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La veritable història
del

Capità Garfi
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Relat de la vida
i de les aventures

del cavaller anglès James Fry,
pirata de les Índies i fill secret

de Sa Majestat el rei George IV,
més conegut com «Capità Garfi»

gràcies a la tasca del senyor
James Matthew Barrie

compilada dos segles més tard
pel senyor Pierdomenico Baccalario

després d’un llarg viatge
a l’Illa Bella de Taormina

i la bella illa de Sicília
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Senyor, deixa’m ser una ombra a les Teves mans.
Jo puc ser un heroi o un dimoni, un rei o un home qualsevol,

Un arbre, una planta, un animal...
Però deixa’m ser una ombra a les Teves mans.

La meva vida a la terra és plena d’esforç i de lluita,
I es burlen de mi els meus nombrosos enemics.

El seu escarni és més ràpid que les fletxes plomades
Les seves paraules més incisives que el kriss.

Però la meva lluita no ha acabat encara
I mai no acabarà.

Noto Suroto, Cants del teatre Wayang 
(fragment de Frits A. Wagner, Indonèsia)

Aquest llibre és per a la Lù
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Primera part

James Fry
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9

1829 

Tots els nens, excepte un, neixen. 
I tot seguit trobareu la història de com va 
succeir aquest fet tan estrany.
Diuen que va ser un dia completament nor-

mal, un capvespre típicament anglès. 
Un sol cansat s’arrossegava pel cel: apareixia i desapareixia com 

una moneda d’estany i, de tant en tant, il·luminava els murs del cas-
tell de Windsor. La residència del rei semblava un munt de ruïnes. 

D’ençà de feia mesos, les muralles emmerletades i la gran tor-
re al cim del turó estaven cobertes per bastides, que semblaven 
les benes de l’embolcall de la mòmia d’un faraó: centenars de 
passarel·les i escales, de politges i cordes tenses. I munts de pedres 
tallades, bigues i biguetes, claus i falques de ferro; els projectes 
que els arquitectes havien deixat abandonats a les taules es mo-
vien impulsats per l’oreig lleuger del capvespre. Encenalls de 
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serradures de calç i llimadures de ferro suraven en l’aire com un 
eixam d’insectes.

Però els patis estaven buits. Les bastides, silencioses.
S’esperava alguna cosa que encara no havia succeït.
Als estables, un cavall inquiet picava el terra amb les peülles, al-

tres cavalls renillaven vacil·lants a la recerca de respostes. El mosso 
d’estable els xiuxiuejava paraules dolces i mentre els acariciava les 
espesses crineres, mirava enfora i veia com el cel s’enfosquia més 
i més ràpid, com si el sol tingués pressa per acomiadar l’escena.

Darrere els finestrals de les habitacions dels nobles no s’hi veia ni 
una ànima. Les pesades cortines de les habitacions estaven tancades 
i els nusos de tela que les nuaven semblaven el forrellat d’una presó. 

Era difícil imaginar el perquè de tot aquell secretisme. Potser 
als nobles no els interessava gens el que succeïa en aquells patis. 
O potser no volien que ningú els pogués observar.

Sota el sostre del castell, on s’estancava l’aire escalfat i els roncs 
apagats dels servents, els únics sons que se sentien eren els espetecs 
rítmics dels jocs de cartes, el fregadís de bitllets i el tentinejar de 
monedes damunt de les taules improvisades de whist. De tant en 
tant, quan se sentia una ordre, un dels servents s’aixecava del llit, 
es rentava ràpidament la cara i desapareixia escales avall, cap als 
passadissos del castell. 

Sense dir cap paraula. 
A les cuines feien els preparatius per al sopar. Rugien els primer 

focs, però les flames encara semblaven mandroses. Damunt de 
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les llargues taules de fusta, els coberts de plata tot just acabats de 
rentar es desaven d’un en un a les petites butxaques de llargs draps 
de cotó que els havien de protegir. Aquells draps s’enrotllaven 
sobre si mateixos com si fossin els anells de serps enormes. I les 
serps s’amagaven en armaris colossals, de panys inviolables.

I tot passava enmig d’aquell silenci insòlit. 
Era com si al castell tothom estigués ofegant-se en un mar de 

pensaments. Un mar tan dens que ni tan sols el repicar de les 
campanes el podia dissipar. 

