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Monturiol 
o l’amagatall 

romànic
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Capítol 1
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Ripoll, juny del 2019. 
Un estiu calorós, excessivament calorós....

Abans a la biblioteca i al monestir s’hi 
estava fresc, ara sembla que només ens 
queda el monestir. 
Aquí també fa calor.
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Xafardeigo una  mica  i trobo «El patrimoni 
d'artistes modernistes de Ripoll» d’Agustí 
Dalmau. 

Passo les pàgines desvagadament. 
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les  urnes, dins el monestir de Santa Maria, una de les joies reconstruïdes del romànic, el bressol de 
Catalunya.

Amb la fulla mig girada  quelcom de  l’escut d’una 
de les urnes em desperta de la modorra.
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No sé si és l'efecte de la calor, però estic  veient un submarí!. 

Dues fregades d’ulls desprès segueixo 
veient el submarí.
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El 1867 l’empresa de Narcís Monturiol fa fallida i 
ell temerós que els plànols dels seus ginys es perdin, 
o pitjor, caiguin en males mans, parla amb el seu 
amic l’arquitecte Antoni Coll i Fort per trobar un 
bon amagatall. Vol preservar-los perquè  ajudin a la 
renaixença de la nació quan sigui el  moment. Ja 
ha començat la restauració de la basílica de San-
ta Maria de Ripoll, i li proposa d’amagar-los allà. 
Quin millor punt de partença per la renaixença ca-
talana que el bressol de Catalunya. 
Però  les obres es dilaten i  passen els anys sen-
se trobar  el lloc adequat, o la oportunitat. Tot  es-
perant, Monturiol mor el 1885 a Sant Miquel de 
Provençals. El seu amic segueix mantenint el llegat 
amagat fins que el 1893  és cridat a participar en 
la restauració del monestir de Ripoll. Sembla que 
ha arribat l’hora.
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Li han encarregat l’urna que ha de guardar les 
restes del bisbe Rodulf, fill de Guifré. 
Dissenya l’urna i els  escuts. Frontalment 
l’escut de Sant Jordi i l’escut quatribarrat, els 
escuts de la Catalunya antiga i de la moderna 
i als laterals escuts simbòlics que serveixin de 
guia als iniciats,  que marquin el lloc on està 
amagat el llegat de Monturiol. A l’alçada que 
son els no avesats ni s’adonaran de la incon-
gruència històrica. Entre els escuts la llegenda:

RODULPHUS
FILLIUS WIFREDI

QSPUD.
L’escut el dissenyà en forma d’escut suís amb 
quatre quarters:
Primer l’Arbre, el lligam amb la terra, signifi-
cant el territori. Desprès les tres cases, son els 
tres llocs on han reposat les despulles de Rudolf. 
Primer al claustre al costat del seu pare, Guifre, 
desprès fou traslladat a l’església de Sant Eu-
dald per reposar finalment a l’urna dins el mo-
nestir. És el pas del temps, la història. El tercer 
és l’Ictíneo, en clara referència a Monturiol, és 
el present, la tecnologia. Per acabar, el cometa, 
l’estrella amb cua, és el futur, l’esperança. Mar-
ca el moment de la Renaixença.
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La localització del lloc  la deixà en forma de profecia, amagada sota l’acrònim QSPUD, als seguidors aple-
gats com  a Societat secreta sota el nom dels “Patriotes” que havia fundat Josep Llopis, retornat de Filipi-
nes,  a semblança de Katipunan, amb graus i amb el compromís de secret i d’ajuda mútua donat el cas. Tots 
portaven l’escut per reconèixer-se. Els membres de tercer grau a unn escut de solapa per la part de darrera, els 
de segon grau  a la  leontina del rellotge i els de primer grau en un anell.

Trobar l’acrònim i desxifrar la profecia els tenia que servir de guia per 
trobar la clau de l’amagatall.
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En quan al sentit de la profecia en uns altres temps, potser uns temps més heróics,  l’acrónim hauria 
amagat una cosa així:

Quæ ego sum facis hic ?, 
Sic transit gloria mundi?,  

Primum vivere, deinde philosophare 
Ut fata trahunt 

Debemus morti nos nostraque. 

En una de les reunions d’Els Patriotes, sota l’aparença d’una trobada del Cors d’en Clavé,   per  posar fil a 
l’agulla anaven donant voltes a la frase que els hi havia arribat com un mantra: «Cada vers és una pista». 
Els versos els tenien, però amagava  quelcom més la frase? 
Un dels  membres, una mica més calent d’orelles de l’habitual, tot plegat va etzibà, au vinga:
“ Cada vers”
“ Cada vers”
sembla que parlem de cadàvers! 
Desprès de la conya inicial, s’ho van començar a agafar seriosament. 
«Cada vers és una pista»
«Cadàver és una pista», 
podria ser!, semblava, dons,  lògic buscar l’acrònim  ( QSPUD) en una tomba i el Monestir de Ripoll 
n’estava trufat.

Que podria traduirse aproximadament per: 
“Que hi faig jo aquí? 

Així passa la gloria del mon? 
Primer hem de viure, desprès filosofar, 

com ho porta el destí, 
nosaltres i les nostres coses estem subjectes a la mort.” 
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Però no, els temps son uns altres i una especie de Carpe Diem tan enrevesat, no se li ocorreria a ningú. Al 
seu lloc una cosa més prosaica:

«Quan el foc creui el cel / 
sorgirà del fons de l’oceà / 

per instal·lar-se a la tercera casa / 
un roure alt i fort, / 

del que penjarà el coneixement.»

L’acrònim marcarà el lloc i la profecia l’ordre en que s’han de polsar els quarters per obrir-se l’amagatall 
amb el llegat de Monturiol.

Que un no sap si és més difícil entendre l’original o la traducció, que semblava més adient per confondre que  
per aclarir.
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El cometa Halley  és un cometa periòdic, gran i 
brillant, que orbita al voltant del Sol cada 76 
anys de mitjana, encara que el seu període orbi-
tal pot oscil·lar entre 74 i 79 anys. 

La llista dels anys d'observacions del cometa  co-
mençant per l'any 239 A.C, primer any del que és 
té notícia és : 239 a. C., 164 a. C.,  86 a., C. 11 
a. C., 66, 141, 218, 295, 374, 451, 530, 607, 684, 
760, 837, 912, 989, 1066, 1145, 1222, 1301, 1378, 
1456, 1531, 1607, 1682, 1759, 1835, 1910 i 1986. 
La propera aparició del cometa està prevista per l'any 
2061.
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Al 1900 tingué lloc una reunió dels “Patrio-
tes” per preparar una expedició a Ripoll per re-
cuperar els papers de Monturiol.

