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I

El 24 de maig de 1863, un
diu men ge, el meu on cle, el pro fes sor Li den brock, va tor nar
pre ci pi ta da ment a la se va ca se ta si tua da al nú me ro 19 de la
Kö nigs tras se, un dels car rers més an tics del bar ri vell d’Ham -
burg.

La bo na Mart he es de via creu re que s’havia endarrerit,
perquè el di nar tot just co men ça va a cou re’s a la cui na.

“Bé —vaig dir-me—, si el meu on cle, que és l’ho me més
im pa cient del món, té ga na, fa rà uns crits es gar ri fo sos.”

—El senyor Li den brock ja és aquí! —va ex cla mar la Mar -
t he, es ba laï da, en treo brint la por ta del men ja dor.

—Sí, Mart he; pe rò el di nar té dret a no es tar a punt, per -
què en ca ra no són les dues. Tot just aca ben de to car dos quarts
a Saint-Michel.

—Ales ho res, per què tor na el senyor Li den brock?
—Se gu ra ment ens ho di rà ell ma teix.
—Ja és aquí! Jo me’n vaig, senyor Axel, ja el fa reu en trar

en raó.

9
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I la Mart he va tor nar al seu la bo ra to ri cu li na ri.
Em vaig que dar sol. Pe rò, ai xò de fer en trar en raó el més

iras ci ble dels pro fes sors era una co sa que el meu ca ràc ter una
mi ca in de cís no em per me tia. Em dis po sa va tam bé a tor nar
pru dent ment a la me va pe ti ta cam bra de dalt quan les fron -
tis ses de la por ta del car rer van grinyo lar; uns grans peus van
fer crui xir l’es ca la de fus ta i l’amo de la ca sa, des prés de tra -
ves sar el men ja dor, es va pre ci pi tar im me dia ta ment al seu
des patx.

Pe rò du rant aquell rà pid pas ha via llan çat en un ra có el
bas tó amb puny de tren ca nous, so bre la tau la l’am ple bar ret
de pèls de pun xa i al seu ne bot aques tes so no res pa rau les:

—Se gueix-me, Axel!
No ha via tin gut temps de mou re’m quan el pro fes sor em

cri da va ja amb un viu to d’im pa cièn cia:
—I doncs? En ca ra no ets aquí?
Vaig en trar apres sa da ment al des patx del meu te mi ble

mes tre.
Ad me to de bo na ga na que l’Ot to Li den brock no era pas

un ho me do lent; pe rò, fo ra que es pro duei xin can vis im pro -
ba bles, mo ri rà a la pell d’un ex cèn tric ter ri ble.

Era ca te drà tic al Jo hannæum, i hi feia un curs de mi ne ra -
lo gia du rant el qual s’en ra bia va nor mal ment un pa rell de ve -
ga des. No li preo cu pa va te nir alum nes as si dus a les se ves
clas ses, ni el grau d’aten ció que li de di ca ven, ni l’èxit que po -
dien as so lir més en da vant; aquests de talls no l’amoï na ven
gai re. Pro fes sa va “sub jec ti va ment”, se gons una ex pres sió de
la fi lo so fia ale manya, per a ell ma teix i no pas per als al tres.
Era un sa vi egois ta, un pou de cièn cia amb una po lit ja que
grinyo la va quan se’n vo lia treu re al gu na co sa: en una pa rau -
la, un avar.

Hi ha uns quants pro fes sors d’aques ta me na a Ale manya.
Ma lau ra da ment, el meu on cle no gau dia d’una gran fa ci -

li tat de pro nun cia ció, fora d’en la in ti mi tat, al menys quan

10
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par la va en pú blic, la qual co sa és un de fec te la men ta ble en
un ora dor. En efec te, du rant les se ves de mos tra cions al Jo -
hannæum el pro fes sor s’atu ra va so vint; lla vors llui ta va con -
tra una pa rau la re cal ci trant que no vo lia sor tir dels seus
lla vis, un d’aquells mots que es re sis tei xen, s’in flen i a l’úl -
tim sur ten en la for ma poc cien tí fi ca d’un re nec. Ai xò el
feia en ra biar-se de va lent.

Doncs bé, en mi ne ra lo gia hi ha mol tes de no mi na cions
mig gre gues, mig lla ti nes, di fí cils de pro nun ciar, ter mes
rebecs que es cor xa rien els lla vis d’un poe ta. No vull dir
cap mal d’aques ta cièn cia. Déu me’n guard. Pe rò quan un
es tro ba en pre sèn cia de cris tal· lit za cions rom boè dri ques,
re si nes re ti nas fàl ti ques, ge li ni tes, fan gas si tes, mo lib dats de
plom, tung stats de man ga nès i ti ta nats de zir co ni, fins i tot
la llen gua més hà bil té dret a em bar bus sar-se.