Quan va tocar un quart de deu d’aquell dia aparentment  tan 
normal, es va aixecar un vent inesperat. A Windsor en diuen «el 
giravolt de mar». Va pujar fins al castell, va sacsejar les bastides, 
va colpejar els portals dels estables i va fer que els vidres bufats 
a mà de les habitacions dels nobles vibressin, mentre les bigues 
del sostre cruixien amenaçadores. 

Un llarg brogit que serpentejava pels passadissos de Windsor 
va fer empal·lidir el foc de les cuines. 

El vells murs van contenir la respiració. 
Totes les persones que eren al castell, per un moment, van 

deixar de fer el que estaven fent.
Giravolt, va dir el mar. I en aquell mateix moment es va sentir 

el plor d’un nadó. 
Era el 28 d’abril de 1829. 
I tan bon punt va passar tot això que ha estat explicat, el vent 

va desaparèixer per tornar al lloc invisible on reposava.
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12

1

L’habitació, tal com havien convingut, estava a les fosques 
i tenia quatre sortides.
El més jove dels conspiradors va arribar després d’haver 

pujat corrent totes les escales del castell. Així que es va enfonsar 
en la foscor d’aquell lloc tan amagat que ni el senyor Wyattvile, 
l’arquitecte del rei, en sabia l’existència, va sentir l’olor dolça  
de l’encens. 

I se’n va sorprendre. 
Dels altres conspiradors, se’n sentia el cruixir de la roba i de 

les armes que portaven a la cintura. 
El primer d’ells li va preguntar: 
–Així, ha succeït? 
El més jove dels conspiradors es va allisar amb les mans la bata 

de metge, plena de sang, i va forçar la vista per provar de distingir 
les persones amb qui s’havia citat. Però només va veure resplendir 
medalles i cintes, un barret punxegut de la marina, botes brillants 
i cinc perfils engolits per la foscor, negra com el petroli. 

Es va aclarir la gola per poder respondre. 
–Ha nascut, senyors. I és un nen.
–Un nen! –va queixar-se un dels conspiradors amb un fort 

accent alemany–. Gairebé sembla una maledicció! 
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13

Capítol U

La tensió començava a escalfar l’ambient. No era la primera 
vegada que una sospita d’aquesta mena planava per les habita-
cions del castell.

Feia anys que es deia que la família reial havia estat maleïda.
Tot i això, el jove doctor va continuar:  
–És un nen de vuit lliures, per ser exactes. I, si hem de fer cas 

de com ha cridat tot just arribar al món, em sembla que està en 
perfecte estat de salut.

–I la mare, doctor? –li va demanar xiuxiuejant l’home que 
havia parlat primer. 

Amb aquelles preguntes, el més jove dels conspiradors es va 
posar tens. 

No li agradava que els altres coneguessin la seva identitat, 
mentre ell, dels altres, no en veia altra cosa que formes indeter-
minades en l’ombra. 

Amb tot, va decidir continuar: 
–La mare ha sobreviscut al part i està desperta i conscient. És 

una dona forta i, lamento dir-ho, el seu estat de salut és perfecte. 
Com si res no hagués passat.

–Aquesta és la pitjor de les desgràcies –va exclamar de nou 
l’alemany. 

I algú que encara no havia parlat va afegir: 
–No només tenim un mocós il·legítim, també tenim una mare 

impresentable! 
–Certament, il·legítim, sir Robert... –va respondre la veu que 
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havia dirigit la conversa des del començament, una veu que a poc 
a poc el doctor va anar reconeixent, de la mateixa manera que els 
ulls se li van anar adaptant a la foscor–. Il·legítim, però també el 
primer i únic fill mascle del rei d’Anglaterra. L’únic hereu que 
el podria sobreviure.  

Tot pensant qui podia ser aquell «sir Robert», al doctor li va 
venir al cap en Robert Peel, secretari d’estat del rei, i aleshores 
va pensar que la conspiració podia ser més perillosa del que havia 
pensat.

A l’habitació fosca hi va haver un llarg moment de silenci, 
interromput justament per la veu d’aquell misteriós sir Robert. 

–El nebot del rei, el fill de la pobra Carlota, també va néixer 
mort. No hi ha altres hereus. I l’edat del nostre sobirà no fa pensar 
que les coses puguin canviar gaire.

