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omeu Valent, que havia estat durant un bon feix d’anys ra-
cionalista, incrèdul i ateu, va poder veure el dimoni, quan ja 

era vell, un parell de vegades i cadascuna sota una forma diferent. 
No va saber explicar mai, abans de morir, en quin estrany mo-
ment va tenir la certesa de la terrible presència del diable en el 
món. De fet havia comptat, al llarg de la seva existència, amb un 
gavadal d’ocasions per comprovar l’existència d’algun ésser 
maligne, que tingués prou força i poder per incidir de forma per-
versa en la vida de la gent i convertir més o menys tothom, segons 
la situació i les circumstàncies, en víctimes o botxins. 

Durant molt de temps s’havia resistit a acceptar que les mal-
vestats no tinguessin causes controlables i entenedores, com ara 
la injustícia social, la ignorància o la perversió d’una gran part del 
gènere humà a causa de malalties encara poc enteses. De molt 
jovenet havia cregut, de bona fe, en un Déu bonhomiós i en un 
Dimoni malèvol i inquietant. Però de totes les idees i creences 
que al llarg de la vida havien arrelat en la seva consciència en que-
dava poca cosa, més enllà d’un cert desig de justícia i de pau i una 
esperança fràgil en un possible demà, més amable per a tothom, 
al marge de les riqueses i béns diversos i terrenals que s’haguessin 
atresorat. 

La misèria, la pobresa, l’afany de poder, la cobdícia, la fam i la 
guerra o el sexe pecaminós empenyien les persones vers la des-
trucció, la seva i la dels altres. A aquesta conclusió havia arribat 
quan encara era jove i tenia el cap ple de pamflets i doctrines 

T 



Júlia Costa 

8 
 

socials. Però les evidències li van demostrar de forma fefaent, 
amb l’acumulació d’anys i experiència, que tot allò que creia fruit 
de les supersticions escampades pels frares predicadors i per una 
bona part dels polítics i pensadors de torn, era una realitat tangi-
ble, malgrat que ni tan sols els defensors d’aquelles veritats espi-
rituals hi acabessin de creure.  

Es podria ben bé dir que, de vell, Tomeu Valent va recuperar, 
la fe de la seva infantesa. La fe en el bé i en Nostre Senyor i la fe 
en el mal i en Banyeta. Havia viscut i patit la presència dels quatre 
genets apocalíptics i, de vegades, fins i tot li havia semblat que els 
filustrava mentre cavalcaven, terribles i espaordidors, pel cel rogent 
de les tardors, vers la nit de la tragèdia i l’hivern de les solituds. 

La primera vegada en què va experimentar la presència malè-
fica va ser en ensopegar-se amb un diable que havia pres la forma 
de cavaller educat. Aquell personatge inquietant seia al Cafè dels 
Escargots, a la plaça tranquil·la de Capdefleuve, el poble on To-
meu Valent havia anat a raure amb força més de quaranta anys 
fets. Aquella tranquil·la etapa de la seva vida havia estat possible 
gràcies a una dona que li havia amollat llar i companyia, quan ja 
estava cansat de cavalcades, navegacions i aventures de tota 
mena.  

L’arribada, atzarosa i casual, a un port de tranquil·litat, va ser 
una mena de miracle imprevist, en una franja tràgica de la seva 
història durant la qual havia arribat a voler penjar-se de qualsevol 
arbre o llançar-se daltabaix d’una cinglera, desesperat i desenga-
nyat del món i de la gent. De la mateixa manera que més endavant 
acceptaria la presència del Dimoni, trobar aquella dona el va fer 
pensar en què l’àngel de la guarda potser era alguna cosa més pal-
pable i real que un personatge de rondalla i que Déu, providencial 
i força capriciós, de tant en tant sentia una mica de pietat pels 
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seus súbdits, de la mateixa manera que els escriptors de novel·les 
i d’obres de teatre desitjaven a vegades que la gent que havien 
inventat tingués una mica de felicitat literària. No era tampoc 
aquella la primera vegada en la qual l’atzar o el cel el premiaven 
amb un cop de sort inesperat. 

El Dimoni presentava en aquella ocasió, la de la seva presèn-
cia al Cafè dels Escargots, forma carnal de mascle ben peixat, era, 
doncs, un diable íncube. Va baixar d’un cotxe de cavalls per seure 
al cafè i demanar un xarop de menta i uns bunyols de poma. El 
dimoni va treure d’una bossa de pell un llibre escrit en llengua 
estranya, segons li va comentar després a Tomeu Valent la mes-
tressa del cafè, la qual havia pogut observar-ne el títol, la lletra i 
les estranyes estampes acolorides que hi havia en el seu interior. 

És clar que Marie Josephine Malmarchand, tot i que era una 
gran cuinera, sobretot pel que feia als cargols amb vi blanc, els 
pastissos de carn de porc i els bunyols de poma, menges que el 
dimoni va assaborir aquell dia amb delectació, llegia amb dificul-
tat i era curta de vista. Però la seva intuïció era proverbial i es 
tractava d’una dama molt valorada al poble a causa de la seva ex-
periència a l’establiment, on s’havia acostumat a tractar amb gent 
de tota mena. Marie Josephine, a més, tenia fama com a espiritista 
i invocava els  morts en sessions privades i més o menys secretes, 
per tal de no fer enfadar el rector del poble, contrari a aquella 
mena de pràctiques esotèriques endegades per darrere l’església i 
objecte de condemna oficial. 

—Us asseguro, Messié Valent, que aquell llibre estava escrit en 
unes lletres estranyes i que a la coberta hi havia dibuixats signes 
molt sospitosos, maçònics, àrabs o jueus, no ho sé, no hi soc en-
tesa, però aquest home era un àngel de la foscor, us ho ben juro. Ja 
sabeu que jo tinc un do, vaig néixer durant la nit de Nadal i això té 



Júlia Costa 

10 
 

un pes, estem tocats de la gràcia els qui naixem en tal moment de 
l’any. 

Tomeu Valent va percebre, abans Marie Josephine no li confir-
més les seves sospites, una oblidada sentor de sofre i va observar 
que, per sota el gavany de llana bona del viatger, s’hi escolava un 
bon pam de cua peluda, l’ombra de la qual dibuixava al terra polsós 
de la plaça un acabat en forma de punta de sageta.  

Com que els botins de l’home eren tancats i les calces li arribaven 
a la botonadura no va poder comprovar si les tradicionals potes de 
cabra dels dimonis s’amagaven sota la llana bona i la pell de cabrit 
del calçat. Però hauria pogut jurar que d’aquella manera finaven físi-
cament les extremitats inferiors d’aquell personatge elegant i enig-
màtic. També es va adonar que, sota l’elegant capell del viatger, hi 
creixien les banyes pertinents a la seva categoria, tenebrosa i sinistra, 
evidenciades per uns bonys estranys al barret de feltre. 

Un altre cotxe es va aturar a prop del Cafè al cap d’una estona 
i el cavaller misteriós hi va pujar fent a Tomeu Valent una salutació 
distant, au revoir signore, amb una mena d’accent estrany. Tomeu va 
interpretar aquell comiat com una mena de convit a acompanyar a 
l’infern aquell dimoni, d’aparença burgesa i estrangera. El cotxer, 
sorrut, amagava una mirada tèrbola sota la gorra i pudia a suor con-
demnada i peus cansats. El cotxe es va allunyar enmig d’un núvol 
de pols, camí enllà, i la polseguera va dibuixar una improvisada es-
piral infernal. D’aquella trobada aparentment intranscendent en To-
meu en va quedar tocat com per un estrany encanteri i la inquietud 
que l’aparició li havia provocat va covar en el seu interior una pro-
funda basarda. 

