.
Una altra vegada, d'un cop de roc llançat amb massa
traça —perdó— per les rodes d'un camió de davant nos
tre, ens vàrem quedar sense vidre parabrisa i quan vàrem
anar a posar gasolina el mosso de la gasolinera una mica
més i em moca, perquè va anar a netejar el vidre sense
adonar-se que no hi era, i no ho va veure fins que ja em
tenia mà i drap al nas.
L'última vegada que vaig ser al Marroc vaig anar-hi
amb un nebot, que porta el mateix nom que jo i, com que
era la primera vegada que anava a l'Àfrica, li feia gràcia
poder muntar en un dromedari. Així, doncs, n'anàvem bus
cant un per pujar-hi a sobre i, quan en vèiem algun prop
de la carretera i aparentment sense amo, ens fèiem un
tip de córrer darrera d'ell, però, amb aquelles potes tan
llargues que tenen, era del tot impossible d'agafar-lo per
molt entrenat a córrer que hom vagi.
Al final en varem trobar tres o quatre que anaven amb
121

un pastor de cabres i li vàrem demanar vejam si era pos
sible clavar una cavalcada. La feina va ser nostra, perquè
ens entengués, però, al final, ho vàrem aconseguir. Així,
doncs, el moro, que era petit com ell sol, fa ajupir el dro
medari —de primer, doblega les cames de davant, després
les de darrera—, fa pujar el meu nebot, i el dromedari
ja s'aixeca, però, de moment, va ser l'últim moviment que
va fer, perquè aquell animalàs no tenia ganes de córrer
ni tan sols de caminar i es va quedar immòbil com una
roca. Al final, però, tant el vàrem incordiar el genet, el
pastor i jo, que va arrencar a córrer de sobte i, a la pri
mera batzegada, el moro, que estava agafat a la cua, va
sortir disparat i amb posició horitzontal a un metre d'al
çada com si fos una bandera o un ninot d'una historieta
de riure. Tots tres, nebot, dromedari i moro, anaven que
s'estavellaven i, quan el moro petit va poder posar els peus
a terra, va començar a fer pràctica d'un esquí aquàtic, pe
rò amb dromedari en comptes de canoa, sorra i pedres
en comptes d'aigua, i cua de dromedari en comptes de cor
da. I vinga a córrer! Tant el moro com el meu nebot van
estar força de xamba de no trencar-se cap os amb aquella
galopada.
I tot això va ser aquí al costat, al Marroc, a només mil
quilòmetres de casa nostra —com aquell qui diu gairebé
s'hi pot anar a peu, o corrent—, però si hom vol baixar
una mica més cap al Sud, a cada pas que fa, pot gaudir
de noves experiències interessants i sentir Àfrica sobre
la pell i dintre els racons més íntims de l'ésser.
La primera travessia que vaig fer del Sàhara va ser
un viatge farcit de noves sensacions per a mi. Sensacions
que mai no havia sentit. De fet, totes les travessies del
desert són una cosa extraordinària i ara que n'estic pre
parant una altra, encara em sembla més atraient.
La meva primera travessia per l'Àfrica va començar
quan l'Armand em va dir, un dia, si volia anar al Níger
amb Land-Rover i no m'ho vaig fer dir dues vegades. Mal122

grat la lentitud dels preparatius —per la seva meticu
lositat—, sense saber com, ja em vaig trobar clavat a la
sorra del desert amb un palier partit pel mig.
—Talment com el fémur!
—Sí, apa, corre!
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EL DESERT
Des d'Europa tot el desert sembla que ha de ser de
dunes, i és de dunes, precisament, el desert més típic i
més atraient en principi, però existeixen altres classes de
desert també d'extraordinari interès.
El Sàhara és el desert més gran del món i cada vegada
ho és més, perquè es va ampliant de mica en mica i sense
interrupció. Amb els seus vuit milions de quilòmetres qua
drats té una superfície superior a dues vegades i mitja
el mar Mediterrani i és gairebé tan gran com la suma de
la resta dels deserts del món.
Baixant per Algèria a mà dreta, a ple desert i al peu
d'una duna —m'agrada aquesta cacofonia—, al peu d'una
duna, s'hi troba un poble-oasi denominat Béni-Abbes. El
seu magnífic palmerar, malgrat ser extraordinari, no és
pas el més interessant de Béni-Abbes, perquè de palme
rars n'hi ha de bonics a molts llocs, però el que és més
difícil de trobar és un poble com Béni-Abbes al peu d'una
muntanya de sorra mòbil. Aquella immensa duna es des
plaça a poc a poc però constantment i, comparant foto
grafies fetes des del mateix punt de vista en diferents anys,
hom pot comprovar aquell desplaçament, ja que els per125

fils de la muntanya són totalment distints. Si Mahoma fos
per allà podria dir que la muntanya va cap a ell. I una
mica més avall hi ha Adrar i el seu subprefecte, el qual,
per firmar qualsevol paper de control dels viatgers del de
sert, necessita consultar-ho amb el coixí.
—Demà podreu marxar o, si no, demà passat —diu tan
tranquil.
I com que demà passat és dissabte, potser haurem d'es
perar fins el dilluns. A ells no els ve d'un dia, ni de mig
any. Allà hi ha l'espai i el temps. L'espai és, pràcticament,
infinit i el temps no té cap valor i no compta. A més de
l'espai i el temps i el subprefecte, en aquell racó del món
també s'hi troben les formigues blanques que piquen com
vespes i les formigues negres de dos centímetres de llar
gada, sense comptar les potes i a les quals, afortunada
mente, no els agrada la carn humana.
I ja més cap al sud o cap a llevant o ponent, no hi ha
ni pobles, ni oasis, ni subprefectes, ni formigues, sinó, no
més de tant en tant, hi pot haver un tros de fusta, clavat
a un pal, amb dos números escrits. El primer número, al
costat d'una fletxa, indica la distància on hi ha un pou i el
segon la profunditat de l'aigua. Si el segon número és
el 26, i hom només té una corda de vint-i-cinc metres, no
cal que es desplaci a buscar res, perquè res no trobarà,
si no és la mort rera una duna. Allò és el Tanezruft.
Evidentment, a qualsevol desert, el sol fet de poder do
nar una volta completa sobre tu mateix i no veure sinó
terra i cel, és una cosa impressionant. És la plenitud de
tot sense haver-hi res, i quan ets al Sàhara saps que els
arbres, els homes i la civilització són encara més lluny
que a qualsevol altre desert del món i encara és més
aclaparador.
A més dels deserts de sorra, al Sàhara hi ha els de
serts de muntanyes rocoses i els deserts plans. Al sud
d'Adrar s'estén el desert pla, pla com una taula circular
sense límits, ja que, en principi, tot pot ser resumit a la
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línia de l'horitzó. l, si Sàhara vol dir buit, aquest desert
té el nom adequat perquè, a més de l'espai, només té la
terra i l'horitzó. Horitzó infinit, aire net i sec, a terra pe
dres dures com àgates o troncs fòssils i, a davant, una
pista ampla com el mar. Però, de fet, resulta feina inútil
l'intent de descripció del desert pla, ja que, d'una banda,
està faltat de tot i, de l'altra, té una magnífica i absoluta
rotunditat i, per conèixer-lo ha de ser travessat de punta
a punta. Ha de ser viscut amb esperit jove i cotxe refor
çat. Així i tot podem descriure alguns detalls curiosos del
desert, per exemple els fenòmens a causa de la falta
d'humitat.
Al desert jo he sentit la pluja a la cara i a les mans
amb els braços estesos, però no sobre els peus descalços,
ja que l'aigua s'evapora abans d'arribar a terra. l, quan
la carrosseria del cotxe crema a causa de l'alta tempera
tura, és possible beure aigua fresca de la guerba —bocoi
de pell de cabra o lona permeable—, la qual, gràcies a
l'evaporació constant, conserva l'aigua a baixa tempera
tura. La nevera autòctona —situada sempre en un lloc om
brívol per on passi una mica d'aire— consisteix en un sac,
simplement un sac, humitejat per un permanent degoteig
d'aigua. Encara que el que es preocupa que no falti mai
aigua a la nevera pot ser l'home, és sempre la dona qui
va a buscar-la a la font i, malgrat que la temperatura si
gui de trenta-vuit o quaranta graus a l'ombra —al sol no
se sap, perquè el termòmetre només arriba a cinquanta—,
les begudes i els queviures de sota els sacs humits es con
serven realment freds. Ara bé, aquestes calors tan fortes
no fan forat, perquè el clima és sec. També, per la mateixa
causa, el turbant és una peça perfecta, perquè, davant la
boca, serveix de filtre d'aire quan el vent empeny la sorra
i, com que l'absència d'humitat evapora instantàniament
la suor, el turbant resulta ser un notable aïllador dels in
tensos i plombosos raigs de sol.
Per segons quins països secs i calorosos, jo sempre vaig
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amb turbant, perque es una peça útil, còmoda i que
m'agrada. Hi ha moltes maneres de posar-se'l i jo he adop
tat la meva. Me la va ensenyar un barber negre del Caire
quan va sortir de la barberia per ajudar-me, en veure que
jo solament sabia fer-me un embolic que no s'aguantava
sol ni un moment sobre el meu cap.
En direcció a l'est, el desert pla quedà alterat per les
muntanyes rocoses, recremades i negres, esculpides pel
temps, i pel vent i la sorra, amb la mestria de la naturale
sa. Allà hi ha els alts de l'Hoggar, o Joggar, al voltant de
Tamanrasset, amb un inquietant atractiu i, més lluny, els
de N'Ajjer, amb els famosos gravats i pintures rupestres
de Djanet. I, molt més enllà jeu el segon desert més gran
del món, el Líbic, que s'estén fins al Nil.
Des dels alts de l'Hoggar hi ha qui diu que es pot albi
rar la panoràmica més extraordinària del món, i potser
és veritat. I el que sí que és segur és que, al sud d'Adrar,
vora el tròpic de Càncer, de nit, sota un cel de pur abso
lut i mig endormiscat de cara a les estrelles, es pot sentir
la major pau possible d'aquest món.
No existeix ni a la terra, ni al mar, ni a l'aire —
segurament exceptuant el vol en globus—, un ambient més
pacífic que el desert pla de nit.
Allà lluny hi ha un petit punt lluminós. És el camió
amb el qual, teòricament, hem d'anar en caravana per tra
vessar el Sàhara per Adrar, perquè és obligatori fer el ca
mí amb un camió o amb un grup nombrós de cotxes for
mant un comboi. Aquell camió que veiem allà lluny trans
porta, entre altres coses, quatre tuaregs —targuí en
singular—, però tardarà trenta-cinc minuts a arribar per
què es troba encara a vint-i-tants quilòmetres lluny.
La gent que travessa el desert, els conductors de ca
mió també, tenen un esperit especial i una de les caracte
rístiques d'aquest esperit és la predisposició a l'amistat
i a l'ajuda desinteressada. És una ajuda que se t'ofereix
o bé ofereixes sense ser demanada; si bé molt freqüent128

ment aquesta ajuda serveix de poca cosa, tal com demos
tra la gran quantitat de restes d'automòbils i camions
abandonats a peu de pista. Així mateix també s'hi troben
molts cadàvers de cabres i camells, vull dir dromedaris.
Els quatre tuaregs que transporta aquell llunyà camió,
del qual només veiem les llumetes, són tres dones, dues
d'elles joves i un home. Les dones van dalt de la càrrega
del camió i l'home a la cabina. Els tuaregs són gent pura
del desert, són els senyors d'aquelles immensitats, orgu
llosos però atraients. I tenen tan extraordinari poder
d'atracció perquè els sobra bellesa, elegància i noblesa
d'estirp malgrat aquell orgull que els distancia. Esperem
que aquell orgull vagi desapareixent a mesura que coinci
dim amb ells durant el menjar del migdia o en els campa
ments nocturns, perquè mengen i dormen a prop nostre,
malgrat el proverbi àrab: «Tendes llunyanes, cors pro
pers». I segur que el refrany té molt de veritat. I també
és ben veritat el fet que, si un grup de persones volen fer
un viatge junts a l'Àfrica han d'esperar cinc anys per
conèixer-se bé i, després, val més que hi vagi cadascú
per ell. Però, en fi, aquest és un altre assumpte.
La veritat és que aquella gent tuareg conserva la dig
nitat fins i tot menjant asseguts a terra a l'ombra del ca
mió. El jove menja a part de les dones, juntament amb
el conductor i l'ajudant. Mengen arròs, cuit amb foc de
llenya que porten de qui sap on.
Els grans ulls de les dones, pintats amb pols de gale
na, malgrat tenir la pell morena fins a la negror, seguei
xen dissimuladament i amb curiositat, encara que també
de forma altiva, tots els nostres moviments que no els són
familiars. La noia més jove, emperò, s'aixeca amb una gra
ciós balanceig i amb una picardiosa mirada ens ve a ofe
rir el te.
Els quatre tuaregs van a Gao, per la pista natural
—dita del Bidó Cinc—, que passa per Adrar i travessa mil
sis-cents quilòmetres de res. A les pistes solament hi ha
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uns bidons negres de senyalització i, en el cas que no faci
vent, queden a terra incomptables roderes que, a vegades,
com un immens ventall sense tela, s'esbarrien en totes di
reccions per fer cap, sempre, a la mateixa pista. El cotxe
és tan lliure de seguir la direcció que vulgui com un vai
xell ho és al mar, encara que si un no està prou amatent
pot quedar-se amb facilitat amb sorra fins als eixos de
les rodes. I també, més d'un grup s'ha quedat allà, per
voler fer una drecera o, una vegada mig perduts, per no
voler desfer camí i tornar enrera resseguint les pròpies
roderes. Això és el que s'ha de fer també, sempre que ha
gi desaparegut el rastre d'altres vehicles i no es pugui dis
tingir el bidó més pròxim, pista endavant.
L'Armand, el cosí de la Tere, fa uns quants anys va
ser l'última persona que va veure un grup d'italians —tres
nois i dues noies—, els quals van desaparèixer en ple
Sàhara al sud d'Algèria. El Ministeri de l'Exterior d'Ità
lia, després d'examinar el registre de travessies del de
sert, es va posar en contacte amb l'Armand, però no hi
va haver res a fer. Al cap de cinc mesos, varen trobar els
cadàvers i el cotxe fora de la pista i mai ningú no podrà
ja saber perquè en varen sortir. O sigui que és norma obli
gada seguir la pista, encara que aquesta sigui només una
amplíssima llenca de terreny natural, per on acostuma,
però, a passar tothom. Si no es fa així, s'ha d'anar amb
guia o exposar-se a deixar els ossos allà perquè els poleixi
el vent.
Ocorre, però, que el pas repetit dels vehicles, encara
que només sigui un cada dos o tres dies, forma un arris
sat a terra —dit tul ondulé, en francès, o sigui «uralita»
per entendre'ns—, que és una de les coses més vibradores
del món. Si el cotxe va a poc a poc, s'agafa l'arrissat amb
els seus alts i baixos i allò, a part de ser molt lent, és com
anar en barca o en un cavallet de fira. En canvi, si es va
a vuitanta per hora, el vehicle conserva força bé la seva
horitzontalitat, però, com que les rodes només toquen les
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crestes de l'arrissat, es perd totalment el control de la di
recció i el cotxe va més o menys allà on vol. Malgrat això,
aquesta és l'única manera d'anar amb cotxe pel desert.
Però per agafar aquella velocitat, no hi ha altra manera
que accelerar progressivament sobre l'arrissat del terra
i allò és una experiència terrible del tot si la suspensió
del vehicle no és perfecta. El sacseig és tan fort, tan vio
lent, tan seguit i tan insuportable, que sembla que el teu
cap sigui el tronc que pica el pigot o l'ocell boig. El cer
vell és matxucat i esprimit i el cotxe només va a cinquan
ta. I has de continuar accelerant i sembla que el cervell
es liqüi i que comenci a sortit pels ulls, pel nas i per les
orelles. I has d'accelerar més per agafar els vuitanta i ja
no queda cervell per sortir per enlloc i les dents espete
guen i tot vibra i no acabes d'arribar a la velocitat ade
quada i, quan al final hi arribes, i rumies vejam si has
quedat tot sencer, aleshores has d'anar amb molt de comp
te perquè és quan el cotxe se'n va allà on vol i no on vols
tu. És una experiència irritant, però que ha de ser viscu
da; la propera vegada, però, procurarem parar-nos sobre
terreny llis, per no haver d'accelerar fins a vuitanta en
un terra arrissat.
D'altra banda, com que tot el terreny és pla com una
taula, sembla que hom pot anar a tota pastilla en la direc
ció que vulgui, però algun inexpert que ho ha provat s'ha
quedat dintre una rasa o un clot que no ha vist fins que
hi ha estat dins.
A la segona nit d'aquella travessia amb els tuaregs, l'ho
me i les dues noies joves sembla que perden l'orgull i
s'acosten repetidament per demanar-ho tot: sabó perquè
un negre els renti la roba en un petit oasi, esperit de vi
per una ferideta, pastilles pel mal de cap, llibreta i bolí
graf, colònia ... i, al final, sembla que hem aconseguit inti
mar una mica. Però, l'endemà, tornen a aparèixer amb la
seva mirada penetrant, altiva, amb el seu aire imponent,
amb la seva superba dignitat i amb una cosa de poderosa
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atracció, difícil de descriure però impossible d'oblidar.
I baixant centenars de quilòmetres al sud d'Adrar, amb
sorra, sol i pista arrissada, amb avaries i plenitud de tot
i de res, el desert es transforma i, en algunes zones, es
converteix en jardí: és la sabana del Malí.
El policia de Tessalit —només n'hi havia un— ens va
dir que al restaurant hi trobaríem de tot. Pel que vàrem
poder comprovar, per a aquella gent, tot era, només, aigua
i arròs. Perquè, de fet, Tessalit no és més que un pou, un
pou ni més ni menys, però és un pou extraordinari i, en
anar o tornar del desert, realment un pou ho és tot.
El Malí és un país estrany, malgrat tenir paisatges que
descansen l'ànima. Però el Malí té un primitivisme imper
tinent, amb una pseudo-civilització mistificada i mal di
gerida i amb forts contrasts per a l'europeu.
Allà tant pots comprar una petita gasela per vint du
ros —encara que és una cosa totalment prohibida—, com
canviar una taquba, o sigui una espasa tuareg, per un pot
de plàstic —el qual aquí només serviria per pol·luir—, o
bé pots obtenir trenta litres de gasolina —que ha estat
robada, xumant directament del cotxe de l'amo del
poble—, canviant-la per un rellotge que no gira gaire fi.
Al cap d'una estona el rellotge ja ha passat al canell del
cap de policia del poblat. Allò és així.
Després arribes a Gao. Gao és la ciutat on els que viuen
més bé són els gripaus sota les aixetes sense aigua de l'ho
tel, ja que només la donen una estona al vespre i una al
tra estona al matí. Uns altres que viuen bé són els poli
cies, que són les persones més llestes, i els estraperlistes
de la cosa que es presenti i, si és de gasoil o gasolina,
millor.
Nosaltres vàrem muntar el campament fora de la po
blació i, just en arribar, ja van venir un grupet de nenes
tamatxeques, capitanejades per una que li deien Tata, les
quals, després de tafanejar una mica, varen muntar a la
llum del nostre campament... una timba de cartes!
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La veritat és que de la meva primera visita a Gao no
en tinc gaire bon record. A la gasolinera deien que no hi
havia gasolina ni sabien quan n'hi hauria i, si un podia
aconseguir uns quants cupons, necessaris per a comprar
oficialment qualsevol carburant, tampoc no servien de
gran cosa, ja que els litres són més petits del que sol ser
normal. Per tant, un hom no té altre remei que parlar amb
els capitosts per comprar gasolina del mercat negre. Pe
rò, aquella vegada, el preu era elevadíssim i no ens posà
vem d'acord, així, doncs, com que anàvem dues parelles
i un xicot solter,a aquest l'estraperlista li va proposar que
anés a casa on la seva germana acabaria de fer el pes.
No sé com va acabar la cosa, perquè ja era de nit i força
fosc, però l'endemà ens en vàrem anar avall, cap al riu
Níger amb els dipòsits plens.
Una altra vegada, a una gasolinera, després de posar
nos tres-cents cinquanta litres als dipòsits especials del
Land-Rover —amb la bomba manual!—, vàrem dir que per
al Toyota en volíem quatre-cents més i aquell bon home,
amb cara d'espant, ens va acceptar l'ajuda per bombar
que ja, d'entrada, li havíem ofert nosaltres.
Amb una bona reserva de carburant i bons vehicles
hom pot arribar lluny i aquella vegada anàvem cap al riu
Níger. El Níger té més de quatre mil dos-cents quilòme
tres de llargada.
—Carai! És tan llarg com cent Maratons!
—Sí, i és la cosa més bona de Malí i, malgrat estar infestat dels mosquits que transmeten el paludisme, el seu
aspecte és impressionant. És magnífic per l'amplada que
té, verd i ubèrrim per la seva vegetació aquàtica i la de
les illes, interessant pels pescadors amb arpó i per l'asse
cada del peix al sol, perquè es conservi, i és alegre per
la seva riba, on les noies renten la roba tot banyant-se.
I banyar-se a, gairebé, qualsevol aigua d'Àfrica vol dir
estar disposat a agafar tota classe de malalties. Una de
les més esgarrifoses que existeixen és la filariosis, pro133

duïda per picada de mosquit. Una amiga nostra la va aga
far al Camerun i els cucs que produeix poden ser obser
vats mentre es passegen per dintre el blanc dels ulls.
Uaaau!
Evidentment, amb l'aigua i amb el menjar hom ha
d'anar molt amb compte i, per exemple, qualsevol que
viure que hagi tocat a terra o ha de ser rentat amb aigua
clorada o ha de ser llançat. Una vegada jo vaig agafar, al
vol i amb dos dits, un espàrrec que va caure de la llauna.
Mentre conservi aquests reflexos vaig bé.

LA FESTA DEL NÍGER
Era a la tardor quan anàrem al Níger i vàrem coinci
dir amb el final del Carem, o sigui el Ramadà o Quares
ma dels musulmans.
El Níger és un país d'ocells, ocells blancs, grocs, ne
gres, vermells i de tots colors, ocells grans i petits, i vol
tors parats al mig de la pista i als quals t'hi pots acostar
fins que t'agafa la por. El Níger és un país de tuaregs i
també d'altres ètnies de gran tremp i de músiques i de
galopades i de desert i d'història de la naturalesa.
Hi ha un mapa de tot el territori del Níger que està
fet amb un detall i una precisió de rellotger i alguns dels
fulls del desert del Tenerè, per exemple, estan totalment
en blanc. A aquells fulls no hi ha res grafiat, perquè no
hi ha res a grafiar. És el desert dels deserts —com de l'in
fern, del Tenerè, també en diuen que el qui entri ja pot
oblidar tota esperança de sortir-ne— i a aquelles immen
sitats de terreny no hi ha res de res, ni una roca ni un
turonet, tot és pla i, a terra, només hi ha sorra que, de
tant en tant, arrossega el vent.
—I pensar que allò, fa temps, havia estat selva!
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En una zona del Tenerè, hi ha un cementiri de dino
saures fòssils, amb els ossos de les columnes vertebrals
petrificats que sobresurten de la sorra i amb uns ous de
pedra gegants. Dues vegades he estat a punt d'anar-hi i
no ho he aconseguit mai per les dificultats que comporta.
Allà s'hi ha d'anar clandestinament o amb un permís es
pecial impossible d'obtenir —o sigui que s'hi ha d'anar
clandestinament— i s'han de fer les travessies amb uns
vehicles molt ben preparats i amb aparells de navegació
com el sextant i, naturalment, comptant amb les estrelles,
per saber tornar. Encara no he desistit d'anar-hi un dia.
Al desert dels deserts hi havia, també, l'arbre del Te
nerè, les arrels del qual eren a quaranta metres de pro
funditat on es troba l'aigua. Segurament és l'únic arbre
que ha estat grafiat als mapes. En un d'ells, a escala
l: 4.000.000 —o sigui que una Marató en línia recta sobre
el mapa seria només deu mil·límetres i mig— també hi
queda grafiat, aquest arbre, indicant a més a més: «Aigua
molt dolenta a quaranta metres». Aquest arbre tan singu
lar, i únic al món, va morir l'any 1974. Llàstima!
Però aquella vegada, al Níger, era el final del Carem.
—És dur el Carem! —dic jo a aquell home que està
fent temps, assegut a la porta de casa seva.
—Sí és dur —contesta— Sense menjar, ni beure, ni
tocar dona, de sol a sol..., és dur però l'habitud mitiga la
seva duresa.
Això no obstant, nosaltres ens adonem que només la
deu mitigar lleugerament, perquè la realitat és que, els
qui compleixen amb la llei corànica de l'abstinència, arri
ben a la posta del sol de mal humor i molt propensos a
la irritació. Però això deixem-ho, perquè aquells dies que
recordo eren ja els dies del final del Carem i de l'absti
nència i tothom estava content i alegre.
Al matí, genets a cavall i a dromedari, amb les millors
gales i amb banderes, galopen festius donant voltes pels
pobles, mentre tambors i tam-tams anuncien la festa i
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tothom, homes i dones, vells i joves, estan contents. Molts
negres van tatuats amb rellevants cicatrius que, diuen, es
feien fa temps per saber a quina tribu pertanyien, en el
cas de caure en l'esclavitud —encara que també hi ha al
tres possibles explicacions—, però el cas és que, actual
ment, conserven aquesta tradició de fer-se tatuatges de
cicatrius. Però aquell dia era la festa.
—És la festa!
—Bona festa!
A la tarda, a dalt un pujolet, un nombrós grup de noies
mudades amb collarets, penjolls i polseres, unes vestides
de coloraines i altres vestides de negre de cap a peus, can
ten i ballen. Formant una rotllana, piquen de mans, baten
a terra amb els peus i mouen el cap i els malucs, mentre
en el centre una altra noia dóna voltes i intenta, compas
sadament, una vegada i una altra, tocar el terra amb l'ex
trem del seu curt turbant, doblegant-se d'esquena amb
molta soltesa i gran energia. Canten i ballen i riuen per
què estan contentes i alegres, i tenen el do de transmetre
la seva alegria a tots els altres.
—És la festa!
—Bona festa!
De seguida, sembla que les diverteix més la nostra es
tranya presència que els cants i les danses i quedem ma
terialment immergits en el gran grup de divertides noies
nigerianes.
—És la festa!
—Bona festa!
Un altre dia, al mercat de Niamei, també som assal
tats per aquella gent. Però aquesta vegada són els vene
dors de records típics del país i com que, per allà, d'es
trangers n'hi van pocs, la competència és gran i l'acapa
rament a què som sotmesos és superior al de qualsevol
altre lloc. Ens posen collarets pel cap i espases a les mans
i marfils tallats a les butxaques i cofrets de pell pel nas.
Ho fan tot a fi de forçar la venda i, immediatament des137