–Tampoc no és tan gran... –va intervenir amb autoritat i to 
seriós un home que encara no havia parlat–. Si bé és cert que la 
malaltia que l’afecta, ni que sigui per evitar la llum del sol, no el 
deixa sortir mai de la seva cambra.

La veu que el doctor li va semblar reconèixer el va interrompre. 
–El nostre rei ha portat una vida insana. Viu envoltat per una 

cort d’ineptes! Fa anys que no fa política i perd el temps en re-
cepcions inútils, entre dames, artistes i ganduls! La gent vol un 
rei... i el nostre rei fingeix ser un perfecte cavaller però defuig les 
seves obligacions. 

El doctor va fer un pas enrere, trasbalsat per aquelles 
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afirmacions. Qui podia ser tan atrevit, tan boig o temerari per 
parlar així del rei George IV, duc de Cornualla i príncep de Gal·les? 
Del legítim rei d’Anglaterra?

–I ara que el nen ha nascut, què proposeu? –va preguntar sir 
Robert.

–Vós sabeu el que en pensa, Eton? –va intervenir l’home del 
to seriós i veu sàvia. 

L’home que poc abans havia carregat contra el rei va fer un 
riure ofegat.

 –Per descomptat que coneixem la posició de l’escola! Però en 
aquesta situació, francament, no és possible actuar de cap altra 
manera que com hem acordat.

–Podria ser un error dels que es paguen cars, príncep –el va 
increpar l’home d’Eton–. La sang crida sang. 

«Príncep?», es va preguntar el metge, amb la boca sobtadament 
seca. I de quina sang parlaven? 

–Seria un error reconèixer el nen. I, pitjor encara, donar res-
pectabilitat a la seva miserable mare. Té nom? 

La pregunta va quedar en l’aire fins que va colpejar el jove 
doctor. 

–El nen, no, senyor –va respondre–. Encara no té nom. 
–I la mare? –va esbufegar el príncep.
–May –va respondre el metge mentre, a les palpentes buscava 

una paret on recolzar-se–. Es diu May, cavallers.
–Molt bé, doctor –va dir el príncep mentre es movia en la 
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foscor fent ressonar les botes contra la pedra humida. La lliurea 
del seu vestit relluïa com l’ala d’un corb. 

–Ara tots dos anirem a dir-li al rei, el meu germà, que la pobre 
May no ha sobreviscut, i que el nen ha nascut mort.

–Príncep... és una crueltat! –el va reprendre la veu d’un altre 
dels conspiradors.

–Voleu fer seure un bastard al tron d’Anglaterra? –va grunyir 
el príncep William, aturant-se a prop del jove doctor, que ara li 
podia veure la cara amb claredat. 

Ningú no va tenir el coratge de respondre.
–M’acompanyeu a donar-li la notícia? –va insistir el príncep.
No era una pregunta que es pogués contestar lliurement. 
El doctor va assentir amb el cap, lentament. L’home que tenia 

davant seu, si no hi havia cap hereu, era qui es convertiria en rei.
–Què voleu que faci amb la mare i el nen? –va preguntar dar-

rere seu sir Robert, abans de sortir de l’habitació del soterrani.
–El mar és l’espòs d’Anglaterra... –va dir el príncep–. Permeteu 

que s’ocupi també d’aquest secret.

16
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El jove doctor caminava capcot rere el príncep William, 
que ja no era cap jove. 
Caminava i es mossegava el llavi, incapaç de prendre una 

decisió digna d’aquest nom. Ara estava clar l’abast de la conspi-
ració: el veritable objectiu dels conspiradors no era la salut d’una 
mare que acabava de parir un nen, sinó la Corona.

La Corona de l’imperi més gran de la terra.
Incapaç de pensar i aclaparat pels rigors d’una tensió creixent, 

el metge es limitava a caminar ensopegant i seguint el príncep. I, 
mentrestant, milers de preguntes li corrien per la ment.

Amb qui havia parlat a l’habitació secreta de Windsor? El 
germà del rei, que ara caminava davant seu. I aquella veu seriosa 
d’Eton. Eton, la millor escola del regne, on havien estat formats 
els millors homes d’Estat d’Anglaterra. De qui era, aquella veu? 
I per què no havia estat escoltada?

