Amb el suport de
Primera edició: octubre del 2014
Disseny de la coberta: Book & Look
Disseny de l’interior i maquetació: Book & Look
Imatge de les guardes: Fotomuntatge de J. Lafebre
Edició: David Monserrat
Coordinació editorial: Anna Pérez i Mir
Direcció editorial: Iolanda Batallé Prats
© Josep Lluís Badal, 2014, del text
© Jordi Lafebre, 2014, de les il·lustracions
© La Galera, SAU Editorial, 2014, de l’edició en llengua catalana
La Galera, SAU Editorial
Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona
www.lagalera.cat / lagalera@lagaleraeditorial.com
facebook.com/editoriallagalera
twitter.com/editorialgalera
Imprès a Egedsa
Roís de Corella, 16. 08205 Sabadell
Dipòsit legal: B-13.211-2014
Imprès a la UE
ISBN: 978-84-246-5242-5
Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra
resta rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei. L’editor faculta
el CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org) perquè n’autoritzi la fotocòpia o l’escaneig d’algun fragment a les persones que hi estiguin interessades.

capítol i

Els diaris de
Milos Korzeniowsky

L

’amor. La mort.
Aquestes dues forces regeixen la nostra vida. Quina
és més poderosa? La llum i l’obscuritat ens envolten, però a
vegades costa tant, distingir una de l’altra!
Un amor massa violent pot cremar el nostre cor, com
ens pot encegar mirar massa estona el sol del migdia. Una
obscura nit d’hivern ens pot fer descobrir en el cel estels que
fan companyia com el record d’una mare.
Ara mateix, fill meu, volen cap a l’horitzó tres corbs marins. Els taurons envolten l’illa, estan tan afamats que es devoren entre ells. Terra endins, bèsties que han oblidat que
un dia van ser humanes udolen d’alegria perquè ja saben
que ha arribat un nou estranger. Una nova víctima: jo,
Milos Korzeniowsky, segon de bord de l’Estrella del Mar,
presoner a l’Illa Inferno, l’Illa dels Presoners. Els faré pagar
cara la meva vida.
Estic sol, perdut, ple de remordiments. I t’enyoro, fill
meu. Des d’aquesta presó hòrrida només sé contemplar el
rastre que deixa el sol en pondre’s rere el mar; llavors em
sembla que no veuré mai més la llum. Per això, en comptes
de dormir, escric aquests diaris amb tinta negra: per a tu,
que tens els cabells blancs.
Són dies estranys! L’Onikónathós, el vaixell d’ungles de
mort, incapaç de trobar i enfonsar l’Estrella del Mar, s’ha
llançat a una destrucció sagnant de vaixells i pobles. Haurà
de ser l’Estrella del Mar qui el busqui a ell, si vol aturar-lo. El
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meu capità, Tros de Sabre, encara molt feble, i el meu petit
capità, Jan Plata, em necessiten. I jo presoner! El cor em fa
mal com un queixal corcat.
Ja saps com he arribat fins aquí: l’amor n’ha tingut la
culpa. Potser la mort també, diries tu. Ets tan fort! Mentre
et contemplava, durant el judici a la taverna Paradissus, veia
en tu, amb orgull, l’energia dels nostres avantpassats. L’energia del violinista i pirata Sczcypiorsky, per exemple, que va
inventar-se vint-i-quatre estratègies d’atac naval a partir de
l’estructura dels Capricis per a violí sol de Paganini, i que mai
no va perdre un combat excepte el darrer, quan ja s’havia
retirat de la pirateria. Als noranta-tres anys va reptar en duel
l’espadatxí i traïdor Mirto Caracalla, de vint-i-set anys, que
havia enviat el seu exèrcit a la mort a canvi de 13.013 peces
d’or, 1.313 barrils de plata i del dret de pescar truites en els
rierols del jardí reial (anomenat El Magnífic) i de fer la cort
a la princesa Zulana d’Uhln (anomenada La Fètida).
Encara que Sczcypiorsky ja anava en cadira de rodes,
que havia perdut la visió d’un ull, estava sord del tot i
no sempre s’aguantava els pets, la seva superioritat en el
combat va ser, en tot moment, extraordinària. Quan Caracalla va sentir-se perdut, va suplicar clemència de genolls.
Sczcypiorsky el va perdonar de mala gana, va escopir, i es
va tombar d’esquena. Va rebre un tret del traïdor al clatell.