La conxorxa tingué lloc al “Moulin Rouge” 
de Paris, que havia obert la nit abans que 
s'inaugurés l'Exposició Universal de  1889,  el 
terrassenc Josep Oller  a la place Blanche del 
barri de Montmartre, associat amb Charles 
Zidler, i on tenia un èxit clamorós un descen-
dent de catalans, Joseph Pujol “Le Petòmane”.
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Es van trobar les dues tendències imperants dins Els Patriotes, els que creien que s'havia d'actuar ja que 
el moment semblava propici, creien que Espanya, desprès de la pèrdua de les colònies  estava predisposava 
a acceptar demandes federalistes o autonomistes, i els que creien que es tenia que complir fil per randa  la 
profecia, quan el “foc creués el cel” que ells interpretaven com el pas del cometa Halley, i això seria el 1910.

- Si esperem potser se'ns farà tard, digué un, la regència no és 
forta  i la economia està distreta. Els carlins tornen a estar 
disposats a aixecar-se.

- Podria ser el Waterloo d'aquest govern 
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- Potser el govern acceptaria algunes demandes 
però mai ho farà l'Estat.

- Negociar no és una solució, mai ens escoltaran.

Apart d’acordar una propera reunió no van arribar a cap acord. 
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Al novembre la intentona carlina va 
fracassar i la regència es va fer més 
forta.
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Va arribar el 1910 i es va muntar l'expedició, que va resultar un fracàs.  La coincidència amb la visita de 
la infanta Isabel va fer que trobessin  el monestir engalanat i les urnes i tombes tapades amb domassos, el 
que va fer totalment invisible els escuts.
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El grup  va esperar el tren de tornada cap a Barcelona  al Casino, que era més còmode que a la estació. Per 
aquesta previsió havien instal·lat un timbre al saló que avisava de l’arribada del convoi, a més en Roig, 
el cafeter, feia un cafè excel·lent.
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La guerra civil del 36-39 va dividir els Patriotes, que van lluitar en ambdós bàndols. Els uns del costat 
dels revoltats perquè creien que els comunistes i anarquistes atacaven les arrels cristianes de Catalun-
ya i els altres del costat republicà, amb la fe que només la República era garantia pels drets nacionals. 
Desprès de la guerra entre els passejats, afusellats, morts al front i exiliats la societat va desaparèixer.
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Capítol 2
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A Oaxaca de Juárez ( Mèxic)  Juan Manuel Bonet troba al mig dels efectes personals del seu avi, exiliat 
republicà, un sobre.  A dins una nota amb un croquis i un anell segell amb un estrany escut, que porta gra-
vat a la part de dins  la paraula“ Patriotes”.
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El que entén de la nota és la paraula Ripoll, i encara no saps si en forma part, perquè està escrita en un sobre 
reaprofitat, la resta li costa   de llegir, el seu català està una mica rovellat. 
El portarà a la Maria perquè li tradueixi. A casa de la Maria Pérez, una família de militància anarquis-
ta, l'utilitzen normalment i la Maria dona classes al Casal.

La Maria li tradueix: 

«Cuando el fuego cruce el cielo,
surgirá del fondo del Océano
para instalarse en la tercera casa
un roble alto y fuerte
del que colgarà el conocimiento.»

Ara sembla clar, be, gramaticalment clar perquè en quant al seu significat res de res. De l’escrit en cata-
là treuen que les primeres lletres de  cada vers formen l’acrònim que hi ha al dibuix d’allò que sembla una 
urna.
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Al sortir de casa la Maria al peu de la porta es troba una 
ploma de corb. Li sembla un bon auguri, el corb, pels natius, 
és el missatger que condueix la energia.

Començà buscant Ripoll a Google, i es va tro-
bar que el poble tenia un monestir que era el 
guardià dels sepulcres dels primers comtes ca-
talans.
No ha  trobat res, en canvi,  sobre“Els Patrio-
tes”.
L’anell, l’acrònim i els versets tenen que te-
nir alguna relació.  La ifluència dels films 
d’Indiana Jones el van fer somniar amb relí-
quies i tresors.
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Aquests temes obscurs no s’adeien gaire amb 
l’avi que ell havia conegut, més aviat pro-
saic, però tots a la colònia saben que aquells 
homes exiliats no eren ben be el que sembla-
ven. No eren els mateixos d’abans de la gue-
rra.
El tema es prou interessant per intentar treu-
re-li l’entrellat. Ara té vacances i sempre li 
ha picat el cuc de veure les terres que ocupen 
les converses dels vells.
Dit i fet. Comença a fer els preparatius pel 
viatge, durant la setmana, bitllets, horaris, 
roba,... 

... i cercant per internet troba un parell de  llibres: «El 
pasado inventado. Modernismo, arquitectura y so-
ciedades secretas» de Juan Xuclà i Estebanell editat 
per Nemo, i “ La música dels claustres” de Josep Ma-
ria Minguell i Anglada editat per Neque, que a part 
d’entretenir-lo durant  les 19 hores del viatge potser el 
situaran una miqueta. 
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Arribat a Barcelona, amb taxi cap a les Ram-
bles i al carrer Tallers a buscar l'hotel que li ha-
via recomanat un dels avis de la tertúlia de la 
colònia, que ara era l'Hotel Ciutat Vella.

Abans de marxar ja havia fet cerques per internet per 
veure si trobava alguna informació sobre “Els Patrio-
tes” i van resultar infructuoses, però a internet només 
es troba allò  que algú vol que hi sigui i tot plegat tenia 
tuf de secret. De moment es podia perdre per la ciutat i 
recórrer alguns dels llocs mencionats als llibres llegits 
durant el viatge.
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Va adoptar l'aire del flâneur, deambulant per la 
Barcelona modernista sense cap fita  específica 
i  al mig de sants Jordis i dracs anava desco-
brint les flors d'una  simbologia mig amagada.
Passejant pel vell/nou  barri gòtic es va topar amb  
el pont del bisbe que bullia de símbols maçònics 
mes o menys disfressats. 
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Quan passava per sota el pont va  coincidir 
amb una colla de turistes bolivians arrosse-
gats per un cicerone argentí, que tenia un mon 
d’explicacions sobre la simbologia del pont,  
l'alfa i la omega que a més del principi i el 
fi podia ser el pany i la clau. Tot i que l’alfa 
majúscula recordava els compassos maçònics, i 
l’omega podrira ben be ser una G majúscula, amb 
clara  referència al número tres/Deu,  dins la 
cosmogonia maçònica, o potser el tallista som-
niava amb les cames d’alguna corista dels ca-
fès-concert del Paral·lel.
La calavera sota el balcó del bisbe Irurita que 
tantes llegendes suscitava, el punyal,....
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vaig ser a temps d'escoltar el final de l'explicació de la  llegenda de la calavera  tot i que trufada de frases 
sicalíptiques de doble o triple sentit, o potser era senzillament que parlar, caminar i moure les mans eren 
accions que anaven conjuntades.
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« Si se saca el puñal de la calavera, “deia”,  se 
abrirá su tercer ojo y eso iluminará su conciencia, 
viendo la realidad y mandandonos a todos a tomar 
pol saco. Será el fin de la nación».
«Llegué primero, pero claro es que no me fuí»” 
y ahora seguiremos hacia «El monumento de los 
héroes de 1809» y recuerden, que si  ven su sombra, 
o tienen el sol en la espalda o miran con el ojo del 
orto»
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Va començar per anar tots els dies a  la 
Biblioteca Central i  repassar tots els 
llibres que va trobar sobre Santa Maria 
de Ripoll i la seva restauració.