Ai xí doncs, a la ciu tat, co nei xien aques ta ex cu sa ble in ca -
pa ci tat del meu on cle i se n’apro fi ta ven, l’es pe ra ven als pas -
sat ges pe ri llo sos, ell s’en fu ris ma va i els al tres se’n reien, la
qual co sa no és de bon gust, ni tan sols en tre els ale manys. 
I si bé hi ha via sem pre una gran afluèn cia als cur sos d’en Li -
den brock, quants dels qui els se guien as sí dua ment hi ana ven
so bre tot per ale grar-se de les es plèn di des en ra bia des del pro -
fes sor!

Si gui com si gui, i no em can sa ré de dir-ho, el meu on cle
era un sa vi de ve ri tat. En ca ra que de ve ga des tren ca va les
mos tres en pro var-les mas sa de pres sa, unia el ge ni del geò -
leg amb l’ull del mi ne ra lo gis ta. Equi pat amb el seu mar tell,
la pun ta d’a cer, l’agu lla iman ta da, el bu fa dor i el flas có d’àcid
ní tric, era un ho me molt fort. Se gons la frac tu ra, la du re sa,
la fu si bi li tat, el so, l’olor i el gust d’un mi ne ral qual se vol, el
clas si fi ca va sen se va cil· lar en tre les sis-cen tes es pè cies que la
cièn cia comp ta bi lit za avui dia.

Per ai xò, el nom d’en Li den brock res so na va amb tots els
ho nors als ins ti tuts i les as so cia cions na cio nals. Els senyors

11
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Hump hry Davy, Hum boldt, els ca pi tans Frank lin i Sa bi ne no
dei xa ven de vi si tar-lo sem pre que pas sa ven per Ham burg.
Als senyors Bec que rel, Ebel men, Brews ter, Du mas, Mil ne-
Ed wards, Sain te-Clai re-De vi lle els agra da va con sul tar-lo so -
bre les qües tions més apas sio nants de la quí mi ca. Aques ta
cièn cia li de via un bon nom bre de grans des co bri ments i, el
1853, ha via apa re gut a Leip zig un Trac tat de cris tal· lo gra fia
trans cen dent, del pro fes sor Ot to Li den brock, un gran in fò -
lio amb gra vats que tan ma teix no va co brir les des pe ses.

Afe giu a tot ple gat que el meu on cle era con ser va dor del
mu seu mi ne ra lò gic del senyor Stru ve, am bai xa dor de Rús -
sia, una va luo sa col· lec ció d’ano me na da eu ro pea.

Vet aquí, doncs, el per so nat ge que m’in ter pel· la va amb tan -
ta im pa cièn cia. Ima gi neu-vos un ho me alt, ma gre, amb una sa -
lut de fer ro i d’un ros ju ve nil que li treia deu anys ben bons dels
cin quan ta que te nia. Els seus ulls grans gi ra ven sen se pa rar dar -
re re d’unes ulle res con si de ra bles; el nas, llarg i prim, sem bla va
una fu lla es mo la da; els ma lin ten cio nats pre te nien fins i tot que
es ta va iman tat i que atreia les lli ma du res de fer ro. Pu ra ca lúm -
nia: no més atreia el ta bac, pe rò en gran abun dàn cia, per no dir
cap men ti da.

Quan hau ré afe git que el meu on cle feia unes gam ba des
de mit ja ca na, i dit que en ca mi nar te nia els punys sò li da -
ment tan cats, senyal d’un tem pe ra ment im pe tuós, el co nei -
xe reu prou per no mos trar-vos àvids de la se va com panyia.

Vi via a la se va ca se ta de la Kö nigs tras se, un ha bi tat ge
mig de fus ta mig de maó, amb cres ta lle ra den ta da, el qual
do na va a un d’aquells ca nals si nuo sos que es creuen al cen -
tre del bar ri més an tic d’Ham burg, que sor to sa ment l’in -
cen di del 1842 va res pec tar.

La ve lla ca sa es bom ba va una mi ca, és ve ri tat, i en senya -
va la pan xa als via nants; por ta va la teu la da in cli na da so bre
l’ore lla, com la gor ra d’un es tu diant de la Tu gend bund; el
plom de les se ves lí nies dei xa va a de sit jar; pe rò, en su ma,

12
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s’aguan ta va bé, grà cies a un vell om vi go rós, en cas tat a la fa -
ça na, que a la pri ma ve ra treia uns brots flo rits que en tra ven
pels vi dres de les fi nes tres.

