
 
 

 

 

 

 

Misotokos 
L’illa de les Sirenes 

 

 

 

 
 

 

 
Novel·la basada en l’obra de teatre ‘Les sirenes s’avorreixen’, 

del propi autor. 

 

Promou l’exercici de comparació de gèneres artístics’, al proposar la 

lectura d’aquesta novel·la un cop empresos els assajos de l’obra de teatre 
i poder, així, comparar estratègies i tècniques emprades a cada gènere  

i observar les estructures lingüístiques utilitzades  

a cada cas. 
 

 

 

 

 

                                        

                                 

                                              

                                                R.P.I. nº 1.518 de 20/7/92 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Miquel Pacheco Vidal 

 

 



 
 

 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A D. Manuel Pérez Martínez, "Don 

Manué", per la seva amistat, per les 

bones estones que m’ha regalat amb el 

seus rampells de poesia anyenca, teatre 

castís i cançó popular, i per haver tingut 

el sobirà aguant per llegir-se en brut 

aquesta novel·la. 

 

 

A Dª. Mony Hernández i a D. 

Martín Gómez Curletto, que un dia em 

feren creure que la d’aquestes sirenes és 

una idea brillant.  

 

 

A n’Amèlia sobretot. 
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Aquesta novel·la forma part d‟un treball didàctic1 ofert als 

darrers cursos de l‟ESO i al Batxillerat. Explica la mateixa història que 

„Les sirenes s‟avorreixen‟2 suggerint un exercici de comparació entre 

gèneres artístics, que consisteix en muntar l‟obra de teatre, després 

llegir la novel·la i, a continuació, procedir a comparar recursos i 

estratègies emprats a cada escena per construir l‟acció dramàtica 

(teatre) o la narració de la novel·la. A aquesta comparació entre acció 

dramàtica i narrativa, s‟afegeix la possibilitat de comparació amb el 

llenguatge cinematogràfic, ja que la història es suporta en el rodatge 

de una pel·lícula. Terminologia, oficis, alguna qüestió teòrica i, fins i 

tot, filmar de debò són els elements que es proposen per completar, 

amb l‟àmbit del cinematogràfic, l‟exercici de comparació dels 

llenguatges teatral i narratiu.  

„MISOTOKOS, l‟illa de les sirenes‟ era més curta. Ha estat 

ampliada i remodelada anys després com a exercici dintre d‟un curs 

de literatura dirigit pel professor Joan Cardona. A aquest professor li 

haig d‟agrair els ensenyaments, i l‟enorme paciència, com els 

demostrats per en Dídac Amat a les tertúlies que, sobre aquest 

treball, hem viscut a la terrassa de l‟Antic Teatre de Barcelona.  

Un amic-mestre constitueix un tresor immens, i jo gaudeixo 

l‟experiència de tenir dos: Miguel Cobaleda i Luís Matilla. El vestigi 

d‟ambdós amics-mestre flueix per aquesta obra de manera, alhora, 

evident i oculta. 

Sant Esteve de Palautordera, 23 de maig de 2017 

 

  

                                                            
1 ‘El asombro de Mnemosine’ treball que l’any 2.002  va obtenir el premi ‘JUAN CERVERA de 
investigación en Teatro Infantil y Juvenil’ atorgat per ASSITEJ-Espanya. 
 
2 ´Las sirenas se aburren’ col. Punto de Encuentro, Ed. Everest, León, 2004 
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      *1*  

15/07/1949 (matí) 
Escrit el 23/07/1949 (tarda) 

 

  L‟Emili està boig. Cap membre de l‟expedició ho dubta. No 

era necessari arribar a l‟extrem on hem arribat, per reconèixer-ho. 

Jo, que soc el més jove del grup -un dia d‟aquests, compliré els 

divuit-, ho sabia i ho sabia d‟abans, molt abans de comprometre‟m a 

emprendre aquesta aventura, i abans de que m‟entabanés amb les 

seves bogeries als estudis Cinestesa, on jo portava algun temps 

treballant d‟auxiliar de plató. I abans, bastant abans, per suposat de 

que encisés els meus pares.  

  Fins i tot ara no encerto a comprendre  com aconseguí la 

seva autorització. Mai hagués esperat un consentiment tan immediat. 

Dos dies enrere, hagués resultat del tot inconcebible que els pares 

em permetessin tornar a casa més tard de las deu de la nit i, de 

sobte, trobaven la mar de natural que abandonés els estudis nocturns 

a l‟Acadèmia Serrano i que m‟embarqués en un Fokker arruïnat, amb 

un rumb desconegut, a la recerca d‟una illa del Mediterrani que no 

figurava als mapes. No ho comprenc. De quina estratagema es 

valgué per beure‟ls l‟enteniment? I ells? Com es van deixar convèncer 

per algú que els estava parlant d‟una illa desconeguda al Mediterrani, 

ni més ni menys? Com si fos possible d‟imaginar una sola illa del 
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Mediterrani que no estigui degudament enregistrada a la 

corresponent carta naval...  

  Encara pitjor és que aquesta illa per descobrir, aquesta 

illa del Mediterrani que no figura en cap mapa, on no ha arribat cap 

embarcació, que se sàpiga, que no la recorda cap pescador ni dorm a 

la seva memòria, malgrat tot el que s‟arriben a inventar els 

pescadores... Aquesta illa existeix i jo estic en ella! I resto en ella 

més dies dels desitjats i dels que m‟esperava. Tants dies porto que, 

ara, quan la sospita d‟una greu amenaça m‟ha estremit l‟ànima i 

decideixo escriure tot allò que recordo, mentre ho escric, veig quant 

em costa tenir present el component més important, l‟aspecte que 

més deuria d‟interessar en aquest embolic mortal, la dificultat que 

representa separar el gra de la palla. Tota la història se m‟amuntega i 

tan sols em sorgeix l‟aparença supèrflua, més insignificant i simple. 

M‟imagino el meu pare, tan tranquil, profundament convençut de que 

no m‟enfronto a cap perill, sense sospitar el mal de cap per on 

deambula el seu fill, per culpa de l‟inconscient Emili. Quins encisos 

tindrà per captivar la gent amb tanta facilitat? Perquè la confiança 

dels meus pares ja sembla difícil, però arrossegar en aquesta 

descabellada epopeia a un equip cinematogràfic sencer, artistes, 

tècnics, ajudants... Ja és el súmmum! Em temo que el secret resideix 

en l‟entusiasme, una mena de convenciment expansiu, com si 

necessités convèncer al seu l‟entorn per sentir-se realment 

convençut. I l„extraordinari és que convenç! 
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  L‟Emili és amic meu. Som amics des de que ell s‟ho va 

proposar. Fou ell qui convertí en amistat la nostra relació de 

companys de treball. Si més no, m‟ho sembla. Per alguna causa que 

potser mai arribi a esbrinar, un dia decidí que fos així i, peti qui peti!, 

així fou. Jo admirava més l‟Hernández, perquè era la personificació de 

la tenacitat i l‟amor per l‟ofici. Una persona amable i entesa, capaç de 

transmetre‟t un afecte plàcid i durador per l‟objectiu en que tots 

estàvem encaparrats: el cinema. També admirava al Soler i al Castro. 

En qualsevol cas, als estudis disposava, com a mínim, d‟un planter de 

trenta o quaranta persones excel·lents, interessants, assenyades o 

amb altres moltes virtuts que les devia convertir en més 

mereixedores dels meus desitjos d‟amistat i que eren els personatges 

propicis per canalitzar l‟entusiasme d‟un jove il·lusionat per la seva 

feina i per enfrontar-se als inicis de la vida professional, a sentir-se 

útil. Però no! A mi no se m‟acudeix una altra cosa que lliurar l‟amistat 

a l‟Emili; dins del món del cinema, un boig entre bojos.  

  No me‟n refio prou d‟aquests trastos. Jo sempre he tingut 

una mica d‟aversió a volar i no vull recordar massa el viatget en un 

Fokker de segona mà. Encara se‟m revolten les tripes. El pilot, en 

Jaume, és un aviador foguejat en la pau i en les guerres i gaudia de 

totes les garanties pròpies d‟un veterà, amb tot el coneixement de 

l„aparell i amb el coratge necessari per afrontar qualsevol 

eventualitat, però també amb un ànim improvisador i barroer que 

causava un veritable espant. Només li faltava reparar les averies amb 
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benes i esparadrap. Em portava a pensar que jo no posseïa l‟ímpetu 

que es requereix per estar ficat en aventures d‟aquest calibre.  

  No obstant, em trobava allí, a punt per viure l‟experiència 

d‟aterrar a l‟aeroport de Barcelona amb una andròmina que semblava 

espedaçar-se, enmig d‟un estridor i d‟un sotragueig insofribles. El 

fred que estava patint dintre d‟aquella desmanegada xapa volant era 

l‟única sensació que aconseguia atenuar-me la por. Amb les mans a 

punt de congelar-se sota les aixelles, no notava tant les fortes 

sacsejades del ventrut volador d‟antigues batalles aèries. Una altra 

sensació que em ve a la memòria d‟aquell immens borinot de llauna, 

com si l‟estigués vivint en aquest instant, és l‟intens brogit que 

aconseguí sumir-me en un estat de postració del qual a penes em 

vaig recuperar durant les tres hores d‟escala, per tornar a enfonsar-

me en ell, només posar l‟aeroplà de nou en funcionament els motors, 

rumb a una illa imaginària.  

  D‟aquells moments, recordo que al Feliu, "l‟Habichuelo", 

contemplant el paisatge des d‟una perspectiva emmarcada per la 

finestra de l‟avió, ni tan lluny ni tan a prop com permeten admirar els 

enlairaments i els aterratges, li sobrevingué un enyorament morbós i 

ens engegà que no havia millors melons que els conreats allí, al camp 

del Prat de Llobregat, afirmació a la que Sebas contraposà si havia 

provat els de Villaconejos; llavors, Feliu, sense exaltar-se massa però 

amb fermesa, li contestà que 'qui ho havia de saber millor que ell 

mateix, que havia nascut allí', provocant una  riallada enorme, 
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després de que algú, que ara no caic qui, deixés anar que 'ja es 

notava que havia nascut entre melons'. Posà mala cara, això sí, 

però a en Feliu no li duraven massa els enutjos i, a sobre el 

sotragueig, l‟estrèpit i els inacabables alts i baixos d‟aquell vol no 

donaven per a excessives mostres d‟indignació i menys per 

conservar-les per molt de temps. A més, s‟ha de tenir pressent que, 

llavors, el grup estava impregnat de l‟entusiasme quasi suïcida de 

l‟Emili.  

  L‟Emili ocupava el lloc de copilot, com no! Restava 

immers en un continu frenesí manejant les cartes de navegació i 

discutint amb el Jaume sobre les possibles modificacions de la ruta de 

vol. Ja no m‟importava arribar a cap illa idíl·lica, aquella meta 

somniada que l‟Emili ens havia cantat per convèncer-nos. Jo només 

resava perquè en algun moment, abans de que es consumís el 

combustible o de que algun caragol vital saltés pels aires, trobéssim 

un lloc apropiat per aterrar, o encara bo, un lloc que l‟Emili, el 

visionari, imaginés l‟apropiat, el que estava buscant. Realitzar un vol 

sota aquelles condicions ja resultava molest però havia un detall que 

el convertia en odiós: portar lligat al ventre un paracaigudes durant 

tot el viatge. Em produïa la sensació com si se m‟hagués clavat a 

l‟estómac. L‟única distracció que em quedava era la d‟intentar 

localitzar alguna cosa sobre la immensitat del mar, a través de la 

tremolosa finestreta.  
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   Algú endegà una cançó popular, que fou corejada 

amb fervor por la meitat dels presentes. L‟altra meitat -que constituïa 

un poc menys de la meitat- mostrava el seu desacord. Prou soroll 

havien de suportar ja! Cantar en aquella situació no semblava una 

decisió oportuna, sobretot, si amb tant de sotrac, els estómacs se 

sentien tan revoltats. Els que cantaven no creien que n‟hi hagués per 

a tant i, sense excessius miraments, refermaren el cant, volent l‟atzar 

que un d‟ells, degut a l‟energia prestada al seu cant i les condicions 

del vol, acabés vomitant a la popa de l‟aparell, assistit por partidaris i 

adversaris del cant.  

 No totes les qüestions del món del cinema son així, però 

coincidia que aquell era un grup de bona gent. Després, salvats els 

problemes de la inquietud pròpia de la falta de costum, la incertesa 

de l‟objectiu i algun que altre sobresalt a càrrec del vetust Fokker, 

seguiríem amb la festa en pau, fins a que una veu anuncià que 

estàvem arribant a allò que podríem considerar el nostre destí. 'Terra 

a la vista!' 

  L‟Emili s‟aixecà d‟un salt i es llençà corrent cap a 

nosaltres cridant. 'És ella, és l’illa!'. Mentre, i sense mostrar 

compassió, el Jaume es precipità -perquè no es pot dir d‟altra forma-, 

es precipità quasi en picat en direcció a l‟objectiu. I això no fou res 

més que el primer ensurt. Estabilitzat de nou l‟aparell i, a partir 

d‟aquest instant,  començaria un llarg calvari d‟espirals sobre l‟illa 

buscant un espai mínimament obert i llis com per efectuar la 
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maniobra d‟aterratge. N‟Emili s‟estava incorporant com podia, doncs; 

amb la frenètica maniobra,  havia anat a parar a l‟altre extrem de 

l‟avió. 'Què us vaig dir jo? ', balbucejava emocionat. 'Aquí està la 

meva illa!'. Ens concedí una mirada mescla d‟aire triomfal i de retret, 

com si donés per fet que tots havíem dubtat de la seva intuïció. -I 

encertava- En aquell instant, m‟aclaparà un sentiment inesperat: de 

sobte, m‟estava enfrontant al carreró sense sortida on m‟havia ficat i 

m‟envaïa un desassossec inexplicable; i em sobrevingueren unes 

ganes enormes de tornar a casa, amb la meva mare. 

  No vaig tenir temps de submergir-me en lamentacions. Al 

crit inesperat de 'Allà vaig!', en Jaume deixà caure pràcticament 

l‟avió contra l‟illa. Començava un descens desenfrenat en el que 

l‟impertorbable pilot sotmeté a prova la vella closca de l‟F10 A. El 

morro de l‟aparell devia d‟estar fregant terra, quan, amb idèntica 

brusquedat, el redreçà, al temps que remugava: 'No, no, aquí no 

pot ser, massa...'. I no aclarí massa què o, al menys, jo no ho vaig 

entendre. L‟interior de l‟aparell era un veritable caos. Alguns paquets 

s‟havien alliberat de la subjecció, i alguns seients havien estat 

arrencats de l‟ancoratge i, com un poltre salvatge de pel·lícula de 

l‟oest, s‟havien desempallegat dels ocupants, que es rebolcaven pel 

passadís, intentant agafar-se a qualsevol sortint. L‟avió, embolcallat 

d‟esbufecs, delatava no tenir la potència suficient per remuntar 

l‟altura, els motors es queixaven de l‟esforç. Agafant-me a un 

ancoratge, vaig aconseguir reptar fins a mirar per una finestreta i 
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vaig contemplar, en efecte, terra sota els nostres peus; terra que 

arribava fins el mar; però tan sol es veien muntanyes... Per on havia 

pretès aterrar aquell boig? Tot just iniciar la reflexió sentí el Jaume de 

nou: 'D’acord, si! Per què no? L’espai és tan bo com un altre 

qualsevol...' A penes percebudes les paraules d‟en Jaume, sentí una 

sacsejada un altre cop, encara més forta que cap de les anteriors i, 

enmig d‟un batibull de persones i paquets, vaig notar  com l„avió 

enfonsava la proa en un descens vertiginós. Vaig passar, encara no 

sé per quina raó, el braç per les cordes d‟un embalatge i, posant-me 

de genolls, vaig amagar el cap entre les mans, amb l‟esperança de 

que passés com fos aquell mal trago.  

  Crec recordar que les cames em tremolaven més que el 

fuselatge de l‟avió. Si, ascendint, l‟avió grinyolava, ara, en el 

descens, semblava desemperesir-se. Rebufava com un bou gegantí. 

Vaig allargar la mà cap el paracaigudes que encara conservava 

abraçat i em vaig adonar de que, enmig del rebombori, allò que 

subjectava contra el ventre no era una altra cosa que una de les 

tendes de campanya, en comptes d‟un paracaigudes. Si l‟arribo a 

necessitar! Una fuetada anuncià el primer contacte de l‟avió amb la 

improvisada pista. Sentí  com saltàvem de nou cap el cel, rebotats 

per aquella topada tan brusca. Grinyolaven totes les unions i 

rebotaven els objectes solts. Els passatgers s‟havien amuntegat al 

costat de la cabina del pilot, en un embolic del qual no se‟n sabien 

desprendre. Un altre soroll anuncià una nova col·lisió contra la 
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superfície. L‟estrèpit es convertí en insuportable, la sacsejada és 

impossible de descriure. Els objectes i les persones rebotaven contra 

les parets, quasi sense fregar el sòl i, depèn de com més o menys 

frenés l‟aparell, es desplaçaven cap endavant o cap enrere pel 

passadís. S‟obrí la porta de l‟avió, colpejant el fuselatge. Malgrat la 

fragor, encara vaig poder veure com el Fernando era expulsat per 

aquella obertura. Tan sols li va donar temps a cridar. Desaparegué en 

un no res, sense que ningú pogués fer res per ajudar-lo, mentre la 

porta s‟encaixava de nou rere ell, i la cinta de l‟ancoratge que el 

subjectava quedava atrapada contra el marc. Em vaig aferrar encara 

més a les meves ànsies de viure i em vaig agarrar amb totes la forces 

del meu "cogito ergo sum" a la barra d‟un trípode. L‟equip de filmació 

que portàvem, tot i que no era més que una part -la prevista per a 

unes proves inicials a l‟illa-, era, indubtablement, allò que s‟havia 

subjectat amb més cura, més que les persones. De manera que em 

sentí més segur. Em vaig estendre quant vaig poder al terra, 

intensificant el meu esforç per agafar-me a qualsevol part.  

  El tremolor m‟evocava el molinet de cafè de casa, quan la 

meva àvia m‟agafava la mà i em feia girar amb més i més força, 

només que ara no es tractava de moldre cafè. La panxa del pobre 

Fokker aparentava xocar amb totes i cadascuna de les pedres. La nau 

començà a escorar-se, avançant de costat. Las juntures cruixien com 

si tota l‟estructura s‟estigués desconjuntant. Quan tot donava a 

entendre que anàvem a bolcar, l‟aparell completà un gir sobre si 
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mateix i quedà immòbil com per art de màgia. Altra vegada, la porta 

es tancà de cop mentre s‟escoltava l‟ofegada cantarella dels castigats 

motors. Aparentaven fallar; de tant en tant, un esbufec inesperat ho 

delatava.  