  33

Va llegir curosament la tesi doctoral «El barrio Gótico de Barce-
lona. Planificación del Pasado e Imagen de Marca. De Agus-
tín Cócola Gant». El que semblava clar era que els catalans, a 
nivell de monuments,  no només  van reinventar el gòtic sinó 
també el romànic, per això i per ser terra de pas no eren exces-
sivament puristes ni en la puresa de la sang ni en els estils, a 
diferència d'altres reialmes peninsulars que tenien a gala ser 
immutables.
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Diuen que la historia està falsejada perquè la escriuen els guanyadors però, sembla, que també ho és si la 
escriuen els perdedors.

Desprès va seguir llegint 
sobre el modernisme i quan 
va arribar a les societats 
secretes és va acabar el 
filó..
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El segon pas era fer indagacions a l'arxiu nacional.

Allà es va trobar que la majoria de documents eren 
en català, i el seu, era molt pobre. Quan s’encallava 
amb els documents  ho fotografiava i ho enviava a 
la Maria, ja ho havia començat a fer amb algunes 
pàgines dels llibres de la biblioteca.
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A mida que s’endinsava en la investigació cada cop trobava  més a faltar l’ajuda de la Maria.
Podria convidar-la a venir,  desprès  de trobar el que fos que hi hagés a la tomba d'en Rudolf, així com de 
vacances podrien  conèixer  junts la terra dels seus pares. 

A mida que anava pensant llocs on la portaria s'adonava que tots els referents eren centres religiosos, res a 
veure amb el país anarquista i obrer del que parlaven els seus avis.
Si tornessin, aquest país no els agradaria.
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Un dels arxivers (un orella) tenia l'ordre de donar avís en cas de que algú cerqués informació sobre «Els Pa-
triotes» o sobre l’urna de Rudolf al  Monestir de Ripoll. Ja havia passat un parell de vegades però eren només 
historiadors interessats pel la reconstrucció del  monestir.
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Els serveis secrets espanyols tenien coneixement de la societat, de la profecia i del possible contingut de 
l'urna a través de la confidència d'un capellà que ho havia sabut per la confessió d'un condemnat a mort, 
desprès afusellat, i el 1986 havien enviat un equip a Ripoll per obrir l'urna., l’equip enviat havia desapa-
regut junt amb tots els documents.
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A ell el  vigilaven discretament:
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No va trobar cap document, cap llibre que els cités . Abans d'abando-
nar aquella via va tornar a repassar els documents que tenia sobre la 
taula . Es va anar entretenint  en els ex-libris. En un opuscle titulat 
«L’última tomba de Rudolph» n'hi havia estampat un a la contra-
portada 

 i es va entretenir a  resseguir les 
lletres, i poc a poc es va adonar, tot 
i l'ornades que estaven,  que eren les 
mateixes que les del anell/segell del 
seu avi, però l'ordre no corresponia.
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Va anar fent proves buscant sentits a diverses combinacions: llegint-les en creu, com les agulles del rellot-
ge,...., era massa casualitat per no tenir sentit.
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Dins el seu cap va sentir la veu de les iaies basques de la colònia: «Jesús, Maria ta José» deien cada cop 
que hi havia un ensurt, i que tot seguit es senyaven. 
Va reproduir el gest i allà apareixia tot ordenat: QSPUD.

Semblava que haguessin anat deixant engrunes de pa per 
tot arreu, però totes conduïen a la tomba de Rudolph. Com 
Hansel i Gretel, la diferencia estava en que ningú s’ha-
via menjat les engrunes de pa sinó que s’havia menjat els 
nens.

Havia arribat l'hora d'anar a Ripoll i visitar la tomba 
de Rudolph. 
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Capítol 3
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Del trajecte cap a Ripoll, el que més em va sorprendre va ser la varietat de paisatges en tant poc tros, tot 
estava com condensat.
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Vaig arribar a Ripoll dissabte al matí, que era dia de mercat.
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i em va dirigir a l'hotel Continental ,res a 
veure amb l'antic, ni era al mateix lloc ni el 
portava la mateixa gent. 

Deixar la maleta i anar cap al monestir  
va ser tot un, frisava per arribar-hi.
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A l’entrada del monestir vaig coincidir amb  algú en qui em va semblar reconèixer un altre viatger del tren 
que també anava sol. Vaig pensar en les casualitats de la vida.
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No em va costar massa trobar-la, ja sabia que era una urna i no una tomba, no en va m’havia empassat 
tants llibres sobre el tema. 

Quan vaig ser-hi davant una espècie de coïs-
sor em va refregar tota la pell i una esgarrifan-
ça de fred em va traspassar.
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El problema no era trobar-la sinó accedir-hi, estava quasi davant de l’altar i allà algú amb una escala 
cantava més que un canari. Tenia que empescar-me una estratègia per accedir-hi  i amb alguna excusa 
plausible.

Vaig veure l'escut i el cometa que segurament era un cometa cíclic, sospitava que era el Halley, i aquest 
no tornaria a passar fins el 2061. I no érem el 2061, no és tractava d'esperar-se, la profecia donava  l'or-
dre per polsar els quarters, la resta era per embolicar la troca i augmentar  l'aire de misteri. Igual que 
la profecia només era seguir l’ordre al revés de com es llegia, no és que s’hi haguessin matat massa. 
Si no tenia raó senzillament no s'obriria.
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Ja feia una setmana que era a Ripoll rumiant-hi. Cada dia 
anava al monestir com si fos un estudiós del romànic. En una 
d’aquestes algú aprop meu va parlar que tenien que arreglar al-
gunes làmpades  i jo vaig parar la orella,  això volia dir escales 
abandonades de nit. Ara només es tractava de buscar un lloc 
on amagar-se quan tanquessin el temple i no era fàcil en un 
edifici tan despullat.

No calia  donar-hi moltes voltes,  només hi havia dues possibilitats: els confessionaris o la cripta.
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La opció lògica semblava la cripta, 
no fos que algú a última hora tin-
gués remordiments de consciència. 
Presa la decisió només calia espe-
rar que un grup nombrós visités el 
monestir, així  ningú s’adonaria 
si a la sortida n’hi havia un de 
menys. Però els grups que entraven 
eren escadusser, i el temps anava 
passant, les escales no hi serien 
eternament.
Anava fent temps a les terrasses 
properes al monestir, i em vaig 
adonar que a la gentada que acu-
dia   a un funeral  ningú la contro-
lava, segurament seria més fàcil 
fer-s’hi fonedís.  
Esperaria un funeral a mitja tar-
da.
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M'havia acostumat a  portar sempre a sobre dues barretes de muesli i un lot, petit però potent, així com 
pagar les consumicions tant bon punt me les servissin.
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Dues taules més enllà hi havia  el viatger del tren, tota la setmana me'l anava trobant, anés on anés. Ja 
l’anomenava “l’ombra”
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Tres dies després es va presentar l'oportunitat. Només 
calia desfer-se de l’ombra persistent.
Portàvem molt de rato assentats, feia calor  i la cer-
vesa va fer la seva feina. D'una revolada  el viatger es 
va aixecar i va anar al lavabo. Era la meva oportuni-
tat.