El meu on cle no dei xa va de ser ric, trac tant-se d’un ca te -
drà tic ale many. La ca sa li per tanyia en to ta pro pie tat, con ti -
nent i con tin gut. El con tin gut era la se va fi llo la Graü ben, una
jo ve vir lan de sa1 de dis set anys, la cria da Mart he i jo. En la
me va do ble qua li tat de ne bot i or fe, li faig d’aju dant i pre pa -
ra dor en els seus ex pe ri ments.

Con fes sa ré que em vaig in te res sar amb fruï ció per les cièn -
cies geo lò gi ques; te nia sang de mi ne ra lo gis ta a les ve nes, i no
m’avor ria mai en com panyia de les me ves pre cio ses pe dres.

Comp tat i de ba tut, es po dia viu re fe liç en aque lla ca se ta
de la Kö nigs tras se, tot i la im pa cièn cia del seu pro pie ta ri,
perquè, mal grat que ho feia d’una ma ne ra una mi ca bru tal,
aquell ho me m’es ti ma va molt. Pe rò no sa bia es pe rar, i te nia
més pres sa del que és na tu ral.

Quan, a l’abril, ha via plan tat als tes tos de pi sa del sa ló
peus de re seda o de me ra ve lla, ca da ma tí, re gu lar ment, ana -
va a es ti rar-los per les fu lles per tal d’ac ce le rar-ne el crei xe -
ment.

Amb un ex cèn tric sem blant, l’úni ca co sa que es po dia fer
era obe rir. Ai xí doncs, em vaig pre ci pi tar al seu des patx.

13

1. Probablement procedent de Virland, ciutat i província de l’Estònia actual.
(Nota de l’editor.)
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II

Aquell des patx era un ve ri -
ta ble mu seu. To tes les mos tres del reg ne mi ne ral hi es ta ven
eti que ta des en l’or dre més per fec te, se guint les tres grans di -
vi sions dels mi ne rals in fla ma bles, me tàl· lics i li toi des.

Com els co nei xia, aquells bi be lots de la cièn cia mi ne ra lò -
gi ca! Quan tes ve ga des, en comp tes de passar l’estona amb
els nois de la me va edat, m’ha via en tre tin gut a treu re la pols
d’aquells gra fits, aque lles an tra ci tes, hu lles, lig nits i tor bes!
I els be tums, les re si nes, les sals or gà ni ques que con ve nia pre -
ser var de l’àtom més pe tit de pols! I aquells me talls, des del
fer ro fins a l’or, el va lor re la tiu dels quals de sa pa rei xia da -
vant la igual tat ab so lu ta dels es pè ci mens cien tí fics! I to tes
aque lles pe dres que hau rien bas tat per re cons truir la ca sa de
la Kö nigs tras se, fins i tot amb una bo ni ca ha bi ta ció de més
que m’hau ria anat molt bé!

Pe rò, quan vaig en trar al des patx, no pen sa va gai re en
aque lles me ra ve lles. No més el meu on cle ocu pa va les me ves

15
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ca vil· la cions. Es ta va arre pa pat a la se va àm plia bu ta ca, re -
ves ti da amb ve llut d’Utrecht, i te nia a les mans un lli bre que
con tem pla va amb la més pro fun da ad mi ra ció.

—Quin lli bre! Quin lli bre! —va ex cla mar.
Aques ta ex pres sió em va re cor dar que el pro fes sor Li den -

brock era tam bé bi bliò man en les se ves es to nes per du des; pe -
rò per a ell un lli bre vell no més te nia va lor si era in tro ba ble
o, al menys, il· le gi ble.

—I doncs? —em va dir—. Que no ho veus? És un tre sor
ines ti ma ble que he tro bat aquest ma tí ta fa ne jant a la bo ti ga
del jueu He ve lius.

—Mag ní fic! —vaig res pon dre, amb fals en tu sias me.
En efec te, per què tant d’en re nou per un vell vo lum in-

quarto el llom i les ta pes del qual sem bla ven fets de cui ro
gro ller, un lli bre es gro gueït del qual pen ja va un punt des co -
lo rat?

Tot i ai xò, les in ter jec cions ad mi ra ti ves del pro fes sor no
ces sa ven.

—Mi ra —deia, pre gun tant-se i con tes tant-se a si ma -
teix—, el tro bes bo nic? Sí, és ad mi ra ble! I quin re lli gat!
S’obre fà cil ment? Sí, per què que da obert a qual se vol pà gi -
na! Pe rò es tan ca bé? Sí, perquè la co ber ta i els fulls for men
un tot ben unit, sen se se pa rar-se ni en treo brir-se en cap in -
dret! I el llom no pre sen ta ni una so la cli ve lla, des prés de
set-cents anys d’exis tèn cia! Ah! Vet aquí un re lli gat del qual
Bo ze rian, Clos o Pur gold hau rien es tat or gu llo sos!