  'Apa! És fantàstic! No hi ha qui pugui amb aquest 

aparell. És dels d’abans de la guerra.', s‟escoltà des de la cabina 

del pilot, mentre, com una exhalació, l‟Emili s‟obrí pas en direcció a la 

porta i l‟empenyé per obrir-la. Estava encallada! Forcejà  sense 

compassió, fins a que en un dels envits, la porta cedí la resistència. 

Llavors, l‟Emili caigué afora; se sentí una patacada tremenda i una 

queixa. 'Però què fas tu aquí!' exclamà tot seguit l‟Emili. 'I jo què 

sé!', es lamentà el Fernando. Pel que es podia intuir, quan fou 

expulsat de l‟avió, havia acabat enganxat per la cintura al corretjam 

de l‟equip, quedant suspès pel ventre de l‟aeroplà durant més de la 

meitat de la maniobra d‟aterratge. 'Baixa’m d’aquí, per favor!', 

gemegà l‟home. L‟aparell restava completament immòbil. Havia tocat 

terra, després de tot. Els motors minvaven l‟insuportable estrèpit. 

Havíem arribat. 

 

R. Suspina 
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      *2*  

15/07/1949 (tarda) 
Escrit el 23/07/1949 (tarda) 

 

  El Fokker esbufegava desordenadament, amb molta 

dificultat; li faltava la respiració. En Jaume, que cuidava de l„aeronau 

com si d‟un cavall de carreres es tractés, donà unes copets amb la 

mà sobre el fuselatge de l‟aparell, mentre  exhibia una sorprenent 

ganyota de satisfacció. Estàvem tots bojos! Tornà a la cabina i 

s‟assegué davant del timó, assaborint des d‟aquella preeminència la 

seva gesta. 

  Arrancar els paquets del complicat embull on s‟havien 

incrustat ens costava tant com baixar-los, per més que, a poc a poc, 

amb alguna queixa i les  primeres  bromes, escampàrem aviat tots 

els objectes sobre la pedregosa explanada al voltant de l‟avió. La 

contínua tremolor de l‟estructura dificultava les maniobres de 

desembarcament dels paquets i de les persones. Aquell trasto no 

s‟estava quiet. Resultava curiós veure com ballava la porta al 

sincopat so dels motors. Per fi, un dels dos laterals xiulà, agut, 

vacil·là a la rotació i s‟aturà de manera definitiva, deixant testimoni, 

al soroll final, de que la seva maquinaria era una carraca. Als pocs 

segons, per no ser menys, un altre l‟acompanyà a la posició de repòs, 

no amb menys desànim, vacil·lació i estrèpit. Instants després, el 

motor central esbufegant amb més ímpetu, escupi uns quants 

esbufecs. Llavors, el Jaume forçà la intensitat, produint un vendaval 

de fugues de mescles de gasos, i, a continuació, va mantenir la 

velocitat de gir de les  aspes, fins que se li acudí afluixar, deixant el 

motor en silenci, rere  unes quantes  explosions més. Cessà el soroll; 

l‟aparell quedà com petrificat; m‟envaí una sensació d‟alleujament, 

tot i que una intuïció m‟impulsava a seguir escoltant el rum-rum 

enfadós que havia suportat durant tot el trajecte.  
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  Treballar en silenci i sense vibracions era més suportable, 

encara que, després d‟un martiri tan persistent, tenia acomodada 

l‟oïda a la bullícia metàl·lica de l‟avió i ves per on!, la trobava a faltar. 

El pilot, mentre es desembarassava de la gorra de cuir, saltà a 

l‟exterior amb unes eines a la mà i d‟altres traient el cap per les 

butxaques posteriors de l‟uniforme. Sense pensar-ho dos cops, em 

vaig ficar de nou a l‟avió i em vaig llençar a la persecució d‟objectes 

entre l‟embolic que s‟havia apilat en un extrem de la carlinga. 

Regirant entre el rebel embolic d‟efectes, em vaig topar amb el 

paracaigudes. Semblava una burla. Encara bo que no havia tingut la 

necessitat d‟ell durant el viatge. S‟havia obert una mica i, per un pel, 

no s‟havia escampat per l‟interior. El vaig tancar amb molta cura i, 

d‟un cop de peu, el vaig llençar enfora amb ràbia. 'Para atenció, 

nano!, que no estàs jugant'. Era el Jaume. 'Tant de bo, t’hagués 

llençat un projector, vaig pensar. És clar que, d‟haver estat un 

focus, en lloc d‟un paracaigudes, no l‟hagués pogut xutar o, potser, 

m‟hagués trencat el peu.  

  Seguí treballant. Tot i els motors en repòs, era impossible 

recollir amb ordre, de manera que, de moment, vàrem procedir a 

desallotjar de qualsevol forma l‟aparell; ja distribuiríem més tard les  

coses adequadament, un cop  col·locades a l‟exterior. Feliu obrí la 

bodega i exclamà: 'Això és encara pitjor!' S‟introduí a les 

palpentes. ‘Es deu d’haver deteriorat part de l’instrumental.' 

Anàvem situant tots els paquets junt a la sortida, sense a penes  

poder-los classificar. Estava quasi tapada la porta de l‟avió, quan a 

algú se li acudí dir: 'Mira que si ara es posés a ploure!'. Dir-ho i 

precipitar-nos tots cap enfora, a mirar el cel, tot va ser a la d‟una, 

abandonant la vigilància que la manipulació de paquets exigeix. Amb 

tan mala fortuna ho férem, que un dels paquets va anar a parar al 

peu d‟en Fernando. No se n‟havia refet encara de l‟infortuni de patir 

aquell enèrgic sacseig com si fos un ninot que pengés d‟un furiós i 

desballestat trasto, i ja estava rebent el cop de gràcia. No arribà a dir 
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ni ai! Encongit pel dolor, s‟arraconà sota el tren d‟aterratge, amb el 

peu entre les mans. 

  De l‟episodi de l‟aterratge m‟havia quedat un dolor de 

ronyons que no em permetia caminar. Notava tots els ossos de 

l‟apallissat cos, però no tenia dret a queixar-me: cap morat, cap 

esgarrapada. Fernando, en canvi, acabà el dia molt mal parat. 

Fernando és un ploramiques i té tendència a provocar llàstima entre 

els altres. Havia advertit jo que aquest aspecte del seu temperament 

li perjudicava molt. Un altre, en el seu lloc, hagués estat millor atès 

pels seus companys, però ell fou objecte de tota mena de bromes, 

per la desgraciada situació que va haver de sofrir a l‟aterratge i, per 

suposat, per la contrarietat de la patacada al peu. Algú amb dos dits 

de front, hagués reconegut d‟immediat que en Fernando degué de 

patir prou, suspès del portitxol, però el personal havia perdut 

l‟oremus, contagiat per l‟èxtasi que havia assolit l‟Emili, qui, 

trastornat ara pel seu encert, saltava de mata en mata, investigant-

ho tot al nostre entorn. 

  Fernando havia hagut de suportar quasi tant amb les  

burles com fent de pèndol, penjat d‟un avió desmanegat, enfurismat 

com un toro corrent per l‟arrugada superfície, a la recerca d‟un espai 

on posar-se. Fins al transport següent, no ens assabentàrem de que, 

a més d‟algunes contusions de caràcter més o menys greu, el pobre 

Fernando tenia tres costelles  trencades. Li ho va dir el practicant que 

es presentà a la següent expedició; el vol que havia traslladat alguns 

actors i el personal qualificat que faltaven.  

  La superfície d‟aquesta illa es bastant accidentada i un 

poc àrida, molt mediterrània, amb més penyals que una altra cosa. 

L‟Emili havia estat tota la tarda trescant i regirant por tot arreu, com 

una cabra, prenent possessió del seu descobriment i lloant 

constantment totes  les virtuts, les  reals, les dubtoses i, fins i tot, les 

imaginàries. La verdor de l‟illa era la millor verdor que mai hagués 

contemplat cap persona humana. El cel, com es podia comparar!... I 
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el mar? El més blau! Les seves pedres? Poc faltava perquè fossin 

precioses. Des d‟aquesta perspectiva, els precipicis deixaven 

d‟amenaçar amb impensables perills per posseir enormes encisos. No 

hi havia lloc a dubtes; tot era un encert. L‟indret, el viatge, la idea de 

buscar un racó ignorat, lluny de la nostra frenètica societat, per 

portar a terme un projecte tan volgut: rodar amb la calma que es 

mereix la pel·lícula de pirates amb que somniava des de feia tants 

anys. Dificultats, contratemps, peripècies, tot es considerava ben 

empleat a la ment de n‟Emili. Qui deuria de patir realment, a la seva 

pell, aquests contratemps, dificultats i peripècies  eren figues d‟un 

altre paner.  El Jaume, pel seu cantó, també havia entrat en èxtasi o 

ho aparentava i, encara que sempre guardant certa dissimulació, 

rivalitzava amb l‟Emili per accentuar un a un els seus mereixements 

com a protagonista de l‟aventura viscuda per tots. Per si de cas algú 

pogués cometre la relliscada d‟oblidar-se‟n, no havia renunciat a 

ressaltar els detalls de la proesa. Vaig mirar en Fernando que es 

queixava però feia esforços per col·laborar durant el 

desembarcament, ocultant amb fermesa qualsevol gest de fatiga o de 

dolor, i vaig pensar que potser el veritable heroi d‟aquell dia era ell. 

Mentre, el pilot modificava l‟estratègia davant del risc de que el seu 

protagonisme pogués debilitar-se i, per distingir més aquella proesa, 

començà a lamentar-se del mal estat del terreny i a amenaçar amb el 

pensament de que ell no exposaria la seva aeronau intentant un 

enlairament sobre aquell pedregar. Quina culpa teníem nosaltres de 

que l‟illa fos tan abrupta i pedregosa! Resulta massa demanar que, a 

sobre de tenir la sort de descobrir una illa deserta, se li exigeixi que 

sigui plana i tova. Em semblà que feia anar massa l‟aigua al seu molí. 

Eren de preveure aquest i un millar d‟inconvenients més. A l‟Emili se 

li havia d‟afegir una altra obstacle al seu caràcter. No era gens 

previsor. L‟illa li havia estat concedida pel cel com el manà, tot i que 

s‟ha de reconèixer que n‟havia profetitzat l‟existència. Ningú sap si 

gràcies a un manuscrit abandonat per alguna biblioteca, o consultant 
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una bola de cristall, però la veritat es que ell l‟havia anunciat. Pel que 

fa a la resta, no havia previst res. Tot el treball de preveure les  

imprescindibles precaucions havia recaigut sobre l‟esquena  de la 

resta de membres de l‟expedició. En Jaume ho sabia, com tots, a què 

venia doncs tant lamentar-se ara! 

          El condemnat pilot no cessava de reclamar, jo no dic que 

sense raó, un condicionament de la pista i va insistir tant que algú -

suposo que l‟Emili- acabà decidint que es devia desembarassar el 

camp per no retardar la partida de l‟aeroplà en buscar de la resta de 

l‟expedició; en definitiva, que allò que restava de la jornada i del dia 

següent sencer ens ho vàrem passar aplanant el terreny, amb 

recursos molt escassos, treballant durament, com burros de càrrega, 

els tres o quatre que sempre ens pertoca segons he pogut observar. 

De tal forma que, de pors i penes i de esllomar-me desembarcant els 

paquets, vaig passar a ulcerar-me les  mans, rasant arbustos, matolls 

i pedres, alguna que altra roca molt robusta, perquè "El Gorrión", que 

així s‟anomenava l‟aparell, tingués millor enlairament que aterratge.  

  Mentre, l‟Emili es mantenia lluny del camp de la feina, 

fabricant les pròpies il·lusions a l‟entorn d‟una illa somniada, i el 

Jaume seguia en el paper de genet omplint d‟atencions la seva 

muntura; ara, com si pogués brossar amb una camussa, raspallava 

amb delicadesa els quarters posteriors d‟aquell cavall de llauna. No 

obstant, a falta d‟aquesta excusa, prenia una clau anglesa, una 

ampolla d‟oli, o allò que tingués més a l‟abast, amb la sola intenció 

d´aparentar que estava ocupat en el seu ofici, el d‟aviador. Era una 

qüestió de casta, de rang dins de l‟equip. Uns altres, com el Lluis, el 

càmera, o l‟ajudant, en Padilla, també pretextaven estar molt ocupats 

amb els seus utensilis, efectuant inventari, i comprovant-ne l‟estat; 

tot allò que es fa per tal de no doblegar l‟esquena ni participar en les 

tasques més pesades. És el tarannà d‟alguns professionals; no 

entenen que això no és un plató i que si s‟embarcaren fou per pròpia 

voluntat. Ho tinc ben aprés -a la meva família, qui més m‟ho repetia 
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era l‟àvia- que, a part de suar la samarreta, qui s‟afanya massa 

sempre obté bronques  i més quefer que qui es controla i se sap fer 

valer. 

  A la nit, abans d‟allitar-nos, advertírem que ningú havia 

pensat en muntar les tendes  de campanya. Encara gràcies que en 

Basili, el cuiner, havia improvisat unes  patates  bullides amb unes 

herbes que havia collit en aquell paratge i que, segons ens aclarí, es 

menjaven a la seva terra; borratges, crec que s‟anomenen. No sé si 

es degué a la fatiga o perquè en realitat aquella herba li concedia 

molt més gust a la patata o que, simplement, la patata era de molta 

qualitat, el potatge em semblà tan exquisit que encara en conservo el 

gust. Malgrat això, no a tots els sabé tan a glòria com a mi; la 

inventiva i la capacitat d‟improvisació d‟en Basili, tan sols foren 

valorades per uns pocs, entre els quals em trobava jo; i coincidia que 

constituíem els mateixos que havíem passat la jornada suant la 

cansalada.   

  Després d‟allò que alguns definiren com malmenjat, ens 

disposàrem a muntar les tendes, amb la mateixa mena de dificultats i 

fatigues que ens havia deparat el dia. Encara avui no entenc com ens 

les vàrem apanyar amb aquell enrevessat garbuix. Totes  les  peces  

estaven revoltades, i algunes havien desaparegut; inopinadament, les  

moltes  ganes de dormir ens impel·liren a vèncer obstacles i 

objeccions fins a veure aixecades totes les lones sobre el camp. Ja 

estava jo preparant la màrfega per anar-me‟n a dormir, quan l‟Emili 

engegà: 'Encara falta res de molt important!' Potser no em 

deixarien dormir encara? Sobresaltat, em pressentí emprenent una 

altra tasca abans de ficar-me al llit. 'Encara no hem acabat?', se 

m‟escapà. M‟hauria d‟haver mossegat la llengua. L‟Emili em fulminà 

amb la mirada. 'Hem localitzat una illa deserta, la nostra illa 

deserta, i disposem de tot el temps que desitgem per 

explorar-la i acomodar-nos, però, segons sembla, a ningú se li 

ha acudit...', interrompé la frase tot observant l‟efecte que havia 
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produït entre l‟auditori. Vaig sospitar que estava disposat a deixar-

nos anar un rotllo, i jo, la veritat, tenia tantes ganes de descansar 

que no el podria suportar. 'Qui ha caigut en el compte de que no 

té nom? L’haurem de batejar'. Vaig respirar. Només era això. 'Jo 

he pensat...' Continuà. 'He pensat que un nom ben apropiat 

seria l’Illa del Sèptim Art.' Com era costum, ningú gosava 

contrariar l‟Emili però, per l‟expressió de tots els presents, no havia 

agradat la proposta, no senyor. 'Bé. Què us sembla?' L‟Emili serà 

un boig entusiasta, però ningú podrà titllar-lo de babau, i la fredor 

amb la que havia estat acollida la idea, resultava manifesta, a part de 

que es va entreveure alguna rialleta mal dissimulada. 'Potser, més 

oportú serà que entre tots ho decidim.' 'Venturosa', s‟apressà a 

dir en Bernat, que sempre està a punt per aportar el seu punt de 

vista. 'Home, ja existeixen les Illes Afortunades i, entre 

venturosa i afortunada, poca diferencia hi ha...', opinà en Lluis, 

que hom pot pensar que sempre està a la lluna però que, a l‟hora 

d‟espatllar la conversa a qualsevol, en tot moment està a la que 

salta. Una rere  l‟altra, sorgiren noves  propostes. No havia previst 

aquests romanços: encara ens podrien donar les tantes intentant 

trobar un nom que encaixés, en opinió de tots els presents. Això no 

s‟havia de consentir! De forma que em digué a mi mateix: 'Ramon, 

aquí has d’intervenir ipso facto i liquidar aquest assumpte'. No 

ho vaig pensar més. 'Misotokos', irrompí. 'Això què és?', balbucejà 

en Padilla. 'Sembla grec', suggerí en Basili. 'Què vol dir?', 

intervingué de nou en Padilla. 'Què més ens dóna, sona bé!', en 

Bernat, sempre a l‟aguait, s‟apressà a treure‟m de l‟embull. 'A mi 

també em sona bé. És un nom prou adequat.', afegí poc 

convençut en Basili. 'Sí, i és encomanadís.', rematà el Lluis.  

  N‟Emili devia d‟estar reconeixent ja la derrota, perquè 

digué: 'Au, doncs si us va bé a tots, ja està decidit! 

S’anomenarà Miso... què?' 'Misotokos', vaig reafirmar. 'No se’n 

parli més de l’assumpte.' Prosseguí l‟Emili 'Visca Misotokos! I, 
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ara, a brindar!' Tragué d‟algun amagatall una ampolla d‟escumós 

català. Probablement, la tenia preparada per celebrar el bateig de 

l‟illa amb el nom que havia cavilat, però l‟Emili és així de generós. 

Actitud que ajuda a oblidar qualsevol altre defecte seu, per gran que 

sigui. 'Visca Mi..' 'Misotokos', el vaig ajudar. Després beguérem 

tots a galet. Em sentí satisfet. Com mai! Per dues raons. En primer 

lloc, perquè una proposta meva havia triomfat sobre les  altres i, en 

segon lloc, i tan important com l‟altra raó, perquè, amb això, també 

havia aconseguit apropar l‟esperat moment de ficar-me entre els 

llençols. 