prés de la ganyota del possible comprador en escoltar el
que demanen per la mercaderia, pregunten:
—Quin és, doncs, el teu preu?
I llavors, si un està interessat per quelcom i té temps
per perdre —i en aquests llocs, forçosament, s'ha de tenir
temps per a tot— llavors comença el clàssic regateig fins
a arribar a un preu acceptat per ambdues parts, o bé es
deixa córrer.
Una vegada volíem comprar un cabàs i, abans de co
mençar el regateig amb el moro o el negre, ja no recordo
què era, vàrem calcular el que estàvem disposats a pagar.
—Ell en demanarà deu o dotze, però no en pagarem
més de quatre —ens vàrem confessar la Tere i jo i pre
guntàrem de seguida:
—Quant val això?
—Tres! —va contestar ell.
O sigui que no eren ni deu ni dotze ni quatre, sinó so
lament tres, i la veritat és que ens va agafar per sorpresa
i el regateig ni tan sols va començar. I mentre nosaltres
pagàvem, sense regatejar, el preu que ens va demanar de
bell antuvi, aquell bon home devia pensar: «Que en saben
poc de comprar aquesta gent!». I, a més, ho devia pensar
content per una banda, però molest per l'altra, ja que, per
segons qui, el regateig és un art i una manera de passar
l'estona.
Al cap d'uns dies, vàrem deixar Niamei i, no sense
abans haver de passar per munts de controls policials, và
rem enfilar les pistes cap al nord, amb direcció a Agadez.
I, després de quilòmetres i jornades de sol i sorra, allà
lluny ja descobrírem la seva típica torre de la mesquita, de
fang i fusta, del segle xvı.
Agadez és un poble totalment isolat i amb molt atrac
tiu, amb la seva mesquita, la seva gent i, és clar, el seu
mercat. Al mercat, entre altres coses, tant pots comprar
tomàquets assecats, bitxos, espècies, te, mill i joieria, com
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galena per pintar-te els ulls, mules i caixetes fetes amb
metes de dromedària.
També és interessant el càmping del Jardí del Jueu en
un dels oasis més acollidors que recordo i, a més, amb
moltes acàcies i tamarindes, cosa curiosa per un oasi que
hom sempre imagina amb palmeres.
—Per què portes la tacuba al cint? —pregunto, amb
curiositat, als joves tuaregs, tot assenyalant-los l'espasa.
—Per fer la guerra! -contesten decidits.
—Quina guerra? -replico jo.
—Sí, per fer la guerra i perquè els nostres pares ja la
portaven.
És una resposta. Evidentment, és una resposta.
A Agadez, com a tot arreu, després del matí, arriba el
migdia i el poble queda solitari i, si no queda del tot soli
tari, com a mínim queda immòbil fins a l'hora malva, en
la qual el mercat es torna a animar i els tuaregs tornen
a transitar amb les tacubes al cint i les dones amb far
cells i grans carbasses al cap i, amb tots ells, el poble tor
na a la vida fins força després de pondre's el sol i haver
encès els llantiols.
Després de donar part a la policia que anem cap al
nord, tirem pista amunt cap a Arlit i Tamanraset i ens
creuem amb un camió carregat com una muntanya amb
els tuaregs allà dalt del perillós cim. Cim perillós perquè,
ens diuen, moltes vegades bolquen i, caient d'allà dalt de
tot, fan una destrossa d'africans força important. I el pit
jor no és la mort, a l'Àfrica n'hi ha molts d'africans per
morir i a la vida no hi donen gaire importància. El pitjor
és quedar baldat, llavors sí que la vida es presenta dolenta.
A més del camió també es troben caravanes d'una llar
gada inacabable. Allà va tota la família, la casa, el bestiar
amb ramats de dromedaris i les cries, i ramats de mules
i cabres i bous amb unes banyes immenses i, encara que
sembli estrany, l'amo de la caravana també porta munts
de criats.
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de tres mil anys, els sílex del neolític afganès són idèntics
Un vespre de lluna clara, quan ja érem al jaç de cara
als del Sàhara.
al cel, a punt de dormir, va venir a veure'ns un tuareg
--1)
_·
Una vegada que jo comentava aquesta identitat, la
dalt del seu dromedari.
!
Tere
va dir:
�
—La bas!
/
—I
ara, vagis allà on vagis del món desenvolupat, tam
—La bas! —contestem.
bé tot és igual: cotxes, cases, electrodomèstics, etc. —I és
J o, ajagut a terra, gairebé el tenia a sobre i el veia tan
ben veritat, i és una llàstima que les civilitzacions —havent
alt com aquella lluna que brillava darrera el seu turbant;
sortit del mateix origen i havent-se diferenciat tant— ten
era imponent sobre aquell gran dromedari amb la sella
deixin a homogeneïtzar-se d'aquesta manera consumista
de muntar amb creu de tres banyes.
tan poc interessant.
-La bas! —diu altra vegada en acomiadar-se, després
En fi, en tornar del Níger, ja a Algèria, anaren bé les
d'haver tafanejat una mica, i la impressió imponent es
tres voltes que vàrem donar a la tomba del Marabu Mulei
trenca en comprovar que, a l'altre costat del dromedari,
Hassan, tot demanant poder tornar aviat a aquelles terres.
hi portava una maleta de quadres verds. No et fot?
No sé si és gràcies al Mulei, o a la meva sort, però ara
L'endemà continuem amunt i pel camí ens ofereixen
podré tornar-hi d'aquí a cinc mesos camí de la Costa
culleres de fusta i cassoles i braçalets i penjolls i punyals.
d'Ivori.
A uns nens els comprem unes estranyes coques i resulta
que no són coques sinó formatges. Sempre s'aprenen co
Quan l'Artur ens va preguntar a la Tere i a mi:
ses noves.
—Que ens voldríeu portar un Land-Rover a ...
Un dia de viatge per aquells indrets sembla que equi
—Sí!
valgui a mesos de vida, i un desitja quedar-s'hi, però és
—... Abidjan?
obligat tornar a casa, tot esperant poder-hi retornar com
El final de la pregunta va ser atropellat per la resposta.
més aviat millor.
—Sí!
Tant a l'Àfrica com a altres llocs, una de les coses que
I cap allà baix anirem per malament que ens vagi tot.
a mi m'atreuen més són les restes i senyals d'antics habi
I, en anar cap allà baix i passar per l'Alt Volta, a la millor
tants del país.
ens hi trobem altra vegada aquell vell «gurmanxé» dels
—Qui i què hi havia hagut aquí? —em pregunto da
cacauets. No és fàcil, però, qui ho sap?
vant restes del pas de gents d'altres temps.
I només pensar això que d'aquí a pocs mesos hi torna
I, per tant, també m'agraden les romanalles prehistò
ré ja m'anima, perquè l'Àfrica és com un imant pels seus
riques i les d'altres èpoques, on queda reflectida una part
notables motius d'atracció, els espais, el cel, l'ambient i
de la vida i tota la professionalitat dels seus autors. I per
la gent amb l'alegria de viure que s'encomana i, realment,
allà baix hi ha munts de restes prehistòriques, sobretot
anima.
destrals i puntes de fletxa de sílex, a més de les pintures
—Si tan animat estàs, corre, doncs! Apa! Vinga!
rupestres.
J o sempre he cregut que l'home, dins el seu ambient
Respecte als sílex és curiós fer notar que les civilitza
natural, és més feliç que dins l'artificialitat que nosaltres
cions han recorregut unes etapes molt semblants i així,
considerem civilització, L'home pot ser pobre, però la po
per exemple, encara que es porten una diferència de més
bresa aïllada no és cap mal greu si hom disposa de les
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coses més elementals que, per cert, són ben poques. El
que realment és ingrat és la misèria. Jo crec que és més
fàcil ser feliç essent pobre de solemnitat aïllat, que vivint
amb pocs calés entre soroll, pol·lucions i problemes eco
nòmics i d'altres que porten a l'home a ser miserable o
bé, simplement, a ser pobre entre rics, que ve a ser el ma
teix, i és llavors quan es perd l'alegria de viure. I molts
països de l'Àfrica tenen, encara, aquesta alegria de la vi
da. I per un ésser vivent res no pot arribar a ser tan im
portant com viure i sentir-se viu amb alegria.
Segurament, com pensava abans, el lloc on hi ha menys
llibertat per a un sector de la població és la República
d'Àfrica del Sud. Als negres els falta tota, i no els fa res
ser els negres que viuen millor d'Àfrica, i els que tenen més
diners per a comprar-se el que necessiten, perquè els fal
ta la llibertat i sense llibertat no hi pot haver alegria. Mal
grat cobrar una mínima part del que cobra un blanc per
la mateixa feina, ho tenen tot i no tenen el que volen, la
llibertat.
I els negres, per exemple, de la mina Premier de dia
mants s'estimen més la llibertat que poder-se comprar cinc
dones —que ja són dones!— quan troben un bon exem
plar de diamant en brut i els donen una gratificació. I aque
lla pobra gent se senten humiliats i impotents davant
l'opressió, la discriminació i la falta de llibertat. Necessi
ta més la llibertat el negre de Sud-àfrica que no pas els
mitjans econòmics el negre de la resta del Continent.
Perquè alguns viuen d'una manera —que nosaltres con
siderem salvatge—, però són més o menys feliços, dins
les seves limitacions, i normalment se senten alegres. El
mal, comença si se'ls ensenya, per exemple, una bicicleta
i per aconseguir-la s'han de ficar en una mina tota la vi
da. Llavors ja han begut oli. Perquè, jo em pregunto:
—És més feliç el negre amb la bicicleta?
—No! El negre és més feliç amb la llibertat i aquesta
llibertat la canvia per l'esclavitud dins la mina i una bici142

cleta, que és un premi ben minso. Com diu el Porgi, de
Porgi i Bess:
—Jo sóc feliç sense res. I res és molt per a mi.
Se sent lliure i canta, fins i tot, essent negre americà
i tolit. És clar que això és només una òpera!
Però la veritat és que d'esclavitud, més o menys ama
gada, n'hi ha arreu del món, i és tan enutjosa la que es
basa en el color de la pell com les altres, sobretot perquè
porten la tristesa als qui la sofreixen. En canvi, els negres
dels països més endarrerits de l'Àfrica no n'estan de tris
tos, encara que no es puguin comprar una bicicleta o un
triturador de pinyons pelats, perquè no saben què és i no
ho necessiten. I, anant pel món, hom pot trobar gent
d'aquesta, amb un tarannà extraordinari i amb un sentit
de l'amistat i de l'hospitalitat, per exemple, que no tenim
pas la gent del primer o del segon món. Per a molts de
nosaltres aquests són uns valors totalment antiquats i mig
desconeguts. Quina pena!
—Però els negres d'aquests països tenen una vida més
curta! —pot replicar algú.
—Sí, i què els importa si no ho saben? I, a més, ¿qui
se sent infeliç quan s'assabenta, per exemple, que hi ha
gent que viu més de cent anys?
—Jo no!
Ai, la veritat és que els negres sempre han viscut més
bé sols que amb els blancs, ja fossin romans, àrabs, ian
quis o africaners. J o ho he pogut comprovar a molts llocs.
I és que la falta de llibertat és un fet que gairebé m'obses
siona. Sembla una neura.
—Deixa-ho córrer, doncs, i vés a la teva!
No. La pena és que el problema del països més endar
rerits són els països rics, perquè si aquests volguessin aju
dar només amb una mínima part del que poden, el tercer
món seria una altra cosa, amb molts dels avantatges de
la civilització i sense els inconvenients. Però, malaurada
ment, el món ric i aprofitat, que nosaltres mateixos diem
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civilitzat, només imposa servituds i armes i espolis, sense
donar cap avantatge. Però la veritat és que, ¿qui pensa
a anar a ajudar el Tercer Món, que sembla tan llunyà si,
fins i tot entre nosaltres i els nostres veïns, ens fem la
punyeta per menys de cinc cèntims?
—Però va, deixa córrer això i corre! Cames endavant!
Braços elàstics! Corre! Corre!

Durant els entrenaments, a part d'alguns moments
buits de pensament, lliurat només a l'aire, he tingut la sort
que he pogut anar recopilant vivències ja oblidades i pen
sar altres coses, perquè és ben cert que, per sol que un
hom vagi, dins l'infinit és tan gran el meu pensament o
els ulls amb els quals miro, com el mateix univers que
veig. Però, malgrat això, els entrenaments de fons són molt
llargs i durs, tant si hom va acompanyat com si va sol
o amb un gos i encara que porti amb ell tot el seu propi
món. De fet, una persona que vulgui acabar una Marató,
com a mínim, ha de córrer seixanta quilòmetres per set
mana durant dos mesos. Això si un només vol acabar la
cursa, però si, realment, ho vol fer una mica bé ja no en
parlem, perquè llavors ja són figues d'un altre paner.
Sí, els entrenamens són durs i llargs, sobretot a ciu
tats amb una pol·lució per sobre del límit de la tolerable.
Una pol·lució amb constants pluges àcides i de sofre i d'in
secticides que ho van matant tot, tot per lluny que sigui.
Aquella careta que tinc per filtrar l'aire és incòmoda, i
per això no l'he feta servir gairebé mai, però, segurament,
si la usés, ara aniria més net de pulmons.
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I, sense deixar a part la pol·lució, si a més a més no
hi ha gespa enlloc i els paviments són d'asfalt amb forats,
o de rocs, aleshores pitjor que pitjor. I, a part de l'aire
pol·luït i el paviment, hi ha altres consideracions que, mas
sa sovint, aquí, fan desagradable córrer prop de llocs ha
bitats, perquè és molt difícil trobar itineraris mitjanament
nets. Escombraries, ampolles trencades, pneumàtics es
pellofats pertot arreu ... Moltes vegades, moltes més del
compte, sóc obligat a recordar la meva anada a Ronda.
La brutícia artificial i urbana és una cosa que em mo
lesta de debò. És clar que això no és res, si pensem que
el futur de la terra és el desert, un desert de merda i es
combraries, fins que tot foti l'espetec final i se'n vagi a
can taps, o altrament dit a Can Felip.
Però el futur és el futur i ara és ara. I ara la merda
urbana em molesta i una altra cosa que em molesta, en
cara que no vingui al cas, és que els polítics no siguin més
intel·ligents. Si hi hagués la mateixa possibilitat d'intel·li
gència en un polític que en un bon científic o un bon co
merciant, segur que el món aniria més bé. Però aquest
és un altre tema i ara, més que la poca intel·ligència dels
polítics, em molesta la merda urbana. Així i tot, potser
no em molesta tant ara com aquella vegada a Ronda, aque
lla vegada sí que vaig explotar d'indignació.
Ronda és una població bonica de debò i el seu riu Gua
dalevin, el qual ha obert rasa fins allà baix dintre la te
rra, queda encaixonat entre dos cingles de roca d'una al
çada de vertigen i, amb els seus ponts àrabs i romans
sobre l'abisme, és un dels espectacles bonics d'Andalusia.
Però davant tanta xotreria, que hi havia aquella vega
da pertot arreu, i sobretot als cingles, no vaig poder aguan
tar la meva indignació i anava vociferant per un carrer:
—Quin poble més porc! Vergonya hauríeu de tenir, ron
deños, d'ésser tan bruts! —Tot en castellà, naturalment,
perquè m'entenguessin.
—Guarros -els deia a tot crit.
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Evidentment, és un avantatge poder parlar, amb nor
malitat, dos idiomes dins un mateix Estat, i és lògic que
als castellans els emprenyi. Però, aquella vegada, no feia
ús d'aquest privilegi i anava cridant en castellà.
—Nunca había vista tanta guarreria.
—Calla, calla! —em deia la Tere, avergonyida davant
aquells crits meus. Però aquells crits feien sortir les do
nes a les finestres i també es posaven a cridar:
—Sí, sí, es verdad! El Ayuntamiento ... no sé qué!
—Tiene usted razón —deien, sense adonar-se que eren
ells i elles els responsables d'aquella gran brutícia, ja que
un poble net no és aquell on netegen molt, sinó on embru
ten poc. Després de la llarga època de la incúria dels qua
ranta anys i alguns més, vaig saber que l'Ajuntament va
llogar dos espeleòlegs en atur perquè netegessin els cin
gles del riu. No crec que fos per la carta que jo havia en
viat al batlle feia temps. Era una carta amb força inten
ció i, més o menys, venia a dir:
«Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de RONDA.
Ilmo. Sr.:»
—Això, d'entrada, a segons qui li agradava molt!
«Al visitar su noble ciudad, mas que sus magníficas
construcciones y extraordinarias vistas panoramicas, me
llamó la atención su lamentable y asquerosa porqueria,·
comparable sólo a un gran vertedero de basuras. Ante el
espectaculo, sentí asco y una vergüenza que, por lo visto,
ustedes no tienen.
He dejado transcurrir algunos días para escribirle, a fin
de que esta carta fuese lo mas objetiva y correcta posible,
pero, a pesar de que pude comprobar que algunos ronde
ños compartían mi indignación, llegué a la conclusión de
que la mayoria de sus paisanos son unos guarros, unos por
esencia y atros por consentir tanta guarreria.
Mi primera intención fue denunciar tan asqueroso he
cho al Ministro de la Gobernación pero, sabiendo lo inútil
que resultaria y pensando que quizás a usted le quede to147

davía alga de dignidad, me permito aconsejarle que organi
ce con urgencia la "operación limpieza a fondo" para, por
lo menos, no hacer sufrir vergüenza a los que con ilusión
visitan su bonita ciudad. »
«De nada. » Apa!
No sé per què, però la veritat és que el batlle de Ron
da no em va contestar la carta, malgrat que jo tenia més
raó que un sant. Ara allò deu ésser net i m'agradaria tor
nar a veure Ronda i el seu riu.
El qui sí que em va contestar, encara que de manera
indirecta, va ser en Fraga quan era ministre de Governa
ció amb l'Arias, una vegada ja mort en Franco. Era a con
seqüència d'aquella garrotada que em varen clavar els gri
sos —o potser ja eren marrons?— aquell dia que anava
per la Via Laietana.
La garrotada als primers que passaven era el que es
portava durant la dictadura i, també, a l'època immedia
ta. Aquell dia, jo anava a creuar la calçada, quan veig que,
de molt lluny, gairebé de mar, puja una manifestació. Per
allà hi havia una munió de policies a l'aguait i, sense més
ni més i de cop i volta, varen començar a apallissar la gent
que anava per les voravies, mentre els manifestants enca
ra eren qui sap on de lluny. O sigui que no apallissaven
els manifestants que era al que, més o menys, ja estàvem
acostumats, sinó als que anàvem tranquil·lament per les
voravies. Ai carai! Però és ben veritat que aquella època
es portava molt l'agressió física per part de la policia. I
aquella vegada no vaig córrer, que és el meu fort. Per què
havia de córrer, si en Franco ja era mort? Així, doncs, tot
hom va córrer menys jo, i jo vaig rebre, o sigui que tant
de bo que hagués corregut. Mig pam quadrat de morat
a l'esquena va ser el resultat d'aquella mala experiència.
Però no va acabar aquí la cosa. Jo, més aviat empre
nyat, per la forma i pel fons i pel morat, em vaig dirigir
al gris que manava més i ... ni tan sols vaig tenir temps
d'obrir la boca! Quan em va mirar i li vaig veure la cara
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que feia, giro cua i cames per què sou! Aleshores sí que
vaig córrer! Vaíg córrer no com ara, a pas de Marató, si
nó com si esprintés els cent metres, i sense mirar enrera.
Després, amb calma, vaig escriure al Fraga:
«Sr. Ministro de la Gobernación:
Ayer, en la Vía Layetana de Barcelona, fui objeto de una
brutal agresión por parte de la policía. Al dirigirme al ca
pitán que mandaba el grupo para preguntar el por qué de
aquella agresión, me entró el pánico ante la cara desenca
jada del mismo y aquellos ojos salidos de sus órbitas i
—posant una i llatina de tant en tant, segons qui s'adona
del que no han volgut saber mai— i mientras aquel oficial
me insultaba, tuve que salir corriendo ante su actitud ame
nazante. Por ello le comunico que le hago responsable a
Vd. no sólo de una agresión injusta, sina de la falta de pro
fesionalidad de sus hombres. Espero que estudie cuidado
samente lo que lleva entre manos porque, al parecer, no
tiene ni idea. »
De cartes a aquella gent, fa anys, n'havia escrita algu
na de tant en tant. Hi va haver un temps que em sentia
més indignat que de costum i, si em venia de cara, els deia
el que pensava. Més d'una vegada vaig escriure també al
Franco, emparat —és un dir— en el «Fuero de los Espa
ñoles», i suposo que algú devia llegir aquelles cartes, mal
grat que diguessin coses com: «Estoy harto de vivir toda
mi vida bajo una dictadura y hartos como yo hay muchos.
Estamos hartos de la corrupción, hartos de que nos tomen
por imbéciles», hartos d'això i hartos d'allò ... «Después de
tantos años, muchos españoles estamos hartos de estar har
tos. Y aunque también estamos mas o menos resignados,
pues no hay otro remedio, Vds. no han logrado idiotizar
nos del todo, por lo tanto quiero manifestarle a Vd., Sr. Pre
sident e del Gobierno de España, que: Apaleados sí, pero
cabrones no.» I això sí: «Con todo respeto. »
Per cartes d'aquest tipus no em varen dir mai res.
Això «de apaleados y cabrones» té molta menys força
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que l'equivalent català perquè, en castellà, ambdues pa
raules són passives, en canvi «cornut i pagar el beure»
sí que, realment, és aclaparador i és la cosa que ens passa
als espanyols que no ens dediquem a la política o a l'ad
ministració i, especialment, als catalans.
Una altra carta que recordo d'aquells temps, és la que
vaig escriure al Ministre d'Informació i Turisme el 1975
quan contestant a una carta d'ell —per l'assumpte del se
grestament d'un llibret— encapçalada amb un «Mi esti
mado amigo», jo li deia que ni «estimado» ni molt menys
«amigo», que la tal amistat no existia ni era desitjable per
part meva. «Muy atentamente. »
Naturalment, aquestes subtileses no les entenien aque
lla gent i jo d'aquelles cartes no en treia cap profit, ni ser
vien per a res, exceptuant que, a falta d'altres possibili
tats d'actuació, podia esbravar-me una mica i quedava des
cansat per una temporada.
Ara, la resposta de la carta al Fraga per la garrotada
que em varen clavar els grisos, va ser tenir durant dos
mesos un policia de la Brigada Social seguint-me els pas
sos a mi i a la meva família. Quina manera de llançar els
calés dels contribuents! Al final, com que el mateix poli
cia va veure que jo no era ni de l'ETA, ni del GRAPO, ni
tan sols de Comitès d'Informació Obrera, em va explicar
el que passava. Estava fent un informe meu i de la meva fa
mília amb tots els ets i uts. O sigui que va anar dos mesos
darrera meu, sense jo saber-ne res i, al final, en adonar-se
que feia una feina inútil, em va explicar, a mi, la meva vida.
Hi ha coses que han de ser viscudes per a creure-les.
I, tot i així, molta gent no creu ni el que ha viscut. Perquè
ara la gent no se'n recorda, però, fins a l'any 1975, hi va
haver, per exemple, el T.O.P. o Tribunal d'Ordre Públic,
tribunal polític al servei del règim dictatorial i, ara pot
ser fa riure, però, quan trucaven a casa i deien que era
el T.O.P. o la policia, el cor et feia un salt. Per a molta
gent aquestes coses semblen com si fossin d'abans de la
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guerra que varen muntar aquella mateixa gent, però, en
cara no fa pas gaire, era el nostre pa de cada dia.
En aquells temps, tres dies després d'haver passat la
censura d'un petit assaig crític sobre Espanya, que se'm
va acudir d'escriure —il·lús de mi— varen trucar a casa
del carrer i a la pregunta:
—Qui hi ha?
—La policía —contestaren per l'interfon—. Brigada de
lnvestigación Criminal.
—Òndia —vaig pensar jo. Ves quina altra cosa podia
pensar perquè criminal vol dir, ni més ni menys, que «vio
lació greu de la llei». ¿I jo havia violat greument la llei
per haver presentat un esquifit llibre a la censura? Enca
ra m'ho pregunto ara. I es tractava d'un llibret superauto
censurat, mutilat i esquifit. La policia va presentar-me la
citació, per ordre del T.O.P., i vaig haver d'anar a decla
rar. L'edifici de la policia era, i és encara, de color blanc
de mort i els cotxes policials estaven, com sempre, sobre
la voravia. La declaració va ser una experiència nova i,
fins i tot, puc dir que els policies de la B.I.C. van ser molt
amables i àdhuc simpàtics amb mi. Recordo que eren set
al meu voltant. Tots havien llegit el llibret segrestat i em
donaven tota la raó. També em van donar la raó quan els
vaig dir que en comptes d'interrogar-me podien explicar
me el perquè del segrestament, però ells sabien encara
menys que jo i només podien ensenyar-me el telegrama
rebut del T.O.P.
—No se preocupe, esto es un simple tramite —em deien.
—Sí, «un simple tramite» i un segrestament d'una
cosa que és meva i me la prenen sense cap explicació i
això a mi em fastigueja molt! —contestava jo.
—Ah, eso sí —deien tots set policies alhora—. Esto es
verdad. Tiene Vd. razón.
En fi, em varen preguntar on eren els exemplars que
no havien quedat sota el segellat del segrestament, que
era l'únic que oficialment els interessava i, en manifestar
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jo que eren repartits per arreu, es va acabar l'assumpte,
me'n vaig anar cap a casa i, afortunadament, no he posat
mai més els peus allà. Dies després em varen citar al Jut
jat de l.ª Instància per fer-me preguntes absurdes:
· —¿Qué motivos le impulsaran a escribir el libro?
—Home, no et fot!
La veritat és que, segons el meu advocat, per aquest
assumpte, vaig tenir sort que no decidissin processar-me
sobretot per les discussions que vaig tenir a Madrid amb
un jutge del T.O.P. Jo passava una època en la qual ja res
no em venia d'aquí. Era una època de la meva vida en què
vaig tenir una gran habilitat per crear-me problemes, per
què allò no anava amb mi i hi havia moltes coses per es
tar descontent. I ara també n'hi ha, sí, però és diferent;
ara, si un esta descontent pot dir les coses pel seu nom
i encara que tampoc no serveixi per a res, com a mínim,
la gent ho sap i els que manen han d'anar una mica més
amb peus de plom.
—Amb peus de plom! Estàs de broma pensant ara en
peus de plom!
Però aquella va ser una època que va durar molts anys,
pràcticament tota la meva vida. Una època d'especulació i
i corrupció a la vista de tothom i sense cap possibilitat
de dir res que servís d'alguna cosa. O sigui encara pitjor
que ara i amb més mala bava. I la cosa més estranya és
que ara ja ningú no ho recorda, però segurament és per
què, havent estat sistemàticament enganyats, la gent
s'acostuma a tot.
D'aquella època és la frase: «Si vols viure tranquil,
mor-te.»
Si, amb les circumstàncies que hem viscut i vivim els
espanyols, resulta que hi ha persones normals, jo em pre
gunto sempre, ¿ com serien les persones si les normals fos
sin les circumstàncies?
En fi, aquí i ara puc dir que jo ja m'entenc, encara que
no sigui veritat, ja que, de fet, no entenc res. Perquè amb
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només una mica d'esforç em sembla que podria arribar
a entendre i a creure en gairebé tot, exceptuant, natural
ment, en la capacitat dels espanyols per governar-se i con
viure de manera intel·ligent, com els noruecs o els japone
sos, per exemple. Però de creure això ja fa anys que he
desistit. En fi, després, amb el pas del temps, m'he ado
nat que també és possible viure tranquil vivint, simple
ment, sense morir-te.
—I, per exemple, corrent, no?
—Això mateix.
Perquè l'experiència fa que, moltes coses que abans em
molestaven, ara procuri que em rellisquin i si no puc arri
bar a tot em conformo amb menys, compto poc amb els
altres i assumpte resolt. Així ara l'única preocupació
meva és acabar la cursa i demà ja veurem. Ja veurem si
hi arribo a demà, perquè això és molt fort, noi!
Al principi, quan vaig començar a entrenar per a la
Marató, pensava que si baixava de les quatre hores, o si
gui si anava a uns dotze quilòmetres per hora, ja estaria
content. Després, atesos els ràpids progessos que vaig fer,
vaig ser tan il·lús, que, fins i tot, vaig arribar a pensar que
podia baixar de les tres hores. Al final, després de tots
els meus alts i baixos i del segon test dels deu mil metres,
em vaig fixar la meva marca de tres hores trenta-vuit mi
nuts, que és la que faré si vaig aguantant aquesta marxa.
O sigui que per ara la meva marxa marxa.
—Apa, doncs!
Sí, la veritat és que la mentalització és tan important
com l'estat físic. Per exemple, encara que són lleugeríssi
mes —només uns cent cinquanta grams cada una—, a ve
gades les sabatilles sembla que s'hagin tornat botes de bus.
A vegades quan, fins i tot, cansa girar la nineta dels ulls
per veure si les sabatilles són les que t'has posat fa una
estona, no pots arrossegar els peus perquè semblen de
plom. Tot tu sembles de plom. Com un soldat de plom d'un
metre i vuitanta-tres centímetres d'alçada.
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—Però, home, el que sembles és un masoquista! Deixa
estar el plom d'una punyetera vegada! Vinga, que pensant
en això vas més a poc a poc. Has de pensar, per exemple,
en l'elasticitat del cos i que et trobes com mai. I la veritat
és que és força veritat.
· —Home, si tu ho dius! Apa, corre, corre i, si et va bé,
corre també amb el pensament i amb el record!