Un d’ells era sir Robert. Sir Robert, és clar. Podia ser Robert 
Peel, el secretari d’estat. Però Peel no era sir. Es tractava sim-
plement del senyor Peel, que acaba de crear la policia ciutadana 
anglesa: els «bobbies», com els anomenaven als carrers, tot des-
trossant el seu nom. Robert. Bobby. No sir Robert. 

I els altres?

17
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El jove metge havia sentit que un d’ells parlava amb un marcat 
accent alemany. Sabia que el Regne Unit s’estenia pel continent, 
per una regió anomenada Hannover, en terra alemanya. Potser 
era d’aquella terra salvatge d’on provenia l’últim conspirador?  
I era allà, en secret, per a què?

El metge anava repetint-se aquestes preguntes, mentre seguia 
el príncep cap a les estances reials. Sentia que l’atmosfera es feia 
més pesant i s’adonava que havia caigut del tot en el parany que 
li havien parat. 

–Mostreu la bata, doctor… –va ordenar el príncep a mig ca-
mí–. Si el meu germà ha de creure que són morts… convé que 
vegi la sang. 

El jove va obeir. Va pujar silenciosament a la planta noble, on 
l’aire feia olor de cera. El teixit de les parets semblava florit per ha-
ver passat massa temps sense airejar i les catifes de les habitacions 
estaven impregnades de l’olor del menjar que s’hi havia consumit. 

El fi olfacte del doctor reconeixia moltes i diverses espècies, 
la tintura d’alcohol, els estofats i la coliflor bullida. Cap olor 
agradable. 

Era un aire malaltís. 
Mentre passava per llocs que fins aquell moment només ha-

via imaginat, el jove conspirador mirava a terra en un intent de 
passar desapercebut. En realitat, els guàrdies del rei ni se’l van 
mirar. El germà del rei hauria pogut anar amb l’almirall Nelson 
en persona i ningú no se n’hauria adonat.
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Un cop dins de les cambres personals del rei, van ser rebuts 
amb un gruny sord que els va fer dubtar d’entrar.

–Ah, germà. Ets tu. Vine, vine. No t’esperava... –va murmurar 
el rei George, ocult pel baldaquí del seu gran llit–. Roy! Markus! 
Seieu!

Dos enormes gossos llebrers de pèl lleonat es van arraulir da-
munt la catifa, a poc a poc van aclucar els seus grans ulls grocs i 
van tornar a rosegar uns llargs ossos de cérvol.

El rei els va rebre. Portava una llarga camisa descordada i sos-
tenia una copa de plata que semblava una tulipa.

–A què es deu aquesta visita inesperada? –va preguntar.
El seu rostre era opalescent com el d’una estàtua.
Sense esperar resposta va anar cap al seu escriptori i va apartar 

la pesada cadira de fusta per fer espai per al seu germà. 
–Vine a veure aquesta nova meravella! –va exclamar–. Mira 

quina esplendor: és un prototip anomenat Tourbillon que acaba 
d’enviar el nostre amic rellotger...

El rei va deixar la copa de plata a l’escriptori i va agafar un 
cronògraf mecànic d’una elegant capsa d’or.

–Seu al meu costat, estimat, i observa les meravelles del temps. 
Només he de trobar la clau per donar-hi corda... i et sorprendrà 
la precisió de l’engranatge...

El rei va començar a apartar papers i pergamins escampats 
per l’escriptori.

–Aquesta clau... on la dec haver posat? Mira, germà, diuen 
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que és el resultat d’un concepte revolucionari, basat en la mateixa 
força de la gravetat...

–Majestat... –el va interrompre, en aquest punt, el príncep 
William.

El rei George, sorprès, el va mirar, i llavors va semblar que 
notava la presència del doctor. I de la seva bata.

–I aquest? –va preguntar, deixant el rellotge a l’escriptori–. 
Qui és? Què hi ha vingut a fer, aquí?

–Doneu-li la notícia, doctor... –va instar-lo el príncep William.
El parany, finalment, estava parat. El príncep William ho va 

fer de tal manera que fos el doctor qui hagués de mentir davant 
del seu senyor. 

Al doctor se li va fer un nus a la gola.
–Sa Majestat... –va començar. I per molt que estigués acostu-

mat a mentir, la mentida que havia de pronunciar no tenia res a 
veure amb les seves mentides habituals, ni amb les pròpies de la 
seva professió–. Us he de donar una mala notícia...