Tot i que les revolucions i els canvis polítics havien estès pel 
món, i encara més pel país d’acollida d’en Tomeu Valent, el raci-
onalisme i la prevenció vers els temes no comprovables, Capde-
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fleuve era encara un poble tancat en ell mateix, molt lluny de les 
ciutats més grans, ja que el centre urbà més proper, Montmarnier, 
no passava de ser una petita ciutat provinciana. Capdefleuve con-
servava el tarannà de l’antic règim en molts aspectes de la seva 
vida quotidiana. Les bruixes i els apareguts, els dimonis i els sants, 
els esperits, els misteris i els sanadors que endegaven remeis es-
tranys encara cuejaven amb força, malgrat els esforços dels mes-
tres i els metges de nova volada per tal d’erradicar allò que en 
deien supersticions populars i camperoles. 

La segona vegada el Maligne es va presentar a Tomeu en 
forma de donota, de diable súcube, vaja. Amb la il·lusió de recu-
perar el vell neguit del sexe actiu, responsable de moltes de les 
minses alegries de la seva vida, en Tomeu havia acompanyat el 
seu millor amic, Jean Dullac, a la petita ciutat de Montmarnier du 
Pont Vieux, a un bordell d’anomenada on, li va assegurar, les xi-
cotes, sota moderníssim control sanitari, feien meravelles amb els 
vells que ja no eren capaços de posar dret l’aucell de la vida.  

A Capdefleuve no hi havia cases de dones tot i que alguna 
pagesa de mala vida i amb pocs recursos, per un preu barat o per 
una gallina o un ànec modest, solucionava les ànsies carnals dels 
homes pecadors. Però eren poques, lletges, velles i tafaneres, les 
putes del poble i tan sols hi recorrien els desesperats sense possi-
bilitats d’accedir a ofertes més temptadores i llunyanes. 

Van travessar la part vella de Montmarnier i es van endinsar 
pel barri dels pecadors. Un antic palauet decadent, en el qual ex-
plicaven que hi havia fet estada, durant un improbable estiu, el 
poeta Ronsard, amb llumetes de gas a la façana i un rètol vermell 
que en deia el nom, Ville Afrodite, per cert, ben poc original, els 
va acollir en el silenci del vespre. Una dama elegant de carns ge-
neroses els va conduir de forma discreta cap a l’interior. 
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El bordell era espaiós, amb una saleta gran on el trespol era 
cobert de catifes falsament perses i les finestres i portes estaven 
guarnides amb cortines pesants i feixugues que n’amagaven l’ex-
terior. Un munt de perilloses espelmes cremaven pels racons i 
escampaven una olor intensa, dolça, com de podridura pecadora 
barrejada amb canyella i almesc. Làmines amb reproduccions de 
famoses pintures, amb dones nues o mig nues, guarnides amb 
marcs daurats, i ja una mica tronats, animaven l’eròtica esceno-
grafia del palau del pecat. 

Amb aquell perfum ambiental s’hi barrejava l’olor de pols de 
setmanes, de suor concentrada, de pixum eixut i també una subtil 
sentor de col bullida i brou de pollastre. En uns bancs encoixinats 
s’hi aplegaven tot de noies amb poca roba i aspecte de no bufar 
cullera de forma quotidiana. Jean, que ja havia avisat Tomeu que 
aquell era un lloc una mica car però polit, comparat amb altres 
establiments dedicats al mateix comerç carnal, va triar una rossa 
estrangera, una osterriana grassa i una mica arnada, però d’un to 
vermellós esplèndid i amb aspecte d’haver assolit una llarga expe-
riència en l’ofici. 

Ell no va triar res. No es decidia, una mica avergonyit de la 
situació, ja que no havia estat usuari excessiu d’amors mercenaris, 
de jove a causa d’uns certs ideals que li feien rebutjar la situació de 
les dames pecadores, esclaves sexuals segons les proclames dels 
seus amics Quimet Deulofeu i Teòfil Bonada, desapareguts tots 
dos de forma tràgica, i de més gran per por a les moltes malalties 
que s’acostumaven a agafar en aquells llocs i de les quals n’havia 
vist finar més d’un de mala manera, cobert d’alifacs. A hores d’ara, 
vell i xacrat, ja no tenia manies en agafar el que fos. Tant era morir 
del mal francès com de la grip espanyola, de nafrat, tísic o de pes-
tilències. Sempre s’acabava per finar, d’una manera o d’una altra. 
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Una dona bruna, d’aspecte salvatge i nòmada, una mica impa-
cient, se’l va endur de grat o per força escales amunt, a una cam-
bra amb les parets cobertes de tapís vermell i mobles foscos de 
caoba que en la penombra del vespre semblaven negres com el 
carbó. La dona el devia fer beure més del compte, a la tauleta de 
nit hi havia una ampolla de conyac oberta, una altra d’anís i un 
parell de gots. Al fons de l’estança hi penjava un mirall força tacat, 
damunt d’una calaixera fosca. I sobre el marbre de la calaixera, 
cosa estranya en aquell lloc, una escaparata amb una Mare de Déu 
dels Set Dolors, o potser una nina embruixada que possibilitava 
algun malefici destinat a una rival, va pensar el pobre Tomeu Va-
lent, marejat per l’alcohol ingerit, ja que dubtava del contingut 
religiós de l’estri decoratiu, en un lloc com aquell. 

Després no va recordar gairebé res del que li havia passat, 
però estava segur que en algun moment havia filustrat els peus de 
la dona, els quals sortien de sota d’una camisa de dormir llarga, 
mig transparent i amb algunes llànties d’origen imprecís. Aquells 
peus, n’estava segur, eren talment peülles de cabra. El que també 
li va quedar gravat per sempre més va ser, a més de l’escaparata i 
el cor sagnant de la Verge, un antic gravat bíblic que tenia la dona 
a la paret i que representava Susanna i els vells. Una Susanna mig 
nua, a punt de remullar-se al riu i una expressió més picardiosa 
que no pas evocadora de la castedat oficial del personatge. La do-
nota feia olor de femella, de peus, d’aixella, d’aigua de colònia, de 
peix passat i de pólvores d’arròs. Aquella barreja li va evocar l’olor 
de sofre de l’infern pressentit. 

S’havia quedat mirant l’estampa amb atenció i no pas per 
l’atracció pàl·lida de l’heroïna bíblica ni per la visió del seu cos 
mig nu, sinó per un detall que el va sobtar, el rostre d’un perso-
natge de la història. Com si enmig del quadre hi haguessin 
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col·locat un mirallet va constatar, amoïnat, que un dels vells era 
ell, n’estava ben segur. Els seus mateixos ulls, una mica enfonsats. 
El nas de ganxo, la forma del qual se li havia aguditzat amb els 
anys. Aquells  pocs cabells blancs damunt dels polsos, la boca, ja 
molt desdentegada, les orelles, petites però obertes i encara ama-
tents als sons de la natura. 

La donota es va aclofar damunt seu, talment una bruixa que 
cavalqués damunt d’una escombra. Abans li havia masegat una 
estona l’abaltida cigaleta fins a aconseguir una erecció més o 
menys ufanosa, però que aviat va fer figa. Un cop feta la feina de 
forma expeditiva li va cobrar els calerons acordats més una pro-
pineta, va repartir les monedes en dos pots que portaven escrites 
les paraules salaire i pourboire i el va aviar. Jean Dullac, content del 
resultat copulatiu aconseguit amb la teutona ja l’esperava a fora, 
sota els estels gavatxos. 

Dullac havia portat el carro i el matxo i van tornar plegats cap 
al poble, mentre la nit queia sobre les vinyes, les pomeres i les 
oliveres de la rodalia i l’oreig suau anava congriant una ventada 
molesta. Ell, capcot, li va confessar a l’amic Jean el que li havia 
semblat veure, aquells peus demoníacs. El seu amic va riure molt 
i li va dir que tot plegat devien ser restes de les moltes contalles 
per espantar criatures que li havia explicat de petit aquella monja 
del convent de Jesús o que havia après mentre anava amb la tropa 
dels defensors de Déu, la pàtria i el rei. I que les peülles de cabra 
no eren res més que les potes de la tauleta de nit, car també les de 
la seva cambra tenien forma de gambes de cornut.  