RECÓRRER 32.000 PASSOS
—Renoi! Això sí que és recórrer passos! I, que consti,
que no he començat pas per quan era petit, al final dels
anys trenta, per exemple, quan pujava sobre el colomar
de dalt el terrat de casa i cantava, a pulmó ple, allò de:
Amb fúria i disciplina
enfonsarà a l 'abisme
el criminal feixi-isme
l'exèrcit popular. Endavant!
Aquest és un dels records més llunyans que tinc. Em
sembla, però, que el més antic, i perfectament cronome
trat, és el record de quan un escalador va pujar per pri
mera vegada al Cavall Bernat de Montserrat. Jo volia anar
a veure-ho, però era massa petit i no m'hi varen voler
portar.
El que va pel món en pot veure moltes de meravelles
naturals i, precisament Montserrat, n'és una d'elles, i és
aquí a quatre passes. Més ben dit, no és a quatre passes,
sinó a unes trenta-dues mil, o sigui la distància d'una cur154
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sa de Marató. També ho són, de meravelles, els Pirineus
i ho són —i ho eren encara més abans— moltes zones de
la Costa Brava. Però les muntanyes de Montserrat repre
senten una creació extraordinària de la geologia —a més
de les serres dels angelets— que no té parangó enlloc més
del món. I és extraordinària tant de lluny, com de prop,
com de dins. Tota la zona de ponent me la conec força
bé des de petit.
Aquell dia érem prop de Montserrat, quan els guàr
dies civils del Bruc ens varen fer parar i és ben veritat
que ho vaig passar malament amb aquell tràngol.
Tornàvem de Lleida i ens va parar la guàrdia civil per
què agaféssim un noi escalador que havia sortit de mati
nada amb un company a escalar a Montserrat, i tornava
sol. El seu company s'havia despenyat per un dels turons
de la muntanya i la Creu Roja l'havia portat al cementiri
del Bruc. La guàrdia civil ens va demanar si volíem por
tar el viu a Barcelona. Aquell xicot, entre altres anormali
tats patents, i potser solament temporals, ens va dir que
per res del món ell no anava a casa del seu company a
donar la fatal notícia. Va ser del tot incomprensible, però
no hi va haver manera de fer-lo entrar en raó. Així, doncs,
encara avui no sabem ni per què ni com va ser, però el
cas és que hi vàrem anar la Tere i jo.
Era més de mitjanit i vàrem haver de despertar molta
gent perquè no sabíem exactament on vivien els pares del
noi mort. Els veïns mig curiosos i mig intranquils varen
anar sortint al carrer i als replans de l'escala, amb pija
ma i camisa de dormir, per veure què passava. Al final
vàrem trobar els pares del noi, els quals estaven extraor
dinàriament impacients perquè el seu fill encara no havia
arribat a casa. Els vàrem dir que el seu fill havia tingut
un accident i que era al Bruc, i ens vam guardar prou de
dir en quin estat es trobava.
—Si podem fer nosaltres alguna cosa? —vaig propo
sar tímidament jo i amb un posat de no saber què fer.
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—Hombre si tienes el cacharro abajo podrías llevarnos
allí! —va contestar-me el pare del noi. I, naturalment, no
m'hi vaig poder negar. Per tant, a les dues tocades de la
matinada, altra vegada cap al Bruc. Pel camí ja varen
adonar-se que el seu fill no era viu, però no se'n varen
fer gaire càrrec i, per tant, a quarts de quatre de la mati
nada, en arribar al cementiri, hi va haver l'explosió de
plors i crits. El noi era ajagut sobre una taula, en una es
pècie de barraca, de tres per quatre metres, amb el cos
i el vestit plens de sang ja totalment seca. Em sembla re
cordar que ni tan sols no hi havia llum elèctrica, sinó so
lament una espelma i l'escena era tan tètrica, tràgica i es
garrifosa, que, només de recordar-la, gairebé tremolo. La
mare abraçada sobre el seu fill mort i el pare mig abraçat
a la mare i, en aquella situació tan macabra i terrible, nos
altres dos sense tenir-hi res a veure havíem d'aguantar
amb cor fort. Va ser una experiència paorosa i angoixant.
V a ser una experiència per no ser repetida.
Així i tot, malgrat els perills —o potser encara més pre
cisament pels perills que comporta—, ha de ser emocio
nant escalar muntanyes.
Un d'aquests perills és, per exemple, el que a un esca
lador li agafi un atac d'apendicitis i l'hagin de portar a
Kabul, en un hospital on canvien els llençols dels llits una
vegada el mes, encara que hagin passat per allí una mu
nió de malalts i malgrat que el metge hi posi un peu a
sobre per fer l'exploració de la ferida infectada. Això és
el que va passar a un xicot amic nostre mentre nosaltres
érem allà. Però aquest rai que se'n va sortir, perquè això
no és res més que una anècdota, però les coses realment
perilloses són les tempestes i les allaus. Dos membres
d'aquella mateixa expedició de l'operat d'apendicitis, tres
anys després, varen desaparèixer entre els pics de l'Hi
màlaia. De fet, coneixien el risc del repte a la muntanya
i varen perdre i, si no és molt lenta, no deu ser mala mort
la que et troba realitzant una aventura que t'apassiona.
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I és, també, el que va passar, a Lloret de Mar, per exem
ple, quan, un atleta que prenia part als Campionats d'Es
panya de Veterans de Cros, va caure mort a la pista. Però
era una persona que sempre havia dit que li agradaria mo
rir de la manera que ho va fer: Corrent! Doncs, no es pot
demanar més! Però la muntanya és més perillosa i, per
tant, deu ser més emocionant escalar-la.
—Sí, malgrat tots aquests inconvenients i perills, ha
de ser emocionant escalar muntanyes i, sobretot, si són
de set o vuit mil metres i per sobre dels núvols. A aques
tes alçades s'hi pot anar també amb avió i, malgrat que
l'artefacte sigui molt artificial, quan voles en un estri
d'aquells, causa una gran impressió imaginar-te que surts
per una finestra i et passeges per sobre del núvols.
—Vinga, noi, baixa dels núvols i tira!
Gairebé estic sorprès jo mateix de com vaig fent la cur
sa, perquè, de moment, Déu n'hi do, de com em va. És
clar que això és només el començament! I encara sort que
el circuit d'aquesta Marató és força pla, perquè les baixa
des destrossen els genolls i les pujades ja és sabut que
cansen. Cansen i mig maten, tant en l'aspecte físic com
mental, ja que és un esforç equivalent al d'haver d'esprin
tar, però sense la recompensa d'anar més de pressa. És
com si et cridessin: Marieta, l'últim! I no poguessis dei
xar de ser-ho. I això fot bastant, eh!
—Doncs, no hi pensis en pujades i més pujades, home!
—m'he de recriminar una altra volta jo mateix. Tot i així, la
pujada bona que vaig fer aquella vegada va ser la del
Prekestolen, o la Trona, accident geogràfic típic a Noruega.
—Ah sí, noi, però aquella pujada no era per córrer-la
sinó que era d'excursió, encara que la vàrem fer força de
pressa. De pressa, relativament, és clar, perquè, amb uns
pendents de nassos, entre roques i torrents, anàvem pu
jant i, quan el terreny era una mica pla, hi havia uns aigua
molls, amb un fangueig fins al turmell, que les botes et
quedaven perdudes dins el fang. V a ser una ascensió for158

ça curiosa i al final... ah noi!. .. , al final trobàrem aquella
roca, paral·lelepipèdica, majestuosa, immensa, penjada so
bre el Kysefiord... És de les vegades que hom pot dir:
—Fa pujada, però val la pena! —Perquè, noi, allò pro
dueix una sensació d'esglai que sobrepassa la capacitat
d'esglaiar d'una persona.
Ajagut i arrapat a terra com una lapa, vas reptant per
sobre de la plataforma horitzontal rocosa i, aguantant-te
la cara perquè no et caigui a baix, treus ulls i nas al preci
pici, per l'aresta de la immensa roca i, allà baix, a cinc
cents noranta-set metres, hi ha el fiord. Però són cinc-cents
noranta-set metres caiguts a plom, si no són en bauma.
Els vaixells semblen barquetes i de barquetes no se sap
si n'hi ha, perquè no es veuen. És la cosa natural més im
pressionant que mai he vist. Més impressionant que el
Gran Canyon, més impressionant que el mar, que els llacs
de Bandiamir, més impressionant que el desert o que el
cel africà. Aquests grans i magnífics espectacles de la na
turalesa són el que són i el que t'impressionen, però el
Prekestolen és el que és, el que t'impressiona i el que et
fa tremolar les cames i et posa els cabells de punta i sem
bla que se te'n vagin cap al cel, mentre els ulls et cauen
al precipici.
Com que no portava màquina. fotogràfica vaig fer un
dibuixet. Però és impossible dibuixar o explicar correcta
ment el que és aquell lloc. Com a molts altres llocs, s'hi
ha d'anar a treure el cap al precipici, ajagut a terra i na
turalment, si és possible, amb boina, o barretina, ben
encasquetada.
—És un bon punt per saltar amb estel!
—Calla, bèstia! I torna enrera amb compte, sense desenganxar la barba de terra, i no pensis animalades. A més,
ara val més que corris i no que saltis.
A Noruega sí que hi ha bons llocs per córrer. Noruega
és el país d'Europa que m'agrada més. Fa un quant temps
dubtava entre si era Noruega o Iugoslàvia, però, ara que
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he tornat allà dalt, per a mi, i definitivament, el número u
dels països europeus és Noruega.
La combinació de fiords, llacs, cascades, boscos, prats
i muntanyes de granit, amb llum d'estiu, formen un con
junt tan ferm que, per a mi, és superior a Suïssa i a qual
sevol altre país d'Europa. I, a més de tenir aquell paisatge,
els noruecs són, simplement, intel·ligents. És clar que des
prés resulta que tot i vivint tan bé, no estan contents de
la vida i se la treuen de sobre, suïcidant-se, en un percen
tatge força elevat. La cosa és que no se'n pot fer cabal.
Tot i així s'ha de reconèixer que són intel·ligents. Ells van
a la seva, però deixen fer als altres; són nets i ordenats,
però sense exagerar; són bons ecologistes i, racionalment,
treuen el màxim profit de la naturalesa. Tenen un gran
respecte per l'inferior, sia nen, vell, vianant, minusvàlid
o maratonià. Són poca gent i, per tant, hi ha pocs cotxes
i les carreteres són estretes, però descongestionades i es
va de pressa sense córrer. És curiós constatar, però, que
una raça tan intel·ligent i assenyada no doni grans artis
tes. Els principals representants de la cultura noruega són
Ibsen i, segurament, Iveland, escultor més important per
la quantitat i el conjunt que per la vàlua de les seves obres
individualitzades. És curiós constatar el fet que, entre un
conjunt tan ferm, no hi hagi gaires individualitats relle
vants i que el nostre país -comunitàriament tan desgra
ciat- doni els genis de les arts i fins i tot de la ciència
d'una manera tan generosa.
A Noruega, d'altra banda, els nivells socials són uni
formes i a les cinc de la tarda tothom, tothom, ja és a
casa. Gairebé tots ho saben fer gairebé tot i així, a la tar
da, després de les cinc, es dediquen al bricolage o a tenir
cura del jardí. Molts jardins no tenen tanca, com els de
Sud-àfrica, i hi ha algun tros destinat a hort. A les cases
no hi ha d'haver reixes i les finestres només tenen el do
ble vidre i, a la millor, una cortina. Els cotxes queden
oberts i no n'hi ha ni un sobre les voreres, com aquí, i es
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veuen bicicletes carregades a peu de carretera sense els
propietaris a la vista. I que això em cridi l'atenció a mí
és un símptoma. Malgrat els desnivells considerables, la
bicicleta la fan servir molt —homes i dones, petits i grans
i fins i tot algunes noies hi van espitregades fins a sota
cintura— i aquella gent esbufega i sua, naturalment, però
potser per això mateix no es veuen persones grasses o fo
tudes. Encara que no sigui exactament així, podríem dir
que a Noruega tot sembla tan simple com anar al bosc,
tallar els pins, baixar-los pel riu, fer-se la casa i viure-hi
amb tranquil·litat d'una manera natural i civilitzada. Les
cases són petites però confortables i moltes, rurals i anti
gues, tenen les teulades com si fossin prats amb altes her
bes i, fins i tot, amb algun arbre a sobre.
Els impostos són alts, però els diners són ben esmer
çats. Ara, això sí, per a l'estranger el país és car. Car de
debò. Només és menys car que a Espanya el peix i el gas
oil. Com que un pot de caviar val el mateix que una bossa
de patates xips, val més dedicar-se al caviar. I qui diu ca
viar, diu salmó i llagostins i altres peixos i crustacis.
Per les carreteres es veuen rètols recomanant precau
ció per als rens, però de rens no se'n veuen fins que els
rètols s'acaben. Al nord de Noruega ja no fan falta adver
timents de precaució, perquè els rens, mig domèstics, mig
salvatges, són pertot arreu.
—I, Nord Kapp?
—Ah, encara que no he pogut veure mai el sol de mitjanit, sinó només aquells cels vermells de les onze del ves
pre, allò sol ja mereix llibres sencers. Va ser curiós trobar
hi, aquella vegada, un xicot de Barcelona, sol i ... amb una
petadora!
Cap al sud la ciutat més maca, segurament, és Bergen
i tocant a Stavanger hi ha el Prekestolen. L'impressionant
Prekestolen. Per les carreteres sempre hem trobat molts
remolcs per a cavalls de curses i una vegada vàrem poder
observar dos petits cérvols que jugaven a peu de cuneta,
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com la cosa més natural del món. Això, per als ulls d'un
català, és una cosa molt curiosa, tenint en compte que a
casa nostra, gairebé, ni tan sols no hi resten ja papallones.
Una curiositat del centre de Noruega és que, en algun
punt, entre el mar i Suècia, nomès queden set quilòme
tres d'amplada. Set d'amplada i més de dos mil de llarga
da. Quina proporció més desproporcionada!
Un dia vàrem conèixer, per allà dalt, un home que en
castellà, però amb un perfecte —perfecte?— accent anda
lús, va preguntar-nos:
—Però, vostès, de Barcelona, què fan per aquestos
verals?
—Home!, més estrany és trobar per aquí un andalús
que un català, no? —vaig contestar jo amb estranyesa.
—No —respongué ell— jo no sóc andalús, jo sóc
noruec!
—Noruec?
—Sí, sí. Però vaig estar quatre anys en un vaixell amb
deu mariners d'Andalusia i se'm va enganxar l'accent.
—Ostres! —només es pot manifestar davant un noruec
parlant andalús.
En fi, aquell dia, com que al vespre havíem d'anar a
sopar en un restaurant amb taula escandinava, no conve
nia anar-hi gaire tips i per dinar menjàrem, solament, un
sandvitx de mongetes amb botifarra, a Oslo! I després del
gran sopar, tips com un arna, segurament passàrem una
bona nit i l'endemà, com sempre, va ser un altre dia.
Als trams que no hi ha espectadors, o simplement ba
docs, hom pot anar tranquil amb els seus pensaments i
els seus passos, però, quan hi ha gent, com aquí, et dis
treus i encara que no vulguis vas més de pressa del que
cal i ara no cal anar més de pressa, sinó acabar la Marató
amb alegria i amb ànims de fer-ne una altra. Sembla una
cosa infantil, però és ben cert que, quan algú del públic
crida animant un corredor, aquest treu ànims de flaquesa.
—I aquí n'hi ha molta de gent mirant i cridant, gaire163

bé tanta com aquella vegada a Suècia quan vàrem coinci
dir amb la Marató d'Estockolm, d'espectadors natural
ment. Corrien més de nou mil persones i, en un lloc da
vant nostre, hi havia dues nenes que tenien un diari amb
la llista dels corredors i, quan localitzaven el nom d'al
gun d'ells, mitjançant els números de dorsal, cridaven:
—Apa, Axel!
—Ànims, Bo!
El corredor feia cara de desconcert, ja que no conei
xia les nenes, però, tot seguit, se li il·luminava el rostre
i continuava com impulsat per una molla.
Vàrem estar bé a Estockolm! Precisament va ser un
que es deia Bo i la seva dona els que ens varen deixar
una caseta al mig del bosc i al peu d'un llac per passar-hi
uns dies. Calma total. Aire esterilitzat, però natural. Oce
llets a l'aire i peixos a l'aigua i, nosaltres també, com pei
xos a l'aigua. La caseta semblava la de Hansel i Gretel
i, al costat, n'hi havia una altra molt petitona, com a gai
rebé totes les finques d'aquell entorn, i la Tere es pensa
va que era una caseta de nines, però era tot el contrari,
ja que per allà no fan els excusats dintre de casa.
Això era al revés del que em va passar aquella altra
vegada entre Níger i Algèria, en un control de frontera
al mig del desert, que, en voler anar a aquell petit edifici
pensant que era el wàter, ens vàrem trobar amb aquell
rètol.
Malgrat haver-hi només sorra, era un lloc militar, ano
menat Asamaca, i, quan vaig treure la maquina per foto
grafiar la Mosque, un gendarm se'm va tirar a sobre men
tre assenyalava el rètol. «Prohibit fotografiar. Objectius
militars. » Però si jo no volia fotografiar els objectius mi
litars —els quals, d'altra banda, no endevinava quins po
dien ésser—, sinó solament volia fer una fotografia d'aquell
petit rètol de la mesquita que deia:
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I, realment, la mesquita era tan petitona, que feia pen
sar en una altra cosa.
Va ser també a Estockolm on va tenir aquella expe
riència tan extraordinària aquell rodamón a qui vaig pre
guntar sobre l'experiència viatgera més impressionant de
la seva vida. Era un aventurer que havia estat maqui a
les muntanyes d'Europa, artista pintor, cuiner, home
anunci, entre altres coses, i em va contestar:
—Mira, una nit mentre passejava pels carrers d'Estoc
kolm se'm va parar un colom a l'espatlla i li vaig fer un
petó i després vaig saber que en aquell mateix moment
havia mort la meva mare.
—Apa, home! —vaig contestar jo sense creure-me'l. Pe
rò, tot i així, quan, en començar la conversa, vaig dir a
aquest home que li faria una pregunta difícil, va contes
tar-me:
—Pregunta que, per difícil que sigui, et responc ràpi
dament!
I ràpidament va quedar mut i va haver de rumiar
força per a contestar-me això del colom i la mare i per
això penso que el que em va explicar potser era veritat.
A més, un altre dia, i força preocupat, va dir-me:
—Mira, vaig rumiar molt la pregunta que em vas fer
sobre les vivències dels meus viatges i crec que, vagis allà
on vagis i per lluny que sigui, no trobaràs res que et pu165

gui produir una sensació tan forta i admirable com Venè
cia i la seva Plaça de Sant Marc. —I no és l'únic que m'ha
dit això i, gairebé, és veritat. Jo també considero que la
Plaça de Sant Marc de Venècia, encara que no sigui com
Ankor, és una de les coses més belles d'aquest món.