Mentre parlava, el jove doctor va pensar que a la vida de ca-
dascú de nosaltres hi ha límits invisibles, més enllà dels quals 
ja no es pot tornar enrere. Va pensar en la cambra fosca, en els 
conspiradors i en la manera com havia estat convidat a formar-ne 
part. En tot el que havia promès, per no trair la seva confiança. I 
tot per arribar a aquest moment.

–Fa poques hores, Sa Majestat... la senyoreta May ha mort en 
donar a llum el seu fill.

20
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Mentir al seu rei.
Heus aquí com la frontera va ser traspassada. I, un cop a l’altra 

banda, tot el que ell havia cregut fins aquell dia va deixar de tenir 
importància.

Va veure com el rostre del rei es va petrificar, com amb la mà 
va colpejar la copa de plata i va fer vessar un riu de color ambre 
damunt l’escriptori, que va mullar el cronògraf i els documents 
que hi havia al seu voltant.

Llavors el va sentir maleir i plorar en la desesperació
–I el nen? –va preguntar el rei–. Què ha passat amb el nen?
–Era mascle, senyor –va dir el seu germà–. Però ell tampoc 

ha sobreviscut.
–No ha sobreviscut? –va bramar el rei–. Què vol dir que no 

ha sobreviscut? Què li has fet?
El jove doctor va fer un pas enrere. Els dos gossos van alçar 

el morro ensenyant les seves dents d’ivori i van falcar els ulls en 
la seva bata ensangonada. 

–Em sap greu... –va balbucejar–. No ha estat culpa meva.
–Que et sap greu? Què vol dir que et sap greu? Tu... vosaltres... 

us sap greu, i en canvi per a mi... per a mi només significa una 
cosa: que estic maleït! Que la meva sang està maleïda!

El rei va agafar el cronògraf, i el va llançar contra la paret com 
un projectil.

El jove metge el va sentir passar xiulant pel seu costat i es va 
ajupir just a temps per esquivar-lo.
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–Ara, vés-te’n! Germà, et vull fora d’aquesta habitació! Fora! 
Emporta-t’ho tot! Desapareix! –va exclamar el rei d’Anglaterra 
abans de deixar-se caure a la seva gran cadira.

El príncep William i el jove metge van fer el que el rei els va 
ordenar sense dir res.

Van tancar la porta al seu darrere i van tornar als passadissos 
buits sense parlar, acompanyats només pel so del seu trepig.

–Ben fet –es va limitar a dir el príncep William.
El jove metge no va respondre.
A través de les finestres va veure un cotxe negre de grans di-

mensions que s’allunyava ràpidament del pati. 
–Què passarà amb la dona? –va preguntar amb una veu tan 

fluixa que no estava segur ni d’haver parlat–. I què serà de mi?
El germà del rei li va lliurar un mocador que contenia alguna 

cosa pesant. Una cosa que havia tacat la tela de color vermell.
–Ha arribat el moment d’oblidar la seva existència –va afegir 

el príncep, mentre el jove metge obria el paquet que contenia la 
seva primera recompensa.

Era el cronògraf d’or que el rei havia llençat. Milers de mi-
núsculs mecanismes anomenats Tourbillon, una paraula francesa 
que significa vòrtex, que semblaven microscòpics insectes d’or.

El metge el va mirar vagament intrigat.
Els mecanismes no es movien. El complot, però, havia co-

mençat a moure els seus engranatges.
El cotxe negre s’allunyava veloçment del castell de Windsor.
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El rei el creia culpable de la mort del seu únic fill.
I aquell rellotge d’or, embolicat pel mocador, enrogit pel vi, 

evocava cruelment el pas del temps.
He de fugir abans que sigui massa tard, es va dir el jove doctor.
Però, en observar la dura mirada del príncep William, no va 

estar gaire segur de poder aconseguir-ho.
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Estesa damunt d’aquell seient dur del cotxe negre, la May 
premia les dents.
Premia les dents i pregava perquè tot anés bé, encara 

que mai havia estat gaire bona en això de pregar i, a la pràctica, 
mai res no li havia anat bé a la vida. La seva era una història 
molt fàcil d’explicar: una llarga seqüència de pobresa i por, de 
la qual ni tan sols la seva cara bonica, fins aquell moment, no 
l’havia alliberat.