 Vaig anar disparat cap al monestir i em vaig barrejar 
amb la gent del funeral que estava pendent de les pa-
raules del diaca que oficiava.
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Em vaig situar a la nau de la dreta , vaig passar els  confessionaris, i  resseguint la paret vaig arribar  a 
la porta de la sagristia. Dissimuladament  mirant  a dreta i esquerra em vaig  esquitllar cap a la cripta. 
Vaig passar per sota la barana i em vaig estirar dins l’últim sepulcre, més alt i fondo que els altres  que no 
permetia que es veies el dins.
Ara només em calia esperar. I distreure’m amb alguna cosa, no fos que m’adormis i els roncs em delatessin. 
Les visites al temple s’acabaven  cap al vespre  i l’última missa la deien a quarts de vuit,  comptat i deba-
tut  cap  quarts de nou podia quedar tancat i buit el  monestir.
Així que.....
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El temps passa i quan  no se sent res 
i comença a fosquejar aixeco el cap, 
m'acosto a la porta de la cripta i 
paro l'orella.
Sembla tot correcte i m'aventuro 
cap a l'urna.

L'escala ha quedat arraconada 
contra el mur nord occidental, la del 
costat contrari als confessionaris,
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l'aixeco contra la paret de l'urna del costat 
que don cap a la porta d'entrada al temple.  
Pujo i palpo l'escut en el sentit que deia  la 
profecia i ?...............no passa res. Ni es 
belluguen els quarters.

Moc l'escala cap el costat contrari, pujo, començo a 
palpar i no passa res.
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Amb els polses vaig fent força, 
ara a la dreta ara a l’esquerra, 
no sigui que amb els temps hagi 
quedat encanastrat el meca-
nisme, si és que existeix.  La 
base de l’urna  comença a ce-
deir una mica. Faig més força 
en aquell sentit, i com la porta 
d’un calaix que girés sobre el seu 
eix s’obre un petit receptacle.
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¡¡¡¡¡¡            !!!!!!!

¿¿¿¿¿¿....?????????
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  61Enfoco la llanterna i al fons hi veig un pilotet de ... 
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Capítol 4
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Quan  obro els ulls  m'adono que el sostre és més baix. Les obertures estan coronades d'arcs de ferradura, en 
lloc de les nues parets del monestir aquestes estan plenes de frescos amb escenes cortesanes i de batalles i  
sanefes de flors i matolls. 
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És  en una  sala d’audiències, encara que no 
sé de qui, però pels vestits o és  un plató o és a 
la edat mitjana. A mida que vaig seguint la 
conversa m'adono que estic presenciant  una 
audiència de Borrell el segon.

A l’obrir l’urna s’ha engegat una 
màquina del temps,  que m’ha 
traslladat a l’època  de la inde-
pendència dels comtes catalans 
de l’imperi franc, i on un fra-
re castellà  llegeix un paràgraf de 
la Bíblia i avisa al comte Bor-
rell el segon que no pot, no deu,  ser 
“primus interpares” ja que el poder 
emana de Deu i per tant s’ha de 
proclamar rei.
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- “Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en 
mi trono, y él reinará por mí; porque a él he escogido para que 
sea príncipe sobre Israel y sobre Judá,” diu Deu  en el llibre dels 
Reis (1, 35).
 Ara que us heu alliberat del jou carolingi, heu de deixar de ser 
«comites». Us heu de proclamar Rei.

- Però és el poble i els  meus iguals els que m’han 
escollit, soc un  «primus inter pares»
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- Ser un primus no és molt edificant que diguem li 
etziba amb retranca el frare.
Deixeu-se de punyetes, el poder no pot ser efímer ni 
transitori, com si fos de lloguer, no ha de demanar 
permís.

 - Però nosaltres som dialogants.
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- Si sou comte sempre sereu inferior als vostres veïns, que son reis.

- He de demanar consell.

- Si voleu tenir un conseller per assessorar-vos, teniu-lo. Millor tot un consell, però no cal que seguiu 
les seves recomanacions.

- Dons així?

- Així els tindreu contents, però ha de quedar clar que la vostra paraula és la llei.  S’és rei per la gràcia 
de Deu. No depeneu de ningú. I Deu és massa lluny per barrejar-s'hi.
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- Així els tindreu contents, però ha de quedar clar que la vostra paraula és la llei.  S’és rei per la gràcia 
de Deu. No depeneu de ningú. I Deu és massa lluny per barrejar-s'hi.

El que no entenc molt be és que hi fa el caporal 
Rusty darrera el frare sobre una vespa.
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Des de darrera de Borrell el segon li xiuxiuejo a l’orella:
- Feu-li cas, feu-li cas. Si no ho feu  el futur ens portarà problemes.
Això farà  canviar tota la historia del comtat de Barcelona i de la unió amb el regne d'Aragó. Ja no 
existirà el regne d'Aragó i el Comtat de Catalunya, sinó el regne de Catalunya i Aragó.
Però sembla sord aquest Borrell, no em sent.
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Tot d’un plegat parpellejo i quant torno a obrir  els ulls  
el primer que veig és a l'ombra i  m'adono que soc al 
mateix lloc, al peu de l'urna. Això si amb un bon bony 
al cap. 

- Que ha pasado?
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- No ho sé, he obert el calaix i quan he obert els ulls t'he 
vist a tu

Ell puja, s'ho mira i s'assegura que no i ha 
res.
En un sobre que s'ha tret de la butxaca hi 
fica una mica del polsim que queda dins.

- Habrá que salir discretamente cuando 
habran  para la primera misa.
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Tres dies més tard algú deixa un sobre a l'hotel al meu nom. Son les conclusions de l'anàlisi:
Diagnosi: Intoxicació per inhalació de les espores del fong Copelandia Cyanescens.

Sortim i un cop fora  em porta a un 
dels bancs que hi escampats per  da-
vant l’atri. M’ensenya una pla-
ca, com a les pel·lícules, i com a les 
pel·lícules penso que pot ser de qual-
sevol cosa.
Em diu que el receptacle és buit, és el 
que jo havia vist, més ben dit que no 
havia vist.
Em suggereix que no deixi l’hotel, fins 
que no haguin examinat el polsim. 
Que faci uns quants dies més de tu-
rista. 
No em costa gaire acceptar 
l’oferiment.
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Sembla ser que al obrir-se l'amaga-
tall s'havien alliberat les restes  de 
la pols que havien deixat els papers 
al consumir-se. El paper on en  Mon-
turiol havia escrit les seves troballes 
era d’una remesa portada de Filipi-
nes  que s'havia contaminat amb 
el fong Copelandia Cyanescens. Les 
seves espores al ser inhalades tenen 
propietats psicotròpiques.