-I, algunes dones, com gamben! Si no estigués men
talitzat ... , però, evidentment, jo sé la velocitat que porten
els altres corredors i corredores i la velocitat que haig
d'aguantar jo. Si no, n'hi hauria per tirar el barret al foc,
en veure com corren algunes noies.
A mi m'agrada el foc. És atraient. I en recordo la tira
de focs frapants. Els de dintre les barques, a l'animat mer
cat flotant de Bangkok, per fregir plàtans i peix i crusta
cis, dins el riu Menam amb la gent banyant-se en aquelles
brutes aigües —encara que més netes que les dels rius
espanyols— i els focs de nit en els petits poblats de Zim
babwe ... I també eren bonics els focs de campament de
la Bastogne, a Bèlgica.
Sí, a la Bastogne, al sud de Lieja, només d'arribada,
on havia de ser el nostre campament de treball, amb pa
les de tall recte, vàrem treure la gespa, amb la seva terra
corresponent, per fer un cercle per al foc de campament
i els pans quadrats de gespa els vàrem apilar allà prop.
En plegar, al cap d'unes setmanes, vàrem tornar a posar
el pans de gespa al seu lloc i allà no ho havia passat res.
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Aquell era un campament d'estudiants d'arreu del món
—fins i tot hi havia un coreà— i a les rotllanes que fèiem
a l'entom del foc ho vàrem passar bé de debò.
Des del campament anàvem a treballar a un cementiri
de milers de soldats alemanys morts a les batalles de la
Bastogne. Molts llocs del món han quedat farcits de ce
mentiris de la Segona Guerra Mundial i la quantitat que
n'hi ha a aquelles zones fa feredat.
Jo portava un càntir, que no sé d'on havia sortit, i a
un fotògraf li va fer tanta gràcia que em va fotografiar
i viag sortir a la primera pàgina d'una revista alemanya
bevent a galet. La nostra feina en aquell campament con
sistia a netejar i arranjar el cementiri i també vàrem fer
una tanca que era un petit mur de terra al costat d'un
rec sense aigua que donava tota la volta al recinte.
Mentre treballàvem, cada parell d'hores, el capatàs cri
dava: «Pause!», i llavors nosaltres descansàvem. Però tam
bé hi havia descansos extres, ja que, cada vegada que el
capatàs havia de marxar un moment, sortia una veu de
no se sabia on —i no era pas la meva— que cridava: «Gro
se pause!». Aleshores, assegut a terra i repenjat a una creu,
passava la «grose pause» estudiant alemany, o escrivint,
o netejant un xiulet que vaig trobar entre les tombes del
cementiri. Era un xiulet gros i negre. Era un xiulet, ben
bé, de cementiri nazi.
Després, en acabar el campament, i havent tornat a
posar al seu lloc l'herba que havíem tret per poder fer
els focs, sense malmetre-la, vaig fer cap a Colònia i el pri
mer dia ja em varen proporcionar feina. La feina era de
peó a l'obra de construcció de la Terminal de Camions
d'Escombraries de la ciutat. Vaig estar portant bigues de
ferro fins a peu de grua tot el dia i, de debò, mai no he
treballat, ni abans ni després, com aquella vegada. Allò
sí que va ser suar la gota. Ara també suo, però cansat en
cara no ho estic gaire. Però sí, portar bigues de ferro
amunt i avall era cansat i desronyonant. Afortunadament,
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només hi vaig estar un dia, perquè a mi no m'ha espantat
mai l'esforç físic, però allò era la mecanització humana
i la mecanització no m'agrada ni gota. Allò era com el cas
dels cargols que collava en Charlot, però amb bigues de
ferro. Així, doncs, l'endemà, aprofitant que un company
que treballava en uns grans magatzems s'havia posat ma
lalt, vaig deixar les escombraries i les bigues i m'hi vaig
presentar en lloc seu.
Aquella era una feina més neta i descansada. Amb una
bata blanca des de les orelles, no fins als peus sinó fins
a arrossegar-la per terra, feia de missatger entre el bar
de la planta baixa i el restaurant de l'àtic. Al cap d'una
estona ja agafava el paternoster —o sigui l'ascensor con
tinu, tipus sínia i sense portes— saltant amb una galleda
de sopes a cada mà. Allò sí que era anar lleuger!
Ara porto molt més entrenament, però; sí tingués la
meitat d'aquella vitalitat i energia, ja seria qui sap on. Una
altra cosa que feia a la barra del bar dels grans magat
zems de Colònia eren entrepans —però només amb el pa
de sota, o sigui que devien ser uns sobrepans. Els feia de
carn picada crua i grapats de julivert i ceba. I no els pre
parava d'un a un, sinó en sèrie, tota la safata alhora. Apa!
Quan, en un moment determinat i espontàniament em vaig
posar a fregar el mostrador del bar amb un drap, de se
guida em varen parar els peus dient-me que allò no era
feina per a mi —després vaig veure que només ho feien
les dones— i no em van deixar netejar res de cap manera.
Vaig estar bé a Colònia. Allà sí que m'ho passava com
volia i va ser una experiència ben interessant. Però, ma
lauradament, va durar poc, ja que, per desgraciades cau
ses familiars, vaig haver de tornar a Espanya a corre-cuita.
Va ser ... en fi ... Però, així i tot, els altres dos espanyols
que treballaven amb mi als magatzems, tampoc no hi va
ren durar gaire allà, ja que, l'endemà de marxar jo, en
varen trobar un que petonejava una alemanya darrera una
porta i els varen fotre fora immediatament.
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En aquella època feia poc que jo practicava l'atletisme
i no portava ni una desena part de l'entrenament d'ara.
Si hagués començat de petit amb un bon entrenador, se
gurament hauria donat més de mi i ara no em seria tan
difícil aquest intent de la Marató que estic corrent. Enca
ra que està demostrat que els que són bons de joves no
acostumen a ser-ho de veterans. Per tant, el que jo de jove
fos un paquet, potser en circumstàncies normals em do
naria ànims, però ara...
—Ara també, home! vinga, no t'adormis i continua amb
energia!

MITJA MARATÓ
Ara noto que em passarà un corredor. Em va trepit
jant els talons i les seves petjades fan un soroll com si
fossin de potes d'elefant.
—Potser és l'home elefant?
—No, no ho és i ara em passa. Ostres!, a més a més,
va amb corbata. Sí, sí, va amb corbata amb el nus al
clatell!
En les curses populars sempre n'hi ha algun que va
de broma i pot resultar simpàtic, el del cotxet i criatura,
el del gos, el que porta un barret estrany o va del tot dis
fressat, etc. Diuen també, que a Amèrica n'hi ha que cor
ren Maratons amb motxilla carregada o anant d'esquena,
o amb una cassette i auriculars i ballant, però això de cór
rer una Marató amb corbata, encara no ho havia vist mai.
Jo, des de fa més de deu anys, només m'he posat corbata
per algun funeral.
I, ara, aquí dalt queda el cementiri de Montjuïc. A mi,
els cementiris m'agraden, però mai no n'he vist cap tan
horrible com aquest d'aquí dalt. A més, fa un parell de
setmanes, vaig haver de venir-hi dues vegades en només
tres dies de diferència, a causa de dos enterraments de
170

171

la mateixa família. Eren dues persones, emperò, que ja
s'acostaven als noranta anys i, si a un li agrada, és una
sort viure tant. És difícil arribar a aquestes edats perquè
la mort la tenim sempre al costat encara que poca gent
ho pensa.
—Home! Un de més veterà que jo! —dic a un de ca
bells i barba blanca que tinc al costat, tot passant sota
el cementiri.
—Sí, ja som a la meitat —contesta. I jo penso: «Però,
què diu aquest?»
—No, per arribar a la meitat, encara falta gairebé un
quilòmetre —li replico jo.
—Bé, és igual, no ve d'un!
—Carai! No ve d'un! —El que m'agrada d'aquest és que
s'ha posat el dorsal dins un plàstic i així no se li mulla.
Jo no sóc jove, però tampoc no sóc vell. Simplement,
tinc les meves edats i alguns dels que corren ara amb mi
són més grans que jo. A altres els duplico l'edat i, fins
i tot, els la quadriplico i el bo és que fins i tot, fins i tot,
en deixo bastants enrera. Que duri!
Tot i així, ja tenia raó, ja, l'atleta més veterà de Cata
lunya quan, fa un mes, abans de sortir a una cursa de pre
paració per a la Marató li vaig preguntar:
—I vós ja no us atreviu amb aquestes curses llargues?
—Home, jo ja vaig pels vuitanta i això per mi ja és una
mica massa llarg —em va contestar—. A més, als campio
nats d'Espanya d'atletisme de veterans, cada vegada
corro els set-cents metres i ja en tinc prou.
—Set-cents metres? Però si aquesta distància no ha es
tat mai a cap taula atlètica, ni tan sols per a veterans!
—No, els set-cents metres són cent, dos-cents i quatre
cents i, a la meva categoria, els guanyo tots. Tres meda
lles d'or cada any, per set-cents metres.
—Carai, doncs, enhorabona! Quaranta-dos mil
cent noranta-cinc n'estic fent jo ara mateix —i encara
no he arribat a la meitat— i sense medalles.
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Jo tinc més d'un amic que em passa, gairebé quaranta
anys. Un d'ells em deia l'altre dia, després d'explicar-li
aquesta anècdota del de vuitanta i els set-cents metres:
—Home, ja és gran ja aquest, perquè té deu anys ...
menys que jo! —I es va quedar tan ample.
Precisament aquest amic meu fa vuitanta anys que
col·lecciona minerals i la seva vocació i dedicació l'ha por
tat a tenir, actualment, el museu privat més bo del món.
Des de Califòrnia al Japó, passant per Sud-àfrica i Finlàn
dia, en parlar amb gent tocada del mineral, sia comer
ciants, professionals, afeccionats o conservadors de mu
seus, la pregunta sembla que sigui obligatòria:
—Ah, vostè és de Barcelona? Què fa en Mister Folch?
En un llibre dels millors exemplars de minerals del
món, surten exemplars d'ell entre els del Museu Britànic,
el Smithsonian de Whashington, la Universitat de Moscou
i d'altres.
Naturalment, a una persona d'aquesta talla per a mi
era obligat fer-li la pregunta:
—Per vostè, senyor...
—No em digui senyor, home, que em fa vell —replica
ell sense perdre el sentit de l'humor.
—Doncs, per vostè, Joaquim, ¿quina ha estat l'expe
rència viatgera que l'ha frapat més de tot el que ha vist
durant la seva llarga vida?
—Per a mi —va respondre'm després de rumiar una
mica— va ser la visió del volcà Maunaloa, a Hawai, en
plena erupció des del mateix cim del cràter.
—Del cim del cràter i amb plena erupció ... ? —li vaig
preguntar jo, esparverat.
—Sí, el cràter té uns cinc-cents metres de diàmetre i,
des del cim, hom pot mirar l'interior i, a uns dos-cents
metres avall, surt la lava braolant i, escapant-se per una
esquerda, marxa muntanya avall fins a ficar-se al mar. La
muntanya té tres mil vuit-cents metres d'alçada i quan la
lava arriba al mar el fa bullir. És un espectacle magnífic!
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Un altre acudit d'aquest amic meu de gran edat és que
un dia explicava:
—Aquell home, malgrat tenir vint anys més que jo, era
també un bon amic, però ja fa temps que no l'he vist, no
sé pas que se'n deu haver fet!
Hi ha gent gran que tenen un esperit envejable i per
a ells una persona de cinquanta anys és un nen.
Recordo també, més o menys, aquell suec de vuitanta
anys que havia corregut els cent metres en divuit segons
i sis dècimes i estava molt empipat amb ell mateix, preci
sament, per aquestes sis dècimes que li feien fer la marca
més dolenta de la seva vida. I això als seus vuitanta anys
i escaig! Carai!
Realment hi ha persones dignes d'admiració i, d'altra
banda, ves qui els hi empata la base!
D'aquestes persones d'edat i fora sèrie n'he conegudes
força, però resulta que, tan difícil com és arribar a una
edat avançada, quan un té la sort d'arribar-hi en plenitud
de facultats, sempre hi ha un moment en què es mor. En
fi ...
Quan una persona, com jo, per exemple, té la sort de
gaudir d'amics experts en qualsevulga cosa, ha d'aprofi
tar totes les oportunitats per enriquir la seva experiència
en tot allò que pugui. I jo ho faig. Així, doncs, aquella ve
gada, des de Tòquio, vàrem agafar el tren i ens vàrem arri
bar a Mashico, a casa d'en Hamada o Jamada, persona,
també, d'edat i difunta ja des de fa uns quants anys.
Per cortesia i prudència, abans de presentar-nos a
casa seva, li vàrem telefonar per demanar-li si ens podia
rebre. J a és sabut que els japonesos són molt complimen
tosos i amables, però, malgrat això i que portàvem una
carta de presentació d'en Josep Llorens Artigas:
—M'haureu de perdonar —va contestar-nos—, perquè
estic molt ocupat i tinc una altra visita. Si voleu, però,
podré atendre-us mitja horeta.
En Llorens Artigas i en Hamada eren amics, malgrat
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haver-hi alguns crítics que gosaven voler enfrontar-los per
la primacia mundial entre els ceramistes. La veritat és que
ambdós han estat dels millors ceramistes del món de tots
els temps. A l'època en què els vaig conèixer encara no
m'havia agafat la curiositat de preguntar a la gent viatge
ra per les seves experiències vivencials i és segur que
aquell parell haurien donat respostes interessants.
En fi, aquella vegada, en dir-nos en Hamada que podia
rebre'ns durant mitja hora, com que en aquell moment
eren les dotze del migdia, vàrem pensar que el programa
ja ens anava bé i hi fèrem cap de seguida. I la mitja
horeta es va anar allargant i allargant tota la tarda i, al
capvespre quan ens acomiadàvem, el vestíbul de la casa
semblava un auditori de concert de budells, ja que aquell
dia ens vàrem quedar sense dinar. De fet vàrem beure molt
te amb les pastetes aquelles de colors que ni els que les
fan saben de què són, però a quarts de set de la tarda el
nostre estómac d'allò no en tenia prou.
La veritat és que els genis —i en Hamada n'era un—
saben apreciar un auditori reverent i interessat i intel·li
gentment silenciós. Per tant, va quedar tan encantat de
la nostra admiració que, no solament ens va ensenyar la
seva ceràmica, el procés d'obtenir-la i els forns, sinó tam
bé la seva col·lecció d'obres d'art i d'artesania d'arreu del
món. Quant a ceràmica, vam tenir la sort de poder
adquirir-li unes quantes peces, gerros i plats quadrats que,
a part del seu notable valor artístic, ara deuen valer una
fortuna.
Els objectes de decoració —o, per dir-ho d'una altra
manera, d'admiració— de les cases japoneses acostumen
a ser molt escadussers, solament algun ram de flors, o
ikabana, i algun objecte en un lloc de preferència i prou.
El que passa, emperò, és que aquests objectes els canvien
molt sovint, per exemple cada quinze dies, o d'acord amb
les preferències d'un amic que els visita, i així la cosa que
da variada però no enfarfegada.
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En Hamada, per això, en veure el nostre interès, ana
va traient dels armaris les obres d'art i ens les anava ense
nyant una per una amb una espècie de ritual cerimoniós.
Aquest ritual consisteix primer a asseure's a terra sobre
els modulats tatamis, després creuar les cames, obrir les
portes corredisses de l'armari, treure la capsa de fusta
i destapar-la i desembolicar el mocador de fer farcells, on
hi ha la peça, deslligar-lo i desplegar les quatre cantona
des de dues en dues, de forma creuada, i aleshores apa
reixen els teixits coptes o l'antiga ceràmica coreana lleu
gerament policromada, lluent i perfecta com si acabés de
sortir del forn.
Una de les coses que ens va ensenyar, i a les quals te
nia molta estima, eren mitja dotzena de cadires de boga
fetes al País Valencià.
Tornant del Japó vàrem conèixer una altra personali
tat nipona. Va ser quan vàrem dinar a Anchorage, a Alas
ka, en aquella parada tècnica que va fer l'avió després de
sobrevolar el Pol Nord. Allà vàrem conèixer en Kenso Tan
gue, un dels actuals arquitectes més famosos del món,
autor, entre d'altres importants edificis, de la piscina olím
pica de Tòquio. Però, per desgràcia, l'entrevista va ser breu
perquè en Kenso Tangue viatjava en primera classe.
Recordo sobre això de la primera classe que hi va ha
ver una època de la meva vida que jo, no solament viatja
va amb americana i corbata —la qual cosa era força incò
moda—, sinó que més d'una vegada també vaig anar en
primera.
—S'hi va bé en primera. S'hi va de primera, vaja! —I
aquell cop l'encarregat del petit grup ens va dir: «Estic
desolat! Estic desolat!» Anàvem per Europa una comissió
per visitar i informar sobre unes instal·lacions de subnor
mals i pagava el viatge una Fundació de molta pela. Allò
sí que era viatjar com grans senyors i, ho era, fins a
l'extrem que el qui ens portava estava desolat, total
ment desolat, perquè no havia trobat bitllet de prime176

ra a l'avió i per això havíem d'anar en classe turista.
—Bé, home, bé —bueno, deia abans— no s'ho prengui
així i no es preocupi, per una vegada no passa res.
Una cosa que vaig aprendre la primera vegada que vaig
anar en avió a primera classe va ser a descalçar-me quan
les sabates fan nosa que, per a mi, és sempre que no noto
el contrari.
Si veiessin aquells senyors que em portaven a primera
classe de la manera que acostumo a viatjar ara, en els trens
de Madagascar o en els autocars dels massai! O bé, si em
veiessin ara corrent aquí com si tingués vint anys, o com
si estigués sonat!
En fi, ara tinc pocs corredors al voltant. El de la bar
ba blanca, el que no li venia d'un quilòmetre, ha quedat
enrera i també hi ha quedat, allà dalt, el cementiri.
Aquell cementiri és encara més horrible que els altres
cementiris urbans d'Espanya, i tots són tan desagradables
com la majoria dels uniformats i monòtons barris nous
de les ciutats.
A mi, sempre m'ha agradat visitar els cementiris, so
bretot els de poble. Gairebé a tot arreu són llocs tranquils
i solitaris, però n'hi ha molts, a l'estranger, que són parcs
magnífics amb quantitat de flors i arbres dominant sobre
les discretes tombes. Fins i tot n'hi ha alguns amb curio
sos esquirols, simpàtics ells, anant amunt i avall pertot
arreu.
Hi va haver una època en què volia comprar una es
glésia enderrocada per anar-hi a viure, situada, precisa
ment, al costat d'un cementiri. A l'església —força gran
ella— no hi havia teulada i al presbiteri hi creixien tres
pins de deu metres d'alçada. Jo hauria plantat tot el terra
de gespa i m'hauria fet un refugi al cor —al cor de l'esglé
sia, és clar— malgrat haver-hi el cementiri adossat a una
de les parets. La idea no va prosperar i em vaig quedar
sense església amb gespa a terra i sense cementiri i sense
refugi al cor.
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Moltes vegades, sobretot a l'estranger, vaig a passejar
per entre els nínxols dels cementiris i més d'una, també,
hi he anat a córrer, amb tot el respecte. Estic segur que
als morts no els molesta que hom corri pel voltant de les
tombes i, en el cas que se n'adonin, més aviat els deu agra
dar i distreure.
Ara sí que sóc a la meitat de la Marató: vint-i-un quilò
metres noranta-set metres i mig, deu més, deu menys! Vaig
força bé i estic content. Tot i així, sóc a la meitat de la
Marató, però no pas a la meitat de l'esforç, perquè els pri
mers vint-i-un quilòmetres són els més fàcils i, fins i tot,
no ve dels noranta-set metres i mig més. Però al final ja
ho veurem! Fins ara he fet unes catorze mil passos, la mei
tat amb cada cama, naturalment. No tinc comprovat quan
tes n'hauré de fer per córrer la segona meitat, però segur
que seran força més. Tot i així, per ara, això va bé.
I pensar que abans-d'ahir estava tan aclaparat i des
moralitzat que, fermament, havia decidit no córrer avui
i deixar-ho per una millor ocasió!
—Anims, home! —va telefonar-me en Manel, així que
va saber que ho deixava córrer—. Ara ja li tens el peu al
coll i no ho pots deixar amb el bon entrenament que por
tes! Anima't! I fins demà passat a la sortida!
—Gràcies, noi! —I em vaig animar i l'endemà passat,
a la sortida, era avui fa una hora i trenta-vuit minuts, a
vint-i-un quilòmetres d'aquí. Més ben dit, ara ja a vintiun i mig.
Quan la Tere m'ha dit que va ser ella que va demanar
a en Manel que em truqués par animar-me, no m'ha sa
but gens de greu, ans al contrari.
· A partir dels vint-i-un quilòmetres —deixant a part
l'al·licient i la satisfacció d'haver sobrepassat la meitat de
la cursa— trobo que ve una etapa indefinida i sense gaire
interès la qual segurament s'allargarà fins als trenta qui
lòmetres. Ben mirat, emperò, aquesta fase de calma que
representen els quilòmetres dels vint-i-un als trenta és el
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que m'hauria d'anar bé a mi que m'agrada anar sol, enca
ra que no porti el Xip al costat. Perquè el començament
és tot una mica un guirigall i al final, entre el cansament
i el públic, la cosa ben bé serà agitada i a mi em va més
bé la tranquil·litat i la solitud del mig.
Si bé no sempre és així per a mi, perquè hi ha alguns
llocs en els quals com més avalot, enrenou i merder hi
ha més m'agraden, per exemple, els mercats africans i asià
tics. A Europa ja és diferent, però també hi ha algun lloc
d'aquests on les aglomeracions són divertides, per exem
ple a Istambul. Només fixant-se en la circulació ja n'hi
ha prou.
Istambul és una de les ciutats més curioses, animades
i divertides del món per un espectador que es fixi en els
ambients. Taxis atapeïts —amb set o vuit persones a dins
i una altra d'arrupida al portamaletes— i als quals, quan
un surt per una porta, ja n'entra un altre per l'altre cos
tat. Dels semàfors no en fa cas ningú, tothom va per on
li dóna la gana i entremig de tot el merder hi van els trans
portistes a peu, que igual es carreguen tres matalassos
a l'esquena que vuit caixes de fusta fent moixiganga. Fins
i tot disposen d'una espècie de cadira de muntar que por
ten lligada a la cintura i sostinguda damunt els ronyons
per poder carregar més trastos.
A Istambul, al matí, abans de sortir el sol, hom sent
els muhadins cantant les seves oracions, des dels mina
rets de les mesquites, però com que encara és molt d'ho
ra un hom s'hi tomba i dorm una mica més. Després, una
vegada llevat, se'n va al carrer i ja no para en tot el dia.
Les mesquites de Santa Sofia i la Blava i les mils més que
hi ha pertot arreu, el Topkapi, el Bòsfor, el pont cap a
l'Àsia ... Però, com a molts llocs del món, el més interes
sant és la gent i l'ambient que creen, i si un observa de
tingudament pot divertir-se més que anant al circ. Tot és
qüestió de tenir temps i posar atenció a la vista. Jo, se
gons com, no noto res del que passa al meu entorn però,
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normalment, sóc força bon observador i, per tant, aquests
aspectes de la vida de la gent em diverteixen.
Una vegada a Trsic —molts noms iugoslaus només te
nen una vocal dintre munts de consonants o a vegades fins
i tot, hi ha paraules sense cap vocal— érem en una reunió
folklòrica i vaig fer observar a la Tere:
—Mira aquell del fons sembla en Tito. —En Tito feia
molt poc que s'havia mort.
—Quin, aquell del fons a la dreta? -em replicà la Tere.
—No, el de l'esquerra..., però, ah sí, el de la dreta
també!
I n'hi havia més d'un que es pentinava com en Tito,
vestia com ell i portava ulleres iguals que les que, a vega
des, usava el vell dictador. És curiós això que, una vega
da mort, la gent vulgui imitar un dictador en el seu as
pecte físic. Aquí ni en Franco, viu o mort, no ho va
aconseguir.
Ara hi ha força públic. La gent anima els corredors,
però n'hi ha algun que ho deu fer amb poca-solta, ja que
un que corre al meu costat remuga:
—Què diu aquest carallot...? Si per un cas, son pare!
Ara dec haver fet més de vint-i-dos quilòmetres, me'n
falten vint per acabar i me'n falten vuit pels trenta i quan
arribi als trenta serà quan puc topar amb la paret. Tant
de bo que no se'm posi a davant aquest carai de paret!
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EL MONUMENT A COLOM
Ara passo pel peu del monument, entre el port i la Ram
bla, i allà dalt hi ha l'estàtua de Cristòfol Colom assenya
lant Amèrica amb el seu dit exageradament més gros del
normal. Aquí he deixat enrera vint-i-tres quilòmetres i mig
i vaig cap els vint-i-quatre.
Amèrica. Amèrica és un continent que no m'ha atret
mai de manera especial. Segurament és perquè al nord
tot és massa civilitzat pel meu gust i al mig i al sud par
len castellà i em recorda massa Espanya. Així i tot, una
vegada, no fa pas gaire, vaig anar a Mèxic a peu.
—Sí, naturalment, des de San Diego, al sud de Califòr
nia, que queda al costat de la frontera, vaig anar fins a
Tijuana que és allà a tocar.
La diferència entre només dos-cents metres de distàn
cia no és una diferència com la que hi ha entre els dos
costats de la frontera entre l'U.R.S.S. i Finlàndia, però tam
bé és radical. No és, però, una diferència angoixant i tris
ta, sinó una diferència entre dues maneres de viure, sen
se poder saber a quin costat estan més alegres i són més
181

feliços, malgrat que tota la gent de Mèxic vulgui passar
la frontera definitivament per sempre.
Per aquella zona de Califòrnia, Arizona i Nevada, salta
a la vista que gairebé tots els noms són castellans, com
Colorado, Los Angeles, Camino del Mar, La Mesa, etc. Als
conqueridors d'Amèrica, en haver-se carregat gairebé tots
els indis, només els va quedar la tradició europea, que en
aquella zona correspon a la tradició espanyola i, herèn
cia d'aquella gent valenta i fera —que per menys de cinc
cèntims de maravedís, també es carregaven a qui se'ls po
sava davant—, són tots els noms castellans.
Per allà hi ha, també, molts mexicans i cinemes i rà
dio i televisió i magatzems per a gent de parla castellana,
encara que és una parla que no queda gaire fi emprar.
Ara bé, el català, ja és altra cosa. En un restaurant vàrem
estar parlant amb una parella molt maca —ell descendent
de suecs i ella armènia— i el primer que ens varen dir,
per encetar la conversa, va ser:
—Aquest idioma que parleu, i que sona de manera tan
agradable, quin és?
Evidentment, a un català li fa gràcia una pregunta tan
delicada i amable, sobretot en un país tan immensament
gran i, a la vegada, tan immensament estandarditzat i vul
garitzat, com són els Estats Units d'Amèrica.
—Sí, molt gran, però —com aquell pare que, al fill que
no volia anar a Amèrica, li deia: Calla i continua nedant—
tu corre i continua corrent!
Segurament dins la immensitat de l'Amèrica del Nord,
la cosa més immensa i gran deu ser el Gran Canyon
encara que ells diguin el Grand Canyon amb d. I és que
el Gran Canyon sí que ho és de gran i d'immens i d'espa
terrant i de sobrecollidor i de desorbitador d'ulls. Quant
a grandiositat podrém dir, ben bé, que el Gran Canyon
pot representar Amèrica.
Aquell extraordinari esvoranc és un espectacle dels que,
tant si ets a un extrem com als altres o al mateix interior,
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sempre ets a primera fila. I les aigües del Colorado —ve
ritable riu vermell— ara són allà baix, deprimides fins
qui sap on, però abans eren mil sis-cents metres més
amunt i en quatre o cinc milions d'anys —geològicament
res, o només un instant— han obert, i continuen obrint,
aquell fenomenal congost. I, mentre han anat excavant,
han anat descobrint capes i més capes de roca sedimentà
ria, cada una de les quals, conserva religiosament els fòs
sils de cada època. Allò pot ser considerat un arxiu histò
ric —mineral, animal i vegetal— perfecte i per ordre cro
nològic, sense cap mena de possibilitat d'error.
I si el Gran Canyon és gran també ho és la resta
d'aquell país. Per exemple, hi ha sabines com avets, se
quoies amb troncs de tres i quatre metres de diàmetre
i automóbils com camions, autocases com xalets, perso
nes grasses —faties de debò— de més de dos-cents quilos
i jo què sé més. I, també de ciutats fora mida, n'hi ha la
tira. Unes de planes com Los Angeles i altres d'altes i pun
xegudes com Nova York.
Evidentment, per a una persona que li agradi veure
món, Nova York ha de ser vista i passejada fins al torce
coll. Allà dins, a peu de voravia, hom pot sentir la dimen
sió exacta de la seva diminuta persona i de la seva minsa
personalitat, i no comparant-se amb la immensitat de la
naturalesa, sinó comparant-se amb el que fan i han fet
altres persones d'avui dia. Però, d'altra banda, com en to
tes les coses artificials fora mida, un queda aclaparat i
embafat de tant edifici pasat d'alçada i, una vegada vist,
val més alçar el vol i anar fent via cap a un altre indret
més senzillament humà, deixant de banda Los Angeles o
Chicago i totes les altres ciutats també aclaparadores
del tot.
Una vegada a no sé on d'Escandinàvia —on no hi ha
aquests contrastos artificials tan exagerats— vaig trobar
me un negre de Chicago. Ja és sabut el que es diu després
d'aquest nom de ciutat. I abans de dir jo el segon «pam»
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de: «Chicago. Pam, pam!», ja vaig tenir a sobre meu la
sensació de vergonya i ridícul. No es pot anar pel món
amb tòpics i encara menys, si són falsos i impertinents.
Tot i així, hi anem!
—Sí. I què hi farem?
—Res, evidentment però vés tirant! Vés tirant i corre
que corre i corre que ja he deixat enrera el quilòmetre
vint-i-quatre i gairebé sóc ja al vint-i-cinc. Me'n falten so
lament disset.
—Disset, gairebé res! —pensaria si fos optimista.
Però, desgraciadament, per segons què, no ho sóc. Colom
ja queda enrera i Amèrica també, encara que ...
—Com s'afarta aquell paio de l'entrepà gegant! I pensar que jo vaig pràcticament en dejú!
Aquí també n'hi ha de gent grassa...
—Però, no pas de maratonians, eh?
—No, de maratonians ni un. A més, de persones grasses com les d'Amèrica jo no n'he vistes enlloc més del món,
si no és al Japó tal volta, perquè, ben mirat, per gent gras
sa: els lluitadors de sumo japonesos.
Els japonesos no ho són de grassos, però els lluitadors
de sumo són com hipopòtams blancs, o grocs dirien, però
jo dic blancs. Hipopòtams humans blancs, clavant les ma
teixes trepitjades pesades a terra, per assegurar els peus,
i vinga a agafar-se i tirar-se per l'espècie de turbants que
porten com a calçotets per veure qui fa caure a qui. Els
lluitadors de sumo en ple combat són com dues moles hu
manes, que semblen una sola, com un flam gegant sobre
quatre potes eixarrencades, fins que la meitat se'n va per
terra, botant i rodolant. Però, això sí, les moles humanes
dels Estats Units, quant a volum, no els han d'envejar res.
Tant els uns com els altres recorden els hipopòtams afri
cans de Zimbabwue o el Zaire, els quals —ficats perma
nentment dintre l'aigua per estar ben refrigerats— només
mostren part de les seves moles immenses de carn i greix,
presidides per uns ullets i unes petites orelles bellugadis184

ses, nervioses i ridícules, que semblen de joguina. Només
quan obren aquelles boques descomunals veus que són hi
popòtams de debò.