  Suposo que vaig traslluir un cert aire de victòria quan em 

vaig incorporar per dirigir-me a la tenda. El Bernat se m‟acostà i, com 

qui no diu res d‟importància, em deixà caure: 'Sonar sona a grec... 

Bona nit, Ramon' tots dos estàvem assabentats de que Misotokos 

no significa res en grec o que, si significa res, no seré precisament jo 

qui ho sàpiga, però, a la babalà, havia guanyat la partida. Li agraí la 

complicitat, li agraí el favor. Prometo que, quan torni a la civilització, 

un dels primers intents serà investigar-ne el significat. Vaig córrer 

cap a la tenda i em vaig  tombar d‟esquena sobre el jaç. El cos se 

m‟enfonsà com el plom sobre el llit. Sentí adolorits els músculs, un 

dolç formigueig em bullia a les mans, la respiració em cremava de 

cansament i em ballaven pampallugues als ulls. Me‟ls vaig refregar 

amb el dors de les mans. S‟apinyaren al cervell records de casa, de la 

família; la meva mare donant-me la bona nit; el pare gargamellejant 

al passadís; l‟avi, rondinaire, i l‟àvia, ordenant-li callar amb un 

xiuxiueig molt allargat; el silenci de l‟habitació dels meus germans... 

Com m‟envaïren els records! Vaig imaginar veure les  estrelles de 

Misotokos, a través de la lona, i, en un moment o altre, em vaig 

adormir. 

 

R. Suspina 
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     *3*  

 

No és gens fàcil d‟imaginar-se els esdeveniments que tingueren 

lloc en aquella illa, oculta i alhora manifesta, durant les jornades que 

s‟expliquen en uns plecs de paper; reconstruir-los a partir de la 

lectura d‟una història que ha arribat a les nostres mans en una 

narració escrita sobre la superfície d‟uns formularis d‟aprovisionament 

de material girats a l‟inrevés, i extrets d‟una ampolla rescatada de 

l‟aigua. Per un atzar. I més complexos s‟hauran de considerar els fets 

que suggereixen si es té present que allò que contemplem déu de ser 

la difuminada tercera còpia d‟unes fulles de calc molt antigues i 

arrugades, que han estat sotmeses al vaivé continu de les onades del 

mar durant una pila d‟anys, protegides només per un vidre, per sort, 

hermèticament tancat. Que han resistit de manera increïble tota 

mena d‟inclemències. Una història en lletres esvaïdes, poc fiables, 

però que, per un estrany interès de no se sap qui, s‟entesta en 

mostrar-se real per sobre de qualsevol consideració lògica, guiant-la 

una voluntat encriptada entre línies que ens ha cridat a llegir i, per 

incomprensible que sembli, a atorgar-li crèdit. 

Menys fàcil resulta d‟admetre que un equip de rodatge sencer -

Un nodrit contingent de professionals, de tècnics, d‟intèrprets, uns 

actors i d‟altres figurants, i de personal auxiliar, viatjant 

incòmodament en un avió, vestigi d‟una època aeronàutica més 

gloriosa-, hagués estat convençut i arrossegat cap a una aventura tan 

arriscada com inversemblant, o que ens arribem a creure l‟existència 

d‟una illa desconeguda, on allotjar història i personatges que donen 

vida a aquest relat, enmig del Mediterrani; potser el mar més apamat 

i previsible del planeta.   

I menys fàcil serà d‟acceptar que el tros de terra envoltada de 

mar per tots cantons estigués habitada, tot i que encara resultarà 

molt més difícil d‟admetre la naturalesa dels habitants, i encara 
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menys la identitat. Uns personatges ocults als recons més 

contradictoris de la història reconeguda del nostre gènere; tan sols 

presents a l‟àmbit de la mitologia i de la credulitat més ingènua de 

l‟ésser humà. En gran proporció, residents només a la fantasia, 

moltes vegades la més irracional, que ens ajuda a sobreviure.  

Però, segons els papers recollits, i si els concedíssim una petita 

perspectiva d‟autenticitat recolzada la trama sobre l‟aparent veracitat 

dels individus, època i elements en què es va construint durant els 

diferents episodis que narra aquest missatge embotit en una ampolla, 

hauríem de concloure que l‟illa estava habitada per uns éssers molt 

especials. Existències sobrenaturals de debò, fins i tot palpables, 

quasi terrenals, recognoscibles per tots els protagonistes humans de 

l‟aventura, encara que, en aquests fets, apareguessin com a 

extravagants i inesperades per a la ment de les persones tal qual som 

des de fa segles, i, per tant, pels individus que, d‟acord amb la relació 

d‟integrants, componien l‟expedició cinematogràfica que l‟any 1.949 

emprengué la inexplicable recerca d‟una illa desconeguda al Mare 

Nostrum ni més ni menys, per mor del caprici d‟un director de 

cinema.  

No obstant, existien... 

-M’avorreixo!! M’avorreixo amb les teves històries! -Esclatà 

la Nenúnia, enfilada amb les companyes sobre els riscos que 

retallen la costa nord de l‟illa, i que han permès la formació d‟una 

estreta platja on l‟equip de rodatge, encara ignorat per elles, 

s‟hauria d‟espavilar com sigui per instal·lar un espai escènic on 

rodar la pel·lícula immortal que, segons la crònica escrita als 

papers dipositats a l‟ampolla de vidre, volia filmar l‟Emili 

Casarramona.  

-A falta d’un mariner que puguem portar-nos a la boca, està 

bé que, al menys, recordem els vells temps... -Li contestava 

la Nopandra, una altra sirena.  
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-De totes maneres, tan sols recordant millors èpoques es fa 

difícil d’oblidar una fam de tant de temps. -Afegí la Inflèxias 

que era qui, en aparença, permetia explicar l‟enigma d‟aquelles 

històries.  

La platja prenia l‟aspecte d‟un àmbit fantàstic, com si les ones 

daurades pel sol demanessin permís per transportar fins a la riba les 

llegendes explicades amb constància per aquell ésser fabulós, la 

Nopandra, impertorbable davant de qualsevol intent de qüestionar-li 

l‟autoritat com a narradora;  sens dubte ostentada per sota del rang 

jeràrquic de n‟Inflèxias, que manifestava ser la més notable entre les 

sirenes congregades sobre aquelles penyes. La naturalitat del posat 

contrastava amb el presagi sobrenatural d‟aquella criatura i de les 

germanes que l‟envoltaven, del misteri de la platja i del vent escàs 

però esfereïdor. 

- Una mica més de dos mil·lennis sense passar un trist 

vaixell per aquest tros de costa! -Intervingué na Legrala, 

mentre na Boronda, traient el cap entre les ones, exhibia un peix a 

les mans. -Ep, noies! Guaiteu què he pescat. 

- Totes hauríem d’aprendre de na Boronda: omplir el pap de 

peixos i deixar-nos d’històries de mariners i pescadors que 

mai tornaran a navegar per aquestes aigües. -Conclogué 

n‟Inflèxias allisant-se el cabell contra la brisa marina. Tènue, però 

omnipresent, càlida. 

- Jo no crec que sigui tan dolent recordar millors temps. -

Protestà la Nopandra. 

- Ves a saber! -insistí la Nenúnia. 

- Però ja no hi ha mariners! Els teus records són fantasmes! 

-Tallà amb autoritat la Inflèxias, mentre, lapidària, na Legrala 

s‟incorporava a la conversa. -I els fantasmes no es mengen!  

La platja, la brisa, la llum del sol, tornaren a combatre 

l‟avorriment de la conversa inalienable entre records reconfortants, 

nostàlgies ineludibles, que mantenien aquelles criatures des de temps 
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immemorials, sobre quan la vida era diferent, plena d‟activitat 

complaent i de freqüents compensacions. De captures humanes. 

Nàufrags. I, sense anunciar-se, tornà sobre aquells esperits aquàtics 

el tedi de la malenconia. 

-Ja m’agradaria a mi cruspir-me un parell de cretencs o, 

tant se val, un fenici...! Tant em faria que fos una mica 

raquític! Estic farta de tant de peix! –Irrompí, trencant 

l‟amenaça d‟ensopiment, na Nenúnia, inqüestionablement la més 

insaciable entre les sirenes.  

-Somieu truites! -Bramà n‟Inflèxias-  Fa vint-i-tres segles que 

esperem l’aparició d’alguna nau despistada davant la nostra 

platja...    

-Hauríem d’adaptar-nos als nous temps, oblidar-nos del 

gust de carn humana i trobar-li el què a la nova dieta 

alimentària, i procurar menjar amb fruïció peixos i algues 

en suficient quantitat, perquè alguna de nosaltres està a 

punt de caure anèmica per manca d’interès pel menjar. -

Proposà, conciliadora, na Legrala. 

 -Qui sap! Potser les naus coneguin ara la posició d’aquesta 

illa i eludeixin sempre les seves costes; potser un 

cataclisme hagi exterminat la raça humana i ja no quedi 

ningú, ni home ni vaixell, pel nostre desesper. -Sentencià 

n‟Inflèxias, mostrant com un llampec tots els signes del seu rang. 

El conciliàbul s‟havia acabat. Ella ho havia decidit sense 

paraules, sense ordres ni insinuacions. Es dissolgué tot d‟una 

l‟assemblea sobre el penya-segat. Les sirenes van desaparèixer 

d‟immediat, cada una d‟elles en una direcció diferent, com si 

cadascuna disposés d‟un territori propi entre la immensitat del mar, 

un lloc on precisarien retornar ineludiblement. Amb una brusquedat 

imperceptible, n‟Inflèxias havia tancat el torn de paraules. Tenia les 

atribucions per fer-ho. Va adoptar una actitud estudiada mentre 

contemplava com desapareixien a l‟horitzó les companyes, i es llençà 
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a l'aigua, esvaint-se en breus instants la seva silueta sota la 

superfície del mar.  

 

      *4*  

18/07/1949 (mati) 

Escrit el 23/07/1949 (tarda) 

 

  Vaig estendre el braç entre l‟embolic de mantes i bosses 

amuntegades, allargant la mà per provar d‟arribar al maleït 

despertador. L‟aparell devia d‟haver insistit en el seu instint de reclam 

durant una bona estona, pugnant per arrancar-me del flàccid somni 

en el que em trobava submergit. Entre la penombra que regnava i les 

poques ganes d‟obrir les parpelles, no encertava a tocar-lo. Vaig 

furgar infructuosament a l‟aire, fins a comprendre que no havia de 

ser aquella andròmina la que rondinava, perquè no estava dormint a 

casa ni havia portat el rellotge entre els efectes personals. A més a 

més, mai havia aconseguit espavilar-me cap despertador per potent 

que fos el timbre. Sempre m‟havia de despertar la família. De 

vegades, la família sencera. En primer lloc ho intentava la mare, 

després l‟àvia i, en cas d‟un somni molt obstinat, intervenia l‟avi; amb 

gran autoritat i eficàcia, per cert. Davant la seva intervenció no hi 

havia qui es resistís. El pare no solia estar a casa; a aquelles hores ja 

havia sortit a treballar.  

  Conforme m‟anava desprenent del sopor que 

m‟enganxava al llit, l‟atribolant soroll em resultava cada cop més 

familiar. Em recordava el sonall del meu germanet, el Juli, o una 

matraca de les de Pasqua, però no era una altra cosa que el rum-rum 

dels motors de "El Gorrión". Millor dit, d‟una part dels motors de l‟F10 

A, perquè, a l‟instant, augmentà l‟estrèpit. Un altre motor s‟havia 

incorporat a la desagradable salmòdia. Vaig treure el cap a través de 

l‟entrada de la tenda. El trimotor girava sobre sí mateix i enfilava la 

pista.  A l‟acabar els treballs, havíem aconseguit que aquell terreny, 
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tan irregular quan arribaren, ara es pogués considerar una pista 

d‟aviació. Així i tot, el Fokker pretenia ser un trotó, fent saltirons i 

aixecant un gran núvol de pols i fang durant tot el trajecte; els 

timons batien com castanyoles.  

  M‟assaltà d‟improvís un pressentiment, i vaig sortir 

corrents rere d‟aquella màquina, embolicat en un llençol, cridant al 

pilot. Però ja era massa tard, l‟aparell s‟havia situat ja a la capçalera 

de la pista i avivava el moviment dels motors. En Jaume advertí la 

meva presència, esperà a que m‟apropés més i va encongir les 

espatlles, com preguntant-me què volia. 'Torna!', li vaig contestar, 

sense saber què dir-li, ni per què havia reaccionat corrents, tremolant 

de fred sense advertir-ho, rere el Fokker. Una estranya sensació em 

feia témer que l‟home no regressaria. Crec que, d‟haver arribat a 

temps, m‟hagués embarcat de tornada a casa, abandonant l‟aventura 

que ja començava a transformar-se en una experiència endimoniada. 

Conscient de la dificultat de que m‟entengués enmig de l‟aldarull, vaig 

cridar de nou: 'Torna, si us plau!!'. En Jaume, des de la cabina, 

simulant que em sentia -penso ara que no em va sentir, ni molt 

menys va entendre res- esbossà un gest amb el polze enlaire, como 

els pilots de les pel·lícules americanes i dibuixà al rostre un somriure 

també de pel·lícula; aprofità l‟impuls del gest per calar-se a fons la 

gorra d‟aviador i, sense gaires miraments, llançà l‟avió contra la 

pista. En uns instants, contemplava com més enllà emergia l‟aparell, 

per sobre de la polseguera i dels esquitxos de fang que deixava rere 

seu.  

  Feia fred; fins aquell moment no ho havia notat, o no 

havia volgut notar-ho. Vaig estrènyer el llençol contra el cos; una 

segona pell massa fina per escalfar-me. Era molt aviat. Massa. Tots 

els membres de la expedició, menys el Jaume i jo, dormien al 

campament. Vaig restar absort, veient com, a poc a poc, l‟aeroplà 

s‟introduïa en un núvol matutí que l‟engolí. A l‟instant, desaparegué el 

rum-rum, com si l‟amortís el núvol que l‟encerclava. Se m‟escaparen 
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algunes llàgrimes, no sé si de fred o d‟enyorament. De sobte, sentí 

una trepidació a l‟esquena. Sense concedir-me temps a reaccionar, 

vaig copsar l‟impacte de l‟estrèpit produït perquè en Jaume llençava 

l‟avió en vol rasant per sobre del cap. Aquella devia ser la forma de 

saludar d‟en Jaume. Tan sols vaig encertar a respondre amb un 

moviment involuntari, com per protegir-me sota els braços. Em 

fallaren les cames de l‟ensurt i quasi no em sostenia dempeus. Vaig 

reunir les escasses forces que em quedaven per girar sobre els 

talons; rebufant i tremolós; vaig accelerar el pas per burlar la 

sensació de fred, vaig entrar a la tenda como una bala, i no vaig 

trigar a submergir-me en un somni que mai devia d‟haver abandonat. 

   A partir de llavors, se m‟ha repetit en moltes ocasions. La 

meva àvia, pilotant l‟avió, amb la gorra d‟aviador calada, i l‟avi en 

paracaigudes saludant joiós o gesticulant nerviosament, en funció de 

com es presentava el dia, formen el tema central del somni, després 

ja varia, depèn de les ocasions, d‟acord amb els esdeveniments de la 

jornada, i de l‟humor amb què m‟hagi anat a dormir cada vespre. 

Només sé que ho acostumo a passar molt malament i que no 

m‟abandonen, durant tota la nit, el soroll de matraca i les pífies dels 

motors.  

 

R. Suspina 
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       *5*    

19/07/1949 (matí) 

Escrit el 23/07/1949 (tarda) 

 

  Amb el mateix soroll a carraca amb que havia partit, a tot 

estirar feia tres dies, l‟aparell anunciava la seva presència. Crec que 

vaig ser el primer en captar la cantarella i en llençar la vista cap a 

l‟horitzó, mentre el soroll anava augmentant. No es deixava veure, 

però un reflex del sol aconseguí trair-lo. Era ell, amb tota seguretat, i 

venia amb la següent tanda de personal. Potser transportava ja a 

alguns actors; potser vingués amb ell un noi de la meva edat amb qui 

poder relacionar-me al mateix nivell. De tant en tant, enyoro la 

presència d‟algun company amb qui dedicar-me‟n a jugar enmig 

d‟aquesta situació que a un altre li resultaria tan apassionant. Crec 

que m‟ajudaria a enfrontar una realitat tan escassa en diversions; 

plena d‟intempèrie i fred, i treballs que s‟anunciaven a penes toqués 

terra  aquella trasto. Vaig baixar el turó en un segon, agitant els 

braços i cridant com si la tripulació o els passatgers tinguessin alguna 

probabilitat d‟escoltar-me; vaig córrer fins arribar a l‟exigua planúria 

on havíem apedaçat la superfície de pista que havia quedat després 

del vendaval produït durant la mateixa matinada en que el Jaume 

marxà amb el seu aeroplà, que ja aixecava els núvols de pols i 

grumolls de fang, desfent gran part de la nostra feina. Em vaig 

resignar i no em vaig resignar. Tornant sobre els meus passos em 

dirigí cap a la tenda. Seria millor no contemplar la desfeta.   

  Després que em decidís a allitar-me altra vegada i 

reprendre el descans el matí que emprengué el vol “El Gorrión”, 

veient-me en aquest quedar-se endormiscat i no acabar d‟entrar en 

els somnis habituals, els núvols que havien ocultat el trimotor es 

decidiren a precipitar el contingut sobre el campament. Molt  poc 
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temps després, em desvetllava. No havia aconseguit entrar en calor i 

sentia adormida la musculatura. Durant l‟escàs temps que havia 

intentat dormir, des que partí l‟avió, els núvols havien vomitat tota la 

seva càrrega líquida. El terreny que havíem desembarassat perquè el 

Fokker pogués maniobrar, va demostrar que no posseïa les qualitats 

adients per situar a sobre una pista d‟aterratge. S‟havia transformat 

en una grandiosa e informe massa de fang. Tampoc el lloc on havíem 

situat les tendes de campanya reunia les condicions adequades per 

instal·lar un campament; sobretot, perquè no s‟havien pres les 

precaucions més elementals. Les tendes havien estat negades durant 

l‟intens xàfec i algunes havien estat abatudes pel pes de l‟aigua i la 

violència de la precipitació. El campament estava inundat per tot 

arreu. Les instal·lacions havien acabat fetes un desgavell, denunciant 

als quatre vents allò que érem: un equip de filmació i no un col·lectiu 

d‟homes preparats per aquella mena d‟aventura. La pista havia 

quedat enfangada i envaïda per un cúmul de materials arrossegats 

fins allí per la pluja. Quasi havia desaparegut la petjada del treball 

que havíem portat a terme sobre aquell espai; ningú hagués 

reconegut mai que, en aquell terreny tan rugós, el dia abans 

aconseguí aterrar una aeronau de grans dimensions. 