La sort havia estat  que ja havia 
estat oberta abans i se’n havia 
evaporat la major  part i l'efecte ara 
era molt minse.
Tot havia estat un deliri?
La ressaca de l’esnifada em durà 
ben be una setmana. 
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Epíleg
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Les últimes troballes van ajudar a explicar  la desaparició de l'equip del 86.
Més tard es va saber que flipats van fugir cap a l'alta Garrotxa per fundar un centre de meditació. Els efectes 
dels fongs en aquest cas semblaven permanents.
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L’enigma de 
la portalada



2

1150, mitjans del segle XII, 
l’Abat Pere Ramon con-
templa l’arc triomfal que 
corona la porta del mones-
tir de Santa Maria, el que 
no intueix és el misteri que 
s’hi amaga.
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La colla d’en Joan d’Hug, 
els escultors de la portala-
da formen part d’una antiga 
societat amb un vell secret. 
Quan mor un dels escultors 
la seva ànima s’integra a la 
pedra, s’amaga dins la pedra 
que esculpeixen convertint-
se en protectors.
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Quan temps fa que som aquí dins?

No ho sé. Des de que ens vam quedar sense ulls 
no sé calcular el temps. Abans veia què passava, 
ara estic a les fosques.



5

L’últim  record que tinc és de 1835 quan  uns soldats amb torxes s’acostaven 
cap al monestir i els monjos corrien d’un costat a l’altra.
Esperava que el guardià  ens desvetllés, però Manuel de Llisach no va arribar. 
(1).

I desprès es va fer la nit.

(1) Manuel de Llisach, un dels dos monjos morts en l’assalt i crema de l’abadia 
el mes d’agost de 1835, va morir sense temps per preparar al seu successor. El 
secret va morir amb la crema del monestir.
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Aleshores jo ja feia temps que no podia veure-hi.

La degradació de la portalada, a mida que va perdent la policromia i la 
definició de les formes, fa cecs els seus habitants, la crema del monestir 
n’accelerà el procés.
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Finals del segle XIX. 
Comença la reconstrucció del 
monestir. Als vilatans  no els 
hi fa res  que es torni a aixecar 
la carcassa de l’antic opressor,  
només són pedres, però la 
voluntat del poble no estava 
per recuperar l’esplendor del 
passat, com si recordés tots 
els segles d’enfrontament. 
L’essència residia en els pa-
pers i aquests acabarien per 
desaparèixer.
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Els papers impresos o manuscrits que s’havien sal-
vat de la crema, requisa o destrucció, durant anys 
van estar arraconats en l’abandó d’alguna golfa 
per entreteniment de les rates o per servir 
als botiguers com  embolcall a peixos i 
carns, com si el poble mantingués 
la voluntat d’esborrar qualse-
vol rastre de l’esplendor 
de l’antic cenobi.
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Sinó fos perquè  la voluntat d’un 
home, entestat a recuperar la 
memòria, va guanyar al temps.
Ordenant uns pergamins que ha-
via bescanviat amb en Climent, el 
peixater, abans que servissin per 
embolicar un parell d’arengades, 
trobà un fragment on es cita la  
consagració de la portalada. El 
pergamí malmès parlava d’una 
consagració, d’una advocació i 
acabava parlant d’una invocació 
que s’havia de cantar ...
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MCXLII..............hodie in anno domini 
mille centum quadraginta duo con-
sagrem hoc triumphales arcus, qui 
aperit ostia et genus corda in corpus 
Domini Nostri in spatium de monas-
terio dicata Domina Nostra memo-
ria invoquem
et quod intus vestri praesidio anima 
protectores                                 quod ut 
desvetllats per custos si monaste-
rium vocem ejus posuit pacem in gra-
vi periculo dicens invocatio "tempore 
festo veniet" 
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Que més o menys vol dir :
En nom de Déu suprem i Rei etern: en l’any de 
l’Encarnació de nostre Senyor Jesucrist 1142 després 
del mil·lenni                          avui consagrem aquest 
arc triomfal que obre les portes i mena les ànimes cap 
al cos de Nostre Senyor en l’espai sagrat del monestir 
dedicat a  Nostra Senyora i perquè consti invoquem
i que dins seu guarda l’ànima dels protectors
                             que podran ser desvetllats pel guar-
dià si el monestir veu posada la seva pau en greu perill  
entonant la invocació “l’hora el moment del festí és 
arribada”

I aquí acaba. Parla d’una  invocació però no diu quina, 
ni com, ni perquè, i sense context i tant  escapçada que 
no sap com classificar. La deixa de costat, de moment,  
esperant trobar més dades per donar-li sentit.
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L’any 2019, un tafaner amant dels misteris, repassant  un lligall de notarials des-
cobreix un tros de pergamí  solt,  de fet un  palimpsest,  que una vegada transcrit  
resulta ser una estranya invocació.
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Tu, qui ceteris in lapidem
animae artificem, quod exspectare tempus festo, 
in nomine Sanctae Matris excitare, 
tempus advenit sacrorum spatium nos dicunt. 
Relinquere tenebrosi specus, quod facit domum
lapis super cutem unguibus et dentibus exacuere debuit 
ut in hora festum est adventus. 