.r-� r' - ::-t\

�;

.
·_.,._.,,..

·-------- -

·),-- -

----� ""'-> -✓)
\
---�

Una vegada, pel centre d'Àfrica i mentre estàvem con
templant un grup d'hipopòtams ficats dintre l'aigua, un
xicot ens va demanar si el volíem portar de boy al nostre
país. El nom d'Espanya no l'havia sentit mai i, per tant,
no sabia què era.
Molta gent, d'aquest inigual país nostre, queda astora
da en saber que hi ha persones que no tenen ni idea de
l'existència d'Espanya, però tota aquesta gent queda ben
desconcertada, també, quan els demano que assenyalin so
bre el mapa on queda situat Bangla-Desh, Malavi o Guame.
D'altra banda, en canvi, hi ha gent a llocs qui sap on,
que tenen una cultura i una memòria envejables. Quant
a memòria, va ser a Moscou, precisament, aquella vega
da, que un negre que no coneixíem de res —i va resultar
ser malgaix— es va dirigir a la Tere i li va preguntar
si dos anys abans havia anat a Tananarive.
—Què?
—És que us vaig veure a la llibreria a sota l'Hotel de
la France.
—Carai! —Una persona que no coneixíem de res i al
cap de dos anys recordava que ens havia vist a l'altre ex
trem del món.
I, precisament, l'Hotel de la France, emplaçat a l'avin185

guda principal de Tananarive o Antananarivo o Tana
—com diuen els malganxes per entendre's amb més
facilitat— va ser on, després de queixar-nos, reiterada
ment, perquè els llençols eren bruts, ens varen donar to
tes les claus de l'hotel perquè triéssim l'habitació que vol
guéssim. Tot i així, al final, vàrem haver d'agafar els nos
tres llençols particulars, ja que no n'hi havia ni una amb
els llits nets. Nosaltres, per a emergències com aquestes,
portem sempre un parell de coixineres i dos llençols co
sits com a sacs de dormir. A molts llocs ens fan un gran
servei.
A Tana, l'endemà, vàrem deixar l'Hotel de France i can
viàrem d'allotjament, perquè, si hom paga poc, no pot exi
gir gran cosa, però si paga una cosa per bona no pot ac
ceptar que n'hi donin una de dolenta.
—És clar que no ho pot acceptar a fora d'Espanya, pe
rò a casa, encara que els impostos siguin pagats religio
sament, ens hem de conformar amb el que volen donar
nos ...
—Sí, això sí que és veritat! Però ara deixa-ho córrer
i corre tu!
Quant a hotels, encara va ser més bo el que ens va pas
sar aquella vegada a Budapest on, a mitjanit, vàrem treu
re aquell parell de xicots del llit, per ficar-nos-hi
nosaltres.
Va ser el dia després que, al peu del llac Balaton, và
rem tenir grans converses amb l'amo del restaurant on
dinàvem. Ell parlava en esperanto i nosaltres en català
i ens vàrem entendre força bé.
I l'endemà al vespre vàrem treure del llit aquells dos
pobres xicots. De fet, havíem pagat l'estatge a l'hotel al
matí i, com que tot era ple, ens varen enviar a un annex
que era una espècie de residència d'estudiants, però tam
bé estava atapeïda i no tenia ni una habitació disponible.
I jo, que quan tinc raó crido, em vaig posar a exigir —en
català naturalment i amb veu ben alta— el dormitori que
ja tenia pagat.
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A protestar per qualsevol cosa en un país de l'Est s'ha
d'anar amb peus de plom.
—Home, no tornis a pensar en els peus de plom, ara!
... però aquella vegada, a més de tenir son, estava molt
empipat i, al final, després de moltes discussions amb el
director i consultes d'aquest per telèfon, pugem les esca
les, anem pel passadís, truquem, entrem en una habita
ció, el director treu dels llits els dos xicots que estaven
clapant tranquil·lament i, apa, els va enviar a la puta rua.
Pobres!
Pobres ells, sí, però nosaltres vàrem posar la nostra
llenceria particular sobre el llit ben calentet i a dormir
fins al matí!
Si un va a hotels de cinc estrelles, amb reserva antici
pada, aquestes coses, normalment, no li passen, però, ales
hores, és igual anar en un hotel d'Europa que en un de
l'Extrem Orient, ja que tots són iguals i un no es fa càrrec
del país.
Un exemple palpable d'això el vàrem tenir aquella ve
gada que vàrem anar al Ngorongoro. Va ser uns dies des
prés de pujar cap allà dalt amb un autocar ple de massais
i amb un d'ells arrapat al meu coll ... , però aquest és un
altre cas.
El Ngorongoro és el cràter de volcà —sencer en tota
la circumferència— més gran del món. Té vint quilòme
tres de diàmetre i és un dels parcs nacionals de Tanzània.
Evidentment, no està en erupció des de fa temps i el seu
interior és una esplanada circular immensa on hi ha el
parc i els animals salvatges. El dia d'arribada vàrem anar
al Ngorongoro Wildlife Lodge, hotel de moltes estrelles,
estil europeu, tot net i molt polit. Ah!, però, l'endemà và
rem anar al Refugi Ngorongoro, lloc d'estada dels nadius
i allò va ser una altra cosa.
D'entrada, atès que dormir valia cinquanta pessetes,
de net no ho era tant com el Wildlife Lodge i estrelles
i vàrem començar per fer canviar els llençols dels llits
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—perquè va resultar que tenien llits i llençols nets— i,
en donar-li un duro de propina, la noia aquella feia uns
bots d'alegria que tocava al sostre.
Després vàrem trobar un xicot que havia arribat allà
fent autostop des d'Anglaterra i ens va explicar tot el viat
ge. Vàrem anar a sopar amb els vigilants del parc i amb
una parella de belgues que havien recorregut tota l'Àfrica
amb furgoneta i volien continuar viatge cap a l'Índia i feia
ja dos anys que eren fora del seu país. Vàrem fer amistat,
també, amb dues japonesetes que feien de mestres a Ma
lawi, al sud de Tanzània, o sigui al nord de Moçambic.
En anar a dormir ens vàrem despistar a peu per un cami
net on l'endemà, ja amb Land-Rover, vàrem trobar bú
fals, facotxers, un elefant despistat i altres animalots. A
primera hora del matí, en llevar-nos, tant si vols com si
no vols, vàrem haver de dutxar-nos mig a l'aire lliure, amb
un fred que capava els gossos, perquè l'encarregat d'aque
lla espècie de refugi ens havia preparat l'aigua calenta per
la dutxa i n'estava molt cofoi.
—Aigua calenta! Aigua calenta! —endevinàvem que ens
volia dir.
La preparació de l'aigua calenta consistia en un bidó,
dalt la teulada d'una barraca de tàpia, sota del qual l'en
carregat hi havia fet un foc de llenya i amb una mànega
l'aigua calenta anava cap a la dutxa.
Dutxa exòtica, trobar animals pel camí, fer amistat amb
els nadius, amb les japoneses i amb els europeus aventu
rers, varen ser les experiències del nostre pas per aquell
humil refugi de nadius del Ngorongoro i tot per deu du
ros. Del Wildlife Lodge, hotel de cinc estrelles, només re
cordo qe tenia una vista molt bona sobre el cràter, que
els europeus que hi havia eren molt fins i que ens va cos
tar un ronyó. Aquesta és la diferència entre fer turísme

ta. Per a mi això és viatjar, per anar al Wildlife Lodge tant
se val que em quedi a casa.
—Una altra dutxa bona ...
—Seria la que em clavaria ara! —Sóc jo mateix el qui
em replico, com sempre.
—No, home, no. Una altra dutxa bona va ser aquella
del càmping del Jardí del Jueu prop d'Agadez, que consis
tia en una gran galleda amb una corda per estirar-la. La
galleda de tant en tant l'omplia una noia negra traient
l'aigua del pou. Sí, també estava bé aquella dutxa! Qui
la tingués ara aquí!

o viure el país, perquè aquella segona nit en aquell refugi
ja valia la pena viure-la només per la dutxa d'aigua calen188
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L'ESCULLERA
D'aquí a una estona passaré per davant dels Banys de
Sant Sebastià.
Quina diferència entre ara i la vegada que vaig venir
hi per sortir a la pel·lícula Victòria!
Aquí precisament, i en aquella ocasió, vaig conèixer el
científic investígador de l'espai i el temps, obsessionat
per les roderes dels carros romans de Pompeia. Jo, d'in
vestigar científicament, no ho he fet mai en res, però, molt
sovint, hi penso en l'espai i el temps.
A vegades jugo, jo sol, a observar el que tinc entorn
meu. L'espai que m'envolta sempre és farcit d'ens que po
dem veure i també que podem intuir, i imaginar, la gent
amb imaginació.
Els ens que veiem tenen forma i color i olor i, gairebé
sempre, vida, i és curiós recordar, per exemple, que el co
lor que veiem de les coses no és el que realment tenen,
sinó, precisament, el que refusen perquè de tot l'espectre
de l'arc de Sant Martí, els objectes absorbeixen tots els
colors, excepte el que veuen els nostres ulls. I, deixant el
color a part, jo em pregunto, freqüentment:
—Sí aquí no hi hagués això que veig, què hi hauria o
què hi podria haver?
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—I, aquí davant meu, què hi havia ahir? I l'any pas
sat? I fa quaranta anys? I fa cent anys, què hi havia?
I en fa mil? I fa vint milions d'anys? I què hi havia abans
d'existir res?
—I què hi haurà demà? I d'aquí a deu anys... ?
—I què hi pot haver ara, a més del que notem amb
els nostres sentits?
—¿Hi pot haver un altre món interpenetrat amb el nos
tre i que consti d'una altra classe de matèria o d'esperit
o de quelcom impossible d'imaginar amb el nostre ente
niment?
És un joc d'imaginació que —deixant a part l'aspecte
científic, teòric o experimental que pot tenir per als
savis— a mi m'agrada i, a més d'interessant i gratuït, és
a l'abast de tothom.
L'espai i el temps.
—I el temps, què és?
Ben mirat, el temps, com l'espai, pot ser múltiples co
ses: Ara, i per mi, el temps és una mica més de dues hores
que fa que estic corrent i el que em queda per acabar la
cursa.
Però, en general, per mi el temps és molt més impor
tant que la meva marca de Marató i fins i tot que l'oro
i la money perquè, per mi, el temps és vida. Quan s'acaba
el temps, tururut, s'ha acabat la vida. És per això que el
temps és transcendental i insubstituïble. I aquest concep
te tan important per l'home jo el classifico en tres grans
grups:
El temps del treball, o sigui el de guanyar-se la vida
i el destinat a conservar-la i a fer que sigui més conforta
ble. Després hi ha els temps fisiològics de menjar, dormir
i les altres necessitats humanes i, en tercer lloc, tenim el
temps del lleure i benaurat el qui sap ampliar el temps
del lleure a costa dels altres, o sigui, per exemple, el qui
frueix del seu treball de tal manera que el prefereix a qual
sevol altra diversió. Però a on s'arriba a partir d'aquí és
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al fet que hi ha un quart grup de temps, el qual és el temps
perdut —vida perduda. I aquest temps no és pas l'estona
que un pot jeure damunt la gespa sota un pi mentre s'en
treté tot mirant el moviment dels núvols, perquè ambdós
quefers poden donar un goig gairebé total.
El temps perdut —vida perduda— és l'esmerçat en l'es
pera d'una persona a qui se li'n fot el temps —la vida—
d'un altre, i et fa deixar un tros de la teva existència llan
çat en una sala d'espera o en qualsevol cantonada, o és
el temps malversat veient una pel·lícula o qualsevol altre
espectacle sense interès, i en aquest cas, a més a més, es
converteix en temps perdut el temps de treball per gua
nyar els diners per pagar l'espectacle avorrit.
És per això que un hom ha d'anar sempre preparat
amb els seus pensaments per no perdre vida, perdent
temps.
Però és molt clar que el temps pot ser diferent per
tothom.
—Què era el temps, per exemple, per a aquella gent
a peu de pista a cent cinquanta quilòmetres de Tessalit,
entre desert i sabana, asseguda a l'ombra del camió?
Allà a la frontera entre Algèria i Mali, hi havia un ca
mió parat, aquella vegada que hi passàrem nosaltres. Aque
lla gent feia cinc dies que eren allà amb pana i tenien l'es
perança que, una peça de recanvi del camió, els arribaria
amb només deu dies més d'espera. Els vàrem donar vint
litres d'aigua, i la varen agrair amb grans mostres d'entu
siasme. Amb ells viatjava un francès que, fent autostop,
anava des d'Abidjan a París i tampoc no li venia d'aquí.
—I què és el temps per aquella gent i què per a
nosaltres?
El temps és la diferència entre els ànims i l'alegria que
tenien ells i la desesperació irritada i nerviosa de les per
sones del nostre món, tan civilitzat, a les quals passés
cosa semblant.
A part de l'edat i la mort res no hi ha que no pugui
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esperar, és ben veritat. I ara jo vaig fent el meu camí i
la resta no m'importa. De fet, tant se me'n fot tot. Tot el
que no sigui acabar aquesta Marató meva.
Bé, una remullada a la propera zona d'avituallament
m'anirà perfecte! És molt diferent anar mullat d'aigua o
de suor. La suor és salada, ja que per ella se'n va part
de la sal que sobra al cos i que, atesos els menjars que
cruspim, és molta. I la suor salada regalima pel front i
pica als ulls i molesta.
Ara ja passo pel lloc d'avituallament. Em dóna l'esponja
una nena tan petitona, que, com aquell qui diu, no s'aixe
ca dos pams de terra i, malgrat allargui amunt el seu bra
cet, gairebé m'haig d'ajupir per arribar a agafar-la.
Ara ja porto correguts més de vint-i-cinc quilòmetres
i, d'aquí a mig centenar de metres, enfilaré el passeig de
l'Escullera. Vinga, amunt!
—Carai! Que n'és de lluny el final!
Fa un mes i mig vaig venir per aquí fent un entrena
ment de vint-i-vuit quilòmetres i, encara que ho vaig veu
re tot negre, no ho vaig veure tan llarg com ara. És clar
que en comptes de llarg ho vaig veure negre, perquè aque
lla vegada era a punt de trenc d'alba, abans de les vuit
del matí, i encara era fosc.
Aquella matinada, durant el recorregut del passeig, el
cel es va anar aclarint i va sortir el sol per l'horitzó del
mar, com ho fa cada dia encara que nosaltres no ens n'ado
nem. I aquell dia era tan clar com avui! Va ser una sorti
da de sol endiumenjada, bonica i optimista. Els blaus fos
cos del cel i el mar varen anar quedant il·luminats a poc
a poc i, amb aquell espectacle esplèndid, per a mi va ser
un passeig anar i tornar d'un extrem a l'altre d'aquest
carai d'escullera. Però ara, que també és un diumenge de
bon sol, aquest tram em sembla més llarg del compte.
-I, a més -em dic altra vegada jo mateix-, fa dues
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hores llargues que correm i ara deu estar a punt d'arribar el primer.
—Òndia, no fotis, home!
—Va! Vés fent, al teu pas, i no et capfiquis! Que tu
no series encara al quilòmetre vint-i-sis quan el primer
arribés a la meta, era una cosa del tot prevista. Així, doncs,
tira endavant! Mira, pots passar aquell que va més fotut
que tu, perquè encara que diguin «mal de molts consol
de beneits», a mi m'anima veure que aguanto més que
molts d'altres més joves. Malgrat haver de reconèixer que
són força dolents. Ells més dolents que jo i jo ben beneit.
Quin panorama!
—El que em fot més és que tots vénen ja de tornada
d'allà al fons de l'escullera! Mira, en Manel també ja en
torna!
—Adéu, Manel!
Encara que li demanés la Tere, li estic agraït de debò,
perquè gràcies a ell i a la seva telefonada sóc ara aquí.
Si no m'hagués trucat, per animar-me, segur que no hi
seria.
—Tots vénen de tornada i jo sembla que no em mogui
de lloc! Ai carai! El final sempre és igual de lluny.
—No, home, no! T'ho sembla, això! Ja hi vas arribant
i aviat seràs al quilòmetre trenta.
—Ai! El quilòmetre trenta i la paret!
Aquí trobo altra vegada una noia que corre amb pa
tins i jo em pregunto: Voldrà fer tota la cursa? Com és
natural, tot desplaçament és més ràpid i fàcil amb qual
sevol giny amb rodes, però a mi m'agrada més córrer a
peu. Tot i així una de les coses que vull provar l'hivern
que ve, si em surto d'aquesta Marató en vida, serà l'esquí
de muntanya que, diuen, és força fàcil a més de divertit.
Prescindint d'aquest tirat aquí terra, esperant la Creu
Roja, i que gairebé segur que li falta entrenament i no
ha sabut mesurar les seves forces, això és una festa; pres
cindint d'aquest de terra, i potser d'algun altre, tothom
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està content, tant els corredors com els espectadors que
frueixen de l'ambient esportiu i del sol d'un dia tan es
plèndid com avui.
Aquesta reflexió sí que m'ha anat bé, perquè ja dono
la volta al final de l'escullera i l'enfilo de tornada. Això
marxa.
I aquí baix, a peu d'aigua, hi ha els pescadors de can
ya. Mira que practiquem esports ben diferents! Ells, per
això, potser portaran el dinar a casa en forma de peix i
jo només hi portarè la gana. Perquè la veritat és que
llançar-se a fer els quaranta-dos quilòmetres, havent men
jat només mitja poma i un suc de taronja, que és el que
més o menys recomanen els entesos, és xocant.
—Sí, i també és xocant el xoc amb la paret!
—Calla, home! No hi pensis!
—Si fos exagerat, com diuen que ho són els pescadors,
a hores d'ara ja podia haver arribat. D'exagerat sí que po
dria ser-ho tant, però no pas d'optimista!
—Bé, Carles, ara t'hauràs de concentrar en el que fas,
que és córrer amb el cos, i deixar de córrer amb la imagi
nació. Fins ara, mentalitzar-te o no, podia significar uns
minuts de menys o de més en el temps final de la cursa,
però, a partir d'aquest moment, depèn de la mentalitza
ció el que acabis o abandonis i no seràs pas tan gamarús
d'haver arribat fins aquí per abandonar.
Braços normals, amb angle però relaxats, mans semi
tancades, espatlles amb moviment rítmic, peus ben diri
gits i cames elàstiques i lleugeres. Respiració completa
a fons —malgrat aquest carai de nas— i endavant, que
no ha estat res. Vejam si tinc sort i no es presenta el xoc
amb la paret.
De moment vaig força bé. Bé de cames, d'hidratació
i bé en general, a part de la dificultat de respiració, però
la paret no pots saber què és fins que no hagis xocat una
vegada, i ja s'acosten els trenta quilòmetres i ara seria,
més o menys, l'hora d'ensopegar-hi.
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En curses llargues com aquesta, quan s'ha de passar
d'anada i de tornada per un mateix lloc, l'anada és molt
aclaparadora, però, a la tornada, l'augment del cansanci
físic queda compensat per l'al·licient de tenir la meta més
a prop. I també anima veure els corredors més endarre
rits que un mateix, i que encara van d'anada cap a l'ex
trem de l'escullera, tal com fa una estona anava jo.
—Ara ja torno a pasar per davant dels Banys de Sant
Sebastià. Va ser bona l'última vegada que hi vaig ser!
—Però, apa, tira endavant que encara et falten uns deu
quilòmetres!
—Sí, sí, però, realment va ser interessant aquella ex
periència de la meva petita incursió al món del cinema,
amb les batusses entre anglòfils i germanòfils a la platja
i el submarí alemany per allà. De fet, ja feia temps que
els anava al darrera perquè em deixessin sortir d'extra
a la pel·lícula, perquè era una cosa que no havia fet mai
—a no ser només en pla afeccionat— i estar dintre el ro
vell del rodatge d'una bona pel·lícula em feia gràcia. La
primera vegada que vaig contactar amb l'equip de filma
ció estaven rodant a l'antic Hotel Florida del Tibidabo,
on em vaig presentar un matí de molta boira.
L'hotel representava una casa de barrets i en acabar
l'escena que estaven filmant, l'Antoni —naturalment Ri
bas, sempre acompanyat de cineasta— va dir al seu aju
dant de direcció:
—Què et sembla si féssim sortir aquest a l'escena de
les meuques esvalotades? Quedaria bé, eh? Un primer pla
mig despullat, fent corredisses pels passadissos amb les
meuques darrera!
—Ostres! —vaig pensar jo.
I la cara que devia fer! Perquè les coses de corredisses
és el meu, però, noi, això de les corredisses ambientades
en una casa de barrets i amb meuques a darrera, per a
mi era massa!
—Home, si vols, pots posar cara d'intel·lectual! —varen
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dir-me en veure la meva expressió esparverada—. ¿ O pot
ser ho trobes de poc efecte?
—Veuràs, el que ho trobo és, més aviat, de massa efec
te i, per ser la primera vegada, potser m'aniria més bé
una cosa més discreta.
Així va ser que, de moment, ho deixàrem per un altre
dia. Em vaig quedar, però, una estona per veure de què
anava la cosa. Això del cinema és molt diferent vist des
de dins que des de fora. El que passa per un moment a
la pantalla és el fruit de llargues i laborioses hores de pre
paració, moltes més de les moltes que ja sembla, i per a
un espectador, simplement tafaner, aquestes hores són pe
sades i avorrides. Ara, els moments d'assaig i filmació no
solament són d'interès sinó que són molt divertits.
—Si no hagués estat per la pel·lícula Victòria ara ani
ria amb barba i cabells llargs com aquest que tinc aquí
davant..., ara al costat ... , ara ja l'estic avançant. Mira que
be!
Un bon dia, ja fa temps, em vaig adonar que anar a
la barberia em molestava tant de gran com de petit, i de
petit em molestava molt. Així, doncs, aquell mateix dia
vaig decidir no tornar a la barberia i, de tant en tant, em
tallo els cabells jo mateix. En fi...
—Acanané! Acanané! —sento que criden d'allà a l'es
querra. Segur que és l'Armand. La mà de milers de quilò
metres que hem fet junts per l'Àfrica. I, àdhuc corrent,
a peu, no n'hem fet milers, però sí, també, alguns. Sem
pre que ens trobem ens saludem així, recordant l'Alt Volta.
-Acanané!
Però ara jo no estic per orgues ni per acananés i, quan
ell m'ho ha dit des de la vorera, jo només li ho he agraït
amb un lleuger gest de la mà i un esbós de somriure. No
és el mateix fer broma normalment que quan has corre
gut més de trenta-dos quilòmetres i encara en tens uns
quants per davant. S'han d'economitzar energies. Mirant
de cua d'ull, he vist que l'Armand va amb l'Emili i amb198