Men tre deia ai xò, el meu on cle obria i tan ca va suc ces si -
va ment el vell lli bre. No em vaig po der es tar d’in ter ro gar-lo
so bre el seu con tin gut, per bé que no m’in te res sa va de cap
ma ne ra.

—I quin és el tí tol d’aquest me ra ve llós vo lum? —vaig pre -
gun tar, amb un afany mas sa en tu siàs tic per no ser fin git.

—Aques ta obra —va con tes tar el meu on cle, ani mant-
se— és el Heims-Krin gla de Snor re Tur le son, el cè le bre au -

16
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tor is lan dès del se gle XII! És la crò ni ca dels prín ceps no ruecs
que van reg nar a Is làn dia!

—Ca ram! —vaig ex cla mar tan bé com vaig po der—. I,
sens dub te, es trac ta d’una tra duc ció en llen gua ale manya.

—I ara! —va re pli car el pro fes sor vi va ment—. Una tra -
duc ció! I què en fa ria jo, de la te va tra duc ció? Qui es re fia
de la te va tra duc ció? Ai xò és l’obra ori gi nal en llen gua is lan -
de sa, un idio ma mag ní fic, ric i sen zill al ho ra, que per met les
com bi na cions gra ma ti cals més di ver ses i nom bro ses mo di fi -
ca cions de pa rau les!

—Com l’ale many —vaig in si nuar jo, for ça con tent.
—Sí —va res pon dre el meu on cle, arron sant les es pat lles—,

sen se te nir en comp te que la llen gua is lan de sa ad met els tres
gè ne res com el grec i de cli na els noms pro pis com el lla tí!

—Ah! —vaig fer jo, una mi ca per tor bat en la me va in di -
fe rèn cia—. I els ca ràc ters d’aquest lli bre, són bo nics?

—Ca ràc ters! Qui par la de ca ràc ters, ma lau rat Axel? Creus
que es trac ta de ca ràc ters? Et pen ses que ai xò és un im près?
Ig no rant, ai xò és un ma nus crit, i un ma nus crit rú nic...!

—Rú nic?
—Sí! Em de ma na ràs ara que t’ex pli qui aques ta pa rau la?
—Me’n guar da ré prou! —vaig re pli car, en el to d’un ho -

me fe rit en el seu amor pro pi.
Pe rò el meu on cle va con ti nuar com si res i em va ins truir,

sen se que jo li ho de ma nés, so bre co ses que no m’in te res sa -
va gai re sa ber.

—Les ru nes —va dir— eren uns ca ràc ters d’es crip tu ra que
es feien ser vir an ti ga ment a Is làn dia i que, se gons la tra di ció,
van ser in ven tats pel ma teix Odin! Pe rò ob ser va, ad mi ra, im -
piu, aquests sig nes que van sor tir de la ima gi na ció d’un déu!

Jo, a fal ta de rè pli ca, em dis po sa va a pros trar-me, una me -
na de res pos ta que hau ria de com plau re tant els déus com els
reis, ja que té l’avan tat ge de no aver gonyir-los mai, quan un
in ci dent va des viar el curs de la con ver sa.

17
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Va ser l’apa ri ció d’un per ga mí llar dós que es va es cór rer
del lli bre i va cau re a ter ra.

El meu on cle es va aba lan çar so bre aquell pa pe rot amb
una avi de sa fà cil d’en ten dre. Un vell do cu ment, tan cat du -
rant un temps im me mo rial en un lli bre an tic, no po dia dei -
xar de te nir un gran va lor als seus ulls.

—Què és ai xò? —va ex cla mar.
I, al ma teix temps, va des ple gar cu ro sa ment so bre la tau la

un tros de per ga mí de cinc pol za des de llar ga da i cinc d’am -
pla da, i a la su per fí cie del qual s’es te nien, en lí nies trans ver -
sals, uns ca ràc ters je ro glí fics.

Aquí en te niu el fac sí mil exac te. Vull do nar a co nèi xer
aquests sig nes es tranys, per què van por tar el pro fes sor Li -
den brock i el seu ne bot a em pren dre l’ex pe di ció més ex traor -
di nà ria del se gle XIX:

El pro fes sor va exa mi nar du rant uns ins tants aques ta sè -
rie de ca ràc ters. Des prés, ai xe cant-se les ulle res, va dir:

—Ai xò és rú nic; aquests ti pus són ab so lu ta ment idèn tics
als del ma nus crit de Snor re Tur le son! Pe rò... què deu sig ni -
fi car?