De tant en tant es posava de moda endegar mobles guarnits 
amb potes i banyes de bestioles caçades als boscos, això ho ha-
vien fet els rics i els reis, més endavant ho van fer els burgesos i 
ara qualsevol poll ressuscitat tenia mobles a la saleta de rebre amb 
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aquell disseny de gust dubtós, que evidenciava els seus galdosos 
èxits en les caceres rurals. 

L’endemà, Tomeu va anar a trobar el mossèn del poble, el pare 
Charles de Dieu Bonancier, un home gras i afable, amant de la 
bona vida, gastronòmicament parlant, ja que pel que feia a les se-
nyores se n’estava tant com podia, per raons de prestigi professio-
nal i castedat obligatòria. El bon home va intentar tranquil·litzar-
lo assegurant-li que el Dimoni tenia altra feina que no pas anar es-
pantant vells xarucs. El capellà el va confessar, li va perdonar els 
pecats, entre els quals el que havia comès amb la dama misteriosa 
de potes de cabra i li va lliurar unes estampes de diferents sants, 
una de les quals de Santa Genoveva, amb pregàries destinades a 
foragitar la por de la mort i les temptacions del maligne Banyeta. 

L’aparició d’unes vermellors inesperades en el seu flàccid 
apèndix, en altres temps gairebé sempre cofoi i a punt de lluita, el 
va acabar de convèncer del parentiu de la bagassa amb les forces 
infernals. El metge del poble, un xicot jove, modern i compren-
siu, les hi va guarir amb uns remeis nous, unes fregues expeditives 
i doloroses, però eficaces i li va aconsellar que es deixés d’intents 
eròtics tardans, de dèries sobre dimonis i esperits, i que es dedi-
qués a la vida senzilla i pura dels avis conformats amb el pas ine-
vitable del temps. 

—Creieu-me Messié Valent, tan sols s’ha de tenir por dels 
vius, com deia la meva mare en pau descansi. La resta són conta-
lles per espantar la quitxalla. Ja sou una mica vell, això no té remei, 
la ciència us pot posar alguns pedaços i poca cosa més, ja que de 
vell no es passa i els millors metges també finen. Però no us amar-
gueu les velleses amb aquestes bajanades i romanços, home. 
Tranquil·litat i bons aliments i caminar una mica cada dia per la 
rodalia del poble. 
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Es va quedar més tranquil, però al cap d’una setmana va poder 
escoltar, a la nit, com picaven a la porta de la seva cambra set ve-
gades seguides, sense que aquells cops tinguessin cap mena d’ex-
plicació lògica. Va acabar per creure que devia tractar-se de la maça 
de Sant Benet que anuncia la mort, això li  havia explicat feia molts 
anys la Vella Valenta, qui, quan era a punt de morir li va assegurar 
que havia pogut escoltar amb claredat els set cops fatídics.  

No en va dir res a ningú per tal que no el tinguessin per boig 
abans d’hora, ja que li feia molta més por haver d’anar a raure a 
l’ombrívol manicomi de guillats de Montmarnier que no pas, fins 
i tot, al tètric hospital de la mateixa ciutat on s’amuntegaven els 
avis sense família. Va meditar sobre el sentit de la vida i es va 
disposar a acceptar que tot plegat era un senyal dels poders del 
més enllà, divins o malèfics, que li profetitzaven l’arribada immi-
nent al port del qual no es retorna mai més, i que se li apropava 
el temps del viatge en la barca de Caront, una barca misteriosa 
que el metge, savi i llegidor, mencionava sovint. 

Per molt amable que sigui la vida no es pot bandejar el fet que 
el seu camí s’estén per damunt de la pols dels morts antics, a la 
qual de forma inexorable tothom acabarà per pertànyer. Així que 
quan Tomeu Valent va començar a percebre, gràcies a tants se-
nyals del més enllà, bons i dolents, que era vell de veritat i que 
tenia les parques a prop, va témer de forma fonamentada que no 
arribaria al canvi de segle, a l’arribada d’un segle que tantes coses 
noves, segons deien els savis, havia de portar a la pobra gent. Per 
si un cas, va començar a freqüentar més l’església i a confessar-se 
de tant en tant amb el bon mossèn que sempre l’aviava amb pe-
nitències molt indulgents. També va visitar més sovint el metge, 
sense aconseguir que la visió racionalista del doctor foragités les 
seves pors. 
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Com que havia viscut en mig de malvestats i perills i havia vist 
morir tantes persones properes, de tan diverses i inesperades ma-
neres, una estranya esperança d’immortalitat l’havia acomboiat 
durant anys, fins que les xacres inexorables de la vellesa no havien 
començat a fer-se més i més perceptibles. La presència recent dels 
dos dimonis de sexe diferent i el repic de la maça no havien estat 
cap miratge, n’estava segur. Li sabia greu deixar el món precisa-
ment quan havia aconseguit una gran pau interior, una felicitat 
conformada i una gran capacitat de comprensió vers qualsevol 
feblesa humana, a més d’un plat calent segur, alguns estalvis i un 
llit assegurat i flonjo. 

La seva vida havia seguit, amb ensopegades i patiments, una 
corba ascendent, al menys pel que feia a l’aspecte material, cosa 
gens menyspreable si es consideraven els molts riscos que envol-
taven la fragilitat de la gent, sobretot de la gent com ell, que havia 
vingut al món de forma gairebé miraculosa i que havia sobrevis-
cut, no se sabia ben bé com, entre misèries, guerres, malalties i 
destruccions. Volia creure que aquell món estrany seguiria així 
mateix una corba ascendent, que tot era a punt d’assolir un cim 
en el qual els humans acabarien per esdevenir pacífics i fraternals 
de forma constant i sense trasbalsos. 

Les esperances i els sacrificis no podien ser del tot inútils i 
algun dia del qual ell ja no podria gaudir el món seria el paradís 
que havia somniat en la seva joventut el pobre Quimet Deulofeu 
o que més endavant li havien profetitzat l’utòpic i comunista Te-
òfil Bonada i tants altres bons amics, alguns d’ells morts enmig 
de desenganys i desesperació i dels quals s’havia acomiadat feia 
anys, però amarats de joia i eufòria desfermada en els seus bons 
moments. 
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Els cotxes anirien sense cavalls, la gent volaria com els ocells i 
les armes es convertirien en arades modernes i en màquines de tota 
mena, destinades a fer que els homes i les dones poguessin viure 
bé, sense esforços ni maltempsades. Els diaris, que arribaven a 
Capdefleuve una mica endarrerits, però que es podien trobar al 
Cafè dels Escargots, parlaven d’un esdevenidor enlluernador i gai-
rebé màgic lligat a la ciència, que feia grans avenços i que preveia 
canvis extraordinaris. 

Moltes malalties s’enduien la gent a la flor de la vida, en la 
infantesa o la joventut, després d’un part, d’un mal aire, d’una 
febrada, però totes aquelles malures tindrien remei ben aviat. Dels 
quatre genets apocalíptics tan sols en quedaria ben aviat el de la 
mort, encara inevitable. En tot cas, la fi de l’existència s’esdevin-
dria tard, de forma plàcida i sobtada, sense patiments, enmig de 
la nit i dels somnis més falaguers, quan la gent arribés a més enllà 
de les quatre vegades vint anys que semblaven un límit acceptable. 
Un límit que ell ja havia sobrepassat feia algun temps.  