dós estan més contents avui, fent fotografies i mirant la
cursa que quan em van treure de sota l'estel aquell dia
que em vaig partir el fèmur. Amb aquell accident meu els
va agafar tal cagalló, que ningú de la seva colla no s'ha
atrevit a intentar volar de nou. Segurament no n'hi havia
per menys.
—La vols?
—Gràcies!
—És simpàtica la noia espontània que m'ha donat
aquesta mitja taronja. M'anirà bé!
—Uag! Això, només falta ara que t'ennueguis! En veri
tat que beure o menjar corrent és complicat.
A part de l'ennuec i d'aquesta espontània de la taron
ja, Déu n'hi do dels fans que tinc, més d'un amic i fami
liar m'ha vingut a veure. Espero no trobar-ne cap d'ara
endavant, ja que segurament acabaré fins i tot la capaci
tat per somriure.
Quan s'és als últims quilòmetres de les curses —i tant
com he corregut avui no havia corregut mai—, per lleuge
res que siguin, a les pujades és difícil posar un peu da
vant l'altre, sembla com si només arribessis al taló del
peu de davant. I al final hi ha pujada!
—I, ara, hi pot haver la paret i la gran ensopegada!
Potser és darrera la primera cantonada.
De cantonada a cantonada, sempre cenyit als revolts
amb diagonals tangents, sempre que la línia de control
pintada a terra no indiqui el contrari i no tinguis corre
dors al costat que ho impedeixin. Això és traçar. Si traces
la cursa es fa més distreta i també més curta.
Ara dec estar pels voltants dels trenta-tres quilòmetres.
Vejam en quin temps arribaré als trenta-cinc, encara que
vaig tan desfasat que no em ve gaire d'aquí. Fins ara dec
haver fet uns vint-i-cinc mil passos més o menys com el
que guanyarà la cursa. Més ben dit com el que ja l'ha guan
yada. Naturalment, els vint-i-cinc mil passos a fer en una
Marató depenen de la llargada de les cames del corredor,
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del seu pas, de l'estil i sobretot, naturalment, de la ve
locitat.
A més de les cames, són els pulmons i la ment els pun
tals bàsics per a qualsevol cursa, però sobretot per a la
Marató. Per tant, quan els dos primers flaquegen, t'has
d'ajudar amb els pensaments per renovar forces i per això
jo penso tot el que penso, perquè si em paro...
—No et paris!
... si em paro a pensar com estic, malament! Perquè
sembla que ja no pugui més. En un esforç així hi interve
nen també gairebé tots els sis-cents músculs del cos amb
els seus milions de fibres —les quals jo ja tinc totes can
sades, una a una— i intervenen, també, els muscles o si
gui les espatlles, i sobretot el cor, però quan un s'adona
que té cor val més que plegui i que no hi tomi mai més.
Una altra vegada perdo el dorsal, ja no sé per on
punxar-lo amb les imperdibles, ja que no és més que un
paper mullat. Amb aquesta excusa caminaré una mica a
aquesta baixada, després d'haver pujat pel pont sobre el
tren. No sé què em passa però aquesta cosa entre l'estó
mac i les costelles no va bé i a les baixades és terrible.
Per això no estava preparat. I tampoc no ho estava per
aquest carai de nas que tinc mig tapat. Això és una seqüe
la del constipat que encara tenia no fa més de quinze dies.
I quan inspiro a fons, intentant destapar el nas, tampoc
no ho aconsegueixo i aleshores se'm tapen les orelles, se
m'embota el cap i encara és pitjor. En fi no em passen
les coses normals com perdre les cames, o com a mínim
no saber on són, però em passa això del diafragma i del
nas que no és pas poc.
Tant que havia dit a la Tere que tingués la pala a punt
a l'arribada, o abans, per poder-me recollir a trossos i es
pero que no caldrà perquè de peus i cames vaig malament,
però pitjor podria anar.
Els peus, com a mínim, no noto que se m'hagin ence
tat, però, segur que, ara, estarien més bé dins l'aigua, dins
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un riuet d'aigua clara com aquella vegada a Saboredo, on
els vaig tenir tant temps en remull a dins el Sil.
Va ser la primera vegada que vaig anar a buscar or.
De primer vàrem fer cap a Montefurado, vila famosa per
les seves antigues mines d'or, però, com que gairebé no
sabia el que buscava, ni on, ni com ho havia de fer, no
vaig trobar res. Després, a Saboredo, vaig tenir la sort de
conèixer la «tia Vicenta», una gallega que, amb els seus
vuitanta-dos anys, em va ensenyar tot el que sé sobre la
cerca i captura de l'or.
Vàrem començar per rescatar del corral un parell de
cons de fusta, gairebé prehistòrics, i després de clavar-hi
uns trossos de llaunes de conserves per tapar els forats
que hi havia, vàrem anar un quilòmetre enllà, per la via
del tren, direcció a ponent. I la tia Vicenta em va donar
la primera lliçó:
L 'oru sa busca en las son risses de les penyes.
Noi!
Després d'això, tots dos ja de peus al riu, em va ensen
yar a treure la grava i la sorra grossa i a posar a dins
el con la sorra fina del fons de les «sonrisses». Després
amb moviment de twist es renta la sorra amb la part alta
del con a nivell d'aigua i, al final, amb una mica de sort
poden sortir unes «xispines d'oru». Les xispines, però, al
Sil, són només pols d'or, perquè des que varen construir
els embassaments les «sonrisses» ja no mengen «pepites».
Un altre any, també a buscar or, vàrem fer cap a Na
vas Frías, Salamanca. Jo volia un con de ferro perquè no
portava el de la tia Vicenta, però Navas Frías estava de
boda —una boda amb xaranga i cercavila— i, com que
hi era tot el poble, naturalment el manyà també, així,
doncs, em va deixar el taller i em vaig fer el con jo mateix
i, amb el con a sota del braç, apa, cap al riu a buscar or!
El nom d'aquest riu és «Río Ladrón», però pels de Na201

vas Frías i pels amics, és simplement el «Roladrón». I amb
els peus a l'aigua, vinga rentar sorra! A la nit, desronyo
nat, hom dorm com mai i somia «pepites» com cigrons,
però, l'endemà, trobi el que trobi, ja està content. I jo vaig
trobar, no solament pols, sinó quelcom que ja podia aga
far amb els dits, però que ara ja no ho ensenyo a ningú
perquè tothom se'm posa a riure. La gent es pensa que
si un va a buscar or ha de tornar amb les butxaques ple
nes i això, aquí a Espanya, potser passava al temps dels
fenicis o dels romans, però ara ...
Una altra vegada, a Finlàndia, vàrem aturar-nos a un
antic criador d'or, però, amb una sorra més rentada que
l'interior d'una rentadora, allò va ser molt avorrit. El vell
pseudo-californià que ambientava el paratge em va dir que
jo n'havia trobat una mica en una de les rentades i me'l
va enganxar en un paper, però com que no portava el mi
croscopi no el vaig pas poder veure.
—Tant a un lloc com als altres, s'hi estava bé amb els
peus dins el riu amb l'aigua fresqueta i lleugera!
—Sí, tant si acabo, que haig d'acabar, com si no, un
bon bany m'anirà bé, sobretot per als peus. Potser els mi
llors banys que he pres a la vida han estat a l'índic. So
bretot els de Zanzíbar. Però el que em clavaré d'aquí a
poca estona —poca estona?— encara que sigui de banye
ra, segur que el superarà.
—Va, Carles!
—Adéu, Pilar! Ai, ja he cridat massa!

202

ELS MASSAI
A Tanzània, unió de Tanganica i Zanzíbar, hi vàrem
anar en tornar de l'illa de Reunió, perduda per allà baix
a l'Índic. El mateix dia que vàrem arribar a Zanzíbar va
morir, em sembla que del cor, en Jomo Keniata, capda
vanter africà i president de Kenya i, a tots aquells països
del voltant hi va haver gran dol i tristesa, perquè era un
home molt apreciat i admirat. Els europeus li recrimiva
ven el fet que havia estat cap del Mau-Mau, la qual cosa
acaba d'arrodonir les causes pet les quals jo també
l'admirava.
L'illa de Zanzíbar és molt petita i, al costat de Tanga
nica, gairebé no es veu.
I què hi ha en aquesta illa de l'Índic?
Doncs hi ha platges, que normalment són descrites
com a paradisíaques, amb corals, cargols i petxines exò
tiques entre la sorra, hi ha boscos exuberants de palmeres
a més d'una gran varietat de vegetació i, també, hi ha in
drets històrics sobre l'esclavitud i, a més, va ser el punt
de partida de la novel·la Cinc setmanes en globus, de Ju
lius Verne, repetida a la realitat l'any 1980 per un nebot
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meu i dos aventurers, mig guillats, més. La seva aventura, emperò, no va acabar a l'Atlàntic, sinó a plena selva
del Zaire, ja que va arribar un moment que el déu dels
vents africans se'ls va posar a bufar en contra i varen ha
ver de plegar.
Una de les coses interessants, que vàrem veure a Zan
zíbar, és com feien la copra o sigui l'oli de coco. Allà hi
ha grans muntanyes de cocos que mig rosteixen per fer
saltar la closca, dintre mateix de la selva de palmeres. Des
prés premsen la pulpa i en surt la copra. Vàrem veure
els arbres del pa, del clau, del cacau i molts d'altres, exò
tics del tot per a nosaltres, i vàrem tastar la pela de la
canyella, tallada directament del tronc, amb el seu gust
fort i provocador.
A l'illa hi ha, també, uns plàtans de mida gegant, ja
que tenen més de mig metre de llargada —i que els natius
mengen cuits, perquè crus no valen gran cosa— i els de
pela ben vermella, que són bons de debò.
Zanzíbar havia estat un centre important de tràfic d'es
claus. S'hi pot veure, encara, el lloc de les subhastes i una
cova molt gran —amb una font interior i una sola entra
da gairebé vertical— la qual servia com a magatzem
d'aquella pobra gent. Normalment eren els àrabs els que
venien els negres als europeus, sobretot als anglesos, per
portar-los cap a Amèrica.
Zanzíbar l'he sobrevolat quatre vegades i sempre és
interessant la vista de la immensitat dels palmerars i és
un fort contrast aterrar després a Jeda, ciutat de l'Aràbia
Saudita construïda a ple desert.
A l'anada o a la tornada de Zanzíbar, emperò, és obli
gat passar per Dar-es-Salam, capital de Tanzània. Una de
les coses interessants de la ciutat és el port de pescadors
amb les fregides de tota mena de peixos i de grosses lla
gostes i extraordinaris llagostins amb només una cassola
i un foquet allà terra mateix.
Una altra cosa que a mi em crida l'atenció són els es204

cuitors natius que hi ha al mateix port i al llarg de dues
de les carreteres d'entrada a la capital. Asseguts a la cu
neta agafen amb els peus descalços el material de vori
—altrament dit ivori o marfil— i també de banús i l'esculpeixen amb una habilitat extraordinària.
Al cap d'uns quants dies jo estava molt ambientat amb
aquella gent i a més d'un lloc em vaig posar a treballar
amb ells.
A Manyara, població que queda al costat d'un bosc molt
gran atapeït d'elefants, també em vaig posar a treballar
amb els escultors i, malgrat fer només un bony, l'endemà
el vaig veure al costat de les altres escultures per vendre.
I no crec que se'n fotessin, ja que semblava que n'esti
guessin molt cofois.
I, precisament, a peu de cuneta, treballant amb els es
cultors, va ser on vaig conèixer un noi polonès que feia
un any que estava a Dar-es-Salam fent escultures de ba
nús. Parlava amb els negres el seu idioma i semblava molt
amic d'ells. El seu problema era poder embarcar-se, jun
tament amb les seves escultures, per anar a fer una expo
sició a Estockolm, on residia habitualment, però es volia
pagar el passatge, i els ports de les escultures, treballant
al vaixell i ja feia temps que esperava una oportunitat.
Per la meva part, això d'anar a tallar escultures a Dar
es-Salam com el polonès, és una cosa que em fa set des
de temps i no desisteixo encara de fer-ho algun dia.
El més interessant de Tanzània, però, són els massai
i els parcs naturals.
Els massai, dit així per sobre, són els negres, gairebé
sempre nòmades, que van embolicats amb dos mocadors
vermells per tot vestit, voltats permanentment de mosques
i, sempre, amb la llança a la mà pel que pugui succeir.
-M'agraden aquelles llances.
Una altra característica típica d'aquesta gent són les
orelles; se les foraden pel lòbul i se les estiren fins que
els arriben a les espatlles. Aleshores s'hi donen voltes, s'hi
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fan nusos o bé s'hi posen grans arracades o fins i tot hi
arriben a portar ampolletes i capses de fusta o de llauna.
Una bona experiència amb els massai de Tanzània, va
ser aquella vegada que anàvem amb un autobús cap al
Nord. D'autobusos de natius n'hem agafat força, a llocs
diferents i exòtics del món, però aquella vegada potser va
ser la més curiosa. De Dar-es-Salam havíem d'anar a Mos
hi, al peu del nevat Kilimanjaro, la muntanya més alta
d'Àfrica i a les cinc del matí ja érem a l'autocar, ja que
sabíem que, si no aconseguíem agafar seient, aquell viat
ge podia ser mitja mort. I, efectivament, després ho và
rem poder comprovar. El trajecte era d'uns quatre-cents
quilòmetres, però durava de sol a sol i encara més. A
l'autocar, a part del conductor i el cobrador, hi anava tam
bé el col·locador —com els japonesos de Tòquio que pit
gen el trasero de les nipones per entrar al metro, perquè
hi càpiga tothom. A l'autocar cap a Moshi, però, la cosa
funcionava de manera diferent, perquè, quan ja no hi cabia
ningú més, a una ordre del cobrador, el col·locador sortia
per una finestra de davant, amb l'autocar en marxa i, arra
pat com un baboon dels del Cap de Bona Esperança per
fora d'aquell trasto, anava cap a darrera i entrava per l'úl
tima finestra. Aleshores, arrupit en forma de zeta, amb
els peus sobre el respatller dels seients i amb el clatell
estampit al sostre, anava pitjant tota la gent del passadís
cap a darrera, i vinga a posar mà allà on cabia, i vinga
arrambar tohom per desplaçar la massa uns centímetres
més enrera, i just en acabar l'operació, era quan el con
ductor parava i entrava una nova remesa de viatgers amb
tota la ració de mosques corresponent.
Mai no havia vist la gent tan atapeïda, ni una persona
amb tanta traça per anar estampint la carn humana i fer
desaparèixer el més mínim buit. Abans d'una d'aquestes
estampides va ser quan una noia massai em va donar el
seu nen perquè li aguantès jo al meu seient i no li escla
fessin. Era un negret nuet i humit, el qual, afortunada206

ment, no es va humitejar més, encara que jo vaig prendre
immediatament la precaució de passar-lo a la Tere, que
anava a la finestra. Aquell nano em va recordar Iferoua
ne, al nord del Níger, quan, una vegada, em volien vendre
un nen de deu mesos i em deien:
—Celui-ci est bon —com si fos un meló, en contra d'un
altre que, pobret, tenia diarrea. Però el bo era força barat
perquè només en demanaven l'equivalent a dues mil pes
setes. I estic segur que, si hagués regatejat, me l'haurien
deixat per menys de cent duros. Però, aquells dies, no en
trava gaire dins els meus plans comprar un negret nige
rià i, sentint-ho molt, vaig haver de refusar l'oferta.
En el mateix autocar de Tanzània, amb el negret hu
mit a la falda de la Tere, vaig tenir una altra experiència
no gaire normal. V a ser una enganxada amb un vell mas
sai. Més ben dit ell es va enganxar a mi i ja no em va deixar
anar gairebé mai més. En contra del que pensen quasi
tots els anglesos i, també, la major part dels espanyols
castellans, jo sempre he considerat que aprendre una mi
ca l'idioma del país on estic temporalment, no tan sols
és cosa de persones educades, sinó, també, de persones
intel·ligents. Així, doncs, a qualsevol país que vaig, procu
ro aprendre alguna frase de la llengua autòctona. Preci
sament un dels petits problemes que tinc ara és no poder
aprendre alguna paraula de l'idioma de la Costa d'Ivori,
perquè no en parlen un de sol, sinó més de seixanta i la
veritat és que amb tants ja no m'hi atreveixo.
A Tanzània, en canvi, com que tothom parla el suajili,
vaig voler aprendre'n quatre paraules. Sembla que no és
una llengua complicada. Les salutacions són molt compli
mentoses i llargues:
—Jambo.
—Abari.
—Mzuri.
—Asanti.
—Asanti-sana.
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—Asanti —i ja no recordo més i, a lo millor, potser
tampoc no és exactament d'aquesta manera.
Així, doncs, mentre a l'autocar de Dar-es-Salam al Ki
limanjaro, ens passava el col·locador per sobre dels caps,
jo em vaig girar i vaig saludar el vell massai que seia dar
rera meu, amb una dent sí i una no i, al final dels compli
ments, vaig ensenyar-li el mapa amb la grandiosa sabana
massai tot assenyalant-lo a ell. Ah noi! Va ser tan gran
la seva satisfacció que amb el seu braç em va rodejar el
coll i, comprimint-me la nou, ja no em va deixar anar du
rant tot el viatge, fins al cap de sis o set hores quan và
rem arribar a destí. Vaig quedar mig escanyat i ell vinga
riure amb la dent sí i la dent no a l'aire. El bon home,
encara no s'ha adonat ara que jo, en suajili, només sabia
la introducció a la conversa i res més, però les xerrades i
les rialles que vàrem fer duraren fins a l'arribada a
Moshi.
Quan m'interessa parlar amb algú, però no tenim un
idioma que coneguem tots dos, jo uso el sistema dels di
buixets que és internacional i no falla. Sobretot per fer
canvis. Dibuixant-ho queda ben clar que jo dono, per exem-
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ple, el rellotge, un bolígraf i dos dòlars i l'altre dóna un
punyal, un braçalet i tres puntes de fletxa del neolític. I
així vaig pel món quan puc, que és quan tinc diners i
temps, perquè la tercera condició per viatjar és tenir-ne
ganes i aquestes mai no m'han fallat.
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Allà a la sabana massai, el conductor de l'autocar, ata
peït com l'autocar més atapeït del món, només deixava
pujar els que estaven esperant a peu de carretera, però,
si un no era allà mateix, encara que estigués corrent a
menys de vint metres de l'autocar, ja no l'esperava i, mal
grat la lentitud amb què anava aquell trasto, més d'un va
haver d'esperar l'autocar de l'endemà. I, per a nosaltres,
millor, perquè allò era la compressió massissa a punt
d'explotar.
En una part del viatge, en la qual allò no anava tan
atapeït, vaig poder agafar llapis i bloc, sempre, però, amb
el braç del massai arrapat al coll. Els ulls els podia moure
amb força normalitat, però les mans ja no tant, així,
doncs, vaig fer un dibuixet com vaig poder. Dibuixar és
una bona distracció sempre que es tingui temps i no hi
hagi una altra cosa millor a fer. Quan la noia que jo inten
tava dibuixar es va adonar que feia de model, naturalment
va quedar-se quieta perquè estava estampida pels quatre
costats, però va fer veure que no s'havia adonat de res.
Els altres miraven girant els ulls i reien per sota del nas,
ja que gairebé, nas i ulls, era l'únic que podien moure.
De fet, quan vàrem arribar a Moshi feia ja estona que
el gran sol vermell s'havia post, i les neus del Kilimanja
ro, il·luminades per la lluna, sobresortien d'entre una co
rona de núvols. Era l'espectacle d'una meravella central,
com és el Kilimanjaro, dins un marc incomparable com
és el cel africà. Un cel net, pur, lluent i fascinant, la gran
diositat i lluminositat del qual és molt superior a la del
cel europeu. El cel africà. Per sota de l'equador, el cel afri
cà és també igualment atraient, però no és tan familiar,
ja que les constel·lacions són sempre unes altres. Fins i
tot de dia, un europeu va sempre desorientat respecte cap
on tira el sol i a on paren el nord i el sud. Naturalment,
a l'hemisferi sud, les cases orientades al sol han de mirar al
nord. En fi, en aquest aspecte és ben bé com si esti
guessin cap per avall.
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Una zona bonica del nord de Tanzània és el parc Ma
nyara al peu d'un immens llac i és important i atractiu,
més que més, per la gran quantitat d'elefants que té.
—¿Està tancat d'alguna manera aquest terreny perquè
els elefants no marxin? —vaig preguntar jo a un nadiu
i ell em va respondre:
—Marxar? ¿On vols que vagin que estiguin millor que
aquí?
I era ben veritat. La seva zona quedava limitada pel
llac, un parell de pobles, una carretera i l'estepa massai,
i els elefants no tenien cap ganes de marxar d'allà. Ara
bé, n'hi havia tants, que en alguns llocs havien de prote
gir la pela dels troncs d'alguns arbres perquè no se la men
gessin, arrencant-la per baix i estirant-la fins a la copa.
Els elefants són així.
—Em jugaria un pinyó, que el que corria amb corbata
i potes d'elefant ja deu haver plegat.
—I jo no plego, però, ara, ja no sé on paro!
—De parar, res, eh! No paris i tira endavant!
Al començament de la cursa, encara que lent, he anat
tal com havia previst, però, ara, tots els números que ha
via fet sobre les possibilitats de temps de pas per a cada
quilòmetre, ja no em serveixen de res. Tot se n'ha anat
en orri. Em sembla que em passarà com a Aquil·les i la
tortuga que, com que la tortuga va sortir a la carrera amb
avantatge, quan Aquil·les arribava al lloc on havia estat
un moment abans la tortuga, aquesta ja era una mica més
endavant i Aquil·les mai no la podia atrapar. Cada vegada
corro més a poc a poc i, per tant, el meu moviment pot
convertir-se en una equació que no tendeixi a la meta,
sinó a només uns metres abans.
—Quan només em faltin uns metres, ni que sigui a ròs
sec, ja et dic que acabo.
Qui sap què donaria jo ara, i després als últims me
tres, per poder córrer com algunes vegades he corregut.
Per exemple —encara que sigui anant una mica lluny—
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com corríem la Tere i jo aquella vegada sortint, cames
ajudeu-me, d'un poblat massai, a prop dels elefants de
Manyara, davant l'actitud més aviat d'atac del natiu
emprenyat!
Havíem anat a aquell poblat perquè a mi em feia grà
cia una llança massai. Les llances massai tenen la parti
cularitat de tenir una fulla de ferro molt llarga i, per fer
balanç, tenen la cua també de ferro. Són unes llances molt
pesades i fermes.
—I les llances de la mala llet dels negres del Zambeze?
em pregunto a mi mateix, encara que, ben mirat, no caldria dir-ho perquè fins ara no he fet altra cosa que parlar
amb mi.
—Sí, allò va ser interessant també, però ara ho deixo
de banda.
A Tanzània jo volia una llança massai i, malgrat haver
n'hi alguna a una botiga d'Arusha, jo la volia més viva i
acabada de fer servir, dins la panxa d'algun cérvol o al
gun nyu.
—Mira que són desgarbats els nyus, eh!
—Sí.
Resulta que, el dia abans d'aquelles corredisses que
deia, sortint d'un poblat massai, havíem anat al cràter d'un
volcà extingit, l'Empacai era, que quedava situat a la quin
ta forca dels llocs més o menys —però sobretot molt poc—
transitats, del nord de Tanzània. Ens acompanyava un na
diu amb fusell a les mans pel que pogués passar, i ens
vàrem trobar amb dos massais, esplèndids ells, sense mos
ques, nets i mudats amb els dos mocadors vermells nous
i brillants, amb la cara tota pintada amb filigranes de co
lors i amb les corresponents llances lluents i afilades a
les mans a punt de fer-les servir. Jo els les volia comprar,
però s'hi varen negar rotundament, perquè anaven a una
festa a quàranta quilòmetres lluny —gairebè una Marató—
i les necessitaven, tant per si tenien algun contratemps
pel camí com per a les danses de la festa. O sigui que em
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vaig quedar amb les ganes de posseir aquelles llances i,
per tant, dos dies després, vàrem anar a un poblat mas
sai, per veure si en podíem aconseguir d'altres.
Aquests poblats, com molts dels de l'Àfrica, consistei
xen en un grup de cabanes per a ús d'un clan o d'una fa
mília molt nombrosa i, aquella vegada allà hi eren tots
reunits. Després de laborioses discussions amb el cap de
tota aquella gent i amb cada un dels propietaris dels ob
jectes que jo volia adquirir, ja tenia la llança i, a més a
més, unes arracades típiques de coure i de disseny per
fecte a l'estil massai quan, en acostar-me a la porta d'una
de les cabanes, un dels homes de la família s'abalança con
tra nosaltres amb la llança horitzontal i jo i la Tere, sense
fer cap pregunta, cames per què us volem, ajudeu-nos!
Malgrat tenir jo també una llança a les mans, ens va sem
blar més prudent la fugida que altra cosa i la veritat és
que ens vàrem quedar amb les ganes de saber què hi ha
via a la cabana, però no ens hi vàrem quedar per esbrinar
ho. Allò sí que era córrer! Diuen que els massai ja no són
els guerrers que eren, però no crec que els costés gaire
de tornar-hi, perquè n'hi ha molts d'ells que són de pro
nòstic. Quan ens varen veure solament l'esquena, aquella
gent es varen calmar i, com sempre, no va passar res.
A diferència de la Tere, jo no m'he trobat mai amb un
ganivet al coll, però, d'altra banda, aquest no era el pri
mer cop que em trobava amb alguna eina afilada amb di
recció a la panxa. Una vegada anàvem costa de Iugoslàvia
avall, direcció a Grècia i, per no donar tota la volta a Al
bània, ens vàrem acostar a la frontera. Conec molt poca
gent que hagi estat a Albània i, encara que no passi mai
res, aquella vegada volíem veure el que passava. I el que
va passar va ser que només d'arribada ens varen apuntar
les baionetes al llombrígol i sense cap mena de discussió
especial vàrem haver de donar mitja volta i anar marxant.
—¿Què havíem de fer, doncs, si aquella gent ens vo
lien punxar la panxa amb un punxó?
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Aquella vegada a Albània, per això, no va ser tan vio
lenta com amb els massai a Tanzània i no vàrem haver
de sortir per cames ajudeu-me, sinó tot xano-xano —que
lliga amb els xinesos, com els albanesos—, encara que, de
fet, la situació tampoc no estava per orgues.
En fi, tan amical i simpàtic que havia estat el massai
de la dent sí i la dent no que em va agafar pel coll en aquell
autocar atapeït anant cap allà dalt, i tan susceptibles i
agressius que varen ser aquells altres. Quan penso, però,
en aquella pujada cap al nord de Tanzània i en aquell auto
car a compressió, encara em sembla que tinc la nou del
coll comprimida pel braç d'aquell massai amable i rialler.