  Al llarg dels dos dies següents vam estar molt enfeinats, 

reconstruint la pista i assecant els equipatges. Por suposat, molts 

utensilis encara romanien xops i el meu cos havia conservat la 

humitat de manera que em sobrevingué la sensació de que devia 

d‟estar incubant un refredat; no era res d‟estrany, amb l‟aigua calada 

fins els ossos i tanta intempèrie. Ara, sota el soroll de l‟avió, havia 

recobrat en gran proporció els ànims perduts, pronosticant quins 

serien els passatgers aquesta vegada.  

  No deixa de ser curiós que allò que, per a mi, oferia 

l‟aspecte més aviat d‟una catàstrofe, brindés a altres un al·licient 

inesperat. L‟Emili recordà que, entre l‟equipatge, havia portat unes 

botes d‟aigua que havia comprat a Hamburg, durant un d‟aquells 
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viatges a Alemanya per visitar els estudis UFA. Allí conegué l‟Hellen, 

la script. També havia conegut el Bernat; Bernhard, a casa seva. Era 

digne de veure com l‟arribada de l‟avió li concedí una preciosa 

oportunitat a l‟Emili per lluir les botes d‟aigua i l‟impermeable, 

estranger també. No hi ha massa material d‟aquestes característiques 

al nostre país. Jo, de botes d‟aigua, no conec cap parell que 

impressionin tant como les de l‟Emili. Les meves, que, per cert, me 

les he deixat a casa, son unes katiuskes negres, i em venen petites 

perquè les utilitzo des de fa ja bastant de temps. L‟Emili, amb aquell 

posat, feia la impressió de ser un llop de mar enfrontant-se a una 

galerna. Estranyament, havia sentit la necessitat de passar moltes 

vegades sobre el toll més ampli i més profund. Ho havia executat 

sense concedir-li massa importància a l‟assumpte, xipollejant com 

aquell que no diu res, inventant-se alguna ordre per una presumpta 

agilització de les maniobres d‟aterratge o per preveure el 

desembarcament de persones i material de filmació. En aquell precís 

instant, en Jaume realitzà la seva pirueta rasant, como és costum en 

ell d‟anunciar-se i d‟acomiadar-se, i l‟Emili, sorprès per la impensada 

aparició de l‟aparell, per un pel no va anar a parar de morros a 

l‟aigua. Espero que li passés inadvertit el somriure que no vaig 

aconseguir dominar. D‟haver caigut l‟Emili al toll, de ben segur, 

hagués soltat alguna riallada..  

  "El Gorrión" va girar cua quasi a l‟horitzó i, orientant la 

proa cap a nosaltres, inicià el descens. Els més prudents amb 

rapidesa s‟allunyaren de l‟indret. Jo em vaig quedar bocabadat en allò 

que es podria dir capçalera de pista, veient com s‟aproximava l‟F10A, 

conduït pel desconsiderat pilot. L‟Emili es passejà amb gestos 

aparatosos, desplaçant petites ones opaques sobre la superfície del 

toll; se n‟anà a col·locar-se, pendent a dalt, fora de l‟abast de l‟avió, 

però, per suposat, on pogués ser vist pels ocupants. Des de l‟exterior 

i des de lluny, la maniobra de l‟aeroplà encara semblaria bastant més 

senzilla que la complicació que en realitat degué comportar. El brunzit 
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esvalotà la petita vall on es localitzava aquell simulacre de pista 

d‟aterratge. Jo no en sé gaire d‟operacions aeronàutiques –tan sols 

allò que de les pel·lícules s‟aprèn-, però, segons les meves capacitats 

d‟entendre, el Jaume seguia amb els tretze són tretze, pel que a 

maltractar l‟aparell i a arriscar el passatge es refereix. Potser la 

situació de la pista, entre tanta muntanya i la brevetat del camp 

d‟aterratge, l‟obligava a actuar amb aquella brusquedat. De sobte, se 

m‟encongí l‟ànima: se‟m venia pràcticament a sobre i, llavors, em 

vaig adonar de que, en el lloc on m‟havia col·locat, no estava gens 

protegit.  

  No obstant, fou tan sols una qüestió d‟error d‟apreciació, 

ajudat pel terror que m‟havia envaït. L‟avió sobrevolà rugint sobre el 

cap, anant a tocar terra uns quants metres enllà, els suficients per no 

haver representat cap molèstia ni cap risc a la meva persona. 

L‟aparell, en xocar contra el terreny, oferí un espectacle impensable. 

Aixecant una gran quantitat de fang, delatà quant insuficient havia 

estat la nostra reparació de la pista. Dos grans ondulacions de llot es 

repartien a ambdós costats del recorregut; els timons posteriors es 

bambolejaven de forma frenètica, les ales de ben poc no fregaren el 

terra en diverses ocasions durant l‟allargassat galop fins a enfonsar-

se a la pròpia tempestat de fang. A un costat de la pista, presidint 

l‟acte, com ell ho havia volgut, l‟Emili restava impertèrrit, empastifat 

de llot, como una llucet arrebossat. No vaig aconseguir contenir-me i 

vaig llançar una riallada que, el soroll de l‟avió i la confusió produïda 

pel fang, s‟encarregaren de dissimular. 

  L‟aeroplà, com empastifat de xocolata, acabà quiet, 

embolcallat de brutícia, a l‟altre extrem de la pista. Havia quedat tan 

destrossada la nostra tasca, que m‟obligà a témer quina hauria de ser 

l‟ocupació principal al campament durant les properes hores. S‟obrí la 

portella i, a continuació, aparegué l‟eufòric tripulant, agitant la gorra 

al vent. La resta dels ocupants de l‟avió trigà encara a sortir. Potser 

no deurien de creure possible que la maniobra hagués acabat de 
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manera satisfactòria. En Jaume saltà a la pista. No el va seguir ningú, 

de moment. No obstant, sota l‟estrèpit dels motors encara en marxa, 

una remor donava a entendre que, de decidir-se, algú havia de sortir 

d‟un instant a altre. 'Ho hem aconseguit altre cop!', exclamà el 

Jaume. A l‟Emili no li quedaven moltes ganes de contestar però 

s‟apropà per xocar-li la mà. Jo, eludint la part més escabrosa d‟aquell 

fangar, vaig córrer cap a l‟aparell per satisfer la curiositat, fins a ficar 

la cara a la cabina, en lloc d‟apropar-me al Jaume.  

  L‟ensurt fou espatarrant i, aquesta vegada, vaig ser jo qui 

va anar a parar al fangar. Un ésser anònim a la penombra, grunyint 

se m‟aferrà al rostre, udolant com un posés i impedint-me reconèixer 

de qui o de què es tractava. Com em resultà possible, em vaig 

desempallegar de l‟animaló. Era el Monxo, el mico que havien portat 

per a la pel·lícula de pirates. Per a mi, a part de l‟ensurt, era una 

sorpresa perquè, que sàpiga jo, els vaixells pirates duien lloros com 

animals de companyia, mai un mono i menys encara, tan antipàtic i 

esquerp com el Monxo. El mico es va desprendre de la meva cara i, 

crec que més sorprès encara que jo, fugí de forma descontrolada 

entre els matolls que s‟insinuaven per aquell mar de llot. 'Monxo!!', 

sorgí una veu de l‟interior de l‟aparell. 'Monxo, vine cap aquí!!' i 

aparegué l‟amo o, si més no, l‟encarregat de l‟animal. Després, altres 

cares, algunes d‟elles ja conegudes de l‟estudi, tragueren el cap per 

riure‟s d‟un xicot ridícul a qui un mono mal educat havia assegut 

sobre un bassal. 'Monxo, vine ara mateix, no em facis la 

santíssima!!,  seguí cridant en Bertran. Saltà de l‟aparell i va 

desaparèixer rere del mico.  

  'Què passa aquí?' L‟amenaça que venia a continuació no 

era precisament d‟una manada de monos. Era pitjor: era l‟Hellen, la 

script. Portava la carpeta sota el braç. 'Vinga, vinga, a treballar, 

que no heu vingut aquí a exercir d’espantalls!'. Pronunciant tan 

malament  l‟idioma, com se li acudia destriar paraules tan difícils? Se 

li hauria entès qualsevol cosa, menys „exercir d‟espantalls‟ però, sens 



36 
 

dubte, havia dit „exercir d‟espantalls‟. 'I tu què hi pintes aquí, 

assegut! Vinga, mou-te, que, a poc que ens descuidem, encara 

se’ns farà tard!', rematà, crucificant la paraula „descuidem‟. 

'Voldria fondre’m!' vaig pensar. Era la gota que feia vessar el vas. 

Gairebé no vaig tenir temps a reaccionar. 'Que et moguis, t’he dit!' 

Em vaig aixecar per ajudar-la a descendir de l‟aparell. Amb un gest 

tan desimbolt com enèrgic apartà el braç de la mà que l‟oferia i, d‟un 

salt més perfecte i ben assajat que el bot acrobàtic realitzat abans pel 

pilot, es plantà sobre l‟únic pam quadrat de terra prou sec. 'Quin 

desastre!', remugà. Amb posat decidit, s‟obri pas cap a l‟Emili. 

  'Ep, noi! No et deixaràs menjar la moral per un no- 

res!' Era en Charlie, el fuster. 'Com t’ha anat, brivall?' Això ja era 

una altra cosa. Amb la script, havien viatjat els operaris encarregats 

de construir el majestuós decorat. Entre tots ells, jo em trobava 

millor, perquè aquesta part del cinema, la que se n‟encarrega de les 

qüestions aparentment accessòries, els efectes, el muntatge dels 

platós, era la que més em satisfeia. Entre martells, tenalles i focus, jo 

em sentia como un peix dins l‟aigua. M‟agradava molt més veure els 

toros des de la barrera, intentant ajudar però sense treure massa el 

morro. Sense protagonismes. 'Vinga, dóna’m un cop de mà!' Era 

una ordre també, però expressada d‟una altra forma. Almenys, m‟ho 

semblava. Amb els operaris, havien viatjat el practicant, diversos 

extres i algun actor secundari. Els extres sempre infonen una vida 

especial amb la seva presència, que transforma l‟entorn omplint-lo 

amb una absurda agitació i -alguns d‟ells vestien ja els guarniments 

de l‟època- l‟enigmàtica desimboltura tot desfilant empolainats d‟un  

vestuari anacrònic, i amb el seu oci alegre i intemporal entre presa i 

presa que els reclami, i aquell paisatge desolat per la tempesta es 

convertí en una mena de mercat colorista per obra i gràcia dels 

fascinants comparses.  

 

R. Suspina 
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       *6*   

    

És comprensible pensar el contrari, però no hi ha ésser tan 

sobrenatural com perquè les lleis de la natura no depassin el seu 

control i qualsevol de les seves expectatives. No serà efímer però, 

com tot ésser, qui sigui el seu creador -o el responsable de la seva 

creació- li fixarà uns límits més o menys evidents, més o menys 

previsibles. En tot cas, obligatoris, tot i que s‟adornin amb una 

acceptació en aparença voluntària. I esperarà que es compleixin. 

També li atorgarà uns poders i unes capacitats. I esperarà que l‟ésser 

les administri amb encert. I també li proporcionarà -o les haurà de 

preveure-, situacions imprevistes, sorprenents, que l‟ésser haurà de 

resoldre. Formarà part del joc.  

Hi ha una infinitud més de jocs, però aquesta és la partida que, 

en aquell temps i espai, establiria el destí, posant a prova els 

inabastables poders exhibits com a propis per les sirenes que 

albergava aquella platja. Elles ignoraven l‟abast de la contingència a 

la qual s‟havien d‟enfrontar a partir d‟una situació habitual i un 

moment qualsevol, com els de sempre des de feia molts segles, un 

entre tants dels que habitualment empraven per mantenir la 

infructuosa i avorrida guàrdia que tenien el costum d‟efectuar juntes, 

com si es pogués donar l‟avinentesa de que la fortuna els hagués de 

concedir un naufragi a les aigües que dominaven a simple vista.  

„Déu vos guard!‟, un personatge estrafolari, embotit en una 

tela de color blau que s‟ajustava al cos, havia efectuat l‟entrada en 

aquesta juguesca del destí sobre la platja, de manera tan natural que 

les sirenes, absortes per la seva conversa, no l‟advertiren.  

- Deixem-nos de foteses i conformem-nos amb el que hi 

ha!, manifestava n‟Inflèxias.  

- Ja ho crec! Però ja estic avorrida de tant de peix...! A 

més, les històries que explica aquesta m’avorreixen!, 
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intervingué d‟immediat na Nenúnia assenyalant na 

Nopandra.  

Mentre, pel camí que baixa cap el sorral, davallava un altre 

individu tan estrafolari com l‟anterior. „Hola, maques!‟, digué com si 

conegués de tota la vida aquelles atàviques habitants que seguien 

immerses en el seu diàleg. Aquesta és potser la circumstància que 

ajuda a explicar un dels malentesos que governarien de cap a peus 

aquesta història: l‟avió havia aterrat el dia abans transportant un 

contingent considerable de figurants i d‟operaris encarregats 

d‟instal·lar el decorat -un vaixell- en aquell escenari natural, de 

manera que no trobaren gens estranya la visió d‟unes extres abillades 

de sirena, i així continuarien considerant-ho durant molt de temps, 

tots els membres de l‟expedició cinematogràfica. Els homes que 

havien arribat a la platja s‟havien reunit prenent mides i depositant 

les eines i materials a l‟entorn de l‟espai on s‟havia d‟instal·lar 

l‟estructura escenogràfica.   

- Sigui com sigui, haurem d’atenir-nos a la 

circumstància! De manera que a  pescar tothom!!, 

Inflèxias parlava sense deturar el seu discurs, retenint 

l‟autoritat sobre el grup. 

Misotokos -perdoneu-me que utilitzi aquest nom inventat per en 

Ramon; m‟agrada tot i que soc conscient de que no figura en cap 

mapa i de que qui el vulgui investigar es perdrà en el món de les 

falses referències-, si és que encara existeix, és una illa dominada per 

un llarg altiplà que la travessa des del sud-oest fins al nord, des d‟on 

s‟amplia formant una plataforma que al final s‟escampa en una 

prominència, talaia des d‟on vigilaven les sirenes, en direcció al mar,  

per on penetra un cap protector contra la ventada que, d‟altra sort, 

fuetejaria una enorme i acollidora platja que s‟estén per tot llevant 

cap el sud. L‟espai on el director de la pel·lícula havia decidit plantar 

l‟escenari de l‟acció cinematogràfica que pretenia rodar. Potser per la 

bellesa -indiscutible-, potser per l‟amplitud que oferia grans 
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avantatges, tant per allotjar el desproporcionat embalum que s‟hauria 

de construir, com per la facilitat de moviments que suggeria 

l‟esplanada a l‟equip tècnic. 

Allí, un cop arribats, en el racó on havien dipositat els 

materials, els operaris, inadvertits encara per les sirenes, entre 

senyalització de la zona de treball, remogudes de materials i cops de 

martell, nodrien la pròpia conversa, 

- Sí que s’han deixat caure aviat aquestes, maleït sia! 

- A mi tant se me’n dóna, estarem més ben 

acompanyats! 

- Mira, jo m’estimo més treballar tot sol; no suporto els 

tafaners, tot i que siguin les noies més maques de 

Hollywood. 

Els diàlegs es mantenien aïllats, dos mons distints: el dels 

obrers que es disposaven a construir un vaixell amb les peces i les 

eines repartides per la sorra i alguna motxilla amb efectes personals 

com la carmanyola per no haver de tornar al campament a l‟hora de 

dinar, i el de les sirenes que havien continuat el debat sobre la pròpia 

situació alimentària, sense prestar gaire atenció a la presència dels 

obrers; a excepció de Nenúnia que romania bocabadada. De l‟emoció, 

no li sortia la veu.  

- Què l’hem de fer! Si s’ha de menjar peix, en algun 

instant s’haurà de començar. -Llançant-se a l‟aigua, 

exclamà na Legrala- A l’aigua, noies! 

- Sempre serà millor que passar gana!, seguí na 

Nopandra, acompanyant-la en la immersió. 

- Un moment! -Reaccionà na Nenúnia-  On aneu, 

ximpletes? Potser no sou capaces de veure el que els 

meus ulls contemplen? 

- Homes! -Sospirà na Nopandra emergint. 

- Caram, doncs és veritat! Mastegà les paraules la Legrala 

tot traient el cap tot seguit, amb els ulls fora de les òrbites. 
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- I d’on han sortit? -Afegí esbalaïda na Nopandra. 

- Tant se me’n dóna! Vinguin d’on vinguin, què impedeix 

que els hi clavem la dent tot d’una? Conclogué na 

Nenúnia.  

„Recolza el tauló en terra pel teu costat i aguanta’l  per 

l’altre, mentre li dono un parell de cops.‟ Els obrers, ignorants del 

perill que es cernia sobre ells, seguien treballant com si tal cosa 

„Espera un moment. Així?‟ L‟home al·ludit s‟aixecà per observar 

amb perspectiva. Accions rutinàries durant el muntatge d‟un escenari, 

però, en aquell cas, amb les dificultats per adaptar-se a un espai 

natural i per la precarietat de l‟utillatge en un indret tan remot. De 

vegades, no obstant, una simple reafirmació de l‟autoritat que potser 

no calia. „Una mica més amunt.‟  

- Se m’està fent la boca aigua! -Remugà na Nenúnia, 

mentre s‟abalançava sobre la platja. 

- Quasi no em recordo del gust... –Na Legrala 

l‟acompanyava. 

Els operaris continuaven inconscients, centrats en la seva feina 

i no concedint importància a aquelles criatures, per a ells, amb tota 

seguretat, unes figurants mal abillades. Unes sirenes en una pel·lícula 

de pirates... Estrany, però, d‟acord a com anaven els assumptes, tot 

es podria esperar d‟aquella expedició... Els operaris es mantenien en 

el malentès: unes extres mal vestides! „Aiii!!‟, es queixà qui 

aguantava el tauló. „I ara què et passa?‟, „Que m’has picat amb 

el martell!! Procura estar més per la feina!‟, „Encara serà meva 

la culpa!‟, „I doncs! De qui havia de ser, llavors?‟. Entretant els 

constructors del decorat, ignorants del perill, es discutien, les sirenes 

els havien sotmès a un cercle d‟observació. L‟amenaça prenia cos. 