Vosaltres que descanseu dins la pedra
ànimes dels artífexs que espereu el moment del festí,
en nom de la Santa Mare desperteu,
que ha arribat l’hora que el sagrat espai us reclama.
Deixeu la fosca caverna que us fa de morada
esmoleu els ullals i les urpes i arrenqueu-vos la pell de pedra
que l’hora del festí és arribada.
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Tot plegat li recorda una antiga llegenda sobre protectors que 
ostentava una confraria d’escultors medievals que coneixien 
el secret de donar vida a les pedres,  de com desvetllar les 
bèsties que hi habiten.
Influenciat per la lectura de Lovecraft i el record d’Abdul Al-
hazred es llença de cap  a buscar invocacions per veure de 
fer-les casar, en aquest camí es creua amb la nota que descriu 
la consagració de la portalada.
Llegeix l’original i constata que és la mateixa grafia i hi veu 
una relació. En algun lloc del text, el fragment parla d’un 
misteri amagat a la portalada.
I a aquesta tasca es dedica entusiastament
Estudia la forma antiga de dir els sortilegis, els rituals més 
comuns, les dates més propicies.
Un cop entès, va voler posar en pràctica el seu pla.
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El que no sap és que necessita dir exactament fil per randa la invocació 
i amb la entonació adequada sinó corria el perill de quedar apressat dins 
la pedra i la seva ànima a vagar per sempre en la foscor.
Per això els Guardians instruïen a poc a poc i durant molt temps als seus 
successors perquè la fòrmula fos per-
fecte, i passar el testimoni només quan 
estaven convençuts de que ho feien 
perfectament bé. Això és el que quedà 
interromput amb la mort de  Manuel 
de Llisach, i el seu successor al anotar 
la invocació la deixà incomplerta.
Aconseguir la invocació tenia un perill, 
si faltava alguna paraula o l’entonació 
no era la correcta la pedra empresona-
va al guardià i aquest passava a un món 
fosc i tèrbol del que no  podia sortir.
I com Virgili amb Dant li faria de guia pels 6 nivells que estructuraven 
la pedra.
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I això és el que succeí, quedà atrapat dins la pedra. 
Allà Domenech de Balsareny l’acollí i li confessà que 
era el primer guardià atrapat, ja que al morir Manuel 
de Llisach no va poder acabar la seva instrucció i va 
haver d’escriure la 
invocació de memòria 
i el que és obvi, va co-
metre algun error.
Li mostrà el sis cer-
cles que de fet eren 
un trenca-cames de 
cubs.
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El primer cercle és el dels guar-
dians, els protectors del mones-
tir, els poderosos lleons de les 
visions  de Daniel esculpits a la 
portalada, la seva tasca era men-
jar-se l’ànima dels que gosessin 
pertorbar la pau del monestir. 
Per despertar-los, el guardià te-
nia que recitar la invocació que 
només ell sabia i que passava de 
guardià a guardià.
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Però ara, amb la façana malmesa, despintada, erosionada no són més que espec-
tres cecs i artrítics, que habiten aquest lloc  obscur, amb l’aire espès pels brams, 
frissant per ser cridats.
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El segon cercle és el dels que alguna vegada van atacar el monestir i que els 
guardians van capturar camí del seu destí final.  
En un racó asseguts al voltant d’una taula vella i corcada, hi ha un grup que 
juga a cartes.
- Aquests? Això no sembla pas tant terrible.
- No t’ho pensis, no en reconeixes cap? Mira te’ls presentaré.
En Domènech en veure que feia un pas enrere, com si temés un 
atac, segueix:
- No  pateixis no ens veuen ni ens senten, estan massa pendents 
de  la partida. D’esquerra a dreta trobes en Trucafort, un ca-
pitost cadell enfrontat al monestir. el segueixen dos  milicians 
dels que el van assaltar el 1835. El frare és un dels que va parti-
cipà en l’atemptat a l’abat Pedro Sancho i aquells menestrals són dels que van 
serrar les bigues del claustre ajudant a la seva ruïna final.
- Son set, a quin joc juguen?
El joc no té importància, no té regles, per ells és una repetició mecànica dels 
gestos,  jugar eternament una partida infinita que no poden guanyar ni perdre, 
són cecs.
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El tercer cercle inaugura els cercles dels pecats dels monjos: golafres, cobdicio-
sos, envejosos, fanàtics....
El primer o sigui el tercer és  el dels monjos golafres que envoltats de viandes 
no tenen mandíbules ni mans per agafar-les, cas que poguessin obrir la boca, 
aquesta és només un tub per expulsar vents fètids. L’embut dels golafres és pú-
trid, sacsejat per vents d’olor horrorosa.
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El quart és el dels monjos cobdiciosos i avaricio-
sos que converteixen en sorra tot el que toquen.
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El cinquè és el dels hipòcrites rigo-
ristes, que per amagar les seves debi-
litats es comporten com fanàtics in-
transigents, sempre turmentats pel  
seu enorme sentiment de culpa.
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I el sisè és el dels monjos envejosos, tots junts, envejant-se els uns als altres, 
passant d’envejar a ser envejats, de la pulsió del desig al recel de la pèrdua.
I així per sempre...
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- no hi ha molta gent aquí?
- són humans, que vols?
- I que hi ha més enllà ? què hi ha a l’altra banda del túnel que veiem al fons?
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- No ho sé, tots els que hi han aquí dins 
estan confinats al seu nivell mentre la 
portalada existeixi, L’únic que es pot 
moure sóc jo com a recompensa per ha-
ver estat un guardià, però  tinc prohibit 
acostar-me al fons del túnel.
- Puc intentar-ho, de fet no estic con-
demnat a  cap nivell i voltar per aquí 
sense cap finalitat esperant que un altre 
desgraciat s’equivoqui no és el que em 
fa més il·lusió.
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- T’has perdut? La pregunta ressona dins el seu cap.
- No, jo busco que hi ha més enllà.
- Més enllà no hi ha res, o almenys res concret.
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- No ho veus, oi? O ho veus tot, que és igual. Tot és caos, 
és tot i res al mateix temps. No hi dalt ni  baix, ni lluny ni 
a prop. Et penses que flotes, que camines o que voles però 
no hi ha enlloc on anar. Has arribat al futur.
Dins la vida de la societat humana constantment s’ha plan-
tejat el conflicte entre la vertebració del sistema i la ten-
dència de l’univers al caos. Quan la ignorància ha triomfat 
sobre el coneixement, la cobdícia sobre la solidaritat, la 
misèria sobre la abundància, l’entropia s’ha fet sentir i el 
caos ha reclamat el seu lloc en el ordre universal.
Durant masses anys la societat va triar com a dirigents a 
cobdiciosos, corruptes i ignorants que van portar a la so-
cietat a la fam, les pandèmies, la guerra i al final a la ani-
quilació.
Torna enrere, ves al teu temps, allà potser encara hi ha es-
perança.
Però tu qui ets? Estic parlant sol? Aleshores qui em con-
testa?
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Cansat d’esperar una resposta, va girar cua i va tornar a entrar al túnel, allà va 
retrobar al seu guia.
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- Ara ja sé cap on has d’anar. Li va dir 
el seu guia.
T’has de dirigir a la portalada, el teu 
lloc és allà, ser part d’ella.
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Els jordis desapareguts
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Dins el monestir de Ripoll tot és 
silenci, ja han acabat les jorna-
des del patrimoni, i per fi resta 
buit.
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El sant Jordi del pendó dissen-
yat per Joan Baptista Parés, es 
despenja i com cada vespre va a 
reunir-se amb els altres Jordis.



5

Xhissstttttt,  crida al Sant Jordi d’en Puig i Cadafalch.
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El sant Jordi de l’entrada es desperta i baixa del cavall. Es treuen les armadures 
i junts es dirigeixen cap al claustre.
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- Ja tenia el cul entumit de tanta sella de pedra, diu el Sant Jordi cavaller tot 
enfilant  escales avall.
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El sant Jordi del claustre, el més vell,  
que ha sentit les queixes  del Cavaller  
pel seu entumiment li contesta
- Tu rai, no has de suportar  les quei-
xes d’aquella fleuma de princesa i ensu-
mant l'al·lè pútrid  del drac.
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Reunits, com cada nit juguen a 
escacs. Però això només és des 
que va arribar el cavaller i no 
gaire més tard el pendó. Abans 
el vell només passejava pel 
claustre i mantenia llargs soli-
loquis amb els personatges de 
pedra.
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En tornar als seus llocs abans de l’alba, el vell s’adona que hi falta la princesa i 
el drac, i corre a advertir als altres Jordis.
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- La princesa ha desaparegut?
- No sabia que podia sortir també.
- De fet no podia, però tant de temps de 
veure'ns a nosaltres en deu haver après.
- No només ha desaparegut ella, també 
s’ha emportat aquella bestiola.
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- L’hem de trobar!
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- Pot ser que ens canviem, portem un grapat d’anys amb 
la  mateixa roba sota l'armadura i això molt higiènic no 
pot ser, diu el Pendó, i de lligar així disfressats en aquesta 
època  res de res.
- Ara començo a entendre perquè ets al pendó.