Un venedor ambulant li havia amollat feia poc temps un llibre 
escrit en la seva llengua d’infantesa, una mena de patuès d’aque-
lles terres que en deien el vernacle, editat en el seu antic país, Prin-
cipàlia, i en un dels versos s’evocava la terra de Xauxa, feliç i sense 
problemes. Li havia agradat molt el final, que s’havia après de 
memòria: i quan ja s’és a la vora, de les portes de la mort, ve una febre, un 
atac fort, i bona nit i bona hora. La bona mort, tan desitjada. 

L’únic familiar que li restava era un net, Jacques Bonet, fill de 
la seva única filla, Filomena, que volia dir la més estimada de totes, 
segons li havia explicat el capellà. Tot i que en Tomeu havia for-
mat dues famílies canòniques en la seva vida, a més d’altres de 
transitòries i breus, que no havien estat beneïdes de forma civil ni 
religiosa, havia acabat per perdre tots els seus descendents al llarg 
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de la vida. Dones i criatures havien traspassat abans que ell i tan 
sols aquella filla que ara feia temps que reposava a la tomba de la 
seva dona, en companyia del seu pobre gendre, una tomba molt 
elegant i amb un àngel damunt la llosa que mirava l’infinit, en 
direcció a la marina i al poble pesquer on la seva vida havia fet un 
tomb, comprada al nou i elegant cementiri de Capdefleuve, havia 
tingut prou temps com per portar al món un supervivent gairebé 
miraculós, que havia arribat al lagrimarum valle setmesó i denerit 
però que, com ell mateix, havia mostrat des de ben menut unes 
arrauxades ganes de viure. 

Jaume o Jacques Bonet havia pogut estudiar una mica i tenir 
una vida més amable que la seva, fins i tot disposava d’hores de 
lleure per dedicar-se a badar, pescar o jugar a la manilla i a les 
botxes. En Tomeu n’havia tingut cura, ja que els pares del jove 
Bonet havien mort de forma prematura i la seva dona feia encara 
més anys que se l’havia endut una d’aquelles passes més o menys 
greus que de tant en tant malmetien la vida dels homes i les dones 
fent una mica de neteja, doncs, segons assegurava el manescal del 
poble, en contra de l’opinió del metge i el capellà, epidèmies i 
guerres eren absolutament necessàries per a equilibrar la població 
mundial i fer que els recursos arribessin a una gran majoria de la 
població. En el fons, explicava el manescal, homes i bèsties eren 
de la mateixa fusta i als escorxadors no es trobava gran diferència 
entre un home i un porc. 

Jacques Bonet s’havia casat, jove i bé, amb una pubilla rica i 
saludable i era pare d’un nen de pocs mesos i una nena de tres 
anys, Ives i Marjolaine. En Tomeu volia creure que aquelles cria-
tures, encara tan innocents, aprendrien alguna cosa de la vida del 
seu besavi, si en coneixien els fets més importants, tot plegat un 
miratge, com és ben sabut car ningú no aprèn prou del passat ni 
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dels antics com per a millorar el seu futur a partir de l’experiència 
dels altres. 

Tan sols cal repassar els manuals d’història per tal de constatar 
que el record de les tragèdies no ajuda pas gens a no repetir erra-
des i en Tomeu hauria mort turmentat per la desesperació si ha-
gués sabut que el saludable i encara innocent Ives acabaria 
estossinat ben jove, en una trinxera enfangada, defensant una ab-
surda pàtria d’un absurd enemic, entre rates i brutícia, per a des-
esperació dels seus pares estimats i dels amics amb els quals havia 
compartit la gran il·lusió de la pau mundial, atiada per un llibre 
d’èxit que es va mostrar absolutament curt de vista i que duia per 
títol, més o menys, una cosa com ara, Le siècle de la paix et le bonheur 
est sur le point de commencer. 

També hauria patit força si hagués arribat a sospitar les moltes 
penes i tragèdies que patiria l’entremaliada i alegre Marjolaine, 
abans de poder assolir una vellesa més o menys convencional, a 
causa d’uns amors desgraciats i d’un mal home amb pocs escrú-
pols. En Tomeu Valent no sabia, en resum, que aquell esperat 
segle XX faria vessar sang a dojo, fins i tot molta més que no se 
n’havia vessat fins aleshores, i que les utopies somniades pel Bo-
nada no tindrien pas en aquell futur pròxim el seu moment d’es-
plendor, ans al contrari. És una gran sort no poder conèixer 
l’esdevenidor ni saber les desgràcies que poden encalçar els nos-
tres fills i nets, els quals hem ajudat a venir a aquest món amb una 
dosi ben generosa d’irresponsabilitat eufòrica. 

Tomeu, optimista malgrat la decadència de la seva vida, desit-
java que els seus descendents, que serien tan feliços, li dediquessin 
de tant en tant alguna pregària quan faltés, tot i que havia passat 
més de mitja vida sense creure en déus ni sants. En els darrers 
anys havia fet una vida conservadora, dretana, i havia anat a 
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l’església quan calia, car tenia poques ganes de rebel·lar-se en con-
tra d’una societat que admetia de mala gana els qui s’apartaven 
del que tocava creure i fer. 

La seva seguretat atea havia esdevingut fràgil i havia fet pos-
sible aquelles visions demoníaques inesperades que en altres 
temps li haurien semblat una broma de mal gust. Tot plegat el va 
retornar al consol de la religió, un consol una mica galdós però 
imprescindible, segons la seva manera d’entomar aquell final de 
camí. Sort que el bon mossèn del poble era un home que tenia 
una gran habilitat per espantar bubotes i per fer de la religió més 
aviat un consol que no pas una condemna. 
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avi Valent havia nascut en una ciutat portuària i revoltada 
que volia oblidar, Balconera-la-marina, l’any de la febre 

xinesa, al país veí d’aquell que l’acolliria en el temps de la vellesa, 
a una part de les Espanyes de la qual en deien Principàlia i on la 
majoria de la gent parlava un patuès que els nadius havien batejat 
com a vernacle. Els països i les fronteres eren un absurd, murs ima-
ginaris que els qui manaven s’entestaven en construir i que la resta 
de la gent acabava per admetre com si fossin quelcom material i 
definitiu. 

L’any de la seva arribada al món quedaria per sempre més lli-
gat a aquella epidèmia, tot i que de febres, pestes i epidèmies n’hi 
havia hagut  moltes i de molt dolentes, a tot arreu i durant tots els 
segles. Sempre, i de forma injusta, cada terra els afegia un adjectiu 
que amollava la culpa del mal al veí o a algun remot habitant de 
països llunyans i desconeguts: el mal africà, la febre asiàtica, el 
còlera oriental, les xacres espanyoles.  

El fet és que aquella malura, que no tenia res a veure amb els 
exòtics xinesos, va deixar un record sinistre a Balconera i va arri-
bar a ser una de les més famoses de la història. Van morir molts 
pobres, però també gent rica, perquè la malura, en els seus mo-
ments de virulència, no distingia entre uns i altres. En un cemen-
tiri situat als remots afores de la ciutat s’hi va instal·lar al cap dels 
anys un monument en record de tots els difunts víctimes de la 
febre, en general, i d’alguns fills il·lustres de la vila empestats del 
mateix mal, en particular.  

L’ 
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El cementiri l’havien construït poc abans de néixer en Tomeu, 
en un indret aleshores fosc i remot on, durant els hiverns de fam, 
s’hi arribaven els llops i d’altres feristeles, i grataven el terra o es-
ventraven els nínxols fins a fer ressorgir les misèries de les ossa-
des ocultes i de la podridura. Els bons cristians volien reposar a 
les esglésies, a les seves criptes o a les sagreres, en llocs a prop de 
casa i de poblat, on els descendents i parents tinguessin la facilitat 
d’anar-hi a resar un parenostre el Dia de Difunts.  