Fort com un roure, no va morir a l’instant. La bala se li
havia incrustat a la gola. Abraçat al seu violí Jakob, que ara
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és meu i que si sobreviu a l’illa serà teu, abans de morir,
Sczcypiorsky va dir: «Digueu que he mort ennuegat, amb
una bala al coll. I que he estat feliç, molt feliç».
Sabré dir jo, una cosa tan bonica, quan m’arribi la darrera
hora?
A vegades tinc por, fill, que entre tu i jo només sigui possible la flor de la separació. Com l’escuma blanca del naufragi
que et va arrencar, un dia, dels meus braços. Com la flor del
teu terror infantil davant les onades, que va convertir els teus
cabells de color dels castanyers de la nostra finca de Yasnia
Polskoia en cabells blancs. Com la flor de l’oblit, que va convertir el dolç nom de Tadéusz que et va posar la teva mare en
aquest nom deforme que t’han posat a l’Onikónathós: Krusso.
Et recuperaré mai més? Tens una germana que t’enyora i
et busca. Us trobareu?
El destí de cadascú és un camí que només es pot menjar
un mateix, com un espagueti que neix de la teva boca i es
desplega al teu davant. No entendré mai per què un nen
dolç com tu havia d’anar a parar a mans de Gaddali i de
Siccomuoro Black. Només un déu capriciós o un escriptor
boig podrien escriure tan tortes les línies d’una vida.
Quan a la taverna Paradissus alguns testimonis i part del públic t’amenaçaven amb la pena de mort, jo contemplava amb
orgull com te’ls miraves des de sota del teu serrell blanc
amb menyspreu. El mateix menyspreu que tenia per les seves
víctimes la teva avantpassada Escil·la Theodora Sefèria (1658 -
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1759), que va morir, nua, als cent un anys. La primera dona
grega que va ser capitana d’un vaixell pirata! Deu ser la
dona més forta que ha existit mai (a part de la mare de Big
Sam...) i una de les més belles. Quan abordava un vaixell, la
seva goleta Epiphania s’hi apropava sense ningú a coberta, com
una nau abandonada. Només ella, Escil·la, al timó, apareixia
nua i bella com Cleòpatra i amb un gran sabre a la mà. Tots
els vaixells permetien que l’Epiphania s’apropés. Llavors convidaven la capitana a abordar-los. El desig per aquella dona
extraordinària de pell blanca es condensava de tal manera en
el pit dels mariners, que sovint les veles s’inflaven soles encara
que no hi hagués vent. La teva avantpassada s’apropava al
capità capturat, que solia esperar-la amb la boca oberta:
—Capità —deia ella, recolzant-se sobre una cama per
remarcar més la corba de la seva famosa cintura—. Teniu
el meu sabre al vostre coll i la dona que us ha vençut al
davant. Podeu morir ara mateix degollat com un porquet,
o rendir-vos, donar-me el vaixell, l’or i els vostres homes, i
casar-vos amb mi. Us asseguro que us divertireu.
En aquell moment, els homes de l’Epiphania ja havien
aparegut a coberta, armats fins a les dents. Entre ells hi havia
tres dones: l’enorme i invencible Renata Schnellpudding,
anomenada La Montagna, sempre melancòlica a causa dels
sis grans amors que havia matat, sense voler, quan els abraçava amb el seu cos poderós; i les dues germanes bessones
Philly i Krilly Schnitz, tan primes que els seus amants les

19

havien d’abraçar juntes per poder sentir que existien. Eren
tan ràpides amb l’espasa que els mariners les anomenaven
«les agulles invisibles», i tenien els cabells tan prims que el
vent no les despentinava.
D’aquesta manera, Escil·la Theodora va aconseguir quaranta-tres vaixells i es va casar sense amor trenta-set vegades.
Els seus matrimonis mai no van durar més de vint dies: aquella dona meravellosa deia que cada nit de casada li dolia com
si li arrenquessin un dit. Per sort, com a capitana de vaixell,
tenia el dret de casar i de desfer matrimonis quan volgués,
els d’ella mateixa inclosos, cosa que a vegades feia des del
mateix llit on jeia amb la seva parella.
Ah! Va ser una dona lliure. Tu també ho seràs.
Vénen temps difícils, fill meu. L’Onikónathós sembra la destrucció i Kirtimukha ha tingut malsons. Només els malsons,
la sang de balena i els volcans submarins poden despertar-lo.