Surten esperitats.
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A prop ensopeguen amb una botiga de roba, entren i 
trien el que els hi sembla més adient, de fet estan una 
mica demodé el que fa que  conformin un grup força 
pintoresc.
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A mesura que s'allunyen del monestir noten que els seus cossos es va corporit-
zant. Quan encaren el camí cap a la plaça el cel s’omple d’una explosió de llum 
i s’adonen que el poble està de festa.
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I, tot plegat, ja són al mig de 
la xerinola. 
Tant de temps d’abstinència 
passa factura, i un gotet 
per aquí, un gotet per allà 
perden de vista el temps i 
l’objectiu de la seva sortida 
del monestir.
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Mentre van tots  tres abraçats i  cantant pel carrer, els mossos els paren i els hi 
demanen la documentació.
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- La que?
- Els seus documents 
d'identitat, si us plau.
- No ens calen, a nosaltres ens 
coneix tothom.
- I així qui són?
- Som Sant Jordi.
- Quin dels tres?
- Tots tres.
- I nosaltres dos, els rens de 
Santa Claus.

i quan se n’adonen, els  mossos 
els han engarjolat per escàndol 
públic i per anar indocumen-
tats.
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- La primera sortida i ens hem lluït!
- Com ens ho farem per sortir d'aquí?
- Som soldats, hem lluitat amb el drac, alguna cosa se'ns acudirà.
- El que no parla gaire bé de la nostra capacitat per avaluar els riscos.
- Tinc una idea, tornem a on érem.
- Al monestir? Però si estem tancats.
- No on, sinó a l'estat que érem. Crec que el millor seria convertir-nos altre cop 
en pedra i segur que ens treuen d'aquí, només sigui per curiositat, i un cop fora 
la cel·la ja trobarem la manera de fugir.
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Dit i fet. 

Al matí només van 
trobar un grapat de 
roba i unes estatuetes 
de pedra. 
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Les van deixar sobre el taulell abans d'etiquetar-les com a proves.
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i quan  van anar a recollir-les només hi quedaven les peanyes. Durant anys, el 
cas  va ser conegut en aquella caserna com el cas del triler de les  estatuetes.
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Altre cop sense roba.
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Mentrestant  la prince-
sa s’anava  allunyant 
del  monestir on havia 
estat cinc-cents anys 
presonera.
No va trigar gaire a 
manllevar una mica de 
roba per canviar-se. 
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Per una d'aquestes casualitats darrere un 
vidre va veure tot el que li calia per can-
viar d'aspecte. Es va tallar els cabells, se'ls 
va tenyir  de verd, i va posar-se algun pír-
cing com aquells que veia sovint a les visi-
tants del claustre.
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El drac  tan bon punt va 
poder, es va  esmunyir del 
costat de la princesa.
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A mesura que s’allunyava de la 
princesa i del monestir s’anava 
fent més visible i això no l’ajudava 
gens a passar desapercebut. Els 
dracs es poden transformar a vo-
luntat i ell es va convertir en un 
mastí del color de la pedra, tot i 
que tampoc era massa discret, al-
gun error havia de sorgir de  tant 
canvi.
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Tant de temps escoltant les visites del claustre l'havien assabentat 
de l'existència de poderosos dracs a Barcelona. Els anys si no et do-
nen coneixement, almenys et donen coneixements. Se li va ocórrer 
que podria despertar-los i formar un exèrcit. 
Primer ho provà amb el que hi havia camí cap a  l'estació però no 
va funcionar, ho va judicar al fet que fos modern i segurament no 
tenia  ànima.
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Va marxar cap a Barcelona per  intentar-ho amb els poderosos dracs que allí 
habitaven.
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En arribar, de seguida 
va  visitar el drac de la 
Casa Ametller, també 
el drac de la façana del 
palau de la Generalitat 
a la plaça Sant Jaume, 
i  el poderós drac del 
parc de la Ciutadella, 
però en va, el conjur 
no va funcionar. Se-
gurament la ineficàcia 
del conjur es devia al 
fet  que cap dels dracs 
estava en un espai sa-
grat, o potser el conjur 
havia caducat.