Com que el rú nic em sem bla va una in ven ció de sa vis per
mis ti fi car la po bra gent, no em va dis gus tar que el meu on -
cle no en ten gués res de res. Si més no, ai xò em va sem blar en
veu re el mo vi ment dels seus dits, que co men ça ven a agi tar-
se ter ri ble ment.

18

Viatge al centre de la terra_Viatge al centre de la terra  20/03/12  11:41  Página 18



—I tan ma teix, és is lan dès an tic! —va mur mu rar en tre
dents.

I el pro fes sor Li den brock de via en ten dre-hi, ja que se’l
considerava un ve ri ta ble po li glo ta. No és que par lés cor rent -
ment les dues mil llen gües i els qua tre mil idio mes uti lit zats a
la su per fí cie del glo bus, pe rò sí que en co nei xia una bo na part.

Ai xí doncs, da vant d’aque lla di fi cul tat, es dei xa ria por tar
per to ta la im pe tuo si tat del seu ca ràc ter, i jo pre veia una es -
ce na vio len ta, quan el pe tit re llot ge de pa ret de la xe me neia
va to car les dues.

Im me dia ta ment, la cria da Mart he va obrir la por ta del
des patx tot dient:

—La so pa es tà ser vi da.
—Al dia ble, la so pa! —va ex cla mar el meu on cle—. I qui

l’ha fe ta, i qui se la men ja rà!
La Mart he va fu gir cor rents. Jo vaig sor tir vo lant dar re -

re seu i, sen se sa ber com, em vaig tro bar as se gut al meu lloc
ha bi tual al men ja dor.

Vaig es pe rar uns ins tants. El pro fes sor no va ve nir. Era la pri -
me ra ve ga da, que jo sa bés, que fal ta va a la so lem ni tat del di nar.
I quin di nar! So pa de ju li vert, trui ta de per nil amb agre lla i nou
mos ca da, llom de ve de lla amb com po ta de pru na i, de pos tres,
gam bes amb su cre, tot re gat amb un bon vi del Mo sel· la.

Vet aquí el que un pa per vell cos ta ria al meu on cle. Jo,
com a bon ne bot, em vaig creu re obli gat a men jar per ell i
per mi. La qual co sa vaig fer a cons cièn cia.

—No he vist mai res sem blant! —deia la cria da Mart he—.
El senyor Li den brock no és a tau la!

—Cos ta de creu re.
—Ai xò pre sa gia al gun es de ve ni ment greu! —va con ti nuar

la ve lla cria da, bran dant el cap.
Se gons el meu pa rer, allò no pre sa gia va si nó una es ce na

pao ro sa quan el meu on cle des co brís que m’ha via crus pit el
seu di nar.
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Em men ja va l’úl ti ma gam ba quan una veu so no ra em va
arren car dels plaers de les pos tres. D’un sol bot, vaig anar
del men ja dor al des patx.
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III

Evi dent ment, ai xò és rú nic
—deia el pro fes sor, arru fant les ce lles—. Pe rò hi ha un se cret,
i el des co bri ré, si no...

Un gest vio lent va re ma tar el seu pen sa ment.
—Seu allà —va afe gir, as senya lant-me la tau la amb el

puny—, i es criu.
En un ins tant vaig es tar pre pa rat.
—Ara et dic ta ré ca da lle tra del nos tre al fa bet que cor res -

pon a un d’aquests ca ràc ters is lan de sos. Veu rem què pas sa.
Pe rò, per sant Mi quel, pro cu ra no equi vo car-te!

Va co men çar el dic tat. Jo m’hi apli ca va tan bé com po -
dia. Ca da lle tra va ser ano me na da una dar re re l’al tra, fins
a for mar aques ta in com pren si ble suc ces sió de pa rau les:

m.rnlls es reuel seec Je de
sgtssmf un teief niedr ke
kt,samn atra teS Saodrrn
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emt nael nuaect rril Sa
At vaar .nscrc ieaabs
ccdrmi eeu tul fran tu
dt,iac osei bo Ke diiY

Un cop en lles ti da aques ta fei na, el meu on cle va aga far
rà pi da ment el full que aca ba va d’es criu re jo i el va exa mi nar
una bo na es to na amb aten ció.

—Què vol dir, ai xò? —re pe tia ma qui nal ment.
Pa rau la d’ho nor que jo no hau ria po gut aju dar-lo. De fet,

no m’ho va de ma nar, i va con ti nuar par lant tot sol:
—Ai xò és el que ano me nem un crip to gra ma —deia—, en

el qual el sen tit es tà ocult dar re re d’unes lle tres bar re ja des in -
ten cio na da ment i que, or de na des con ve nient ment, for ma rien
una fra se in tel· li gi ble. Quan pen so que aquí pot rau re l’ex -
pli ca ció o la in di ca ció d’un gran des co bri ment...!