I la gent de l’església, és clar, també n’era partidària, car els 
enterraments comportaven sempre fer una mica de calaix amb les 
almoines i les taxes que corresponien. A causa de les preferències 
tradicionals en el fet de sebollir cadàvers, aquests s’havien atapeït 
a les tombes antigues com els vius als habitatges lamentables i 
excessivament poblats dels ravals i els suburbis de la ciutat, em-
presonada encara entre unes muralles que semblaven indestructi-
bles, però que ja feien més nosa que servei. 

Quan l’estiu escampava la seva calor xafogosa i humida, que 
el mar arribava a fer insuportable, la pudor de mort i corrupció 
s’estenia com una taca d’oli pels vells carrers de la ciutat i fins i 
tot els gossos abandonats, parents llunyans dels llops que destor-
baven la pau dels sepulcres llunyans, grataven de nit les sepultures 
de les parròquies i feien aflorar restes humanes que escuraven 
amb afany. L’arribada de la gran pestilència d’aquell any va fer 
que el cementiri allunyat comencés a acollir difunts de forma mas-
siva. 

Tomeu Valent va arribar a conèixer alguns detalls del seu nai-
xement gràcies a la dona que li va fer d’àvia i que li havia explicat 
les circumstàncies de la seva vinguda al món, quan era petit i vivia 
al Convent de Jesús, on els havien acollit durant un temps. La Vella 
Valenta havia guarnit la història del seu naixement d’una forma 
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més amable i la veritat profunda de la seva gestació en Tomeu no 
la va arribar a saber mai. La dona li va confessar, això sí, que ella 
no era la seva àvia natural, però li va assegurar que la seva mare 
era una parenta llunyana que havia acollit a casa, vídua i embaras-
sada. Que la mort de la seva mare després de parir i a causa de 
l’epidèmia que s’escampava per la ciutat, havia acabat amb els 
pocs documents i estris que lligaven el pobre Tomeu amb els seus 
avantpassats quan, per necessitat de desinfecció, havien cremat la 
casa on vivien i tot el que hi havia a dins. 

Poca cosa, però en Tomeu no era pas l’únic aleshores, que no 
tenia referències sobre la seva història ni sobre la seva humil nis-
saga, així que va acceptar el fet que no venia d’enlloc i que a la 
vida sempre és més important saber on vols anar que no pas d’on 
vens, malgrat que la gent d’upa, amant de privilegis i orgullosa, 
rumbegi sovint d’avantpassats de categoria. En morir la Vella Va-
lenta, Tomeu havia hagut de deixar el convent per anar a guanyar-
se el pa de ben menut, com era habitual entre la gent que no tenia 
cap mitjà de subsistència. Si hagués estat una noia, potser hauria 
acabat de monja escarràs al mateix convent, però era un noi i ha-
via de marxar-ne de grat o per força. 

Era orfe, recollit, però ben aviat va entendre que de res no 
s’havia d’avergonyir, tal com li va explicar més d’una vegada la 
Mare Maria Magdalena dels Colomers en adreçar-lo a la indústria 
tèxtil on va començar a treballar,  quan encara era gairebé un in-
fant. Els homes, li havia explicat aquella monja temible, autorità-
ria i que segurament l’havia estimat molt, no eren qui eren per 
l’honor dels pares i avantpassats sinó a causa d’allò que aconse-
guien per ells mateixos. 

Així ho va anar comprovant Tomeu al llarg dels anys i amb 
l’experiència assolida a còpia de molts sacrificis, tot i que de jove, 
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durant un temps, no volia explicar a ningú el seu incert origen i 
com feien molts fatxendes enriquits, en les bones èpoques inven-
tava històries inversemblants sobre el seu naixement.  Fins i tot 
arribava a barrejar pel mig títols nobiliaris arrabassats als parents 
per revolucionaris descreguts, a l’estil del que li havia passat a la 
superiora del Convent de Jesús en aquella joventut plena de tras-
balsos. 

Va ser un any molt dolent el de la febre xinesa. La natura, però, 
no era pas més cruel els homes. Al Tomeu, de vell, encara el sor-
prenia que al món hi hagués vida i casaments, naixements i festes. 
Havia vist al llarg dels anys cremar, esbudellar, esquarterar, violar, 
penjar, ofegar, fuetejar, trossejar o escanyar molta gent. Havia vist 
homes com ell, de bon cor en el fons, embogits en moments de 
guerra i malvestat ja fos a causa de la fam, de la injustícia, de l’anhel 
de venjança, del fanatisme polític, del patriotisme absurd, de l’afany 
de poder, del desig de sexe o de diners, sobretot de diners, potser 
perquè gairebé tothom amagava un replec pervers en el fons de 
l’ànima que en moltes ocasions el dimoni o el destí aconseguien fer 
ressorgir de la foscor profunda. Els motius dels grans disbarats po-
dien ser bons o dolents, d’entrada, però els resultats acostumaven 
a esdevenir igualment devastadors, més enllà dels bons objectius 
primigenis. 

El mal espaordidor que feien les epidèmies el qual, segons de-
ien els frares i negaven els metges moderns, no era res més que 
un càstig diví provocat pels pecats de la humanitat, no hauria estat 
res sense els mals originats pels homes, molt més terribles. Entre 
els mals de la natura i els mals que els homes escampaven de 
forma destralera i de vegades, fins i tot, amb bones intencions que 
es pervertien a la pràctica, el món era ben bé un purgatori repug-
nant, un infern insuportable, però els moments d’eufòria i alegria 
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feien oblidar de forma enganyosa tota la resta. A la més gran de 
les malvestats la succeïa un breu espai de pau i bonança que em-
penyia els joves supervivents a copular i tornar a poblar els pobles 
i les ciutats de petits infants desgraciats, destinats a engruixir 
l’exèrcit dels desarrelats de la terra i a continuar la recerca de mi-
ratges esplèndids i imprecisos com ara la llibertat, la igualtat o la 
fraternitat. 

Tomeu Valent no va arribar a saber mai la seva veritable filia-
ció  genètica, per fortuna, car li hauria fet més angúnia i pena que 
no pas alegria, esbrinar la veritat. A la ciutat de Balconera, l’any 
que va néixer Tomeu Valent, tan sols les rates gaudien de llibertat, 
malgrat que les darreres lleis oficials de la ciutat la proclamaven 
per a tothom. Les discussions enceses de la gent havien animat 
els cafès i les tavernes però els miserables pensaven, assenyats, 
que manés qui manés serien sempre pobres i que l’única professió 
que aconseguia millorar la seva situació de forma immediata era 
la de lladre.  

Els malfactors, com les rates, s’escampaven per la ciutat i per 
tots els pobles propers o remots. De tant en tant els guàrdies i els 
soldats en penjaven uns quants en forques i arbres i deixaven que 
els seus cossos, mutilats o esquarterats, mostressin la misèria de 
la corrupció durant un temps o que els caps podrits restessin ex-
posats en gàbies a les portes de les muralles, fins que les confraries 
pietoses donaven cristiana sepultura a allò que en quedava, però 
tot era en debades. Cada dia n’hi havia més i cada dia eren més 
salvatges i sanguinaris 

Com que la vida era tan breu poca gent recordava les epidè-
mies del passat recent. Amb la calor xafogosa i asfixiant es va 
estendre la nova malaltia, com una plaga bíblica. Primer es van 
intentar amagar els fets, tot i que els miserables de vora port van 
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començar a escampar la brama. La gent sabia que molts mals ve-
nien per l’aigua i s’estenien per l’aire de forma imperceptible, com 
una mena d’invisibles diables perversos. Que només es curaven 
amb foc i que acabaven condemnant els morts a tornar a la terra. 
D’aquesta manera, explicava la gent una mica llegida, els quatre 
grans elements, aigua, aire, foc i terra, eren sempre presents en 
qualsevol moment important de la humanitat, bo o dolent. 