31

Tot plegat un autèntic fracàs,  i començava a notar que a vegades els seus movi-
ments no casaven bé amb la nova pell i agafava postures estrafetes.
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Va marxar tot moix a rondar pel país però sense gaires esperances de poder-ne 
despertar cap.
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Després de molt voltar, un dia  es va adonar que tenia no una, sinó dues ombres.
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I va veure un petit drac enca-
ra més estrafet que ell. Però no 
havia pas pronunciat el conjur, 
feia dies que no ho feia i fins 
aquell moment no hi era aquell 
drac. Aquella nit havia descan-
sat a l'atri d'una petita esgle-
siola al mig d'uns camps i ha-
via fet memòria del conjur, més 
que res per no oblidar-lo, però 
sense pronunciar-lo.
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- D'on has sortit tu?
- De l'església on has pernoctat  aquesta nit.
- Però no hi havia cap drac a l'església.
- De fet sí, jo.
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- On eres entaforat?
- Més aviat enterrat, fa molts segles em va enterrar un aprenent de picapedrer, 
havia vingut  a passar uns dies a l'església esperant poder entrar com aprenent a 
les obres de la catedral. Em va fer per assajar i com que no li vaig agradar massa 
em va enterrar darrere l'absis.
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- Ets un assaig doncs?
- Més aviat un assaig fracassat.
- D'aquí aquesta pinta de piltrafilla, més una 
sargantana grossa que un drac.
- Però sóc un drac! Per això ha fet efecte el 
conjur. No hauríeu de menysprear el vostre fi-
del servidor. Més aviat el vostre únic servidor.
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De moment t’hauràs de transformar
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i si volem passar desaper-
cebuts haurem de reclutar 
un humà com a mascota.
No gaire lluny d’allà van 
veure passar un adoles-
cent, sol, de caminar en-
congit i un pèl vacil·lant 
que quasi fregava les pa-
rets. Podria ser un bon 
candidat.
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El drac havia seguit la ruta 
dels monestirs que tenien 
dracs esculpits per in-
tentar despertar-los. Una 
vegada fracassat el seu 
intent de revolta  va co-
mençar a utilitzar el seu 
poder per  influir en les 
ments dels humans per 
generar caos. De fet no 
li va costar gaire, el caos 
era l'estat normal del cer-
vell dels humans. Només 
feia falta xiuxiuejar una 
mica a cau d'orella perquè 
augmentes el desori  per 
allà on passava, i sobretot 
l'estupidesa.
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- Cap a on creieu que ha anat?
- Ni idea.
- Potser el millor seria recórrer el po-
ble escoltant si hi va haver algun fet 
estrany la nit que va desaparèixer. I 
ens trobem aquí d’aquí a dues hores.
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Passades dues hores comparen  
els rumors. Van trobar el taulell 
d'una perruqueria tot empasti-
fat amb tint verd. Una dona es 
queixava que la roba de la seva 
filla havia desaparegut, i també 
faltava una moto de gran cilin-
drada a més de dues bicicletes, 
fet que van descartar.
Això els menava a alguna de les 
carreteres que sortien del poble, 
i per lògica la que anava a la ciu-
tat més gran.
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- Som-hi doncs.
- I com hi arribem?
- Jo a la butxaca de la roba hi he trobat una cartera  amb diners.
- Alguns dels visitants del monestir comentaven que havien arribat en autocar 
o amb tren.
- Cal trobar el lloc de parada.
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- I com la reconeixerem?
- La foto del vidre de la perruqueria mostrava una noia amb el pèl verd, i l'escampall 
era de tint verd, doncs?
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- Vols dir que trobarem algú aquí dins? 
- Sense parlar de tota aquella aigua allà baix... Em recorda el viatge des de Ni-
comèdia.
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Els jordis volien recórrer la 
ciutat buscant la princesa, 
però per on començar? Els 
calia un pla. De nit la prince-
sa havia agafat cos, no era fo-
rassenyat pensar que es com-
portaria com un ocell de nit.
El primer que calia era tro-
bar un lloc que fos el quar-
ter general, el cavaller li feia 
conya al vell cavaller si calia 
buscar un alberg de joventut 
o una residència de gent gran. 
El més segur seria una pensió 
al Raval que no farien gaires 
preguntes i podrien dormir 
de dia. O almenys refer-se.
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Van resseguir la ciutat més fosca i marginal convençuts de trobar-la.
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- Què dimonis t'has fet?
- No ho sé. L'última cosa que recordo és una discussió sobre un drac.
- Seria del que portes a la pell. Ara sí que ets el guerrer del drac.
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A base de nits i ressaques van acabar per trobar-la, però  se'ls  va escapar.
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Al final la van atrapar a la sortida d'una festa.
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- Ja m'heu trobat. I ara què?

- Tu i el drac haureu de tornar al monestir i deixar de fer maleses.
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- No sé pas que m'expliques. Al drac li vaig perdre la pista just endinsar-nos al 
poble. A més jo no he fet res més que divertir-me. I a la pedra no hi  torno ni 
boja.
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L’hi expliquen que des que s'han escapat el nom-
bre de delictes ha crescut. La  sospita era que 
algú hagués obert la caixa de la violència. I si ella 
no és... Només queda el drac.
Li fan prometre que no s’escaparà  mentre ells 
van a buscar al drac.
I els Jordis segueixen la persecució, ara  del drac, 
per retornar-lo a la pedra.
La princesa que els veu una mica babaus, els se-
gueix de lluny.
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Els paisatges se succeeixen, àrids
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 o boscans,



61

urbans o rurals, tots salpebrats per una munió de rotondes que els nous orga-
nitzadors del territori utilitzen com  una acupuntura escultòrica per guarir el 
paisatge que trinxen amb tant èmfasi  especulatiu.
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Al final troben el cau del drac, però  són derrotats i   empresonats.
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-Perquè t'entestes a ficar maleses al cap de 
la gent com un modern nomenclàtor (1).

-M'acuseu d'una cosa que no és certa, jo no els hi fico 
idees al cap, només els hi xiuxiuejo els seus propis pen-
saments
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(1) El nomenclàtor era un domèstic o funcionari la funció del qual consistia a 
recordar a qui pertoqués i en el moment oportú els noms de les persones, en el 
procés polític  s'havia d'aprendre de memòria les dades més importants de les 
persones de més renom de la ciutat, per xiuxiuejar al candidat quan es trobés 
amb els membres d'aquestes famílies. D'aquesta manera, en saludar de forma 
adequada al rang que posseïa una determinada persona, l'aspirant polític suma-
va suports a la seva candidatura, en afalagar el destinatari de la seva salutació 
pública, reconeixent-lo com a ciutadà d'especial i elevada condició social. El no-
menclàtor anava en la comitiva del seu amo, ajudant-lo a oferir els seus respec-
tes als conciutadans alhora que els demanava el vot. Era sens dubte, un magnífic 
reclam publicitari, suport de la campanya electoral de tot candidat, exercint el 
paper d'un assessor d'imatge que ajudava a reforçar la seva estratègia electoral. 
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La princesa sent la conversa des de fora i pensa  que  els ha de salvar, són massa 
babaus per sortir-se'n tots sols. 
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La princesa  improvisa  una armadura i va a buscar al drac.
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- Amb tot el que he vist, amb els pro-
blemes que ja es fabriquen no els fa fal-
ta ningú per explicar-los més maneres 
de fer-se la vida impossible. Ells solets 
ja se li fan.
O sia, que els deixis tranquils i vés a 
pasturar prop d’alguna font de mun-
tanya.
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- Que tu has cregut! Això és molt més divertit.
- M'hauré de ficar ferrenya, coi de bestiola.
- Tu mateixa.
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La princesa i el drac  s’enfronten i així que són cara a cara comencen a transfor-
mar-se.
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La princesa després de 
tants anys de capteniment, 
en contra del que tots es-
peren, no es converteix en 
una noieta tímida i pudo-
rosa sinó en una autèntica 
erínia (2),

(2) En la Grècia antiga, ca-
dascuna de les divinitats 
venjadores dels crims, 
identificades amb les fú-
ries romanes.
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Els jordis procuren no fer-se massa visibles, per si de cas.



72

A la mala bèstia del drac li falten mans i escates per vèncer.
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El resultat és que uns quants ferros li busquen el tou, i per un regulador de gasos 
se li escapa la vida.
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El drac un cop mort  torna a la pedra i ocupa el seu lloc al capitell.
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Els jordis volen fer tornar  la princesa, que els deixa clar  que ella no torna a la 
pedra, ni farta de grifa. I vist com les gasta enfurismada, pensen que han de tro-
bar un pla alternatiu. No poden deixar el buit al capitell.
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Tot passejant passen per davant d'un aparador i se'ls acudeix un pla. I sí?
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Podrien  substituir   la princesa per un maniquí, allà, de pedra, qui se'n adona-
ria?



79

Després de tot plegat, ara són els jordis els que no tenen ganes de tornar, però 
són tres i això ho fa una mica més difícil. 
És podria? 
Qui els portaria? 
Van tots junts, o tots o cap.
No es pot fer. 
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O potser sí?
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