- Què macos, oi! –Refilava esquitxant l‟aigua una 

entusiasmada Nopandra. 

- Ens els cruspim ja? -Interposà amb gest enèrgic na 

Nenúnia, resolta ja a enllestir com fos la situació. 
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- Què esperem? -S‟incorporava na Legrala a la iniciativa de 

la Nenúnia. 

- No sé... Deu de ser la falta de costum. Es justificà na 

Nenúnia, com si, de manera inesperada en ella, donés 

mostres d‟inseguretat davant el menjar. 

- Au, doncs! Mans a l’obra! -Decidida, Nopandra estimulava 

l‟altra que, segons tots els senyals i les atribucions 

històriques reconegudes, hauria de ser, sens dubte, la més 

decidida de totes. 

L‟aire s‟omplí de presagis sobrenaturals, al propi temps que la 

platja reunia tota la il·luminació sobre l‟espai que ocupaven els 

constructors del decorat, dibuixant un polsim daurat que centrava 

l‟objectiu de l‟imminent escomesa, alhora que una remor compassava 

una música sense origen determinat. El cant; no qualsevol cant, el 

cant. Per antonomàsia. Les tres sirenes havien iniciat els moviments 

previs a l‟envestida. L‟àmbit ocupat per aquells homes havia estat 

designat per les sirenes i totes les premonicions l‟ofegaven sota una 

llum i una música pertinents per a l‟ocasió. L‟atmosfera es tenyí amb 

suavitat, però tot seguit, sense treva, transformant els farallons que 

envolten la platja en un límit impenetrable de colors i música potser 

desconeguts o, en tot cas, imperceptibles pels homes que, incauts, 

manipulaven el material disposat sobre la sorra per construir un 

vaixell de decorat. La invasió del cant, impecable; el cant, potser 

inaudible en una situació normal, però que començava a penetrar en 

aquelles ments humanes, absorbint anhels, redissenyant il·lusions. 

Buscava evocar el passat d‟aquells ingenus, compartir vívids els 

records més abismals de l‟ànima; xuclar-los i protagonitzar-los més 

que els propis protagonistes; en tot cas, compartir-los com no es pot 

arribar a concebre una comunió. El final tan pròxim com terrible.  

Crec ser honesta a l‟advertir al possible lector d‟aquest escrit, 

que, cas de percebre per aquesta història un entusiasme que, 



42 
 

curiosament, mai sembla entusiasme, adopti alguna precaució. 

Suspengui la lectura i reprengui-la una mica més tard. 

 La cerimònia havia estat endegada, tan sols la podria impedir 

una veu amb més autoritat.  

- Un moment! On voleu anar a parar? -S‟interposà  

n‟Inflèxias. 

- A cruspir-nos-en tres o quatre!  

- I com sabeu que són comestibles? -Inflèxias intentava 

fer-les reflexionar. 

- Això està a la vista! -La Nenúnia, no obstant, semblava no 

estar gaire disposada a reflexionar. 

- Sí, salta a la vista. Tanmateix, són homes però no són 

nàufrags i nosaltres només menjaven marins que 

naufragaven en aquests costes. -Recordà l‟Inflèxias per 

sentenciar la prudència que intentava encomanar a les seves 

germanes.   

S‟havia suspès el ritus iniciat. Les tres sirenes s‟arrauliren rere 

de gestos i amenaces inútils. El germen de la indecisió, patrocinat per 

na Inflèxias, havia aconseguit penetrar en aquella tropa feroç; sens 

dubte, implacables, facilitant la instal·lació en aquell grup del segon 

malentès que guiaria el trajecte d‟aquesta història, en ocasions 

incomprensible. Si el col·lectiu humà es veuria conduït a l‟engany i 

havia confós com un element més de l‟equip de filmació -unes 

figurants mal abillades; situació tampoc aliena a la dinàmica del 

rodatge d‟una pel·lícula- unes sirenes de debò que són capaces 

d‟atemptar en qualsevol moment contra la vida de tots els 

components de l‟expedició, ara eren elles les que es confondrien, 

restant presoneres en el llot de la indecisió perquè serien incapaces 

d‟esbrinar si aquells éssers humans eren comestibles com els 

nàufrags, degut a que no havien arribat des del mar. Pitjor encara!: 

havien aparegut de l‟interior de l‟illa, i no concebien encara la 
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possibilitat de que haguessin arribat per l‟aire. Hagués constituït per a 

elles una gran sorpresa la presència de l‟avió.  

Augurant un fatídic efecte, aquest malentès es conjuminaria 

amb l‟equívoca percepció per part del cineastes que els havia portat a 

confondre aquelles sirenes com a extres, provocant els 

esdeveniments, imprevistos per totes dues parts, que conduirien al 

reguitzell de decisions errònies que conformen aquest relat. 

- Quina importància té! Observà na Legrala. 

- Què aquests homes són molt sospitosos. Si us hi fixeu, 

no han naufragat ni tan sols han arribat de la mar. 

Intentava ajudar a que reconsideressin n‟Inflèxias.- 

- D’on hauran vingut?   

Més que preguntar „d‟on‟, na Nopandra hagués hagut de 

preguntar „com‟; per quin mitjà de transport havia accedit a l‟illa tot 

aquell contingent inaudit de persones i material. 

Les tres sirenes insinuaren un pas enrere, resistint-se però 

obeint la resolució de na Inflèxias. A les sirenes els costa bastant 

tornar a l‟estat inicial, un cop iniciada la cerimònia del cant, patint 

una retrometamorfosi que arriba a ser dolorosa, i resulta tan 

impressionant l‟escomesa com la retirada, així com els fenòmens que 

les envolten: el penya-segat recobrant la llum i l‟atmosfera naturals. 

„Llenço el cable?‟ Els operaris continuaven dedicats al 

muntatge de l‟escenari, ignorants del risc que els encerclava, tot i no 

ser del tot aliens a la presència de les sirenes. „No; ara, no. Espera. 

No tindran res millor per fer!‟ Protestà qui de forma palesa 

portava la veu cantant o bé, se l‟atribuïa. „Què?‟... Li contestà l‟altre, 

més absorbit per la feina que qui se les donava de manaire. „Que no 

m’agrada que m’estiguin tafanejant mentre treballo.‟ 

Assenyalava les sirenes. 

- A mi em semblen homes com qualsevol altre. -Aportà 

na Nenúnia. 
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- Però no ens hi podem refiar. -La dirigent d‟aquell grup es 

mantenia ferma en les seves conviccions,  

- Els podem tastar... -Nenúnia, per l‟altre cantó, demostrava 

la incontinència i que, com sempre, estava disposada a 

enfrontar-se a qualsevol perill, per tal d‟accedir a l‟aliment 

tan desitjat. 

- D’això, res! No us adoneu que, si aquests homes no 

han vingut per mar, no poden ser homes de debò? -

Argumentà la líder. 

- I què? –Es ficà pel mig de la discussió na Nopandra. 

- Pot tractar-se d’una trampa. -Segellà el debat n‟Inflèxias, 

amb el posat d‟indiferència que comportava saber que ella 

hauria de posseir la prerrogativa de dir l‟última paraula. 

- Tant per tant, hauran vingut per l’aire. -Joguinejà la 

Nenúnia, convençuda ja que no tenia poder per oposar-se 

més en aquella discussió.  

- No em diguis! -Inflèxias aparentà sentir-se importunada, 

tot i que era conscient d‟haver imposat el seu criteri. De 

moment, és clar. 

- Bé, jo tan sols ho deia per trobar una raó i poder-los 

menjar. S‟excusà na Nenúnia, preterint el combat per a una 

ocasió més favorable. 

- Nenúnia, si us plau! -Era ja un retret irrellevant...  
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       *7*  

   

 

- Res, que no me’n refio! Haurem de comprovar d’on 

han sortit aquests individus.     

- Inflèxias, si us plau! Que estan en el seu punt... Tan 

sols tastar una mica.. una miqueta...    

- S’ha acabat!. Aquí ningú no es menja res fins que 

esbrinem d’on han sortit aquests individus tan rars i, 

per descomptat, fins comprovar que no són indigestos 

ni tòxics.     

La discussió seguiria per molt de temps enquistada en el sí del 

col·lectiu de nereides congregat a l‟escarpada paret de la costa nord-

est de l‟illa, i, cada vegada que es tornessin a ajuntar totes, com les 

lleis ancestrals de la seva estirp exigien, la divergència sobre un tema 

tan fonamental reincidiria a ensenyorir-se‟n, i no abandonaria la 

capçalera dels interessos i els neguits que es debatien durant les 

reunions entre aquells éssers extraordinaris. Qualsevol altre 

assumpte, per més important que fos, o atractiu, passaria a un segon 

terme d‟immediat, o es posposaria abans d‟abordar-lo.    

Ben mirat, contemplaven, impertorbables en aparença, un 

paisatge que es mostrava com el de sempre, però tan diferent de cop 

i volta, i tan ple de personatges inversemblants i de maquinària, 

estris i efectes antinaturals escampats sobre la sorra humida, que 

l‟eventualitat s‟havia transformat en una qüestió ineludible per a la 

seva vida. Què pintaven, passejant febrils per la caleta que trenca la 

línia recta de litoral verge, aquells insensats, indiferents a la 

intimidació que els hauria de significar la presència d‟unes sirenes? 

Ben mirat...  

A na Inflèxias l‟envaí un desassossec impropi del caràcter 

impàvid i implacable que posseeix qualsevol sirena. I ella es podia 
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considerar el paradigma de les sirenes! L‟arquetip, i no li agradava 

sentir-se trastocada, inestable, indecisa, afectada per la falta de 

control sobre els esdeveniments. De cap de les maneres... L‟actitud 

dubtosa no s‟avenia amb el seu tarannà. La platja, no obstant, era la 

mateixa i el neguit es multiplicava per la presència atrafegada dels 

homes, mentre que, per una estranya raó, rebotava en forma de 

súplica servil, inesperable en uns personatges tan intimidadors. 

- Inflèxias...! Tan sols mossegar una miqueta... !      

- Ni parlar-ne! No veieu que uns mariners que es porten 

el vaixell de terra endins i el construeixen davant dels 

teus morros han de ser falsos! Els autèntics mariners 

venen per la mar!       

- Però d’on poden venir de terra endins, si aquesta illa 

mai l’habitaren homes?  -S‟ incorporava na Legrala a la 

conversa, oculta rere un gest espontani i una expressió 

angelical. 

- Això és el que m’intriga...       

En realitat, na Inflèxias no estava gaire atenta al debat que 

pretenia sostenir contra quasi totes les companyes, malgrat que tenia 

la capacitat de mantenir dues converses alhora i delimitar temes 

sense dificultat, calibrant amb èxit entre la lògica i la il·lògica sobre el 

terreny i a cada pas i a cada temps, guanyant totes les peces com si 

d‟una partida simultània d‟escacs es tractés. Estava embrancada en 

un altre món a causa de l‟aparent contradicció que s‟escampava 

davant seu sobre la platja, on uns dies abans, i durant inabastables 

segles, havia regnat la calma més absoluta. Un desert tan plàcid, per 

què no reconèixer-ho?, com desesperançador. Si més no, encara que 

mantingués les seves reserves, i imposés les naturals prevencions, 

unes criatures incomprensibles, vingudes de no sabia on, que ara 

contradeien totes les lleis de la història de les sirenes, i que havien 

omplert el litoral d‟un bullici desconegut fins el dia en que les 

observava amb certa resignació, es configuraven a poc a poc en 
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víctimes propiciatòries, desdient qualsevol argumentació a favor de la 

seva vida.  

En definitiva, na Inflèxias estava convençuda de que la seva 

autoritat sobre les companyes era manifesta, respectable fins el punt 

que, en algunes oportunitats podria imposar un perquè sí durant una 

controvèrsia, i aconseguir l‟acatament també perquè sí, però el 

contrasentit que s‟expandia ara sobre la costa, en especial sobre la 

petita cala que, en forma de berruga, s‟incrustava 

incomprensiblement en una tan llisa com llarga línia de costa, era 

molt més poderós que les intrigues d‟un debat que, tard o d‟hora, 

només tindrà un previsible final: que alguna d‟elles desobeeixi i obri 

la veda. Contenir un no a traves d‟una discussió contínua tan sols 

condueix al sí en algun instant, que d‟evitable passaria a ser 

irremeiable. Na Inflèxias n‟era conscient d‟abans que es produís la 

contingència, i alimentava un sentiment de resignació prèvia a que 

s‟acomplissin els designis més indesitjables, un cop desoïdes les 

precaucions que ella intentava instaurar com una norma més 

definitiva per al col·lectiu de sirenes. 

Però, al marge de la polèmica sostinguda amb les seves 

germanes, ella es mantenia absorta ara pel pandemònium que 

s‟estenia sobre la superfície acaronada per les ones que arribaven a 

la cala. Què implicava per a la vida d‟unes antigues sirenes tant 

d‟enrenou i tanta agitació, amunt i avall, incontrolables i sense un 

sistema de desplaçaments coordinat, cables, eines i caixes 

abandonats, i què diantres representa que, en un panorama 

eternament desembarassat, uns éssers humans de procedència 

desconeguda haguessin plantat els seus impediments, executant, 

sense lògica, una operació que, fins ara, havia estat sempre a 

l‟inrevés? Els vaixells s‟havien de construir al països d‟on havien de 

salpar, i navegaven cap aquí, o intentaven passar de llarg, sense 

aconseguir-ho. Construir-los a la cala perquè salpessin des d‟aquestes 

costes i partissin cap un altre lloc, era de totes totes una anomalia 
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inexplicable. Molt inexplicable, i na Inflèxias es considerava incapaç 

de trobar una raó plausible, que la tranquil·litzés. A continuació de 

cada lapse de temps que transcorria, el seu raonament se sentia més 

desemparat davant de la contradicció.  

Un vaixell enorme... més que qualsevol altre que ella recordés, 

completament arborat, el velam plegat però que s‟insinuava immens, 

recollit per unes vergues també descomunals, impensables d‟acord a 

la seva experiència, es veia con si fos el doble, encastat en una cala 

tan minsa; potser la percepció de la nau exagerava les dimensions 

creïbles i deformava, per algun motiu que se li escapava, el record 

que de les andròmines humanes guardava. Quina utilitat amagava 

aquell trasto ingovernable, o de molt difícil govern?, considerava la 

sirena. Per què construir-lo tan lluny del seu sentit d‟existència?, de 

l‟origen i de la gent que el necessita per viatjar... i, en algunes 

ocasions, per acabar cruspida per elles. „El naufragi inevitable‟, es 

llepava els dits la sirena. 

Eren altres temps. Probablement, ara els vaixells eren així 

d‟impressionants i d‟indestructibles, però que no haurien de servir per 

navegar, i ni la Inflèxias ni les seves companyes estarien qualificades 

per entendre‟n el profit. Per una raó tan simple, l‟enorme mola més 

semblava clavada que ancorada en aquella petita cala... Però, per 

què voldrien construir una nau tan desmesurada, si tenien previst 

mantenir-la immòbil com una estàtua, per més majestuosa i ben 

construïda que es mostrés?  

Inflèxias observava un dels operaris que s‟havia enfilat de 

manera imprudent a una de les vergues, com si constituís un joc, 

subjectat a una amantina, temerari, simulant cabrioles, confiat en 

excés davant del risc que representava la imponent altura del pal junt 

als escassos i, a la vista, ineficients, dispositius de seguretat, i davant 

del perill ocult que comportava la presència i la voluntat de les seves 

companyes, disposades a cruspir-se tot aquell contingent d‟homes a 
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la més mínima debilitat que ella mostrés en els seus designis, o si 

accedís de grat per haver canviat d‟opinió.  

Inconscients humans... Tan sols se‟ls estava reservant la sort 

de la seva existència insignificant, per l‟eventualitat de que en un 

primer moment no havien estat considerats uns nàufrags com els 

altres éssers que havien sucumbit davant les seves costes. Només 

per un motiu tan feble. 

Vist sota aquesta perspectiva, el joc tan divertit que, saltant de 

verga en verga, estaven experimentant els homes, i que els incitava 

a ballar equilibris d‟una verga a l‟altra, en una exhibició cega i una 

alegria contagiosa, a partir d‟un dia ara ignorat, es podria veure 

transformat en un joc funest, irreparable. 
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       *8*  

20/07/1949 (matí) 

Escrit el 23/07/1949 (tarda) 

   

  A la primera temptativa, ens costà molt baixar a la platja. 

Al segon intent, encertàrem a obrir un sender nou per accedir a la 

cala que havíem batejat amb el nom de la Lluna. A partir de llavors, 

quedà traçat el millor camí i, malgrat ser tan abrupte i, a pesar del 

desnivell que oferia, no resultaria tan difícil d‟arribar a la platja ni 

transportar els paquets fins allí. Els operaris recorren habitualment el 

sender, tot i que s‟ha de reconèixer que ho fan amb certa 

disconformitat. No obstant, en algunes ocasions, durant les següents 

jornades, utilitzàrem encara el primer sender per baixar a la platja. El 

consideràvem més ràpid. El lloc és molt agradable, més ho acostuma 

a ser la companyia dels operaris i, més encara, em reconec ben 

persuadit, allò que fan, de tot aquest batibull del cinema, és el que 

jutjo de més interès. Així que per què haig de dir una altra cosa, jo 

veig el cel obert quan tinc l‟oportunitat d‟apropar-me a la platja, no 

importa per quin camí. 

  Acostumava a presentar-me allí sota qualsevol excusa. 

Des que el pilot havia pres per la mà transportar efectes i persones 

amunt i avall i ho feia com si fos bufar i fer ampolles, l‟illa que abans 

era deserta, s‟havia convertit en un basar bulliciós i multicolor, on 

molta gent treballava de més i de forma desordenada i molta més 

gent treballava de menys i, a sobre, sense massa sentit.  

  En contrast, allí, a la platja, on els operaris construïen un 

enorme vaixell pirata, la sensació era molt distinta. No diré que era 

una bassa d‟oli però, sens dubte, no era comparable. Si més no, es 

podia veure com avançava la carcassa i com aquella estructura anava 

prenent la forma que es pretenia. Al final, hauria de resultar una 
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reproducció exacta d‟un veler del segle XVIII, meticulosament 

projectada per l‟Ibáñez, l‟escenògraf. 