Els capellans i frares asseguraven des de les trones que els 
mals venien del cel i de l’infern. Del cel perquè estava descontent 
amb el que passava al món, l’excés de llibertinatge i el menyspreu 
per la santa religió. De l’infern, pel fet que el Maligne volia fer 
dubtar els convençuts de la bondat divina i posar a prova la fe 
dels incombustibles. En tot cas, més enllà dels metges, poc pre-
parats per a aquells trasbalsos col·lectius, tan sols la pregària, el 
sacrifici, les processons i les relíquies dels sants aconseguien mi-
racles en temps de dificultat.  

Molts mals, es creia aleshores a Balconera, arribaven des del 
país veí, on havien gosat matar els reis i molta més gent de tota 
mena i on els rius cabalosos feia temps que baixaven vermells de 
sang i arrossegant centenars de caps, tallats de forma indiscrimi-
nada, doncs la revolució ja triava els seus herois, el mateix que Déu 
triava la seva gent entre els estossinats de forma destralera. I aquí, 
ai, s’anava pel mateix camí pervers i condemnable. 

Els qui odiaven els frares i capellans, per altra banda, atiaven 
el foc anticlerical explicant que eren la gent amb hàbits i sotanes 
els qui enverinaven l’aire, les fonts i els pous, per provocar des-
gràcies, malestar i fer-se els amos del poder mentre escapaven la 
por de la mort i la necessitat de recórrer a remeis miraculosos i 
celestials. Cadascú creia el que volia creure segons les seves dèries 
i convenciments i les discussions sobre l’origen de les desgràcies 
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provocava baralles enceses de taverna amb morts, ferits, ganive-
tades i venjances. Fins i tot els savis moderns, els qui no creien 
en càstigs divins ni en complots pèrfids de l’estament eclesiàstic 
no es posaven d’acord en res. Per això i per moltes coses més en 
Tomeu Valent de gran, durant una rastellera d’anys, ja no va 
creure en els metges ni en els capellans i frares ni en els cabdills 
arrauxats ni en les proclames patriòtiques ni en déus ni en dimo-
nis, fins que va envellir i ja no sabia què creure i volia creure en 
alguna cosa. 

Allò que havia començat a poc a poc, amb alguns casos aïllats 
i imperceptibles encara per a la majoria de la població, es va ac-
celerar i els morts i els malalts es multiplicaven un dia sí un altre 
també. La febre i els vòmits eren els primers símptomes de l’evi-
dència. Quan es descobrien els malalts se’ls conduïa de grat o per 
força a l’hospital i a convents o indrets apartats, on s’havien mun-
tat campaments sanitaris. 

Les cases es desinfectaven de forma barroera, molts mobles i 
llençols cremaven a les fogueres purificadores fetes per ordre del 
govern tot i que sempre hi havia qui mirava d’arramblar amb al-
guna coseta. Hi havia gent que amagava els malalts per tal que no 
se’ls emportessin de casa. Hi havia qui moria pel carrer, de forma 
ràpida i dolorosa. El carro dels morts no donava l’abast a recollir 
cadàvers que sovint pudien, com pudien a l’estiu els cementiris 
atapeïts i massa plens que envoltaven les esglésies. Estols de mos-
ques vironeres es multiplicaven en aquell mitjà tan favorable als 
seus interessos, conformant núvols espessos i inquietants. 

Les rates sorgien per tot arreu i ocupaven els racons de les 
cases, els rebosts i les eixides i aprofitaven la tragèdia per atipar-
se, copular i reproduir-se sense temor. Només els gats eren els 
seus enemics naturals, també les circumstàncies els afavorien. 
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Conformaven una guerra semblant a la de la gent, amb unes nor-
mes molt més clares. Uns i altres no van trigar a veure’s encalçats 
pels famolencs que els rostien com pollastres mirant de donar a 
la seva carn una aparença que en fes oblidar el deshonrós origen.  

La llibertat i la moral, l’educació i els costums gastronòmics 
sempre resten condicionats a les necessitats més primàries. Se-
gons explicaven els més vells, fins i tot es menjaven criatures pe-
tites, en temps de setges i fams angoixoses i d’aquells fets 
horribles n’havien derivat rondalles i històries de miracles es-
tranys, com el d’un sant de molta devoció, capaç de reconstruir 
un parell d’infants que amb tota la bona intenció els pares havien 
estofat amb samfaina per tal d’obsequiar-lo, quan anava de camí 
vers les seves predicacions multitudinàries. 

La gent febrosa i a les acaballes no tenia esma per a deslliurar-
se de la presència de les rates arrauxades. Els animalons, de la 
mida de conills ben apeixats, rosegaven els peus dels agonitzants 
o dels difunts que s’amuntegaven als vials i als camins mentre es-
peraven l’arribada dels carretons que els recollien i plantaven cara 
als vius que les volien fer miques. La ferum era absoluta, la deso-
lació, immensa, i cadascú intentava sobreviure com podia. Allò, 
deien alguns, era la fi del món.  

Les malvestats semblen definitives a les seves víctimes però la 
vida, tossuda, segueix. Cada vegada que s’esdevenia una epidèmia 
o qualsevol desgràcia, a ciutat o a pagès, es vaticinava l’arribada 
de la fi del món i l’acompliment de tot allò que preveia l’Apoca-
lipsi. Però els temps de bonança, breus i fràgils, reconciliaven la 
gent amb la vida de nou i els infants i joves es creien altra volta 
immortals. Es tornava a pecar i a beure i a endrapar. Els pobres 
tornàvem a tenir munts de fills i filles per tal que se’ls pogués 
enviar a dida, a fer de soldats, de bastaixos, de minyones o de 
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putes. Es tornava a somniar en futurs meravellosos, en rondalles, 
llegendes, miracles i princeses. Es cantava i es ballava, es matava 
i robava, es recitaven romanços, es demanava almoina i, és clar, 
es cagava i es pixava. Així era el món i per molt que algunes coses 
canviessin tot acostumava a continuar si fa no fa com sempre. 

Tomeu va arribar al món aquell any, doncs, sense saber on 
venia ni qui l’havia anat a buscar. La seva mare no estava segura 
de qui l’havia prenyat, tot i que creia, i fins i tot desitjava, que el 
pare fos un mariner illenc amb qui va jeure un parell de nits, men-
tre el seu vaixell romania a port en uns dies d’hivern freds i plu-
josos i amb una mala mar que feia impossible la navegació.  

L’home era jove i fort, no gaire alt, vermell de cara. Va sortir 
de la taverna del Ratat i ella era a la porta, esperant. Les altres dues 
dones que cercaven clients al seu costat havien entrat feia poc a 
l’indret, ple de fum i de gent, amb dos homenots estranys d’aspecte 
barroer, bru, com de moros antics. A la mare d’en Tomeu, filla de 
la misèria i de la fam, li feien angúnia els homes que no entenia 
com parlaven, però al port s’hi havia hagut d’acostumar. 

—Val més així —li havia dit la Vella Valenta en més d’una 
ocasió—. Ja pots comptar, per escoltar barbaritats. 

El mariner se la va mirar amb llàstima, gairebé. 
—Fa molt de fred, dona. 
—Jo t’escalfo si em pagues... 
L’home va somriure i li va passar una mà aspra i excessiva-

ment gran pels cabells. Feia temps que la Beneita no sentia res 
pels homes. Tant li feia  un com un altre, eren una colla d’animals, 
però s’havia de menjar alguna cosa de tant en tant. Aquell, malgrat 
tot, li va agradar una mica. La va fer entrar a la taverna, li va pagar 
un got de vi i una llesca de pa amb llonganissa i formatge. Després 
li va acaronar les espatlles. 
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—Anem, que he de tornar al vaixell —li va dir. 
El Ratat tenia tres cambres al pis de dalt, per a les bagasses i 

els clients amb quatre rals. Eren baixes de sostre i feien olor de 
pixum, de greix ranci, de suor i de peus podrits, però la Beneita 
ja no s’adonava de res ni tampoc els mariners tenien manies. Com 
que tothom feia pudor, la pudor formava part de la vida quotidi-
ana i ja ni es percebia. 