Si això passa, no s’aturarà fins a devorar-ho tot.
Però també és cert que aquests dies m’han retornat un fill!
Havia de ser a la taverna Paradissus on et retrobés, és clar.
Jo acompanyava Tros de Sabre a veure Madame Zuleika
Blavatzsky. Si hi ha una manera que el capità recuperi la
salut, o d’aturar l’Onikónathós, ella l’ha de conèixer. Ens
acompanyaven alguns mariners. El Jan Plata havia tornat,
uns dies, a casa seva: calia parlar amb l’escola per no perdre
el curs, i la seva mare, Amina, feia dies que estava reunida
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en la Gran Assemblea de les Criatures Marines Parlants que
havia convocat Serapió.
Quan et vaig veure assegut al costat de Gaddali Caratallada, en un racó de la taverna, el cor se’m va accelerar. T’havia
estat observant de reüll en la «Batalla del Tifó».
El teu cabell blanc i el dolor de veure que un nen formava part d’aquest vaixell espantós em cegaven. Gaddali ens va
assenyalar. Somreia. No parava de destil·lar el verí de les
seves paraules dins les teves orelles infantils. Tros de Sabre es
recolzava en una crossa i en mi, molt dèbil. «Els has vist?»,
em va dir a cau d’orella. «No et recorden ningú, els ulls
d’aquest nen?».
Llavors el cor se’m va aturar de cop. Tens els ulls d’Irya
Schumann, fill meu, la teva mare Irya. Et tenia al davant i
no et vaig reconèixer fins que no em vas clavar l’espasa al pit.
La ferida no va ser tan greu com semblava, tinc els ossos
del nostre avantpassat Alexis Ortophosphorós, que tallava
troncs de bedoll amb les mans, partia el casc, el crani i els dies
futurs dels seus enemics a cops de pit, i amb les dents podia
arrencar el canó d’un fusell o aturar una bala de revòlver. El
van afusellar tres vegades, i de les tres en va sortir il·lès, si
bé és cert que amb alguns blaus al front i a les costelles. La
sang que em sortia, tan abundant que va esquitxar quatre
de les sis parets principals del saló, va sorgir més de l’alegria
que esclatava en el meu pit que de la ferida. Havia retrobat
el meu fill perdut!
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Sé que Gaddali et va enviar a matar Tros de Sabre i que
a mi ni em vas veure. Quan em vas ferir i em vas mirar als
ulls, pels teus va passar un llampec blau. Va ser perquè em
vas reconèixer? Vaig perdre el coneixement, feliç. Big Sam
em va recollir de terra inconscient, que jo encara reia. Esylth
i Ottis et van prendre i et van lligar les mans. I Gaddali?
Gaddali Caratallada ja havia fugit finestra enllà. El vas
arribar a considerar mai com un pare, aquest covard?
Quan em vaig despertar, l’endemà, ja s’havia preparat el
Judici. Jo estava massa feble per parlar, i hi assistia només
en virtut de testimoni mut: només podia assentir o negar
amb el cap. Per negar-me a contestar, només calia que em
mossegués els llavis.
Els judicis de la taverna Paradissus!
Alguns els temen, d’altres els estudien, d’altres els assaboreixen com es pot degustar un plat delicat o una bona obra
de teatre. Són els judicis, els que porten una mica d’ordre a
aquest món caòtic que a vegades vol irrompre en la taverna!
Un nen de cabell blanc ha d’atacar amb l’espasa un capità
ferit de mort? I quin càstig es mereix, si ho ha fet perquè una
hiena de mar l’hi ha empès? Són tan difícils, els camins de la
veritat! A vegades preguntes i respostes es busquen com dues
barques que naveguen per rius diferents...
El poder dels tribunals de la taverna Paradissus és extraordinari. Algun cop s’han equivocat, aparentment. Però el
temps sempre els ha acabat donant la raó. L’any 1701, per
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exemple, van condemnar la seductora Delihlah Dagliatesta
Pairolí a ser rapada al zero i a deu anys de reclusió a l’Illa
dels Presoners. Havia assassinat onze mariners després d’una
nit d’amor i d’haver-los tallat els cabells. Vuit dies després,
es va comprovar que, en realitat, només n’havia mort set.