La May havia estat una noia d’una bellesa de proporcions 
enormes. Com les fades dels contes, el seu somriure escampava 
pols d’estrelles al seu voltant i il·luminava el bosc més profund.

Però aquella nit no.
Tot era fosc. 
Com si el cel s’hagués apagat.
Amb una mica més de llum hauria entès força millor el que 

passava. El cotxe avançava per un camí ple de sots. Al costat 
de la May, la infermera sostenia el nadó, que dormia com si no 
passés res. La May tot just podia distingir la cara del menut. 
Hauria volgut abraçar-lo, però no tenia força: sentia el cos buit i 
adolorit. Li era difícil mantenir els ulls oberts, però si els tancava 
les sacsejades del cotxe feien que els obrís de bat a bat. 
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–Ho sento molt, senyora... –va dir la infermera mentre li pas-
sava un drap humit pel front.

El seu nadó dormia tranquil. Abans de sortir, l’havien rentat 
i vestit com un veritable príncep.

On anaven, en plena nit?
La May estava massa angoixada per pensar-hi.
Mentre la nit passava veloçment, els cavalls panteixaven amb 

la boca plena d’escuma.
La May no havia rebut cap explicació. No sabia on anaven, o 

per què estaven allà asseguts amb una tercera persona. Un home 
que des de l’inici del viatge no havia badat boca.

Un mal home, que feia olor de mort.
On la portaven?
La May respirava a poc a poc, mirant de recuperar les forces.
Tot d’una, el cotxe es va aturar.
Els cavalls van virar sobtadament i van piafar, nerviosos. 

L’home que seia amb ells es va aixecar del seient, com si l’haguessin 
colpejat amb un fuet. Va mirar enfora i va xiuxiuejar les primeres 
paraules que la May li va sentir dir:

–No és aquí –va afirmar.
«No és aquí, què?», es demanava la May. «No és aquí, qui?».
El seu nadó es va agitar als braços de la infermera.
L’home que feia olor de mort va obrir la porta del cotxe i va 

baixar.
La May el va sentir preguntar: 
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–Què passa?
En la foscor de la nit avançaven de sobte unes torxes crepi-

tants, que es van reunir al voltant del carro. El nen es va agitar 
encara més i la May va fer un esforç per mirar-lo però no es va 
poder tombar. 

Els seus ossos eren espines doloroses. I el cap li ressonava.
–Oh, senyor... –va murmurar la infermera en veu baixa, mentre 

mirava enfora.
La May, preocupada, li va preguntar què passava.
–Hi ha homes armats, senyora... –va xiuxiuejar la infermera–, 

que discuteixen...
Homes armats, va pensar la May.
Homes armats per ella i el seu nadó?
–No eren aquests, els plans! –va exclamar l’home que havia 

viatjat amb ells.
–Els plans han canviat –va dir algú altre. Algú que tenia una 

veu baixa i sàvia. Algú que tenia molt més poder que ell.
–Com puc estar segur que han canviat?
–Com a rector d’Eton –va dir aquella veu sàvia–, no estic 

acostumat a haver de justificar el que dic. Aparteu-vos i tot 
anirà bé.

«Tot anirà bé», va pensar la May, fatigada, asseguda a dins de 
la carrossa.

«És clar que tot anirà bé».
Va buscar el seu nadó amb la mirada i el va acariciar lentament. 
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Va tancar els ulls i els va obrir de nou quan el cotxe va tornar a 
posar-se en marxa.

Però alguna cosa havia canviat.
Hi havia una olor diferent a l’ambient.
Era... algú altre.
–No us preocupeu, senyora –va dir el rector d’Eton, assegut 

on poc abans seia l’home que feia pudor de mort–. Ningú no us 
farà mal, ni en farà al vostre fill.

A la May li costava entendre’l, però el rector d’Eton l’havia 
anomenat senyora. Mai ningú no l’havia anomenat senyora.

Va somriure. Li va donar les gràcies. Va tancar els ulls i els va 
tornar a obrir. «Per què li haurien de voler fer mal, al seu fill?», 
va pensar vagament, mentre entrava i sortia dels seus somnis.

El seu fill era el fill del rei. I ella... Ella era...
Ella era la May.
No era ningú.
Era una dona sense nom i sense passat, que havia parit un nen 

sense nom i sense futur.
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