  Va ser en aquell indret on les vaig veure per primera 

vegada, assegudes sobre les roques. Llavors vaig creure com tothom 

que es tractava d‟unes extres abillades per error de sirena, amb una 

espectacular i brillant cua d‟escames reflectint el sol. A més de la 

impecable disfressa, em cridà la curiositat l‟atenta mirada amb la que 

observaven els operaris, immersos a la seva feina, tot i que a ningú 

que estigui ficat al món del cinema li hagués estranyat que unes 

figurants observessin l‟esdevenir de la construcció d‟un decorat. Entre 

intervenció i intervenció, són freqüents els lapses d‟oci. Ningú hauria 

sospitat res d‟especial en aquelles criatures. Sobretot, tenint present 

la reputada bogeria de l‟Emili, el director de la pel·lícula, qui, amb tal 

de introduir qualsevol element insòlit, és capaç de col·locar sirenes i 

bombers en una pel·lícula de pirates, si se li fica entre cella i cella. 

D‟altra banda, per a uns treballadors d‟un estudi cinematogràfic, 

acostumats a les situacions més insospitades, compartir una platja 

amb unes indivídues que ells devien pensar que eren unes figurants 

disfressades de sirena, era d‟allò més habitual; però a mi, que estava 

una mica més a l‟aguait de la planificació general de la pel·lícula, i 

que havia participat en el control de la nòmina del personal, no 

m‟acabava de fer el pes. Havien aconseguit intrigar-me. 

  Malgrat tot, crec que, de debò, les tenien presents. 'I no 

paren de mirar. Quines paparres!', esclatà en Pepe el Maqueo, un 

calafat que l‟Emili s‟havia portat de Huelva. Un manetes realitzant 

prodigis amb el casc de les embarcacions, segons les pròpies 

paraules. 'Quines paparres!!', repetí amb l‟accent de Huelva. 'I tu, 

quina mania! Deixa-les que mirin i estigues atent a allò que 

fas, no vagis a prendre mal i em llencis la culpa a mi!', 

intervingué en Charlie. Les sirenes restaven submergides en un no-

res contemplant els operaris, sense dissimular ni un bri l‟interès, 

segons sembla, per tot el que feien. A Pepe li relliscà un tauló entre 
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les mans. 'No tindran res més important a fer!' En Charlie mirà 

sorprès el company. 'Que no m’agrada que em mirin mentre 

treballo. Porten així tota la setmana.', insistí el Pepe. 'Et 

molestes per ben poc. Mentre no actuen o no tenen altra cosa 

a fer, els actors s’avorreixen. Mai he vist a ningú que 

s’avorreixi més, i pul·lulen per tot arreu, sense saber a què 

dedicar-se.', contestà el Charlie. I dirigint-se a les sirenes, 

conclogué: 'Ep, noies! Esteu molt avorrides, oi?' Una de les 

sirenes, Nenúnia, la de la cara rodona, lliscà sobre la roca cap a 

l‟arena i amb els seus ulls clars clavats en el Charlie com si li efectués 

una radiografia, li engegà: 'I com ho saps?' La cara d‟ingènua de la 

Nenúnia enganya i el Charlie és dels que, segons com, estan 

disposats a permetre que els sorprenguin. 'Es que, quan lliuro, em 

dedico a jocs de màgia, saps?'  

  L‟agudesa del Charlie donava per a molt més però 

l‟arribada dels operadors i luminotècnics, carregats amb els 

artefactes, focus, pantalles, trípodes i una estructura que, pel volum 

que ocupava deuria de ser la càmera, descompongué l‟encant del 

moment. Veure el Charlie i quedar-me atònit, tot era una; la seva 

facilitat per conversar i la simpatia eren allò que més admirava a la 

vida però les considerava molt lluny del meu abast. Per més que 

l‟observés i que l‟intentés emular, havia algun racó dintre de mi que 

m‟impedia millorar en aquesta faceta. El Charlie era molt més que un 

simple personatge murri; a la seva manera, era un diplomàtic de 

molta talla.  

  'Què, nois, ja teniu enllestit el vaixell?, gosà a 

intervenir en Padilla, l‟ajudant de càmera. 'Creus tu que això és 

arribar i moldre? Hala, el vaixell es construeix tot sol, per l’art 

d’encanteri!', no es va saber contenir en Pepe el Maqueo.  

  L‟aparició d‟aquests nous personatges produí una 

immediata convulsió enmig de la reunió de sirenes, que s‟apinyaven 

per contemplar millor el desconcertant al·luvió d‟homes.   
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 Caram, però si encara n’hi ha més!, se li escapà a una 

d‟elles, la Nopandra.  

  Malgrat no li vaig concedir excessiva importància en 

aquella situació, no he d‟ocultar que m‟estranyà aquell comportament 

de les figurants.  

  El tros de sorra envoltada de roques que anomenem La 

Lluna és una petita cala clavada enmig de l‟allargassada platja, l‟únic 

accident que destarota la linealitat de la riba; la cala on arribàrem el 

primer cop quan vàrem decidir-nos a baixar a la costa des del 

campament. En aquest recer, s‟ha instal·lat el vaixell pirata, un 

enorme veler d‟enganyifa. En aquell precís instant, els operaris es 

dedicaven a donar els últims retocs al decorat, mentre els tècnics 

voletejaven a seu torn, efectuant les comprovacions prèvies a una 

sessió de rodatge. Fernando, donat de baixa des que el practicant 

s‟incorporà a l‟expedició, prenia el sol per passar l‟estona.  

  La Lluna era un lloc més que apropiat per a en Charlie i la 

tenaç pretensió d‟entaular una relació més profunda amb aquelles 

noies tan atractives. Al contrari que al Pepe, era evident que al 

Charlie no li molestava en absolut la presencia de les sirenes i no 

desaprofitava cap oportunitat per llençar l‟ham del flirteig. No seria 

just donar a entendre que les noies corresponguessin, però tampoc 

demostraven fàstic davant dels repetits galantejos. Era una actitud 

una mica ambigua, incomprensible, però en Charlie -i aquesta reacció 

m‟obligava a admirar-lo encara més- no s‟arronsava ni un bri enfront 

les dificultats; sempre les considerava petites- i insistia amb els seus 

envits, donant una infatigable lliçó de magistral desimboltura.  

  En Pepe el Maqueo començà a comprendre l‟aspecte 

aprofitable de l‟assumpte i, en noble competència contra el Charlie, 

s‟animà a provar sort. 'Vas a veure qui és el Pepe!', em mussità, 

mentre s‟allisava els cabells lluents i es disposava a participar a la 

tertúlia que havia format Charlie amb dues de les sirenes. I 

conclogué: 'Seu, mira i aprèn!' El Pepe marcava, mentre caminava,  
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una remenada d‟anques molt peculiar; durant el curt tram que hagué 

de recórrer, no sé si per l‟afectació del moment o per la tovor de 

l‟arena, oferia la imatge de que anava trepitjant ous.  

  Sota l‟impuls de la curiositat, em vaig apropar al grup. 

Em fascinava la idea de contemplar-los, mentre tots dos personatges 

captivaven els presents amb el, tan difícil per a mi, art de flirtejar. 

Les respostes de les misterioses noies em mantenien completament 

confós. Al nostre grup, encuriosits s‟afegiren alguns membres més de 

l‟expedició, circumstància que representava un abandó massiu de la 

feina. A la Lluna, ja no treballava ningú. És clar, que, potser, era 

millor que treballar tan malament com els de dalt. Vaig notar, no 

obstant, que tant en Charlie com en Pepe, s‟estimaven més tenir 

públic i xalaven per l‟avinentesa de que algú els rigués els acudits, 

que, haig de reconèixer, eren nombrosos.  

  'I, vosaltres, no us traieu la cua aquesta ni per  

descansar?', intervingué en Padilla, que també s‟havia apropat. Mira 

que n‟és, aquest Padilla! Hauria de guardar la boca tancada en més 

ocasions. No ficaria tant la pota. En tot cas, havia aconseguit trencar 

la màgia de aquell magnífic mà a mà que s‟obstinaren a mantenir 

entre el Charlie i el Maqueo. 'Mai no ho hem intentat', li respongué 

na Nopandra sense embuts. 'Déu n'hi do! Doncs heu d’acabar 

baldades.', raonà el Padilla. 'No sé perquè ho veieu res 

d’especial.' Digué na Boronda, una altra sirena. 'És com tot: Una 

qüestió d’acostumar-se’n', va facilitar la resposta en Pepe. I el 

Charlie, per no ser menys, buscà una explicació més convincent 

encara: 'Déu de ser tan complicat tornar-se’l a col·locar que, 

per un parell d’hores, és preferible aguantar-lo una estona 

més.' 'Ja, està clar... però jo no seria capaç de suportar-ho.', en 

aparença quedava convençut. 'Per on caminen les altres amigues 

vostres?, s‟interposà en Pepe. Irrupció a la conversa a partir de la 

qual es produiria un diàleg molt arrabassant: 'Deuen d’estar una 

mica endins, pescant tonyines', 'Té la seva gràcia! Encara serà 
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veritat que estan pescant tonyines!', 'No entenc per què 

t’estranyes tant. Aquí ja no queda molta cosa més per menjar', 

'T’estarà intentant assabentar-te de que s’estan avorrint', 

l‟esclarí en Padilla 'Ah, ja!', admeté el Pepe sense en realitat haver 

comprés res. Al cap i a la fi, només l‟interessava allargar la conversa. 

Ara ho entenc tot o quasi tot, però llavors no vaig captar el veritable 

significat, la intenció que amagaven aquelles paraules.  

  I la conversa continuaria conservant aquell to amable una 

llarga estona, acariciada per un sol complaent, poc molest, que 

iniciava el fins demà, ja hi tornaré. 'No m’ho crec! Encara serà cert 

que sabeu nedar amb aquesta cua?', intentava, amb aquest 

insert, fer-se el graciós, el pobre d‟en Padilla i aquesta intervenció 

una mica més el perd, perquè na Boronda, sense pestanyejar tan s‟hi 

val, es llençà a l‟aigua mentre el convidava: 'Seria mol estrany que 

no sabéssim. Quin obstacle n’ha d’haver? Vine, llença’t amb 

mi!' 'No, jo no acostumo a llençar-me a l’aigua després de 

menjar; es que se’m podria tallar la digestió.', balbucejà en 

Padilla, sense acabar d‟assimilar allò que estava veient. La Nopandra 

s‟havia llençat també a l‟aigua. 'Anem a divertir-nos una estona! 

Veniu amb nosaltres!' 'Fixa’t com neden!', exclamà en Charlie.  

  Des d‟aquell instant, es precipitaren els esdeveniments. 

Una melodia característica substituí la remor de les ones, mentre una 

imprevista broma envaí la platja, alhora que el Charlie, el Padilla i el 

Pepe, amb els rostres trasmudats, embogien el seu comportament i 

entaulaven un diàleg enigmàtic. 'Mira, per allí van! Vine, anem 

rere d’elles. És molt divertit!', proposà l‟operari. 'No                                                                                                    

sé... no em dec allunyar massa de l’equip...' replicà l‟ajudant de 

càmera. 'Tan sols és un moment. A més, és aquí mateix...'. 

'Està bé!', s‟havia convençut en Padilla i és dirigí a mi. 'Vigila’m 

l’equip, per favor. Només serà un instant.' 'Anem!', rematà el 

Charlie. Trets de polleguera, s‟enfilaren a les parets del penya-segat a 

quatre potes. Els vaig cridar i cridar perquè tornessin. El perill 
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s‟evidenciava cada vegada més. En Pepe, amb el caminar tan 

especial, que en realitat era una coixesa mal dissimulada, no havia 

pogut seguir-los. El vaig enxampar i el vaig arrossegar fins l‟arena. 

Allí, subjectant-lo per les solapes, li vaig cridar: 'On anaves, 

desgraciat!! Et volies matar?' De sobte, el calafat realitzà una 

seguit de convulsions, bavejà , mentre es palpava el tall que s‟havia 

produït als llavis i, como si tornés de l‟altre món, xiuxiuejà: 'On 

estic?'  

  Jo desconeixia encara el significat de tot allò que estava 

passant allí, però vaig comprendre que, de no intervenir de seguida, 

el Charlie i el Padilla tindrien algun contratemps, potser irreparable. 

Em vaig abalançar sobre la barqueta que usaven els operaris per 

pintar l‟exterior del veler i, a cop frenètic de rem, vaig sortir rere dels 

dos companys. Bernhard, que, engrescat a la seva feina, no havia 

participat a l‟incident, reaccionà a l‟acte, es llençà a l‟aigua i, abans 

de que jo aconseguís certa eficàcia en l‟avanç del bot, m‟havia 

atrapat. Fernando, sense fer cas dels seus mals, ens va seguir i, 

encara no sé com, també va pujar a la barca. 'Charlie!! Padilla!!', 

vaig cridar. Torneu aquí, abans de que us despenyeu!' Era inútil. 

No hi ha pitjor sord que qui no vol sentir, i aquells homes m‟havien 

de sentir amb certitud, donat que les seves veus s‟escoltaven amb 

nitidesa. 'Per aquí, vine! Mira-les!', 'Ja vaig, ja vaig!' L‟absència 

del rumor de la mar i que en el seu lloc es percebés aquella insòlita 

musiqueta, em desassossegava i em portava a pressentir un perill 

imminent i encara pitjor que el de despenyar-se. 'Aquí estan! 

Pensàveu escapar-vos? Ara veureu!', 'Atenció, Charlie!!', 

s‟escoltà i, a continuació, se sentí un terrible alarit. 'Charlie! 

Aguanta Charlie, que ara venim!', se‟m va escapar entre dents, 

sense la més mínima convicció de que em pogués escoltar. 'No et 

preocupis, xicot, arribarem a temps', intentà tranquil·litzar-me 

Bernhard, qui, molt més expert que jo, maniobrava amb precisió fent 

avançar a bon ritme el bot. 'Charlie!!!', vaig clamar. L‟esquerdada 
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veu esborrà, per un instant, l‟aclaparadora música. 'Aquí, si us 

plau!', per fi vaig localitzar en Padilla, suspès a l‟escarpada paret, 

subjectat amb les mans a les roques. A l‟aigua, algú xipollejava amb 

excitació. 'Socors, ajuda!!'  

  De què m‟hagués valgut la intenció de sortir a rescatar-

los, si no s‟haguessin prestat a ajudar-me Fernando i Bernhard? En 

un obrir i tancar d‟ulls, vàrem atrapar en Charlie i el vàrem hissar a 

bord, maniobràvem cap el penya-segat i viràrem la barca fins a 

situar-nos de costat, sota els peus d‟en Padilla. „Si us plau, amb 

molta cura, que no sé nedar!' Tot va ser dir-ho, mentre 

l‟aferràvem i relliscar-nos-en de les mans, anant a parar a l‟aigua, 

però el Fernando havia tingut la traça d‟agafar-lo pels elàstics de la 

granota. La barca escorà bruscament. 'Vinga, vinga, que ja el tinc 

agafat', exclamà. L‟habilitat i l‟energia d‟aquell home tan sols eren 

comparables a l‟enteresa. Vaig veure com intentava de nou 

dissimular el dolor. Aclucà les parpelles cercant les forces per resistir. 

Vaig restar indecís per un instant. 'Vinga, vinga!', m‟apressà. En 

dipositar el Padilla estès sobre coberta, Fernando es deixà caure 

també sobre les taules, boca amunt, llançant un esbufec i buscant el 

consol de la millor posició a l‟abast dintre d‟aquella incòmoda 

barqueta.  

  De tornada a la platja, només remàvem Bernat i jo. La 

musiqueta havia cessat i el murmuri de la mar es mostrava cada 

vegada més intens; més natural. Tot el que podia sentir des de la 

meva incipient sordesa. Tocàvem la platja vençuts per l‟extenuació. 

La resta d‟operaris i tècnics s‟apressaren a atendre‟ns, aplegant els 

ferits i ajaçant-los sobre l‟arena. Saltàrem Bernhard i jo de la barca i 

ens deixàrem caure a descansar sobre la sorra humida, mentre els 

companys atenien els malparats Charlie, Padilla i Fernando. Vaig 

aspirar profundament l‟aire salobre del Mediterrani, uns moments 

abans, tan amenaçador.  
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  'Ai, per poc no em mato!', es lamentava en Padilla. 

'Estigues tranquil! Ja ha passat tot!', algú intentava assossegar-

lo. Bernhard s‟incorporà, encallà la barca a l‟arena i, gargamellejant 

como el meu pare, va prendre el camí vell per tornar al campament. 

Jo vaig preferir quedar-me allí, sobre l‟arena; estava content de la 

meva actitud, del comportament i de la valentia d‟en Bernhard o 

Bernat, com ho vulguin dir, i de l‟abnegació d‟en Fernando. Em va 

sobrevenir la reflexió sobre l‟avinentesa de que en molt poques 

ocasions se‟ns presentaven, ficats a la rutina diària, allà a Madrid o a 

Barcelona, per contemplar aquestes virtuts del gènere humà. S‟ho 

vaig agrair, des del més íntim de la meva ànima, a l‟Emili ja que, 

gracies a que ell m‟havia embarcat en aquesta odissea, he pogut ser 

un espectador privilegiat de les seves conductes. L‟agraí l‟oportunitat 

d‟haver conegut en Bernhard i en Fernando.  

  Ho estava agraint, quan una veu estrident com poques 

aconseguí arrabassar-me la pau mentre, a la vegada, les meves 

reflexions se n‟anaven en orris. 'Però, com! Què és això!' Hellen, la 

script, vociferava al final del camí nou, sobre una roca i amb els 

braços en nanses. 'Això no pot continuar d’aquesta manera! No 

acabarem mai!' Recorregué, amb grans mostres d‟enuig, l‟últim 

tram del camí, en dues gambades. Havia en aquella dona un cert aire 

de grotesc que suavitzava en part l‟aspecte desagradable del seu 

caràcter. Li guardava respecte, però no tant, la veritat sigui dita. 

'Serà possible! Si esteu tots mullats! Us heu permès donar-vos 

un bany, amb el treball que tenim? I vostè, Fernando, també? 

Doncs, si es troba en condicions per banyar-se’n, també serà 

capaç de treballar! Això espero! Així que, pugi a veure el 

practicant i demani-li l’alta, i a partir d’avui mateix, 

s’incorpora al treball!'  'És que...', vaig intentar explicar-me. 'És 

que, és que!! No em vinguis amb romanços i mou-te, que 

encara arribaràs a misses dites' Aquesta era una de les frases 

predilectes de l‟Hellen: "que encara arribaràs a misses dites"; 
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l‟altra, "el temps és or", també l‟engegava en qualsevol lloc i per 

qualsevol motiu. 'Però...', vaig tractar de forçar una intervenció. 'No 

hi ha peròs que valguin!! A treballar!!!' No hi havia cap 

possibilitat de reclamar, així que em vaig resignar. Em vaig espolsar 

l‟arena que se m‟havia adherit a la roba humida i, a l‟aixecar la 

mirada, vaig comprovar que les sirenes estaven de nou sobre les 

roques, com si res no hagués ocorregut. La brisa de la mar 

refrescava. Sentí como s‟estremia fins l‟última cèl·lula del cos.  