LES CORREDISSES PER ANTSIRABÉ
U na altra vegada, també recordo que en el tren de
Tana, anàvem cap al sud en direcció a Antsirabé i, aquell
tren, sense tenir el col·locador oficial, gairebé anava tan
ple com l'autocar de massais del nord de Tanzània.
Al tren d'Antsirabé, a la Tere i a mi, ens varen tenir
una certa atenció, per ser estrangers, i al lloc de dos no
més anàvem sis, però als altres llocs era impossible comp
tar els que hi havia i, fins i tot, gairebé era impossible
distingir a quin cap corresponia cada braç i cada cama
d'aquell garbuix humà comprimit. És evident que viatjar
d'aquesta manera és una mica feixuc, però com a contra
partida té que és instructiu i alliçonador i divertit i econòmic.
I en aquell tren, encara que mig ensardinats, al final
vàrem arribar a l'estació d'Antsirabé on esperaven munts
de cooli amb el seu carretó que ells en diuen pouse pouse,
o sigui empeny-empeny, i en vàrem agafar un.
Aquell malganxe escanyolit corrent com una mula da
vant nostre, ens arrossegava tots dos. Allà sobre s'hi ana
va molt bé, però jo, de seguida, m'hi vaig trobar una mica
incòmode i, per tant, al cap d'una estona era jo qui con-
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duïa aquell trasto, amb la Tere a dalt. Per mi va ser una
nova experiència i ben poca gent pot dir que ha corregut
per Antsirabé, Madagascar, arrossegant unà tartaneta. En
aquella època jo no estava tan entrenat com ara i el natiu
em guanyava fins i tot portant ell el carretó i jo corrent
sol al costat. M'agradaria tornar-ho a provar ara, perquè
gairebé estic segur que jo correria més que ell amb el car
retó o sense, malgrat la diferència d'edat i que córrer és
la seva professió i no la meva, però ara jo vaig força ben
entrenat —o almenys m'ho semblava abans de començar—
així, com puc, vaig fent via i quilòmetres d'aquesta
meva Marató.
Al final, a Antsirabé, vàrem fer cap a casa de Monsieur
Joseph, Lapidaire. Tenia unes pedres semi precioses talla
des d'unes brillantors i unes mides de meravella. I allà
va ser on vaig aprendre un dels mètodes per saber si una
pedra és autèntica, o bé és sintètica o d'imitació, a casa
d'un lapidari. Més o menys va anar així:
A mi m'interessen molt els minerals en brut i no tant
les pedres tallades, així, doncs, vaig exposar a Monsieur
Joseph, Lapidaire, que volia comprar-li les pedres en brut,
abans de tallar. Però Monsieur Joseph, Lapidaire, només
cançonejava i feia el ronsa i, de pedres en brut, no n'en
senyava ni una. Al final, vaig insistir tant, que em va por
tar unes pedretes naturals tan remenudes que gairebé ni
s'endevinava on eren.
Per tant, el mètode que vaig aprendre va ser que si un
lapidari no té material en brut, el material tallat és sintè
tic i, segurament, fet a Alemanya. No falla.
A Antsirabé hi ha, també, una llegenda d'una espècie
de Montescos i Capulettos. Resulta que la Julieta, a qui
no volien deixar casar amb un Romeu malgaix, es va tirar
a un llac de dins un volcà extingit —el llac Tritiva es diu—
el noi es va asseure al lloc d'on va saltar la noia i allí
es va deixar morir d'inanició. Ara hom pot veure un ar
bre que va néixer on va morir el noi, i que té unes arrels
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que es fiquen dins l'aigua i diuen que arriben fins on va
anar a parar la desgraciada noia. Està bé.
El que no vàrem poder veure, per aquells indrets de
Madagascar, va ser cap «Festa dels Morts» ja que, segons
sembla, només les fan ja a la muntanya i és difícil
d'assistir-hi. La «Festa dels Morts» consisteix a desenter
rar el familiar estimat —mentre els ossos no hagin mar
xat cada un per la seva banda perquè la pell apergamina
da encara els aguanta junts— i, a coll, ajagut, més que
assegut, sobre una cadira, el passegen amunt i avall entre
gran alegria i xerinola. La veritat és que deu ser una cosa
força macabra, però, ben mirat, val més agafar-s'ho així.
De tornada a Tana —amb el tren menys atapeït que
quan hi anàrem— em va interessar força, per exemple,
visitar les altes cases d'una sola cambra dels reis consorts
de Madagascar i veure que, a la seva època, dormien amb
el llit a un metre sota teulada i amb unes llargues potes
que l'alçaven fins a cinc metres de terra. Aquestes coses
tenen interès per a mi i poder enfilar-me cap dalt d'aquells
llits encara més.
Una altra cosa que me va cridar l'atenció, encara que
no ens va venir de gust de tastar, va ser aquell menjar
que hi havia en un cabàs en un mercat i que semblava
una espècie d'ametlles garrapinyades, però que, en mirar
ho més de prop, resultaven ser llagostos fregits i empa
lats. A mi sempre m'ha agradat tastar la manduca típica
del lloc on sóc i que menja la gent que tinc al costat, com,
per exemple, carn de balena a Noruega, pèsols crus a Fin
làndia, o peix també cru al Japó, i figues bordes bullides
amb carn de dromedari al Marroc, albergínies amb iogurt
a Turquia, canya de sucre a Guame i altres llocs, impala
assecat a Namíbia i els plàtans de mig metre a Zanzíbar,
però, noi, allò dels llagostos malganxes fregits, amb ales
i tot i potes de serreta, de debò que no em va venir de
cara, i estic ben segur que deuen ser més bons, més sans
i més alimentosos que aquestes porqueries adulterades,
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fraudulentes, congelades, potinejades i tan civilitzades que
mengem aquí.
Una de les coses que tampoc no m'agrada menjar són
els animals amb ulls, per exemple segons quins peixos i
crustacis. I sobretot les angules. Les angules són bones,
però aquell munt d'ulls que et miren, mentre te les portes
a la boca, a mi em posa nerviós. Una vegada, per això,
em varen donar angules embolicades amb salmó i, com
que no em miraven, me les vaig menjar ben de gust.

KARIANGUE
També va ser bona l'anada a Kariangue, on vaig obte
nir les llances de la mala llet. Era a Zimbabwe, quan en
cara es deia Rhodèsia. La discriminació no era tan forta
com a Sud-àfrica però Déu n'hi do. El nom de Zimbabwe
ve d'un lloc, al centre-sud del país, on es troben unes es
tranyes construccions de pedra, d'època indefinida i, és
ben veritat que no resulta cosa normal trobar construc
cions antigues a l'Àfrica, fora d'Egipte i d'Etiòpia, és clar.
Una de les coses més interessants de Zimbabwe són
les cascades Victòria. Són a una plana immensa i, arribant
hi de dia, des de molt lluny hom veu un fum al mig de
la selva. És l'escuma que escup amunt la cascada. I quan
· s'hi arriba de nit envoltats pel soroll de l'aigua, que es
fa sentir de molt lluny, es van descobrint al mig del bosc,
i a pocs metres de la carretera, els nombrosos focs de les
famílies i tribus que viuen per allà escampades. Fa temps,
els nadius ni tan sols no s'hi acostaven, a les cascades,
de por que els feia aquella boca de l'infern braolant.
Quan vaig ser allà, feia poc que havia visitat les casca
des del Niàgara i, la veritat és que, fer quilòmetres per
v�ure les Victòria no em seduïa gaire, però noi, quan hi
vaig ser, ràpidament i de manera radical, vaig canviar
d'opinió.
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El primer dia hi vàrem anar quan ja era fosca nit, i
no ens vàrem fer gaire càrrec del que podia ser allò, però
intuíem que havia de ser un espectacle grandiós i fora del
normal. I, l'endemà, en poder contemplar aquell precipici
d'aigua amb tota la seva magnificència vàrem quedar del
tot corpresos.
El riu Zambezi és d'una amplada extraordinària —més
d'un quilòmetre i mig— i va venint de lluny pla i tranquil.
Per aquella superfície en calma hi pots anar, amb un pe
tit vaixell, i poc s'ho pensen aquelles aigües els que els
espera uns metres més avall, perquè en arribar a la cas
cada, la terra es beu el riu com la bústia engoleix una car
ta, i les aigües escumejants es precipiten a un fons indefi
nit però profundament llunyà. I tot això al mig d'una mu
llena integral, amb munts d'arcs de Sant Martí i un soroll
de boigs. I quan ets allà t'adones que, per contemplar
aquell espectacle, val la pena de fer tots els quilòmetres
del món i més, perquè les cascades Victòria són grandio
ses i fantàstiques i, a més, són també variades, perquè can
vien totalment segons el punt de vista que s'agafi i segons
la llum i l'hora del dia, i hom no es cansa mai de con
templar-les i sempre les recorda amb admiració.
Després del gran salt, un cop ha caigut, per dir-ho d'al
guna manera, tota l'aigua dins aquell trencament basàl
tic, el riu, ja més tranquil, continua avall encaixat pro
fundament dins un esvoranc de només trenta metres
d'amplada.
I va ser precisament en aquest lloc, un dels dies que
hi fórem nosaltres, on els cafres —els quals són realment
cafres, sense ànims d'insultar, encara que, en aquell cas
varen ser cafres de nom i de fets—, els cafres, doncs, des
de Zàmbia, a l'altre costat del riu, es varen carregar dues
canadenques que passejaven prop d'on érem nosaltres.
Aquelles noies estaven tranquil·lament per allà i, sense més
ni més, varen disparar contra elles i les varen matar. I,
jo que dic que no passa mai res, aquella vegada sí que
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va passar per a aquelles dues pobres noies canadenques.
Després, de les cascades Victòria vàrem anar a Karian
gue, un poble deixat anar de la mà de Dèu, malgrat haver
hi una missió d'espanyols. Allò era a la quinta forca i nos
altres ens hi anàvem acostant amb un cotxe, a estones so
bre rocs i a estones —quan els pendents de la pista eren
gairebé insuperables— sobre dues cintes de formigó d'un
parell de pams, una per a les rodes de la dreta del cotxe i
l'altra per a les de l'esquerra.
Quan acabàvem de deixar la pista principal, paral·lela
al riu Zambezi, ens varen parar els gendarmes amb un
caçapapallones. Naturalment no és que ens cacessin amb
l'artefacte, o giny, sinó que el portaven a la mà.
—Però, ¿què fan aquesta gent amb un caçapapallones
al mig de la carretera? —ens preguntàvem nosaltres. I la
resposta era allà en aquell rètol:
«CONTROL SANITARI.
MOSCA TSE-TSE. »
O sigui que allò no era un caçapapallones, sinó un
caçamosques. I els gendarmes varen revisar el cotxe i en
varen trobar unes quantes de mortes a dins.
—Ostres tu! Tot allò no eren simples mosques, sinó
tse-tses! —I nosaltres havíem lluitat a bufetades per treu
re'ns-les de sobre i de dins el cotxe i els gendarmes esta
ven arreplegant les restes de la lluita.
Però, la veritat és que, per agafar la malaltia de la son,
no n'hi ha prou amb una picada de tse-tse, ja que sembla
que ha de produir-se la picada d'una mosca infectada i
a sobre, com aquell qui diu, s'hi ha de pixar la més ban
darra. Potser no sigui així exactament, però vaja, pel que
diuen la gent que ho saben és difícil agafar el son. D'aquell
control, vàrem tirar avant, després de mullar totes les ro
des amb desinfectant, i vàrem fer cap a la missió de Ka
riangue.
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Va ser bona la visita. El primer que ens va preguntar
el missioner va ser vejam si érem caçadors. I com que ni
jo ni la Tere, ni l'altra parella amb la qual anàvem, ho
érem:
—Llàstima —va dir-nos—, si ho fóssiu, tota la missió
estaria de festa, perquè sortiríem a caçar alguna gasela
o un spring bok i faríem el gran banquet, tant a l'escola
com a l'hospital. Ell tenia escopeta, però es veu que no
tenia punteria i no tocava Àfrica i si, per casualitat, queia
per allà un caçador, amb una mica més de punteria que
ells, tothom ho celebrava.
A falta de cacera a la missió, quan n'hi havia, feien un
tec amb anques de granota, cosa que a aquells negres els
fa un gran fàstic. I, per la mateixa raó, tampoc no men
gen ous. Ells prefereixen els llagostos, no sé si crus o fre
gits com a Tana, però, això sí, barrejats amb uns quants
cucs.
Quan vàrem arribar allà, feia dos dies que els joves
estaven de xerinola eròtica a la muntanya.
—No és convenient anar-hi! -ens van dir.
—Llàstima! —vàrem pensar nosaltres.
I, en comptes d'anar a la gresca eròtica, vàrem anar
a veure un enterrament a un dels petits poblats.
—Quin canvi de pla!
—Sí
L'enterrament era d'un nen, i aquest és un fet que allà
es produeix amb una molta freqüència, atès que es mo
ren com mosques. No sé si com les tse-tses. La tomba era
només un petit munt de terra que acabaven de posar so
bre el clot on hi havia el nen mort, i dos guerrers del po
blat hi ballaven a sobre. Quan hi vàrem arribar nosaltres,
els dos guerrers, que ens havien vist de lluny mentre ens
hi acostàvem a peu, deien al nen que no ens tingués por,
perquè érem amics, ja que anàvem amb el Father Josef,
cl missioner.
En un racó, al costat d'una de les cabanes, unes dones
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ploraven amb grans crits, mentre anava arri
bant gent d'altres poblats i feien ofrenes a
l'àvia materna del nen mort.
Els qui dansen, en un moment donat, paren i, agafant una cabra, la degollen sobre
la tomba del nen i la sang cau sobre la ter
ra. I això ho repeteixen amb dues cabres més
a fi d'espantar els mals esperits.
Aleshores, les dones expliquen la vida que
havia tingut el nen i les seves gràcies, men
tre el missioner ens ho va traduint à nosal
tres, ja que aquella gent parlen amb llengua
Tonga i no hi ha qui l'entengui, si no és des
prés d'uns quants anys de pràctica. El mis
sioner ens continua explicant que al vespre
la mare, totalment despullada, confessa els
seus pecats, mentre li lliguen els pits com
a càstig per no haver sabut alimentar bé el
seu fill.
I els dos guerrers continuaven ballant so
bre la tomba. A mi em va cridar molt l'aten
ció la fulla de les llances que brandejaven
i se'm va ficar al cap de canviar-ne una per
un ganivet automàtic que portava jo. Aque
lles llances consisteixen en un pal a l'extrem
del qual hi ha la punta metàl·lica treballada
com l'espina d'un peix, però amb unes pues
curtes i cargolades.
—Són ben bé les llances de la mala llet.
El missioner, va dir-me que un guerrer,
abans de morir, li va deixar en heretatge una
col·lecció d'aquelles llances i que, segura
ment, aquell guerrer estaria content si me
les donava a mi, ja que veia que em feien
tanta il·lusió. Són unes llances amb tan mala
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bava que només agafar-les amb les mans fan esgarrifar
i a casa les tinc, allà a l'entrada.
Una altra de les particularitats d'aquell enterrament
del nen era que moltes dones fumaven amb pipes d'aigua.
Algunes, amb un nano a l'esquena i un altre al pit, encara
els quedava esma d'anar d'aquí d'allà portant a les mans
la gran carbassa-pipa. Aquesta és foradada per una espè
cie de galet de canya l'extrem del qual queda dintre l'aigua
que conté la carbassa i, per fora, aguanta un petit cen
drer de terrissa on hi cremen el tabac. Xuclant per l'ex
trem de la carbassa el fum passa per la canya i, a través
de l'aigua, amb un soroll de bombolleig estrany, és em
passat per les gorges dels munts de negres fumadores. Si
un es fiés només del soroll diria que allò era un laborato
ri d'alquímia i no un poblat africà al costat del riu Zam
bezi, en un dia d'enterrament d'un nen. I n'hi havia a
munts de dones fumant, que havien vingut dels pobles
veïns i, tenint en compte que hi pot havèr homes que te
nen vuit o deu dones, allò era un guirigall de dones i de
bombolleig.

Cada família forma un poblat on hi ha una cabana per
a cada dona —ja que tot i estan molt ben avingudes sem
bla que viuen i dormen millor separades— hi ha també
dues cabanes més per als nens i per a les nenes i una al
tra per a les noies, així com també un tancat per a les
cabres. L'home, malgrat tenir la seva barraca privada, va
vivint una setmana a la cabana de cada dona. L'amo
d'aquests petits poblats que vàrem visitar, tenia disset
dones.
El missioner es preguntava com podia fer entendre,
als seus superiors europeus, el problema que representa
ria la monogàmia en un lloc on hi ha només un home per
cada quatre, cinc o sis dones. Hi ha altres llocs de l'Àfrica
on la proporció entre homes i dones és al revés i alesho
res la feina és per als homes per casar-se i han de posar
tot el seu atractiu i el seu enginy per aconseguir-ho. Des
de lluny sembla que entre aquestes zones tan desequili
brades podrien fer intercanvis, encara que, evidentment,
no és assumpte meu.
Però aquell dia, que era el primer dels tres que duren
els enterraments, tothom va fer cap al dol i els poblats
veïns quedaren deserts d'homes i dones i el nen de dos
anys va quedar sota un pilot de terra amaçonada per les
danses dels guerrers i la sang de les cabres, entre els crits
d'unes dones i les fumades de les altres.
El missioner ens va explicar que aquelles dones fuma
dores li deien repetidament que no podia ser feliç sense
família i que, si volia, podien fer un nen junts.
—És que deuen anar una mica famèliques, eh? Tanta
dona i tan poc home!
—Segurament, però, en realitat, la temptació no ve per
aquí —sentenciava el missioner tot rient.
I era ben veritat que aquelles dones no feien venir cap
mena de temptació, ni de mal pensament. Algunes d'elles;
per exemple, anaven amb els pits subjectats amb el cintu
ró, o a dintre el drap embolicat a la cintura, perquè no
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anessin tan pengim-penjam i tenien molt interès a saber
com s'ho aguantaven les blanques i, una mica més, des
pullen la Tere i l'altra noia que anava amb nosaltres.
De fet, emperò, només vàrem poder veure les dones
casades i ens vàrem quedar sense saber com eren les noies
solteres, perquè, tots els dies que fórem allà nosaltres, els
joves no varen baixar de 1a muntanya distrets com esta
ven amb les seves xerinoles eròtica-sexuals. Però, la veri
tat és que tampoc no ens va quedar gaire curiositat per
saber quin aspecte tenien, ja que, entre altres coses, totes
aquelles noies van sense les dents de davant perquè els
les trenquen expressament. I no vàrem poder assabentar
nos del tot de si els les trencaven perquè són molt apas
sionades i mosseguen tot el que se'ls posa al davant, o per
què, des de temps antic, les tribus veïnes les segrestaven
—es veu que la desproporció numèrica entre mascles i fe
melles es dóna molt per aquells indrets— i sembla que,
amb les dents trencades, ja no feien tanta gràcia als veïns
i les van deixar tranquil·les.
Tot i així, malgrat anar sense les dents de davant, aque
lles dones conserven els queixals amb els quals, les ve
lles, masteguen el mill per fer la cervesa. És una cervesa
blanca, com la de l'Alt Volta, amb un gust impossible de
descriure, però que no està malament. Ni malament no
m'aniria ara mitja carbassa d'aquella cervesa, gorja avall,
malgrat fos producte de les mastegades d'aquelles dones,
perquè aquest córrer i continuar corrent està acabant amb
la meva resistència i amb tot jo sencer.
Alguns, encara que són molt pocs; creuen que això
d'una Marató és posar-se a córrer i, quan s'arriba, ja està.
—Si ho poden fer persones de més de seixanta anys!
—diuen.
De fet, encara que els que pensen així siguin pocs, aquí
els voldria veure i veurien ells el pa que s'hi dóna, perquè
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després d'estar entrenant durant mesos i d'haver fet cur
ses més curtes, hom creu que està en forma i es llança
a la Marató; el començament és fàcil, alegre i engresca
dor, però, noi, ara als trenta-cinc quilòmetres ja són fi
gues d'un altre paner!
—I, més o menys, un deu per cent plegaran o ja han
plegat!
Arriba un moment que és com si estiguessis ficat dins
arenes movedisses, com si fossis un clau i, amb una maça,
et donessin cops al cap, i et clavessin a terra, és com si
a l'esquena portessis un burro mort que pesés com un
burro mort.
—Apa, noi, que si continues així seràs un del deu per
cent i no acabaràs!
—És ben veritat. Vinga, espolsa't el burro mort de l'es
quena i dels peus i dels cabells i de les ungles i continua!
Continua que _només falten uns set quilòmetres llargs!
—Només falten, o encara falten?
—Només, home, només! Només set!
Ni jo mateix no em crec el que em replico.
—Apa, Carles! —sento que em criden .de no sé on,
però ni tan sols tinc esma de contestar, ni em giro per
veure qui és. Girant-me ara, tan fotut com vaig, em po
dria fotre de lloros; per tant, no dic res i vaig tirant. Ai!
Quan tampoc no vaig dir res, però, en canvi, em vaig pa
rar va ser aquella vegada amb els lloros, després d'ex
clamar:
—Calleu!
Anàvem per una pista, tornant de Kariangue, prop de
la localitat de Zimbabwe —la localitat que va donar nom
a l'Estat— quan un brogit, sord i compacte, va anar supe
rant ràpidament el soroll de la furgoneta Volswagen que
conduïa. Vaig parar el motor i vàrem treure el cap per
la finestra. La llum solar gairebé havia desaparegut per
què un núvol de lloros passava per sobre nostre, amb una
xerrameca de boigs. Els lloros eren a milers i tots enrao227