Els altres quatre van aparèixer, encara borratxos i rapats al
zero, a bord d’una llanxa que flotava a la deriva. Els records
d’aquella nit eren tan espantosos que els quatre supervivents
havien decidit passar borratxos i a la deriva la resta de les seves
vides. El judici, però, no es va repetir: hauria calgut anar a
buscar Delihlah Dagliatesta Pairolí a l’Illa dels Presoners, cosa
del tot impossible. Passats dos anys, es va saber que, a l’Illa,
Delihlah havia mort quatre homes, als quals havia respectat
la cabellera. Ella i el Tribunal estaven en pau.
Les sentències del Tribunal són sovint sorprenents. Quan,
l’any 1937, es va trobar la calavera de l’assassí Pórrek, un
dels homes més cruels que han existit mai, capaç d’assassinar
tres vegades seguides la mateixa persona, el Tribunal es va
entossudir a celebrar un judici complet. El criminal havia
mort, lliure, feia setanta-sis anys. Com que tenia un advocat
molt bo i el cadàver es negava a declarar, amb la qual cosa
evitava d’incórrer en errors i contradiccions, el judici va durar sis setmanes. Finalment, el que quedava de Pórrek va ser
condemnat a mort. Com que no se’l podia penjar (perquè
només se’n conservava el cap), es va decidir que la calavera fos
perduda en un desert i que el nom de Pórrek desaparegués de
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la faç de la terra. En realitat, és clar, no es deia Pórrek, però
ja ningú no en recorda el nom vertader, i tots hem acabat
anomenant-lo d’aquesta manera. Era un home que va fer
molt mal. Només espero que, en algun desert oblidat, els
seus ulls buits plorin eternament llàgrimes de sorra.
I què t’haig de dir dels jutges? Ja els vas veure... Madame
Blavatzsky és la secretària d’un cos de quatre jutges: ella mateixa, Ming Wei, Marcel i el President. Blavatzsky no intervé
mai en les deliberacions dels jutges, es limita a sospirar una
vegada si les decisions que ells prenen són del seu gust, i a
empassar saliva sorollosament quan alguna cosa no li agrada.
A Marcel, l’explicador, ja l’has sentit moltes vegades. Les
seves preguntes infinites als acusats poden retardar mesos un
judici. El fet que l’acusat descrigui amb tot detall el rostre
del primer peluix que va perdre fa que Marcel entengui els
motius dels seus crims. Ell sempre és partidari del perdó. És
tan complexa, la ment humana!
A vegades Marcel pregunta coses que els acusats no saben
respondre. Llavors tothom es posa molt nerviós. «Digui’m»,
va preguntar a l’incendiari Barcènne Ocoui, «quina olor feia
el bosc, aquella nit?». O: «Les nits que la seva mare pujava a
fer-li un petó al front, portava l’espelma a la mà esquerra o
a la mà dreta? I si era la mà esquerra, recorda si s’havia posat
colònia de rosa mosqueta?».
Ming Wei, el tercer dels jutges, vivia enterbolit pels vapors de la malenconia. Havia estat un home valent. Havia
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participat en tres guerres, com a periodista i com a soldat.
Suportava el dolor, s’havia arrencat dues bales del cos amb les
dents, i amb els dits podia treure les croquetes del foc. Una
gran piga al front amb forma de cicatriu era l’única queixa
que es permetia.
Les guerres el van entristir. Hi va perdre dos amics i l’única
dona capaç d’estimar-lo fins i tot els dies que plovia, quan la
piga se li enfosquia i la malenconia el convertia en un ésser
taciturn i tan desagradable que l’aigua de la pluja es negava
a tocar-lo.
Llavors va fugir del món. Va provar d’explicar-ho tot en
una novel·la. Va pujar en una barca, només l’acompanyava
el seu mico Kúpper, setze quilos de paper blanc i nou caixes
de whisky escocès.
Escrivia i pescava. Quan traspassava un record al paper,
bevia whisky per oblidar-lo. Espantava els taurons a trets de
fusell. Kúpper era l’únic que el feia somriure.
—Els homes són dolents, Kúpper. Fem una guerra, anem
a lluitar-hi, provoquem el dolor i, quan ens en provoquen,
plorem.
—Hub! —responia Kúpper.
I Ming Wei reia com si el mico hagués fet l’observació
més oportuna del món.
Un dia, el mar era tan pla que Ming Wei s’hi va emmirallar.
La barba se li havia tornat blanca, li quedaven pocs cabells al
cap i la piga del front havia desaparegut, substituïda per una
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petita taca blanca amb forma de tinter buit. Havia acabat la
seva novel·la.