A terra hi havia una màrfega plena de taques i el mariner va 
anar per feina. Un orinal escantonat completava la minsa decora-
ció de l’indret. Feia fred i l’home no la va despullar. Només li va 
prémer els pits, li va apartar els cabells amb les dues mans, li va 
arremangar les faldilles, els enagos i se li va llençar al damunt amb 
una mena de desesperació assedegada. Van acabar de pressa, cosa 
que a la Beneita li abellia, no suportava el pes dels mascles al da-
munt gaire estona, tots els ossos li feien mal, després. 

—Demà tornaré —li va assegurar. I li va amollar unes mone-
des. La dona va arribar molt contenta a casa de la Vella Valenta. 

—Demà tornarà, m’ho ha ben assegurat. 
La Vella no va dir res. Ja tenia experiència sobre com anava la 

cosa.  Ves a saber on seria, l’endemà, el mariner generós. En tot 
cas, si podia, no triaria aquell secall de la Beneita, malmesa per la 
misèria, sense unes quantes dents a causa d’una pallissa que li ha-
via clavat feia cinc anys un brètol que la va tenir esclavitzada du-
rant sis mesos, fins que la va creure morta i la va deixar al carrer. 
Allà, al carrer, l’havia trobada la Vella i se n’havia compadit, cosa 
que feia molt de temps que no li passava.  

Però l’illenc va tornar l’endemà. Aquell dia la Beneita no es-
tava sola, hi havia tres dones més a la porta de Cal Ratat, però 
l’home la va triar a ella altra volta, se la va emportar cap a dins i 
les altres la  van mirar amb enveja. La Beneita va sentir quelcom 
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estrany, una mena d’orgull oblidat. Van tornar a menjar pa amb 
formatge, un tros de pernil, quatre cargols amb ceba. Van beure 
vi plegats i van riure sense cap motiu. 

—Demà ja no tornaré, el meu barco marxa —li va dir, una 
mica trist. 

La va abraçar i se la va endur a la cambra de dalt. Aquell dia 
van poder llogar una cambra que era una mica més gran, tenia una 
finestra que donava al carrer per la qual, si calia, es podia llençar al 
carrer el contingut dels rovellats orinals, i una màrfega amb menys 
llànties que la resta. Va anar més a poc a poc que el dia abans. En 
aquella cambra semblava fer menys fred i la va despullar i la va 
embolicar amb una flassada. De fet, es van embolicar plegats.  

La va anar llepant de dalt a baix com si fos una coca ensucrada  
i després li va dir que ella fes el mateix. La Beneita, que no estava 
acostumada a llepolies hauria fet tot el que aquell home li hagués 
demanat, se sentia tractada amb una mena de respecte oblidat i 
fins i tot percebia una escalfor antiga, la dels seus primers i des-
graciats amors. Després l’home també se li va llençar al damunt 
per penetrar-la de forma ràpida i apressada. I encara li va demanar 
que li xuclés el sexe i la va tornar a penetrar i després la va eixugar 
amb la  flassada, que feia olor de fum i de llar acollidora. 

—Me n’haig d’anar, marxem de nit cap a Marsàlia —li va 
dir—. Però si torno a aquesta ciutat fastigosa, et buscaré. 

La Beneita no sabia on era Marsàlia ni on era res. La Vella li 
va  explicar que era al país de més enllà de la frontera del nord, 
en una terra pecadora i disbauxada, una ciutat plena de lladres, 
pinxos, barjaules i pirates, una ciutat en el port de la qual encara 
hi havia més bordells i putes que no pas a Balconera, vaja. L’home 
li va donar diners, propina i unes arracades de llautó. Va estar uns 
dies com encantada, surant entre somnis estranys. 
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—Ja saps que no et pots encaterinar de ningú, ja veus com 
t’ha anat amb els homes. 

La Vella era una dona honrada, a la seva manera. La Beneita 
li estava agraïda. Es va adonar que estava embarassada poc des-
prés d’allò del mariner, quan no li va venir la sang del mes. Va 
pensar de seguida que havia estat el mariner illenc, tot i que havia 
anat amb més homes, aquells dies. Estar prenyada anava bé, ja 
que podies treballar durant un temps sense el problema de la sang 
i el mal de ventre. Més endavant, és clar, la cosa es complicava, 
quan et començaves a engreixar i et veies al damunt la desgràcia, 
la criatura. Per sort, la Vella Valenta sabia molts remeis. De vega-
des venien altres dones, de nit, i ella els feia fregues i els donava 
beuratges, per tal que avortessin. 

No sempre eren dones del carrer. En més d’una ocasió en la 
foscor havia rebut senyores que acompanyaven noietes de casa 
bona o casades de la menestralia que ja no volien més criatures. 
Amb la gent important calia anar amb compte i la Vella no s’ar-
riscava a amollar remeis massa contundents ni a endegar pràcti-
ques estranyes, gairebé de barber. Però no sempre funcionava, és 
clar. De tota manera valia més perdre clientela que no pas acabar 
a la forca, el garrot o la foguera. La Vella Valenta s’havia tornat 
prudent, amb els anys i l’experiència. 

La Beneita tenia vint-i-tres anys, però ella ni ho sabia. Era tant 
poqueta cosa, tan esprimatxada i denerida que semblava una cri-
atura. Als homes que la llogaven els semblava una nena molt jo-
veneta i potser per això tenia feina, encara. Estava molt malalta 
i a punt de parir, la Beneita, aquell estiu de la febre. La Vella Va-
lenta era amiga seva, la protegia, tot i que se n’havia aprofitat fent-
li d’alcavota de poca volada. De tota manera sempre era millor 
haver de treballar per a la Vella que no pas per als pinxos sense 
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ànima que no dubtaven en estossinar les seves protegides quan ja 
eren un problema i no un benefici. Era fàcil acabar amb les dones 
sense família, passat ni futur, després d’haver-ne tret el suc i llen-
çar-les al mar amb una pedra al coll, ben apallissades. La Beneita 
encara se n’havia sortit bé del darrer brètol que se n’havia aprofi-
tat i trobar la Vella Valenta li havia semblat gairebé un miracle. 

Feia mesos que estava prenyada quan li va venir la primera 
febrada. Aquell mal no era pas l’únic, a la ciutat. Les revoltes i 
els aldarulls eren constants i sagnants i també les lluites per qua-
tre monedes o per un rosegó de pa. Ni tan sols els rics, que a la 
ciutat eren pocs i endeutats, podien viure tranquils. El contraban 
havia acabat amb petites indústries modestes que en algun mo-
ment van fer pensar que tot tiraria endavant i que la gent tindria 
feina i pa.  

Un dia sí i un altre també es podien sentir trets entre els burots 
i els guardes dels consums. Els fabricants van exigir el control de 
la fiscalització tot i que les grans partides entraven sovint per on 
menys s’esperava, protegides per gent amb poder. Els contraban-
distes, com els bandolers i els lladres, s’enfrontaven entre ells i es 
robaven sense manies. Les venjances eren el pa de cada dia. Tro-
bar morts pels carrers o surant al mar era habitual i poca gent en 
feia cas, pels volts del port. 

Els predicadors amb grapa, descalços i de rostre eixut, insis-
tien sobre la necessitat de penitència i profetitzaven mals a dojo, 
relacionats amb els pecats polítics que havien portat la revolució, 
tan fràgil, al poder. Com que la memòria de la gent era tan minsa 
i eixuta ja ningú no volia recordar que abans les coses havien estat 
molt pitjors o, si més no, ben semblants. Potser en algun moment 
del passat s’havia arribat a una certa estabilitat, com deien els qua-
tre savis de la ciutat. 
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S’havia esdevingut un breu temps de pau mentre va governar 
un rei que ja ningú no recordava. Però més enllà de la frontera la 
gent havia embogit i havien estossinat monarques, capellans, 
monges i bona gent. Aquella epidèmia de la revolució havia arri-
bat a la ciutat feia un temps i havia portat guerres i fam. Més en-
davant havia estat molt poderós un dimoniot que volia dominar 
el món, un francès pocapena que es deia Napolió. Per sort, l’ha-
vien posat a rotllo feia temps. Va morir aquell mateix any, el de 
la vinguda al món d’en Tomeu Valent. 