 

R. Suspina 
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       *9*  

   

 

- Sabeu per quin motiu ens hem reunit? 

Les dues ho saben de sobres. 

No estan sempre reunides, però convocar a través d‟un peculiar 

avís mental, i acudir tot d‟una els resulta molt fàcil. No totes tenen 

les atribucions però, les que les tenen, posseeixen la potestat 

d‟organitzar la crida amb celeritat mentre que les convocades tenen 

l‟obligació d‟assistir-hi i la capacitat per arribar amb promptitud. 

Sense excusa ni demora. 

Cas d‟haver-nos estat concedida la prerrogativa de ponderar, 

des d‟un punt de vista humà, l‟enuig que li sobrevingué a la Inflèxias 

després d‟assabentar-se de l‟episodi protagonitzat a la platja per la 

Boronda i la Nopandra, patits els efectes pel Charlie i el Padilla i, per 

un pèl, no pel Pepe, qui sigui admetria la conclusió de que aquella 

sirena hauria d‟estar enfadada en grau superlatiu, i que, en termes 

humans, les conseqüències haurien de ser previsiblement 

aterradores. Des d‟aquesta perspectiva humana, el símptoma més 

apreciable era l‟actitud de submissió i de pànic de les dues sirenes 

que serien apercebudes, però cap altre detall, a excepció d‟una 

tremolor quasi imperceptible a les parpelles inferiors i una lleu 

inflamació dels ulls, ara potser encara més negres i inexpressius, de 

l‟autoritària sirena, mostraria el veritable nivell d‟ira que albergava al 

cor. Na Inflèxias llençava la mirada a l‟horitzó, com si la conversa no 

anés amb ella; una mà reposava al ventre i l‟altra acaronava la 

capritxosa superfície de la roca; contrariada però amb certa 

resignació. La inabastable intuïció d‟aquell ésser dictava que el procés 

no havia fet més que començar i que ella era l‟esclava de la 

premonició. 
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Si fos audible la discussió, l‟ésser humà que haguessin permès 

estar present hagués tingut el privilegi d‟assabentar-se de les 

passions que agitaven les accions i les actituds d‟aquelles criatures. 

- Han estat ells... 

- Ens han provocat amb un joc d’aproximacions 

insuperable i que mai haguéssim previst... 

Na Inflèxias era incapaç d‟acceptar excuses. Recolzà l‟espinada; 

notava com els ulls se li enrogien d‟ira. No s‟hauria de concedir cap 

mostra de debilitat. Retorçà els braços observant-se les mans. 

Ho sabien... Sabien que no valdran els intents de justificació; 

que, en el regne de les nimfes aquàtiques, qui la fa la paga.L‟esperit 

de commiseració no està mai present. Ho sabien i han comés l‟error 

d‟oblidar-se‟n, d‟adoptar el camí dels pretextos i de les disculpes, 

reaccions guiades pel terror més immediat. Per sort, només havia 

estat un petit rampell, una relliscada, callen i s‟agrupen més si cap; 

de sobte, na Inflèxias es mostra com si tornés al seu pavelló, a la 

protecció de l‟aparent indiferència, sota una interpretació dels fets, i 

la determinació d‟aplicar un just escarment. Neutral i lluny de tota 

emoció... Han fallat!, i això potser les reportarà repercussions 

funestes. Són conscients que estan en mans d‟Inflèxias i del destí 

més incert.  

- No confiaré mai més en vosaltres! - i tan implacable 

indicació, la de sentir-se recelada per la comunitat, sol 

provocar una sensació terrible a l‟anima d‟aquests éssers 

extraordinaris- Us ho havia advertit: no els hem de 

tastar fins a assegurar-nos-en. 

La Inflèxias llençava les seves sentències com si res. Algú que 

no la conegués, i que no conegués a fons els costums del llinatge, 

mai hagués detectat el grau d‟enuig d‟aquell cor contrariat i 

l‟amenaça que les seves paraules contenien envers les dues 

germanes d‟estirp que restaven atemorides davant seu, balancejant 

el cos sobre els genolls clavats a terra. Na Inflèxias mirava cap a un 
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altre cantó, sense concedir-li importància als fets jutjats ni a les 

previsibles conseqüències, mentre Nopandra i Boronda, amb els ulls 

injectats de sang, esbufegaven com si l‟exhalació forçada les protegís 

de la previsible escomesa.     

- Creia que havia parlat clar... 

- Ha estat provocat per una situació fora de control... 

- Espontània i inesperada. Impossible de preveure...  

- L’actitud irreflexiva dels homes, sobretot d’un d’ells, 

ens ha arrossegat. 

- S’han prestat al joc, i no ens han oposat cap obstacle; 

al contrari, ens han estimulat, mostrant-nos un 

indiscutible interès per la nostra cerimònia, i ens hem 

vist abocades a una situació imprevisible; s’han 

abandonat a les nostres mans. 

- Us ho havia previngut... -Na Inflèxias entenia les 

companyes implicades a l‟afer, però també recordava la seva 

responsabilitat. En efecte, el procés tot just començava i, 

per poc que errés les decisions, se li escaparia de les mans. 

- I com podríem haver-nos resistit nosaltres, quan 

s’havien ofert tan ingènuament, sense objeccions de 

cap mena, en cos i ànima, sense recances?  

L‟instint... i la víctima innocent. Na Inflèxias lluí per primer cop 

els signes de la indignació al rostre; però de seguida li tornà a 

dibuixar-se la serenor a la cara. Al cap i a la fi, el procés s‟acompliria, 

era inevitable. A la vista de qualsevol ànima mortal, l‟incident no 

revestiria cap transcendència, no havia aflorat un sol indici que 

transcendís la violència soterrada, i tal apreciació seria explicable per 

a l‟incomprensible esperit humà, fins i tot, la situació podria ser 

percebuda com a ridícula, irrellevant, perquè és un error molt 

freqüent d‟aquests éssers, que no senten por quan l‟haurien de 

sentir, arriscant-se amb el procedir més inconseqüent que es pugui 

concebre, i la senten quan no l‟han de sentir, i es retreuen i reculen 
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amb una actitud inversemblant i inesperada. Indigna. Espantats per 

no-res. 

- Però, heu endegat el cant... -La indicació era rotunda. 

L‟acte de cantar, tot i que representava un privilegi natural 

d‟elles, constituïa també una servitud, un pas decisiu, un 

compromís que les obligava a administrar amb molta 

prudència una herència tan preuada.- ...i no era l’ocasió, i, 

a més a més, heu trencat un acord... 

Té la capacitat d‟espedaçar-les a mossegades, en un instant i 

allà mateix, i serviria d‟exemple, per desobedients, però quin 

exemple i per a què, si potser el procés de desmantellament del clan 

era ja imparable. Tard o d‟hora començaria a visualitzar-se; tard o 

d‟hora s‟haurà consumat.    

Era comprensible que ambdues haguessin sucumbit a la 

temptació. Tot conduïa l‟excepcional ment a pensar que, en qualsevol  

racó del temps, es produiria el cop inesperat del destí que haurà de 

provocar una situació ara impensable, i anunciarà la desaparició, o 

sense anuncis, o sense res, el destí decretarà la desaparició de 

l‟espècie, la coincidència amb la pedra que hauran d‟ensopegar; la 

que patí na Partenopea, ara sepultada al fons de la mar junt amb les 

seves germanes, perquè un agosarat Ulisses, ignorant de les 

conseqüències, es constituí en l‟eina precisa per enfonsar-les...   Na 

Inflèxies es preguntava per què no témer el pitjor desenllaç per a la 

història de l‟illa i de les sirenes que l‟habiten. En definitiva, en una 

etapa o una altra de la vida, toparem amb la pedra on haurem 

d‟ensopegar. 

- He vist dones...  

Es produí la impressió de que la sirena desvariejava. A què 

venia una desviació del greu assumpte que les havia obligat a 

comparèixer davant d‟ella? Amb l‟extravagant sortida de to, estava 

aconseguint desconcertar les amonestades. A què venia la 
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incoherència?  O li havien sobrepassat els esdeveniments o es 

tractava d‟una estratagema més d‟aquella ment privilegiada amb 

l‟objectiu que es confiessin les dues, i rebessin indefenses la 

fulminant envestida que els estava preparant. Tampoc hauria 

d‟entendre ningú res en una circumstància com la contemplada, 

perquè tot el diàleg s‟efectuava utilitzant el llenguatge més primitiu 

de l‟estirp i alhora més universal, desconegut per bona part dels 

homes: la telepatia. Facultat pròpia de les sirenes i dels seus cants, 

gràcies a la qual penetren amb tanta facilitat a l‟ànima de les víctimes 

i absorbeixen els seus anhels provocant-les una ànsia ineludible i 

conduint-les de forma irrevocable als seus dominis; i, més enllà, 

compartint amb les víctimes els sentiments i les idees més íntims. 

Dones? Què té a veure amb el motiu principal i únic del conclave, la 

transgressió d‟un acord, d‟una recomanació, més aviat una ordre 

irrevocable de na Inflèxias? Quines dones? En tot cas, aprofitar 

l‟avinentesa i desviar el tema podria servir per concedir-ne temps a 

les sirenes i llençar sorra sobre l‟assumpte principal, arraconar-lo i 

oblidar. Oblidar... Difícil, però s‟havia d‟apostar per aquesta 

temptativa. 

- Dones?..., balbucejà na Nopandra. Na Boronda només 

encertà a grunyir; en tot cas, recolzava la iniciativa de la 

germana. 

- He vist dones entre el grup d’homes que ens ha 

envaït. 

No calia parlar gaire. Tot i l‟estranya situació que s‟estava 

produït a l‟inserir un tema tan fútil en aparença enmig de l‟acte de 

reprovació, i que encara haurien d‟esperar la repercussió a la malifeta 

de la platja, s‟havia de reconèixer que el de les dones, si fos real, es 

podria convertir en una assumpte d‟importància i, amb una mica de 

sort, passar a primer plànol.  

- Dones?..., Insistí na Nopandra. Na Boronda restava 

observant la peripècia de la seva germana. 
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- Poques, però n’he vist unes quantes... 

Eren poques, en efecte. L‟Hellen, la script, i la Margot, la 

maquilladora, i, a tot estirar, quatre figurants que s‟embarcaren per 

representar taverneres en una de les seqüències del rodatge, o, en 

una altra, de dames del segle XVIII. No era estrany que preocupessin 

la Inflèxias. Les sirenes, fins la data que estaven vivint, sempre 

havien menjat homes, perquè les dotacions dels vaixells solien estar 

compostes només per mascles. 

- Les dones són indigestes i, potser, tòxiques.   

Na Inflèxias es referia a un episodi, en tot cas apòcrif, en el que 

una avantpassada, na Leucòsia, en un naufragi es trobà amb una 

dona. L‟intent de cruspir-se-la li va provocar tan males conseqüències 

que, a l„inconscient col·lectiu de les sirenes, va quedar segellat per 

sempre el caràcter nociu de la dona, malgrat la possible inexactitud 

del relat, i que no se sap ben bé quines van ser les conseqüències, ni 

si van ser tan dolentes com per engendrar una prevenció sempiterna. 

No obstant, a la Nopandra i la Boronda, una superstició així els 

venia que ni pintada per distreure i desviar, encara que, coneixent la 

Inflèxias, sabien que era una pretensió ben inútil. Es distrauria, 

desviaria, i tanmateix, oblidaria  tot el que ella es volgués distreure, 

desviar i oblidar. Ni més ni menys... S‟havia de considerar que encara 

representava una amenaça ineludible. Però tampoc disposaven d‟una 

sortida més a l‟abast... 

- Les dones..., insistí na Nopandra escanyant les paraules, 

forçant el cos encongit, tot tement encara l‟escomesa de 

l‟altra. Propiciava -i la Boronda ja ho havia entès així- el 

desviament de la conversa, l‟oblit de la transgressió. Que la 

Inflèxias postergués i aconseguís asserenar-se‟n. 

- Sí, dones, i vull que ho tingueu present: les dones no 

es poden menjar. Ni parlar-ne! Vista la vostra 

actuació, no estic segura que no desoïu de nou les 

meves recomanacions i ens provoqueu una desgràcia 
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irreparable. Vull la vostra promesa més solemne de 

que ni les tastareu. 

- Sí, sí, és clar que sí, ho prometem... Oi que sí, 

Boronda?, na Nopandra va entendre que aquella exigència 

li obria una oportunitat per sortir d‟un embolic tan 

desagradable. Aixecà una mica el cos, però sense gosar 

alçar-se del tot, mantenint la lleugera convulsió que la por li 

proporcionava. 

- Sí, sí, jo també ho prometo pel més sagrat de la meva 

estirp... 

No esperava na Inflèxias mostrar-se conciliadora, però no va 

gesticular ni va interposar res en contra, ni va evitar tampoc l‟efecte 

que estava promovent la inserció d‟aquell tema tan nou com 

inesperat a la reprimenda, malgrat no li agradés massa que 

s‟interpretés de cap de les maneres que s‟havia oblidat de la greu 

transgressió que les havia portat a l‟enfrontament. Es guardava la 

necessària c per a més endavant. No se n‟oblidaria... 

- Les dones són indigestes i, previsiblement, tòxiques.  

Ho enteneu? 

- Sí, ho entenem... 

Les sirenes, advertint l‟ànim més condescendent de l‟altra 

sirena, s‟asserenaren dreçant els cossos del tot, sense sobrepassar la 

indicació de la reverència deguda a na Inflèxias, i, arrossegant la 

respiració i redirigint-la al to més normal possible, miolaren una 

estona per tonificar-se i desprendre‟s de les tensions. Miolaren 

agitant els temors que fins aquí havien patit. 
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     *10*   

21/07/1949 (tarda) 

Escrit el 23/07/1949 (tarda) 

   

  No veia l‟Emili des de l‟aterratge, i d‟això ja faria uns 

quants dies en el moment en que vaig tornar a la pista per assistir a 

l‟arribada d‟una nova expedició; tan ocupat hauria d‟estar per les 

tasques de direcció, que no disposava de temps per dedicar-lo a 

fomentar la camaraderia. Per altra banda, jo sempre acabava la 

jornada de treball tan apallissat que no em restaven ganes de 

qualsevol maniobra que fos distinta a la de ficar-me a la llitera, i no 

pensar en cap altre assumpte. Resultava fàcil de comprendre‟m 

perquè l‟experiència que havia acceptat viure i que, en principi, es 

presentava com una ocasió única per enfortir la nostra amistat, en 

realitat havia contribuït a distanciar-nos, fins el punt de que 

començava a sentir-me relegat a un segon terme dins les 

preferències de la persona que havia jutjat un amic. La veritat és que 

jo he admès que, en aquesta tessitura, dintre de tot el maremàgnum 

de persones i feines, és molt difícil que em pugui atendre com jo 

esperava. S‟ha d‟entendre que, ficats en farina com estàvem, la 

situació s‟havia complicat, i que l‟Emili devia de ser arrossegat per 

una infinitat de compromisos. Però em feria els sentiments perquè, 

dins l‟experiència que estem enfrontant, res s‟assembla al panorama 

que em va pintar als discursos previs a l‟aventura; és clar que res 

resulta com havia de resultar: ni el treball, ni l‟ofici, ni les 

oportunitats d‟aprenentatge o de progrés professional. Ni la 

companyonia, tot i que, en alguns casos, pocs però importants durant 

la vivència dels esdeveniments que m‟han lligat a aquesta illa, han 

assolit el grau d‟excel·lència. Res ni ningú m‟havia avisat de la 

decepció, ni jo hagués estat preparat. S‟ha de viure. Res s‟està 
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arrenglerant a la vida que bull al campament de la manera com m‟ho 

havien pintat... i, ho haig de reconèixer, com m‟ho vaig pintar jo.   

  En algun sentit, compadia aquell home. No deu de ser 

gens fàcil la seva missió. Cap missió dins del cinema ho es, però 

algunes, si més no, són més vistoses; en ocasions, rutilants. Per 

posar un exemple, la d‟actor; sobretot la de primer actor, com 

Rinaldo. Què presumit és i què fantasma! L‟acudit de llançar-se en 

paracaigudes sobre el campament podria recollir-se en una antologia 

sobre estratagemes ordides per cridar l‟atenció al llarg de la història 

de la humanitat. Una excentricitat que va executar tot just durant 

l‟arribada d‟avui, la de l‟últim viatge que havia d‟efectuar "El Gorrión" 

amb l‟objectiu de completar la dotació de persones i equipatge 

necessaris per iniciar les tasques de filmació. Després d‟aquest 

viatge, el vell Fokker hauria de restar immòbil, a la capçalera de la 

pista d‟aterratge, així com nosaltres ens veuríem obligats a viure 

incomunicats a Misotokos fins que conclogués el rodatge de la 

pel·lícula. D‟aquest extrem sí que estàvem previnguts, i tàcitament 

ho havien acceptat. 

  Com un punyal, se‟m va clavar un nus a la gola. Què 

estarien imaginant en aquell moment els meus pares? I els germans? 

Se‟n recordarien de mi? L‟avió realitzà unes quantes piruetes més, de 

les que servirien d‟aparador a l‟envanit pilot i, acte seguit, 

aparegueren a l‟aire dues motes de cotó. Tots els presents rompérem 

en aplaudiments. Un dels paracaigudes devia de sostenir en Rinaldo, 

mentre que penjat de l‟altre devia descendir el fotògraf personal per 

il·lustrar un reportatge sobre l‟actor. S‟havia previst que les fotos d‟en 

Rinaldo, davallant en paracaigudes sobre Misotokos, circulessin per 

tot arreu del món. Era una bona idea publicitària. Jo no tinc res en 

contra. En definitiva, visc indirectament d‟aquesta publicitat, però 

que, després, a l‟aterrar l‟aparell, sortís en Rinaldo, barrejat entre 

passatgers i tripulants, camuflat d‟assistent, la veritat, no deixa de 

causar un desengany. Més tard, vaig aconseguir comprovar que qui 
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s‟havia llençat en el seu lloc era en Martos de Lamo, un conegut 

especialista. Aquestes murrieries em fan molta ràbia, perquè, a més a 

més, representaren amb tanta incompetència la comèdia, que tot el 

campament s‟assabentà de la treta. El fotògraf sí s‟havia llençat de 

debò. No sé com tenen la barra de pretendre que després en Rinaldo 

aparegui a les revistes com l‟heroi de la proesa. 