—Mira, Kúpper! Duia un tinter al front i no ho sabia!
Mentre escrivia l’he buidat del tot!
Kúpper va assentir lleugerament i va respondre:
—Hub!
Aquella nit, amb la llum de la lluna plena, Ming Wei va
rellegir les nou-centes cinquanta pàgines de la seva novel·la.
No li va agradar. Es va desesperar.
—Kúpper! Mira-la! No val res! Sembla una novel·la com
les altres! Tot hi sembla mentida! On són, els meus amics
morts? On és la meva Kate? On són les sortides de sol que
ja no tornaran?
—Hub!
—No fa cap gràcia, Kúpper!
Kúpper es va ofendre. Aquella matinada, mentre Ming
Wei dormia agafat a l’ampolla de whisky, el mico va entaforar
els seus excrements dins el canó del fusell.
Quan es va despertar, Ming Wei va prendre, amb la boca
espessa per culpa de l’alcohol, dues decisions equivocades:
va llançar la seva novel·la als taurons i es va engegar un tret
al pit.
—Hub! —va xisclar Kúpper.
Però ja era tard. El fusell va esclatar a causa dels excrements
secs. A Ming Wei no li va passar res.
El petit mico va ser ferit mortalment al pit. Tapant-se la
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cara amb les seves petites mans com dos parèntesis per a la
poca vida que li quedava, va caure a l’aigua.
Ming Wei es va deixar caure a la barca. Va plorar fins que
li va quedar tan poca aigua al cos que es va desmaiar.
Cherubino el va pescar per casualitat quan la barca de
Ming Wei anava a estavellar-se contra els esculls de Makoko.
Ara beu aigua amb mel i recita dia i nit fragments de la
seva novel·la. Ell es pensa que l’ha perduda per sempre. Però,
ara que ell no hi és del tot, la novel·la sobreviu entre les seves
paraules desordenades. Pobre Ming Wei! Els fragments que
n’he pogut sentir són molt bons. Mai ningú no l’ha sentida
sencera i segurament mai ningú no ho farà, ja. La va fer a
alta mar, i en va heretar les seves propietats: canviant, infinita
i salada.
És un jutge molt atent. Ha viscut tant de dolor que res no
el sorprèn. Perdona tots els acusats! Només quan ensuma el
perfum subtil de la maldat profunda en un d’ells, es mostra
inflexible:
—Porteu-lo a l’Illa dels Presoners! El veritable dolor només
es digereix amb dolor vertader! —diu llavors.
I ni tan sols el poderós President gosa contradir-lo.
El President del Tribunal va ser un home. A part de nen, va
ser boxejador, equilibrista, miner, treballador en una plantació de te, conductor de locomotora, caçador de búfals, home
orquestra, venedor de loció antimosquits, clarinetista, de nou
boxejador, criador de cavalls, fuster, redactor d’esqueles, vene-
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dor de llibres vells, cuiner, forjador, un altre cop boxejador (ja
amb noranta-set anys), jutge de pau i finalment mariner. Va
morir de felicitat, el dia que feia noranta-nou anys, mentre
escoltava la seva pròpia història explicada per Marcel a la
taverna Paradissus. Sentia aquell jove explicador i somreia.
Mai no s’havia adonat que la seva història era més bonica
que una novel·la! Quan Marcel va acabar la seva narració i
va dir «I ara se’l veu sovint aquí mateix on el teniu, assegut
davant meu», es va alçar tant com l’hi van permetre els seus
ossos gastats, va contemplar un instant l’oceà, que aquell dia
lluïa intensament, va somriure al públic, i va dir:
—I aquí mateix es va morir, suplicant que permetessin al
seu esquelet de continuar sentint, nit rere nit, les històries
de Marcel. Per què perdre el temps de l’eternitat escoltant el
buit, si es pot sentir una bona història?
Es va asseure de nou, va picar l’ullet, i va deixar de respirar
en sec.
Tothom va brindar dues vegades per ell: una, perquè era
el dia del seu aniversari, i una altra, perquè havia tingut una
mort tan dolça. Madame Blavatzsky va fer que el traguessin
a fora, que s’assequés a sol i lluna. Quan va ser només un
esquelet, el va fer entrar, li va treure la pols, el va encerar, i
li va reservar un lloc davant la cadira de Marcel. Aquest no
va tornar a explicar cap història si l’esquelet no era allí per
sentir-la.