Els mals de l’antigor no es recordaven gaire, més enllà dels 
contes dels vells que es barrejaven amb rondalles per a espantar 
criatures. El gran problema del present era la febre, l’epidèmia i 
com que no es podia viure enlloc més que en el present les histò-
ries antigues semblaven molt llunyanes. La gent volia fugir de la 
ciutat tot i que estava prohibit i que es vigilava que ningú no tra-
vessés les muralles. 

Hi havia qui ho aconseguia, tot i que les poques notícies que 
arribaven dels pobles eren esgarrifoses, sovint rebien els de ciutat 
a cops de pedra, ja que tenien por del contagi, els robaven el que 
duien, els mataven en secret i els feien desaparèixer sense fer so-
roll. Això en el cas que haguessin pogut arribar a algun indret 
poblat sense ser atacats per les quadrilles de lladres que malvivien 
per les muntanyes. La inseguretat era absoluta i es passava de sol-
dat a bandoler i d’un costat a l’altre de la política, de la llei i del 
poder amb una gran facilitat. L’estiu havia estès una sensació 
d’ofec constant pels carrers bruts dels pobres i també per les se-
ves ànimes sense esperança. Alguns metges de bona fe es van 
adonar del que passava ben aviat, però les autoritats van trigar a 
voler reconèixer el perill. 
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La Beneita treballava, des que l’havia acollit la Vella Valenta, 
en un parell de tavernes del port, amb unes cortines brutes al 
fons, darrere de les quals s’aparellaven de forma ràpida i expedi-
tiva els mariners miserables que arribaven de tot arreu. La majoria 
ni tenia prou monedes per llogar les cambres dels pisos superiors. 
Allò de quedar-se prenyada li havia passat cinc vegades, abans, 
sense comptar un parell d’avortaments, malgrat les precaucions 
que la Vella Valenta li havia explicat que havia de prendre sovint, 
banys de vinagre, fregues amb julivert, procurar que els homes 
fessin la feina abans d’entrar o després de sortir del seu forat, però 
no era fàcil controlar aquells ramats de mariners salvatges i asse-
degats. 

Tres dels seus fills van néixer morts, els altres dos encara va 
tenir temps de portar-los a l’hospici però després va saber que no 
havien arribat a l’any de vida. La Vella Valenta li havia agafat vo-
luntat. A la Vella també se li havien mort tots els fills que havia 
tingut i li va dir a la Beneita que si aquell vivia se’l quedarien. Dels 
pocs somnis que es podia permetre la noia, comptar almenys amb 
un fill que es fes gran aviat i la protegís dels anys dolents que 
havien de venir, era l’única cosa que li feia una mica d’il·lusió. 

Com una clapa de greix el mal es va estendre de pressa. Un 
mariner li havia vomitat al damunt a la Beneita, a la taverna. Tre-
molava, tot i que va arribar a cardar amb ella de forma ràpida, 
tenia molta febre, el seu cos desprenia una escalfor estranya bar-
rejada amb l’olor de sal i de suor. El taverner i uns quants homes 
el van arrossegar fins a fora del local i allà el van deixar. Els com-
panys el devien recollir o potser el van llençar al mar, ja no el van 
veure més. El port era brut i fangós, les clavegueres hi abocaven 
tota  mena d’excrements i porqueria, el mateix que a la séquia i 
als regs. L’estiu ofegava la gent amb la seva calor humida i un vent 
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calent de ponent va acabar d’escampar el mal per tot arreu. El 
port s’havia incomunicat, la Beneita havia tingut just el temps de 
poder arribar a casa de la Vella Valenta, a l’altre costat de la mu-
ralla, abans els soldats no la trobessin i la poguessin recloure en 
algun indret per a malalts empestats. 

Molts treballadors van quedar sense feina ni sou, amb l’aïlla-
ment. A la ciutat la desesperació i la malícia s’havien estès com 
l’epidèmia. Els malfactors professionals o aficionats, pitjors que 
les rates, robaven les cases amb malalts o els mateixos malalts que 
agonitzaven pels carrers, sense poder defensar-se. El tancament 
de la ciutat, una mena de setge sanitari i la por de la gent dels 
pobles de la rodalia, feia que fos difícil trobar menjar. El mateix 
que amb les rates i els gats va esdevenir una possibilitat de sub-
sistència. rostir els moixons i les sargantanes. 

La Vella tenia coneixences i recursos, va allitar la Beneita a 
casa damunt d’una màrfega a terra i es va esmunyir pels carrers i 
les places insegures per  tal d’aconseguir alguna cosa per menjar. 
En alguns llocs havien instal·lat suports sanitaris i repartien sopes 
per als necessitats. Es va convertir en una assistent habitual a les 
cues que es conformaven davant del Palau del Virrei Americà, 
esperant amb un bol la sopa diària. No tenia por d’encomanar-se 
res, en tot cas ja li era ben igual. La vida no havia estat amable 
amb ella, tenia més de cinquanta anys, molts anys per a qualsevol 
persona, fins i tot per als rics. Feia molt de temps que no sentia 
afecte ni simpatia per ningú. Havia fet de puta i d’alcavota, s’havia 
deixat explotar i apallissar per brètols i en algun moment va deci-
dir que seria ella qui manés. Aleshores es va dedicar a controlar 
unes quantes noies desgraciades, de tantes com hi havia a la ciutat, 
afamades i amb poques necessitats. 
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La Beneita havia crescut a l’hospici. N’havia sortit per a anar 
a treballar a un hostal molt joveneta i allà l’havia desgraciat l’amo, 
quan no tenia ni dotze anys. La Vella Valenta se l’havia ensopegat 
quan en tenia divuit o dinou, al carrer, mig morta, i se l’havia em-
portat cap a casa, cosa que no acostumava a fer amb ningú. L’ha-
via ensinistrat en l’ofici i en com defensar-se dels pinxos tot i que 
el malnom de Beneita li esqueia d’allò més. 

A la cua de la sopa una coneguda li va explicar que s’havia 
mort, segons explicaven, el dimoni de l’època, Napolió, causa de 
tantes desgràcies. La Vella Valenta recordava els temps de les 
guerres amb el país veí. Havia fet alguns diners treballant per als 
soldats enemics, després no ho havia explicat a ningú, és clar, per-
què molta gent era ben poc amable amb qualsevol persona que 
hagués fet tractes amb gavatxos. Els havia seguit un temps amb 
altres dones, fins a molt enllà, terra endins. Aleshores era jove i 
arrauxada. En un  poble els habitants van bullir en oli un noiet 
enemic molt jove, un d’aquells francesets que tant li agradaven, 
amable i educat. L’havien caçat mentre vigilava pels camps. 

Els soldats, per revenjar-se, van entrar al poble, el van cremar 
de dalt a baix, van agafar els amos d’algunes cases de pagès, els 
van obrir en canal i els van penjar a la porta principal de la mura-
lla, com si fossin porcs escorxats. Després d’allò i d’unes quantes 
coses per l’estil ella havia tornat com havia pogut cap a la ciutat i 
havia de fer per manera que aquella història amb els soldats inva-
sors no se sabés. A més d’una barjaula massa complaent amb 
l’enemic l’havien apallissat i afaitat la closca i a d’altres més des-
graciades les havien penjat cap per avall fins que havien mort i, 
en algun cas, fins i tot els havien cremat el forat del pecat amb 
teies enceses, abans d’estossinar-les. 
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