naven alhora. Entre nosaltres no ens podíem sentir de
tant que cridaven ells. El terrabastall que feien era insò
lit i aclaparador i, quan va desaparèixer el núvol de llo
ros i va tornar a sortir el sol, el brogit va durar encara
força estona i a nosaltres se'ns va encomanar la cridòria
com si forméssim part del núvol.
—Quina diferència entre aquella vegada i ara, perquè
ara ni tan sols no podria articular paraula.
I el record d'aquell núvol de lloros em porten a la me
mòria les fletxes de l'exèrcit d'en Darius, rei de Pèrsia,
que igualment tapaven el sol i, ves per on, va ser també
un Darius el derrotat pels grecs a Marató, quaranta-nou
anys abans de Crist.
En Filípides passa com un llampec per la meva imagi
nació.
—I va caure mort! Va anar corrent des de Marató a
Atenes per anunciar la victòria grega sobre l'exèrcit de
Darius i va caure mort! Va donar la bona nova: Atenencs!
Victòria!
—I va caure mort!
—Va, noi, deixa't de cabòries, de morts i de lloros, i
corre! Corre! L'entrenament que portes —més de cinc
cents quilòmetres en dos mesos— no és gran cosa però
és suficient. Calma i tira endavant, malgrat en Filípides
mort i malgrat que et sembli que ja no tinguis cames.
-Sí, perquè, de moment, he passat el quilòmetre
trenta-cinc i per a mi és tot un récord, ja que mai no ha
via corregut tant. I, a la millor, em surto de la prova sen
se saber què és això d'ensopegar amb la paret. Jo havia
pensat que a hores d'ara notaria els peus de plom i esta
ria anant a una marxa amb una lentitud com de tenir les
amígdales als pulmons i l'engonal esquerre al genoll dret
i l'estómac al lloc del fetge, i potser em passa tot això,
encara que no me n'adono, perquè ja no m'adono de res i no
sé, ni tan sols, si vaig amb el meu cos o amb el d'un altre.
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El que noto més són les costelles de sota de tot, que
les sento com si fossin un xilòfon, frenèticament colpit.
Però colpit amb una destral. Es una sensació semblant
a aquella d'anar a cinquanta per hora sobre el terra arris
sat del desert, quan et sents el cervell matxucat i espre
mut pels sotracs. I, que pugui passar això, en una Mara
tó, no ho posen els llibres ni m'ho havia explicat ningú
abans.
Si els entrenaments són sacrificats, veig que els últims
quilòmetres de la cursa ho són encara més i, fins i tot,
poden ser dolorosos.
Ara m'adono i penso que per una persona que no esti
gui ficada dins un corredor de fons podria semblar, àd
huc, que això és llepar el masoquisme, però aquesta és
una idea totalment equivocada perquè, després d'una pro
va de fons, hom es troba tan extraordinàriament bé i re
laxa t i amb empenta, fins en els aspectes més insospitats,
que només pot saber-ho qui s'hi ha trobat. Això pot ser
semblant al patiment d'un escalador d'altes muntanyes,
abans de vèncer el cim. I, a més de ser un desafiament
sa, educa la voluntat per a empreses més importants.
—Sí, però si aquest mal sota costelles em dura, m'obli
garà a plegar. Ves quina broma! Arribar on he arribat per
acabar sense acabar!
Diuen que els maratonians bons han d'oblidar la Ma
rató anterior per començar a mentalitzar-se per una altra
i, així, s'hi passen mesos i només en fan dues o tres l'any.
Jo, com que no sóc bo, per ara no em fa res pensar en
una altra Marató. Ja veurem, però, d'aquí a uns quilòme
tres més perquè la paret encara es pot presentar davant
meu. Només em faltaria això! A una Marató a la qual podria anar és a la d'Estocolm a veure si m'animaven com
vàrem veure que feien l'any passat.
Ja fa molta estona que poso els peus malament a ter
ra, recolzant massa els talons i això ara ja no té remei,
ja no ho puc canviar, però, en canvi, en el que sí que em
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puc fixar, és en el moviment d'espatlles i braços, cosa que
ajuda a moure bé tot el cos.
A part d'això dels peus i de les costelles i que no puc
respirar bé —perquè al nas continua mig tapat—, a part
d'això i de moltes altres dificultats, pel que fa a la resta
vaig tirant, que ja és molt. Ara torno a creure que tinc
possibilitats d'acabar i això m'aguanta perquè, per gust
instantani, en aquest mateix moment ho deixaria. Les ga
nes d'abandonar les tinc totes, però haig de continuar i
seré molt poca cosa davant meu si no continuo i acabo.
Això és així.
—És clar, home! Si no acabessis no et podries mirar
mai més a la cara ... o al mirall! De moment, arregla't els
pantalons, l'eslip i la samarreta i pensa que t'avien els gos
sos. Apa!
La samarreta s'enganxa i s'enfila pertot arreu i, mal
grat la vaselina que m'he posat abans de sortir, se m'en
ceta la pell a més d'un punt.
—El parc de la Ciutadella! Em falten pocs qüilòme
tres! Una vegada, ja fa molt temps, vaig dormir en un banc
d'un parc. No d'aquest sinó d'un altre. Va ser la primera
vegada que vaig anar a Londres. Fa molt temps d'això .
Però aquella vegada no vaig dormir a sobre el banc com
és normal —embolicat amb papers de diari—, sinó que
vaig dormir a sota, perquè era més acollidor. Vaig sortir
de Roma amb un avió, solament per a estudiants, i sense
saber on em ficava perquè, aquell aparell ple de pedaços,
movia les ales com un colom, zim-zam, amunt i avall, molt
suaument. Com que en aquella època encara no sabia que
no passa mai res, mirant per la finestra de l'avió cavil·la
va que, amb aquell moviment d'ales, ens podia passar al
guna cosa, i no bona precisament, a tots els que anàvem
dins. Però no, aquella vegada tampoc no va passar res i
l'avió amb les seves ales, mòbils i apedaçades, va aterrar
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a l'aeroport de Londres a mitjanit. En arribar a la ciutat
ja eren prop de les tres de la matinada i vaig demanar
a dos hotels, l'un darrera l'altre, habitació per dormir, però
davant el preu que volien cobrar-me i que la meva cartera
d'estudiant no hauria aguantat, vaig pensar que, malgrat
estar mort de son, aviat sortiria el sol i que saltar la tan
ca d'aquell parc i dormir en un banc, encara que una
mica incòmode, era molt més econòmic que anar a un
hotel. I la cara que va fer aquella senyora quan, al matí,
en treure el cap per la finestra va veure com jo em lleva
va, sortint de sota el banc del parc londinenc tot espolsant
me la gavardina!
Aquella vegada, al cap de quatre dies, ja vaig trobar
feina al guarda-roba d'aquella boîte.
Era una boîte de jueus i gairebé totes les noies anaven
amb l'estrella de David al coll. Recordo que, el primer dia,
em vaig fer tal embolic amb l'ordre dels abrics del guarda
roba, que va haver de venir el manager, o sigui el gerent,
a ajudar-me. Els altres dies tot va anar com una seda. Al
final de la primera setmana, en adonar-se el gerent que
· no els havia roba t ni un xíling, em va donar una bona re
compensa i, amb el sou i les propines, treballant de vuit
a dotze de la nit, només tres dies la setmana, em pagava
l'estada a Londres.
Allà va ser l'únic lloc públic on he rentat plats. Així
com, un any abans, quan vaig treballar al bar dels magat
zems de Colònia, de cap manera varen permetre'm que
netegés res del mostrador, a la boîte dels jueus un dia em
varen dir:
—Ara deixa el guarda-roba i vés al bar a rentar plats.
Com que la resposta va ser que no volia rentar res,
van assenyalar-me el bar a rentar o la porta, i em varen
deixar triar. Jo, naturalment, vaig optar per rentar copes.
De plats n'hi havia pocs.
D'això, emperò, ja fa molts anys.
Al final, amb alguna lliura que encara em quedava, vaig
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donar tota la volta a la Gran Bretanya fent autostop. Dis
posava només d'una setmana i la vaig aprofitar bé. Em
varen recollir de la cuneta tota classe de conductors tant
de turismes com de camions i, fins i tot, vaig anar amb
un sidecar carrossa t amb tapadora un dia que plovia. Allà
dins em sentia com una cloïssa entre les seves valves
tancades.
Són uns grans països els de la Gran Bretanya. Són paï
sos de gent educada i correcta, amb excepcions notables
—i a vegades desconcertants i destructives—, però el ni
vell mitjà és molt elevat. Fins i tot els ocells són diferents
allà. Recordo una vegada, que estava admirant un dels
llacs de la regió dels llacs i va venir a saludar-me un par
dal i, estant jo mig assegut amb les cames estirades i els
peus mirant amunt, se'm va parar a la punta de la sabata.
Inaudit!
Pardals a part, a més de les excepcions respecte a la
bona educació de la gent, també n'hi ha d'altres d'insòli
tes, perquè, per exemple, a la Gran Bretanya hi ha algu
nes de les pensions més ronyoses del món, amb aquella
ronya urbana tan i tan desagradable i, quant a llocs es
tranys que he estat, potser s'emporta la palma la residèn
cia londinenca on vàrem anar a parar aquella altra vega
da la Tere i jo i dos nebots que portàvem a viatjar.
D'entrada, ens va sortir un home tatuat de cintura en
amunt —en avall no ho sé com anava— i en pujar les es
cales i arribar al primer pis, van sortir arran del replà
vora els nostres peus, els ulls d'un element que, passant
pel forat d'escala, tenia els peus a baix al vestíbul. Ostres,
el paio! Pel cap baix feia dos metres seixanta. Va ser enca
ra més impressionant que quan, al càmping de Kíev, gai
rebé ens vàrem topar amb en Tkatxenco, pivot de l'equip
de basquet soviètic amb els seus dos metres divuit centí
metres. Però els ulls sortint arran de replà d'aquella casa
de Londres era una cosa més sorprenent encara i, a part
d'aquell llargarut i el tatuat, vàrem poder veure de segui232

da altres estadants com, per exemple, la guenya, el gepe
rut, la del lloro i alguns més que ja no recordo. Tots sor
tien als replans de l'escala per observar-nos com a perso
nes, realment, estranyes i anormals.
—Però on hem anat a parar? —ens preguntàvem nos
altres.
Així, doncs, ens vàrem repensar i, en anar a buscar les
maletes al cotxe, vàrem decidir de buscar un altre lloc
amb gent menys exòtica. Així ho vaig dir a la recepcionis
ta i va contestar que ho entenia perfectament. Malgrat ser
una dona mig sonada, va resultar ser la més normal.
Uns dies després d'aquesta experiència vàrem anar
a casa de la Sima, una índia que vivia a Londres, i que ens
va convidar a prendre el te de les cinc. Com acompanya
ment del te ens va donar uns bunyols fets per ella —que,
com tots els bunyols, no sap ningú de què eren— i des
prés de menjar-ne un parell va dir-nos:
—Ara, quan vulgueu ja podeu marxar!
Naturalment del tot desconcertats ens en vàrem anar
de seguida, sense acabar de tancar la boca de tan parats
que vàrem quedar. Abans de sortir de la casa, vaig anar
a l'orinari allà al replà ... Bé, vull dir que era una casa
d'apartaments d'aquells amb serveis comunitaris a cada
replà. Aquests serveis comunitaris, com que són molt més
econòmics que construir un bany a cada apartament, po
den ser realitzats als països més rics que el nostre. Enca
ra que això de «més rics que el nostre» sigui una ironia,
deixa de ser-ho si diem rics, per exemple, en educació i
respecte al proïsme.
Ara recordo també que, a més del te de les cinc, hi ha
alguns països d'influència anglesa i d'altres, que servei
xen el te de les sis. Però de les sis del matí, com a les
clíniques que, quan un es troba més bé descansant, et des
perten de matinada perquè puguis descansar més bé la
nit següent.
—Però si jo ja dormia bé ara!
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—Però ara, més que adormit vaig com d'esma i so
nàmbul.
—Noi! Desperta!
Espero que no em passi com al maratonià Dorando,
de l'Olimpíada de l'any vuit que a pocs metres del final
va caure; el varen ajudar a aixecar-se, va arribar primer
i va ser desqualificat per haver rebut ajuda. Si no li ha
gués passat això hauria estat un maratonià més, però, amb
aquesta anècdota, ha passat a la història olímpica. Si em
passés a mi, tenint set o vuit-cents corredors davant, se
ria una bona desgràcia, més ben dit, de bona, res de res.
—Mira, aquí mateix, en aquest punt va ser on uns anys
enrera un policia em va clavar la garrotada a la primera
vèrtebra lumbar o a l'última dorsal, no ho sé, i ara sembla
com si aquella garrotada em volgués sortir per entre el
diafragma i les costelles.
—Va, deixa això i tira endavant, que aviat seràs a la
Rambla! Corre!
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LA RAMBLA. EL LICEU
—Ah! També va ser bo quan em van tornar a cridar
per sortir a la pel·lícula Victòria. Era la nit d'un diumen
ge, el matí del qual, precisament, havia corregut mitja Ma
rató. O sigui que va ser un dia complet: a les onze del ma
tí cursa, i a les onze de la nit cinema fins a la matinada.
I, naturalment, nervis per una cosa i, sobretot, per l'altra,
però jo, malgrat estar rebentat, no m'hi podia negar per
què, després de tant demanar-ho, ja era la tercera vegada
que m'oferien posar-me la càmera davant meu i era a mi
a qui interessava la cosa i no a ells. Ells n'haurien trobat
qui-sap-los com jo per fer aquell paperet i a mi m'haurien
engegat a dida, i això no ho volia ja que l'experiència de
sortir en una bona pel·lícula em feia força gràcia. Així,
doncs, malgrat haver-me llevat a les sis del matí, a les on
ze de la nit ja era precisament aquí en aquest punt de la
Rambla per començar a treballar. El primer que em va
ren fer fer va ser afaitar-me la barba i em varen tallar
els cabells. Tan net de cara i de cap, des del primer mo
ment, em vaig trobar una mica incòmode, com mig des
pullat, encara que no fos l'escena de la casa de barrets
i les meuques, que m'havien ofert l'altra vegada. Quan va
venir la Tere a la sala de maquillatge ja anava disfressa
da de senyora de Liceu, amb una ploma, i tot, al cap.
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D'entrada li varen preguntar:
—Vostè és figurant?
—I això què és? —va contestar la Tere.
—Si ets extra, dona!
—Que no es veu clar que sóc extra? No seré pas la protagonista —va bromejar ella.
La protagonista era la Norma Duval i renoi quina
Norma!
La diferència important entre figurants i actors és que
l'actor enraona o actua i el figurant fa embalum i ambien
ta, però una altra de les diferències és que a l'hora de l'en
trepà i la beguda, si hi ha pocs entrepans de pernil, aquests
són per als actors i els tècnics, i la figuració s'ha de con
formar amb mortadel·la. I és que les discriminacions són
constants a tot arreu, com llei de vida. Què hi farem!
I, aquelles nits de filmació, amb la clenxa ben partida,
però sota el bombí, estil 1917, tots cap a la Rambla, aquí,
davant el Liceu!
—Home, ara ja no és aquí, sinó que ha quedat enrera!
—Sí, perquè jo, encara que mig fotut, vaig fent via.
A la pel·lícula, jo no era figurant, ja que tenia una fra
se i alguna paraula deixada anar sola. Dels sis-cents ac
tors d'aquella grandiosa pel·lícula, jo devia ser el que feia
cinc-cents noranta-nou o potser el que feia sis-cents. En
cara que, ben mirat, em sembla que n'hi havia que parla
ven menys que jo.
—Les nacions neutrals s'han de mantenir neutrals
—deia, de primer, ficant el nas i el bastó entre la concurrència. De fet, era un minúscul paperet que, malgrat ser
de menys efecte que el que m'havien proposat de primer,
tampoc no era tan discret, ja que, després de la meva fra
se havia de cridar:
—Mal parit!
Però, als assaigs, aquesta exclamació me la va robar un
altre i la veritat és que em va saber força greu. No és que
jo sigui un xumacàmera, com diuen la gent del cinema,
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però m'imagino que a molta gent li agradaria sortir en
una pel·lícula cridant «Mal parit» a segons qui. De fet, és
un crit fàcil i de força lluïment —encara que algú pugui
pensar totalment el contrari— i, per fortuna, després ho
vaig poder cridar, ja que va resultar que els crits eren a
doll i vaig quedar desfogat per una bona temporada. Això
era ja a le sis del matí i havíem començat a mitjanit, des
prés del maquillatge. Era ben fosc encara, però la gent
matinera ja sortia del metro, i quedava molt sorpresa
d'aquells crits.
—Mal parit!
—Fill de puta!
—¡Chorizo! ¡Piojo! —deien uns altres.
Entre assaigs i preses, aquells crits els vàrem repetir
munts de vegades i aquella gent del metro quedava real
ment parada.
Jo feia d'Aliatòfil tercer —o sigui favorable als aliats
de la Primera Guerra Mundial— i ens les teníem amb la
bòfia i els fatxes de l'època. Quan vaig anar a dormir, a
les vuit del matí —després de vint-i-sis hores d'estar lle
vat, i de portar els quilòmetres de la mitja Marató a les
cames— no vaig poder aclucar l'ull pensant, només, en
si els havia esguerrat alguna escena de la pel·lícula, per
la meva poca professionalitat.
De fet, un dels principals defectes d'Espanya és la fal
ta de professionalitat dels espanyols. Tots ens atrevim a
fer-ho tot, sense tenir ni punyetera idea de res, i així ens va.
Per mi, una de les coses fetes amb més professionali
tat, aquí a Espanya, des de l'acabament de la guerra, va
ser la voladura del Carrero. Allò va ser una cosa tècnica
ment perfecta, ben planificada, ben realitzada i amb l'as
soliment de la fi prevista amb una precisió de computa
dora, i tant en l'aspecte directe de l'operació com en l'ob
jectiu polític. Amb la voladura pot estar-s'hi d'acord o no,
però ningú no pot negar que va ser una operació rodona,
feta amb professionalitat. No com, per exemple, la potine237

ria, tan matussera tècnicament, del 23 de febrer del 81.
Allò va ser un exemple clar de la falta de professionalitat,
perquè, voler cremar cadires al Congrés per il·luminar-se
en cas que haguessin tret l'electricitat i, per exemple, sor
tir per la finestra, és el súmmum de l'antiprofessionalitat.
Per la finestra hi puc sortir jo a un castell del Loire
o per la del Land-Rover bolcat a l'Alt Volta o per la del
taxi al mig del riu a Afganistan, però la Guàrdia Civil per
la del Congrés... Home!
Davant casos com aquest, i de molts d'altres, més d'una
vegada he sentit vergonya de ser espanyol, i fins i tot ca
talà. Davant la desorganització, la falta de civisme, la co
rrupció, la poca-vergonya, la desaprensió i la porqueria
de tot arreu, normalment, sento més aviat vergonya que
orgull de ser d'on sóc, encara que sigui fort pensar-ho.
Només veient que desgraciats que són, com a comunitat,
els castellans i fixant-nos immediatament que, sempre i
en tot, ens dominen, podem adonar-nos de com som de
desgraciats nosaltres. En fi, tot això és així i davant les
coses ben fetes com, per exemple, la voladura: Barret!
—Bé, noi, ja és hora que deixis tot això i et fixis amb
el que fas, ara que ja falta poc.
—Sí, però és que d'aquesta manera no em recordo tant
de les meves costelles, de les meves cames, del nas i de
tot el meu cos!
Si tot fos fet amb la pulcritud de la voladura del Carre
ro, els espanyols seríem els genis de la creació. Però, de fet,
ni tan sols sabem treure conseqüències de l'experiència.
Molt poca gent recorda ja com anaven les coses du
rant la dictadura. Ni ho recorden tan sols, potser, els que
la varen sentir damunt le seves costelles.
—Ai, les meves costelles!
Resulta que els dictadors de bona fe —que segurament,
i al principi, n'hi deu haver algun— es plantegen el pro
blema malament. Diuen que pretenen donar benestar —i
alguna vegada s'ha de reconèixer que en donen una mica—
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a canvi de la llibertat. I, després, es creuen tan salvadors
i tan imprescindibles i els agrada tant, que ja no se'n
mouen i, com que ells la llibertat la tenen tota, se'ls en
fot la dels altres i no volen saber que la llibertat no pot
ser substituïda per res. Encara que després, tenim la lli
bertat i no la sabem usar. En fi ...
—Pobre, aquest que plega. Ara que gairebé ja està! —
Ha de ser tan decepcionant! I, a més a més, haver de tor
nar a casa amb calça curta i samarreta, encara que sigui
groga, com la meva!
—Vigila que no et passi a tu! Ah no! Mira, se l'empor
ta la Creu Roja en vespa.
—Trenta-nou quilòmetres i escaig, me'n falten menys
de tres! Els pitjors, naturalment, però menys de tres!
Ves per on, aquí al carrer d'Urgell —amb aquestes ma
leïdes llambordes— vaig passar vuit anys de la meva vi
da. Qui m'ho havia de dir fa vint-i-cinc anys que ara pas
saria per aquí corrent amb calçotets i samarreta.
—A part que, naturalment, em passava moltíssimes ho
res estudiant, hi va haver moments ben divertits allà dalt,
a la residència de l'Escola Industrial, eh?
—Sí. Aquella vegada, per exemple, que vàrem anar a
passejar per la plaça Francesc Macià, quan era la de Cal
vo Sotelo, tots —i érem quaranta o cinquanta— amb pija
ma i embolicats amb llençols com els fantasmes. O les tra
ques que, de matinada, tiraven aquells brètols, ull d'esca
la avall, o quan els mateixos residents eixelebrats, des
pertaven tothom havent provocat un conat d'incendi, cre
mant papereres plenes al mig dels passadissos i corrent
com boigs amb escombres enceses amunt i avall. Aquells
van ser uns altres dels focs curiosos que he vist.
—Foc! Foc! —cridaven els bèsties amb tota la residèn
cia plena de fum.
I els residents, seriosos, quedàvem bocabadats men239

tre ens fregàvem els ulls per endevinar on érem i què pas
sava després d'haver estat despertats de manera tan so
bresaltada. I ara, aquells boigs deuen ser gent ben
respectable.
—Quilòmetre quaranta! —em diu un controlador. No
més em falten els dos últims! Això d'acabar pot ser meu!
Després, penso, si acabo bé, estaré content per haver-ho
aconseguit i em felicitaré a mi mateix per estar tan d'hu
mor i tan fort de cames i de pulmons i tan net d'esperit.
—Però no has acabat encara, noi! I et falta tot el final!
—Sí! Sí! Però he fet quaranta quilòmetres i per a mi
és tot un rècord! I, amb els quaranta quilòmetres, he re
corregut milers de quilòmetres més per l'Àfrica, des del
Marroc fins a Cape Town amb els baboons i els estruços,
i per l'Amèrica i l'Àsia i l'Europa, per llocs difícils de
tornar-hi per les guerres que els afligeixen o que els han
afligit i els han canviat, com a Afganistan i Ankor. Ankor,
qui sap on para! I he recorregut part de la meva vida i
del meu pensament! I, ben mirat, el que podria recórrer,
encara, amb el pensament!
—Amb el pensament sí, però amb les cames ...
—Corre! Corre! I no hi pensis en les cames encara que
ja no puguis més, això ja és teu!
Les cames no sé on són, però, segurament, encara hi
sóc a sobre. Val més que aclareixis idees, oblida les ca
mes i dóna tota l'esbranzida que puguis a les espatlles i
els braços, si és que encara tens esma per fer quelcom.
—Braços! Braços i espatlles ... !
Pensa que surts corrent del poblat massai, pensa que
surts de les duanes soviètiques ... , pensa que corres en
Land-Rover pel desert i tira! Tira! Deixa pas a pensaments
ràpids, refrescants i aeris! Gavines i falciots!
—Ai, com puc deixar pas a res si no puc més... Això
és la mort!
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—Apa, home, no serà tant!
—No sé si serà, però és! És!
—Doncs, no hi pensis i tira! Tira endavant!
Sempre m'havia imaginat que l'últim tram seria fatal
i no anava errat. I en aquests trossos de paviment dolent
encara em molesten més els sotracs sota les costelles, pe
rò ja falta solament un quilòmetre. Una mica menys d'un
quilòmetre. És l'últim! Quina diferència entre la marxa
que portava quan he començat i la que porto ara!
—Apa, nois, que només falten dos quilòmetres!
—Però, què diu aquest carallot en bicicleta que, a més
a més, sembla que no ho diu amb mala fe! Si el quilòme
tre quaranta ja l'hem passat fa una bona estona! Ara ja
en falta força menys d'un. Menys d'un! Apa que ja hi ets!
I, ves per on, encara avances més corredors que no pas
et passen a tu!
—Ffff ... ! —Ni tan sols no puc posar vocals als meus
esbufecs. Ja no sé què fer ni què pensar, a part de tirar
endavant. De la mateixa manera que em dec haver quedat
sense glucogen als músculs, m'he quedat sense idees al
cervell. Només puc anar empassant metres, més a poc a
poc del que voldria, i minuts més de pressa del compte.
I encara bo que no sóc sol i, de tant en tant, en trobo al
gun que va més lent que jo i el puc passar. I això em dóna
ànims per avançar els peus. Però, a més, havent arribat
fins aquí és, també, un bon al·licient tenir la meta tan a
prop i anar-s'hi acostant a cada pas .
—Sí, pas a pas, passa a passa —perquè d'aquest arros
segament de peus no se'n pot dir ja gambades—, metre
a metre... Vinga! Allà ja queda la meta! Va! Força!
—Porto a dins una impaciència comprimida que està
a punt d'explotar.
—Potser falten, només, quatre-cents metres!
—Quin munt de gent! On deu ser la Tere?
El mal sota costelles, potser podia ser de nervis, per
què ara ja no el tinc. Però, d'altra banda, és ben veritat
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que no m'ho he agafat amb nerviosisme. Amb nervis, no
hauria pogut fer aquestes pensades que he fet.
—Va, noi, que ja tens quaranta-dos quilòmetres a la
butxaca! Només et falten els dos-cents metres finals, molt
escassos! Doncs, vinga, a esprintar, que ara sí que ja és
teu! I encara en passo dos. L'últim que he avançat accele
ra i el torno a tenir al costat! Falten vint metres! Ja no
recordo ni que em faci mal res del meu cos, guanyo al
del costat i travesso la meta!
—Ja hi sóc! Ho he aconseguit! Però encara no m'ho
acabo de creure i no ho entenc, perquè ha estat una Ma
rató lenta i sincopada, ha estat una Marató estranya i fo
ra del normal, però ha estat la meva Marató, la meva pri
mera Marató. He recorregut els quaranta-dos mil cent
noranta-cinc metres corrent i ara gairebé sembla com si
hagués estat un somni, però no, ha estat ben real. Ha es
tat una empresa laboriosa i difícil, però ara, ajagut a te
rra sobre la gespa, descalç i de cara al cel, estic, realment,
eufòric i content. M'havia proposat fer-ho i ho he fet!
—Sí, estic content i encantat de la vida! I, tothom qui
vulgui, que estigui també content amb mi!
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Per als qui encara no en tinguin prou...

Per als qui encara no en tinguin prou:
He dit, en començar, que les empreses difícils, moltes
vegades, no ho són tant com semblen i amb això n'he po
gut comprovar dos casos.
Feia temps que tenia ganes de córrer una Marató, pe
rò era necessari un gran esforç de voluntat per fer els
llargs i continus entrenaments i, d'altra banda, tenia ga
nes d'escriure el que aquí queda escrit, però no trobava
mai el moment adequat per posar-m'hi. Així, doncs, he
ajuntat ambdós anhels en un sol esforç, havent aconse
guit recórrer els 32.000 passos amb les cames i amb el
pensament. Haig de dir, a més, que tot el que aquí he
exposat és veritat. Més ben dit, no deu ser la veritat
absoluta, però sí que és la meva veritat.
Una veritat absoluta, però, és la mort i, com a veritat
absoluta he de dir que el Xip, el meu gos, va morir, a qua
tre anys de la seva vida, un mes i mig després de córrer
jo la meva primera Marató i poc després d'haver escrit
sobre ell. El Xip era un gos simpàtic, havíem entrenat
junts, i era amic meu.
Després de tot això n'he corregut alguna altra, de Ma
rató, i l'experiència ha estat forca diferent a aquesta pri
noves experiències, per a mi interessants i divertides.
Potser un altre dia, si estic d'humor, també les explicaré.
—Adéu siau!
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