Jo, per la me va ban da, creia que allà no hi ha via res en
ab so lut, pe rò em vaig re ser var pru dent ment la me va opi nió.

Lla vors el pro fes sor va aga far el lli bre i el per ga mí i els va
com pa rar.

—Aques tes dues es crip tu res no són pas de la ma tei xa mà
—va dir—; el crip to gra ma és pos te rior al lli bre, i en veig pri -
mer de tot una pro va irrefutable. En efec te, la pri me ra lle tra
és una do ble M, que es bus ca ria en va en el lli bre de Tur le -
son, ja que no es va in cor po rar a l’al fa bet is lan dès fins al se -
gle XIV. Ai xí doncs, hi ha al menys dos-cents anys de di fe rèn cia
en tre el ma nus crit i el do cu ment.

Ad me to que ai xò em va sem blar for ça lò gic.
—Per tant, m’in cli no a creu re —va con ti nuar el meu on -

cle— que un dels pos seï dors d’aquest lli bre de via tra çar aquests
ca ràc ters mis te rio sos. Pe rò, qui dian tre po dia ser? No de via
pas es criu re el seu nom en al gun in dret del ma nus crit?

El meu on cle es va ai xe car les ulle res, va aga far una lu pa
molt po tent i va re vi sar cu ro sa ment les pri me res pà gi nes del
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lli bre. Al dors de la se go na, la de la por ta de lla, hi va des co -
brir una me na de mà cu la que a pri me ra vis ta sem bla va una
ta ca de tin ta. Tan ma teix, ob ser vant-la de prop, s’hi dis tin gia
al guns ca ràc ters mig es bor rats. El meu on cle va com pren dre
que aquell era el punt in te res sant; es va apli car, doncs, a exa -
mi nar la mà cu la i, amb l’ajut de la lu pa, va acon se guir re co -
nèi xer els sig nes se güents, uns ca ràc ters rú nics que va lle gir
sen se va cil· la ció:

—Ar ne Sak nus semm! —va ex cla mar en un to triom fal—.
Ai xò és un nom, i un nom is lan dès més exac ta ment, el d’un
sa vi del se gle XVI, un al qui mis ta cè le bre!

Jo mi ra va el meu on cle amb una cer ta ad mi ra ció.
—Els al qui mis tes —va con ti nuar dient—, Avi cen na, Ba -

con, Llull, Pa ra cels, eren els ve ri ta bles, els únics sa vis del seu
temps. Van fer uns des co bri ments que ens hau rien d’es ba lair.
Per què Sak nus semm no hau ria po gut ama gar en aquest crip -
to gra ma in com pren si ble al gu na in ven ció sor pre nent? Deu
ser ai xò. És ai xò.

La ima gi na ció del pro fes sor es va in fla mar da vant d’aques -
ta hi pò te si.

—Sens dub te —vaig go sar res pon dre—, pe rò quin in te rès
po dia te nir aquest sa vi a ama gar ai xí un des co bri ment me -
ra ve llós?

—Per què? Per què? Ah, i jo què sé? No va ac tuar Ga li -
leu de la ma tei xa ma ne ra amb Sa turn? A més, ja ho veu rem:
es bri na ré el se cret d’aquest do cu ment, i no men ja ré ni dor -
mi ré fins que no l’ha gi en de vi nat.

“Oh!”, vaig pen sar.
—Ni tu tam poc, Axel —va afe gir.
“Dian tre!” em vaig dir. “En ca ra bo que he di nat per dos!”
—I, pri mer de tot —va fer el meu on cle—, cal tro bar la
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llen gua d’aques ta xi fra2. Ai xò no hau ria de ser gai re di fí cil.
En sen tir aques tes pa rau les, vaig al çar el cap enèr gi ca ment.

El meu on cle va re pren dre el seu so li lo qui:
—Res de més sen zill. En aquest do cu ment hi ha cent tren -

ta-dues lle tres que do nen se tan ta-nou con so nants i cin quan -
ta-tres vo cals. Doncs bé, les pa rau les de les llen gües me ri dio nals
es for men se guint apro xi ma da ment aques ta pro por ció, men -
tre que els idio mes del nord són in fi ni ta ment més rics en con -
so nants. Es trac ta, per tant, d’una llen gua del sud.