De com va arribar a ser President del Tribunal se’n podrien
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explicar moltes coses, va ser un procés llarg. El fet, però, és
que és el jutge més respectat i silenciós que hi ha hagut mai.
Hi ha qui diu que l’ha sentit riure. D’altres, el veuen somriure. A vegades tomba el cap de cop com si no volgués sentir
les mentides que s’estan dient en el judici, o el deixa caure
endavant com si s’hagués adormit. Llavors, cal interrompre
el judici fins l’endemà.
El dia que Madame Blavatzsky va interrompre el judici de
Germán Azabachero amb unes riallades salvatges i va haver
de demanar disculpes, va assegurar que el President li havia
dit a l’oïda un acudit tan bo i tan groller que no gosava repetir-lo, tot i que se’n moria de ganes.
Quan es van jutjar les dues bessones Trelawney (Abel·lina i
Caïma) perquè una d’elles havia assassinat la tercera bessona
(Cabel·lina Trelawney), el President, després de quarantavuit dies de discussions inútils i confessions contradictòries,
va alçar de cop una mà i la va deixar caure de manera que va
quedar assenyalant Abel·lina amb el dit índex. Ella era la
culpable. Davant d’una prova tan irrefutable, la dona ho va
confessar tot.
Quan miren els seus ulls buits, els criminals s’enfonsen
i confessen. En canvi, Tadéusz, fill meu, durant el judici,
mentre el President et contemplava, va caure una llàgrima
dels seus ulls inexistents. Es va evaporar abans d’arribar a la
taula, però juro que jo la vaig veure.
Em pregunto si va ser ell qui va sentenciar:
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—A l’Illa dels Presoners!
La gent va celebrar la sentència com si fos una victòria
sobre l’Onikónathós. Tu no vas ni tremolar. Àuton, que ens
acompanyava, va saltar davant de tothom, et va abraçar, va
vomitar i va suplicar que et deixessin lliure. Quina estranya
olor de caramels de llimona àcida que va omplir l’ambient,
llavors!
Però la sentència ja havia estat dictada.
En aquell moment vaig recordar el Dret de Substitució.
Sóc el teu pare, t’havia perdut i t’havia tornat a trobar, no
volia que et perdessis de nou.
—Reclamo el Dret de Substitució! Jo, Milos Korzeniowsky, reclamo aquest dret, i, segons les lleis del Tribunal, me l’heu de concedir. Jo aniré a l’Illa dels Presoners en
comptes d’ell. Que el noi passi a l’Estrella del Mar el temps
que jo sigui a l’Illa.
—Qui ets tu, Milos Korzeniowsky, home de bé, per demanar una cosa així? —va preguntar Madame Blavatzsky—.
Feia dos-cents trenta-nou anys que ningú no reclamava el
Dret de Substitució, exactament des que el lloro Carol·lé va
demanar de substituir el seu capità Iann O’Psitaccophagainn!
—Sóc el seu pare! El pare de Tadéusz Korzeniowsky!
Es va fer un silenci tan dens que les espelmes es van apagar
i va caldre tornar a encendre-les una per una.
—Em dic Krusso —vas mastegar—. I no tinc pare.
Llavors et vaig començar a cantar la vella melodia polo-
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nesa que la teva mare Irya us cantava al bressol a tu i a la
teva germana.
El nen petit,
Es farà gran...
Sobreviuré tres anys a l’Illa dels Presoners?
Res no em fa por si després t’haig de retrobar.
El nen petit,
Es farà gran,
Trobarà l’amor
I estarà sol...
Surt el sol. Una sirena pèl-roja m’acaba de portar el meu
estimat violí Jakob. No em creus? Obre els ulls, fill. Aprèn a
sorprendre’t! Torna a ser un nen, el nen Tadéusz!
Tornen els corbs marins. Com galls, de matinada, ressonen
per tota l’illa els udols d’aquestes bèsties que, un dia, van
ser éssers humans. Ahir, com que no em van poder agafar,
es van enfurismar. Van començar a menjar-se un dels seus,
encara viu. La mateixa víctima, presa per la follia d’aquesta
illa, suplicava que li guardessin una part del seu propi cor,
volia menjar-se’l bullit. Si són certes les llegendes sobre l’Illa
de la Follia, crec que l’he trobada. Sento la sang tan negra
que el meu cor s’ha convertit en un tinter.
Quin horitzó més net!
Ara que t’he trobat, sé que he estat feliç. Molt feliç.
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