Aques tes con clu sions eren for ça en cer ta des.
—Pe rò, qui na és aques ta llen gua?
És aquí on ne ces si ta va el meu sa vi, en el qual vaig des co -

brir tam bé un pro fund ana lis ta.
—El dit Sak nus semm —va con ti nuar— era un ho me ins -

truït; ai xí doncs, quan no es cri via en la se va llen gua ma ter -
na, de via triar pre fe rent ment la llen gua co mu na en tre les
ments cul tes del se gle XVI, és a dir, el lla tí. Si m’equi vo co, po -
dria pro var amb l’es panyol, el fran cès, l’ita lià, el grec, l’he -
breu. Pe rò els sa vis del se gle XVI es cri vien ge ne ral ment en lla tí.
Tinc, per tant, el dret a dir a prio ri: ai xò és lla tí.

Vaig fer un bot al seient. Els meus re cords de lla ti nis ta es
re bel· la ven con tra la pre ten sió que aque lla suc ces sió de pa -
rau les bar ro ques po gués cor res pon dre a la dol ça llen gua de
Vir gi li.

—Sí, és lla tí —va re pe tir el meu on cle—, pe rò un lla tí bar -
re jat.

“En bo na ho ra!”, vaig pen sar. “Si el de sem bu lles, te’n fe -
li ci ta ré, on cle.”

—Exa mi nem-ho bé —va dir, tor nant a aga far el full que
jo ha via es crit—. Vet aquí una sè rie de cent tren ta-dues lle -
tres que es pre sen ten en un apa rent de sor dre. Hi ha pa rau -
les que con te nen no més con so nants, com la pri me ra, “m.rnlls”,
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i d’al tres en què, en can vi, abun den les vo cals, per exem ple
la cin que na, “un teief”, o la pe núl ti ma, “osei bo”. És evi dent
que aques ta dis po si ció no és cap com bi na ció: s’ha do nat ma -
te mà ti ca ment per la raó des co ne gu da que va or de nar la suc -
ces sió de les lle tres. Em sem bla cert que la fra se pri mi ti va va
ser es cri ta de ma ne ra re gu lar i des prés re gi ra da se guint una
llei que cal es bri nar. Aquell qui pos seís la clau d’aques ta “xi -
fra” la lle gi ria sen se di fi cul tat. Pe rò, qui na és aques ta clau?
La tens tu, Axel?

No vaig con tes tar la pre gun ta, per raons evi dents. El meu
es guard s’ha via fi xat en un de li ciós re trat pen jat a la pa ret,
el re trat de la Graü ben. La pu pil· la del meu on cle es tro ba -
va lla vors a Al to na, a ca sa d’una pa ren ta, i la se va ab sèn cia
em feia po sar molt trist per què, ara ja ho puc con fes sar, la
be lla vir lan de sa i el ne bot del pro fes sor s’es ti ma ven amb to -
ta la pa cièn cia i to ta la tran quil· li tat ale manyes. Ens ha víem
pro mès sen se sa ber-ho el meu on cle, mas sa geò leg per com -
pren dre uns sen ti ments com aquells. La Graü ben era una jo -
ve en can ta do ra, ros sa, amb els ulls blaus, un ca ràc ter una
mi ca greu i un es pe rit una mi ca se riós; pe rò m’es ti ma va molt.
Jo, per la me va ban da, l’ado ra va, si és que aquest verb exis -
teix en la llen gua tu des ca! Ai xí doncs, la imat ge de la me va
vir lan de sa em va tras lla dar, en un ins tant, des del món de les
rea li tats fins al de les qui me res, el món dels re cords.

Vaig tor nar a veu re la fi del com panya de les me ves tas -
ques i els meus plaers. Ella m’aju da va a clas si fi car ca da dia
les pre cio ses pe dres del meu on cle; les eti que ta va amb mi. La
senyo re ta Graü ben era una mi ne ra lo gis ta ex cel· lent! Hau ria
pas sat la mà per la ca ra a més d’un sa vi. Li agra da va apro -
fun dir les qües tions àr dues de la cièn cia. Quan tes ho res agra -
da bles ha víem pas sat es tu diant junts! I com en ve ja va jo, so vint,
la sort d’aque lles pe dres in sen si bles que ella ma ne ja va amb
les se ves mans en ci sa do res!

Des prés, quan arri ba va el mo ment de l’es bar jo, sor tíem
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tots dos, en fi là vem les fron do ses avin gu des de l’Als ter i anà -
vem fins al vell mo lí en qui tra nat que fa tan bon efec te a l’ex -
trem del llac; pel ca mí, con ver sà vem aga fats de la mà. Jo li
ex pli ca va co ses que la feien riu re d’allò més. Arri bà vem ai xí
fins a la ri ba de l’El ba i, des prés de sa lu dar els cig nes que ne -
den en tre els grans ne nú fars blancs, tor nà vem al moll amb
la bar ca de va por.

Doncs bé, em tro ba va en aquest punt del meu som ni quan
l’on cle, d’un cop de puny so bre la tau la, em va fer tor nar vio -
len ta ment a la rea li tat.

—A veu re —va dir—, la pri me ra idea que deu ve nir al cap
per bar re jar les lle tres d’una fra se és, em sem bla, es criu re les
pa rau les ver ti cal ment en comp tes de tra çar-les ho rit zon tal -
ment.

“Re noi!”, vaig pen sar.
—Hem de veu re què en re sul ta, d’ai xò. Axel, es criu una

fra se qual se vol en aquest tros de pa per; pe rò, en comp tes de
dis po sar les lle tres l’una re re l’al tra, col· lo ca-les suc ces si va -
ment en co lum nes ver ti cals, de ma ne ra que que din agru pa -
des de cinc en cinc o de sis en sis.

Vaig en ten dre de què es trac ta va i vaig es criu re im me dia -
ta ment de dalt a baix:

T’  o  a   a   e
e   m  d  G  n
s   o   o   r   !
t    l   r   a
i    t   a   ü
m   ,   d   b

—Bé —va dir el pro fes sor, sen se lle gir-ho—. Ara dis po sa
les pa rau les en una lí nia ho rit zon tal.

Vaig obeir, i vaig ob te nir la fra se se güent:
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T’oaae emd Gn soor! tlra itaü m,db

—Per fec te! —va fer el meu on cle, arren cant-me el pa per
de les mans—. Ai xò ja té la fi so no mia del vell do cu ment: les
vo cals es tan agru pa des, igual que les con so nants, en el ma -
teix de sor dre; fins i tot hi ha ma jús cu les en mig de les pa rau -
les, i tam bé co mes, com al per ga mí de Sak nus semm!

No em vaig po der es tar de tro bar aquests co men ta ris for -
ça en ginyo sos.

—Doncs bé —va con ti nuar el meu on cle, adre çant-se di -
rec ta ment a mi—, per lle gir la fra se que aca bes d’es criu re, i
que no co nec, em bas ta rà d’aga far la pri me ra lle tra de ca da
mot, des prés la se go na, la ter ce ra, i ai xí suc ces si va ment.

I el meu on cle, amb gran sor pre sa per part se va, i so bre -
tot me va, va lle gir:

T’es ti mo molt, ado ra da Graü ben!

—Què? —va fer el pro fes sor.
Sen se ado nar-me’n, com un ena mo rat mal des tre, ha via

tra çat aque lla fra se com pro me te do ra!
—Ah! Es ti mes la Graü ben? —va afe gir el meu on cle, en

un ve ri ta ble to de tu tor.
—Sí... No... —vaig que que jar.
—Ah, es ti mes la Graü ben! —va fer ell, ma qui nal ment—.

Doncs bé, apli quem el meu pro ce di ment al do cu ment en
qües tió!

L’on cle, no va ment sub mer git en la se va ab sor bent con tem -
pla ció, es va obli dar de les me ves im pru dents pa rau les. Dic im -
pru dents per què la ment del sa vi no po dia com pren dre les co ses
del cor. Pe rò, sor to sa ment, va po der més el gran as sump te del
do cu ment.

En el mo ment de fer l’ex pe ri ment ca pi tal, els ulls del pro -
fes sor Li den brock van gus pi re jar a tra vés de les ulle res. Els
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dits li tre mo la ven quan va tor nar a aga far el vell per ga mí.
Es ta va emo cio nat de de bò. Fi nal ment va tos sir amb for ça i,
amb veu greu, pro nun ciant suc ces si va ment la pri me ra lle tra
i des prés la se go na de ca da pa rau la, em va dic tar la sè rie se -
güent:

mes sun ka Sen rA.icef doK.seg nit ta murtn
ecert ser ret te,ro taiv sa dua,ed nec sed sad ne
la cart niii luJ si ra trac Sarb mu ta bi led mek
me re tarc si lu coYs lef fenS nl

Con fes so que, quan vaig aca bar, es ta va emo cio nat. Aque -
lles lle tres, pro nun cia des d’una en una, no tenien cap sentit
per a mi. Ai xí doncs, es pe ra va que el pro fes sor dei xés sor tir
pom po sa ment dels seus lla vis al gu na fra se d’una mag ní fi ca
lla ti ni tat.

Pe rò, ines pe ra da ment, un vio lent cop de puny va fer tron -
to llar la tau la. La tin ta va es quit xar i la plo ma em va cau re
de les mans.

—No és ai xò! —va ex cla mar el meu on cle—. Ai xò no té
sen tit co mú!

Lla vors, tra ves sant el des patx com una ba la i bai xant l’es -
ca la com una allau, es va pre ci pi tar a la Kö nigs tras se i va fu -
gir cor rents.
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