  Des de l‟arribada del primer actor, la vida a l‟entorn del 

campament es veié immersa en un remolí d‟afanys. 'El temps és or', 

repetia, com era habitual en ella, l‟Hellen, recolzada sobre una 

tauleta, on repassava els apunts i complimentava un formulari, per 

triplicat, a través del qual llançava una veritable cascada d‟ordres i 

procedia a escrupoloses comprovacions. 'I tu què mires? No tens 

res més a fer?' I semblava tan absorta en el seu treball... 'És que 

jo...', em vaig voler disculpar. 'És que jo, és que jo! Vegem si et 

mous, tros d’espantall!' Si havia res que aconseguís fer-me perdre 

els nervis, era sentir, dintre del grau de sordesa que pateixo, com 

pronunciava aquella paraula, „espantall‟, la seva paraula preferida. 

Després, tan sols faltaria la seva frase preferida. Sempre em deia 

espantall i de tant en tant aconseguia atabalar-me amb 'El temps és 

or!', i, en efecte, ho va deixar anar. Bernhard, que havia estat atent 

a la conversa, s‟apropà a la script i li parlà en alemany. No sé què li 

diria però, pel to de veu i els gestos, no devia de ser res d‟amistós. 

Després, em passà el braç per les espatlles i m‟ordenà amablement: 

'Vine, que em donaràs un cop de mà!' 

  Els treballs estaven ja molt avançats. És impensable la 

velocitat amb la que l‟equip d‟operaris havia estat capaç d‟aixecar un 

decorat d‟unes dimensions i un pes tan considerables. Tot i que no 

era més que un decorat, causava impressió aquell vaixell plantat 

enmig de la petita badia emmurallada en un dels flancs per una paret 

de roques baixes i, a l‟altre cantó, per una elevació menys escarpada 

que la del més al nord de la platja, la que molt sovint utilitzen per 

entretenir-se les noies que jo creia disfressades de sirena.  Aquell 
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veler d‟enormes proporcions havia estat bastit amb molta rapidesa 

però també amb molta cura i precisió; d‟aquest extrem se 

n‟encarregà en Pepe, tot i que una mica a disgust perquè no s‟havia 

fet a la idea encara de que a ell, malgrat ser un magnífic calafat, el 

millor, no l‟havien contractat per construir un vaixell, sinó que havien 

contractat els seus serveis per erigir un vaixell de decorat; això sí, 

quan més aparent millor. En tot cas, ell es mantenia ferm a la idea de 

que havia de muntar-lo com si fos autèntic, però amb l‟estrany 

procediment d‟encastar peces prefabricades. Com un trencaclosques 

gegant. Aquella rutina de l‟encaix de peces no era del seu grat, i 

algunes vegades derivava la seva feina i es dedicava a polir detalls i a 

arreglar estructures per evitar riscos que mai haurien d‟existir, 

perquè aquell embalum no era una nau, era un decorat. Però era 

molt difícil dissuadir-lo de l‟equívoc. Fet i fet, malgrat els 

entreteniments d‟en Pepe, el decorat reposava sobre l‟aigua, llest, 

fixat enmig de la cala. 

  L‟Hellen també es notava contrariada; més encara, 

semblava furiosa. Quasi sempre ho està però, en aquesta ocasió, es 

mostrava especialment indignada. Regirava entre els papers amb 

molta excitació però sense perdre l‟estricte sentit de l‟ordre. 

Murmurava entre dents una estranya lletania, s‟aproximava al vaixell, 

l‟inspeccionava, i tornava a regirar entre els papers. 'No és possible! 

No pot ser que això m’hagi passat a mi!' Donà un cop de puny 

contra la superfície de la taula i es dirigí als operaris, que, ignorants 

de la que se‟ls venia a sobre, es dedicaven a perfilar els últims retocs 

d‟aquell decorat immens. 'Encara tindrem un problema.' 'Quin 

problema?, oposà en Charlie. En Charlie no era el mateix des de 

l‟incident amb les sirenes. 'Durant la presa anterior, el vaixell 

estava al revés.' 'I a nosaltres què ens ve a dir!' -li va respondre 

el Pepe bastant malhumorat - 'Què vol dir quan diu que està al 

revés! Un vaixell sempre té una proa i una popa. Què més 

se’ns dóna cap a on miri!' L‟Hellen estava a punt de sortir-se‟n de 
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polleguera. 'Però darrere està la referència que proporciona la 

paret de la cala i, després, durant la projecció de la pel·lícula, 

ens produirà la impressió de que el vaixell se’n va i torna.', 

proferí contenint-se l‟explosió de nervis. En Pepe va desenrotllar una 

làmina de paper. 'Miri, a mi no m’emboliqui. Nosaltres hem 

col·locat el vaixell així, com es veu a l’esquema de muntatge.' 

La script replicà: 'Ja, Ja, però en aquest dibuix no figura la 

costa. Hauran de girar el vaixell!!', sentencià. 'Donar-li la volta 

al vaixell?'. 

  Quina turmenta s‟aveïnava. Com que, en definitiva, jo 

sempre acabava rebent, em vaig retirar rere d‟unes roques, sense 

notar la presència de les sirenes que, ocultes en una concavitat 

enfront dels esculls, espiaven l‟atrafegat grup d‟humans. Que la nau 

hagués estat construïda orientada a l‟inrevés, ja era una transgressió 

important, difícil de redreçar a partir del bon ofici del Director de la 

pel·lícula i dels tècnics que l‟auxiliaven. Transgrediria la llei dels cent 

vuitanta graus, provocant-se una incoherència en el racord que algú 

interpretaria com a error de script; es a dir, com una equivocació 

seva! I això era del tot inadmissible! Potser es podria dissimular en 

funció d‟aquest bon ofici dels tècnics, però més difícil, o quasi 

impossible, resultava de contrarestar la posició de la imatge del fons, 

les parets de la platja que es situaven al darrere. Sens dubte, 

provocaria que, durant la projecció i produint un greu contrasentit, 

semblés que el vaixell aparegués en direcció contrària a la del 

fotograma anterior. Un error de script que l‟Hellen no estava 

disposada a que li atribuïssin. Protestaria fins l‟últim instant, i ha 

protestat durant tota l‟etapa de filmació perquè no estava d‟acord 

amb aquella contrarietat, exigint en tot moment la reconstrucció del 

decorat en el lloc i en la direcció adequats. 

  Mentre l‟Hellen, en Pepe i en Charlie, s‟engrescaven en un 

debat interminable, gràcies a la posició del meu amagatall, vaig tenir 

el privilegi de presenciar una conversa molt estranya, en un 
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llenguatge imperceptible però manifest. Resultava molt curiós que, 

malgrat la poca capacitat de l‟oïda, encara tingués la sensació 

d‟entendre les paraules en realitat absents -no hi havia veus per 

estrany que es consideri-, i, la veritat, vaig entendre que aquelles 

figurants vestides de sirena que s‟expressaven en un llenguatge tan 

misteriós com evident, venien a dir el que jo ja sabia de molt abans, 

que l‟Hellen era un personatge indigest i, fins i tot, immenjable. Era 

una circumstància massa palesa, però aquelles dones tenien el mèrit 

d‟haver-se adonat molt ràpidament, i vaig sentir la satisfacció de que, 

amb certa objectivitat, algú em donava la raó sobre un criteri 

personal.  

  De sobte, vaig sentir un gruny terrible proferit per la que 

ara crec que li diuen Inflèxias potser per la seva actitud autoritària. 

Havia subjectat per la cua una companya, que amb un ímpetu 

desconcertant s‟havia abalançat sobre l‟Hellen. La Inflèxias havia 

aconseguit aturar-la a dos dits escassos de la script. Jo també la 

trobava insuportable però no vaig entendre en aquella situació què 

pretenia obtenir, amb un atac tan fulgurant, aquella extra abillada de 

sirena. L‟Hellen es girà d‟immediat. La primera reacció fou la de 

romandre bocabadada. Per un moment, vaig pensar que li 

sobrevindria un desmai. Però no, i ca! Es creuà de braços, i penjant 

de l‟esquena la carpeta d‟apunts, vociferà desconcertada: 'Sirenes?' 

Què fan aquestes noies disfressades de sirena en una 

pel·lícula de pirates?' Les dues sirenes més imponents -ara sé que 

s‟anomenen Inflèxias i Nenúnia, però en aquell instant ho ignorava- 

es miraren confoses. L‟Hellen només encertà a exclamar: 'Bra! 

Sirenes!!!' i s‟assegué en un racó, desesperada, amb el cap clot, 

amagat entre les mans. 

  El decorat, la nau pirata construïda del tot i fixada uns 

metres endins de la vora, a l‟espera de ser ocupada per l‟equip de 

filmació, tècnics, actors principals, figurants i maquinària i material 

que l‟hauran de concedir una vida extraordinària que encara no 
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posseïa, imponent presidia el panorama. L‟escenari estava preparat 

per començar el rodatge de la pel·lícula somiada per l‟Emili; amb el 

vaixell a l‟inrevés, però l‟escenari estava preparat. 

 

 

Ramon Suspina 
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     *11*  

 

 

- Aquesta humana és una dona?, expressà molt 

intrigada na Nenúnia.  

- Sí, la que s’assembla a nosaltres.  

- Quin gust deu tenir?  

- Ni tastar-la!, recordà na Inflèxias, al propi temps que 

intentava reafirmar el nivell d‟autoritat que sobre les altres 

encara mantenia, i afegí: 'Recordeu que aquests homes 

resulten molt sospitosos. No son nàufrags i, a sobre, 

amb ells han portat dones. I aquestes si que són 

indigestes!'  

- Com saps que són indigestes? - Nenúnia no es podia 

comparar a Nopandra, ni molt menys a Boronda, i na 

Inflèsias tenia consciència de la força moral i física d‟aquesta 

sirena; Na Nenùnia consistia en un exemplar magnífic, que, 

de voler, li plantejaria un canvi de lideratge a na Inflèxias, 

tant per la similitud de les proporcions corporals, com pel 

prestigi o per la valentia, ben vist, temeritat. Amb ella 

s‟havia d‟anar amb peus de plom. Per sort, na Nenúnia no 

era massa conscient de les facultats que ostentava, ni tenia 

potser pretensions, o li agradava mantenir-se de moment en 

aquell rang menys compromès; només atenia els impulsos 

més primaris i peremptoris, i no demostrava altres 

aspiracions- Per a tu, tot allò que no hagis provat és 

indigest. Si seguim per aquest camí, ens quedarem en 

dejú. Davant d’una ocasió com aquesta, es tasta. Es 

tasta i ja està!, protestà mentre, sense encomanar-se a 

Déu ni al diable, s‟abalançava des de dalt de l‟escarpada 

paret sobre la desprevinguda Hellen, lliscant el seu cos amb 
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una agilitat impensable entre les roques, per a continuació 

avançar veloçment sobre l‟arena, batent amb força la cua. 

- Quieta!!, cridà na Inflèxias intentant, en va, retenir na 

Nenúnia, qui prosseguiria l‟atac fins a sentir-se detinguda 

dos dits abans d‟arribar a la meta, al mateix instant en que 

l‟Hellen es girava, estranyament sense mostrar-se massa 

amenaçada, reaccionant més aviat per l‟inesperat 

contratemps de trobar-se amb uns personatges tan 

imprevistos, d‟acord a haver-les considerat com a unes 

figurants mal abillades, que per l‟ensurt o per sentir-se 

atemorida davant de la imminent i terrible amenaça que se li 

hagués vingut a sobre, a no ser per l‟habilitat i la força de na 

Inflèxias qui de manera enèrgica subjectava l‟atacant per la 

cua. La script restà bocabadada un cert lapse de temps, 

abans de proferir, tan sorpresa com desconsolada:  

- Sirenes?' Què fan aquestes noies disfressades de 

sirena en una pel·lícula de pirates?, i rugí: Bra! 

Sirenes!!!, mentre buscava un racó on mantenir-se aïllada 

un temps per pair totes les contrarietats i sorpreses que 

havia patit en el decurs de la jornada.     

A pocs passos d‟aquesta escena, en Ramon, l‟assistent, que 

s‟havia amagat dintre d‟una esquerda de la paret, havia observat tota 

la cadena d‟esdeveniments que desfilaren davant seu durant la reunió 

de sirenes, molt atent i potser espantat per la temible agitació de na 

Nenúnia. D‟haver estat descobert, no haguessin dubtat en 

proporcionar-li un escarment. Ell ho devia d‟intuir, perquè s‟esforçava 

en aconseguir la immobilitat més absoluta, contenint al màxim la 

respiració, sense comprendre que per aquelles criatures no resultava 

prou defensa el fet d‟amagar-se. De no haver estat tan preocupades 

per l‟intens debat, ni distretes per la contundent acció de na Nenúnia, 

l‟haguessin descobert i haguessin fixat en aquell espieta un objectiu 
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escaient als impulsos que havien estat reprimint entre discussió i 

discussió les famolenques criatures, alhora tan poderoses. 

A quina conclusió hauria arribat aquell cadell humà amb 

pretensions d‟espia, cas d‟haver entès res del debat que havia tingut 

lloc davant seu, a mitja altura del penyal? Va entendre res, o 

simplement es va sumir enmig de la inquietud més incontrolable 

enfront d‟uns éssers tan esparveradors, només per l‟impacte de les 

exagerades gesticulacions, les violentes actituds, o els desagradables 

tons de veu i els crits? 
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*12* 

23/07/1949  

 

  Aquest vespre, a penes concloses les sessions de rodatge, 

he decidit emprendre la tasca d‟escriure les meves impressions sobre 

els excepcionals episodis que estem vivint des de l‟aparició 

d‟aquestes criatures tan esplendents com enigmàtiques, perquè estic 

del tot convençut de que estem amenaçats per un perill ineludible, i 

que el perill prové de la seva presència. Allò que ha ocorregut durant 

la filmació de l‟escena anomenada „La cançó del capità pirata‟, em 

porta a recelar sobre quin haurà de ser el nostre destí en aquesta illa. 

Abans de que sigui massa tard, i de que desaparegui qualsevol vestigi 

de vida entre nosaltres, pretenc deixar un testimoni de la història tan 

boja que ens ha tocat viure. Amb tal objectiu, sobre el paper que tinc 

a la mà, la part de darrere dels formularis d‟aprovisionament de 

material -Al cap i a la fi, quins materials i quins aprovisionaments ens 

seran necessaris, tancats en un tros de terra encerclat de mar- he 

pensat escriure el relat, una crònica que expliqui tot allò que 

succeeixi en aquesta illa, mentre estem rodant la pel·lícula de pirates 

que ens hem proposat filmar, i, previ a que la amenaça que 

pressento ens aboqui a una desagradable extinció, enviar-ho al món 

amb l‟ànim de constituir-se en una advertència. Qui sigui el lector, 

pot considerar que soc un timorat però, llegint la història que relato a 

continuació -si és que tinc la sort de que algú reculli el missatge 

escrit per triplicat, i cada còpia entaforada en una de les tres 

ampolles que llençaré  la mar-, és molt probable que canviï d‟opinió.  

  És d‟allò més estrany que en el campament ningú doni 

mostres de recordar l‟incident del penya-segat. En Charlie i el Pepe 

eludeixen qualsevol comentari sobre aquella peripècia, com si no 

haguessin descobert novetat alguna, desviant la conversa a la més 

lleu insinuació sobre el tema, i aquesta tendència tan clarament 

forçada m‟obliga a desconfiar encara més. 
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  Havien emprat molta estona discutint na Hellen i en 

Bernat, sobre la presència de les sirenes i sobre l‟orientació del 

vaixell, de vegades, en alemany, de vegades, en castellà, quan va 

irrompre l‟Hernández Caso, l‟Ajudant de Direcció. 'Què passa aquí?' 

'Llença una ullada al teu voltant i ho comprendràs', encadenà 

l‟Hellen, com si fos un fals entreteniment. L‟Hernàndez Caso va 

recórrer amb atenció la mirada per l‟escenari i, traslluint certa 

escassesa de perspicàcia, balbucejà: 'No sé... si no t’expliques 

millor...' 'Observa el vaixell' 'Ja l’he mirat' 'No notes res de 

diferent?' ' A mi em sembla el mateix' 'En quin sentit es dirigia 

durant la presa anterior?' 'Diantre, és veritat! Està al revés!' 'Si 

no fos per mi', remugà l‟Hellen. 'Per això esteu les scripts: per 

fixar-vos en aquests detalls.' 'Però a aquesta enormitat no se 

li pot dir detall. És una mola i, ara, no hi ha qui la mogui.' 'I, 

per suposat, no seré jo qui ho faci.', intervingué en Pepe el 

calafat. 'Doncs algú ho haurà de fer! Per força!' 'Doncs caldrà 

anar a buscar voluntaris al Congo, perquè no serà mogut amb 

les meves mans!' Per un instant, en Charlie havia semblat sortir de 

la contemplació de la seva obra d‟art. 'A mi m’importa ben poc qui 

ho hagi de girar, però el vaixell no pot continuar així!'  

  'Està bé, està bé! No és l’hora de embrancar-se en 

disputes inútils! D’un moment a l’altre, ha d’arribar el Director 

i no seria desitjable que ens trobés en aquesta situació. No 

tenim temps per a res, i menys per a controvèrsies! Així que, 

si us plau, arreglarem tot allò que sigui possible; allò que no, 

haurà de quedar per a millor ocasió.' L‟Ernest Hernàndez Caso és 

un home eminentment pràctic. Enmig de las extravagàncies de 

l‟Emili, sempre apareix amb la solució més factible, sense pestanyejar 

i sense massa escarafalls i, a més, posseeix la virtut de la rapidesa, 

de la iniciativa, de la diligència a la comprensió i a la resolució dels 

problemes amb tanta freqüència plantejats al sí del nostre equip de 

rodatge. En aquest incident, Hernàndez Caso ha obrat amb l‟eficàcia 
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esperada en ell, oferint la solució més fàcil i prompta: no fer res, 

conformar-se. 

  Tots els presents l‟havien acceptat però l‟Hellen no estava 

disposada a considerar-se vençuda. 'Com si aquest fora l’únic 

problema gros que tenim!' 'I, ara quina mosca t’ha picat?', 

bromejà l‟Hernàndez Caso. 'Mira això!', l‟Hellen li assenyalava les 

sirenes. 'Sirenes?', xiuxiuejà l‟Hernàndez Caso. 'Com és possible?' 

'Sirenes en una pel·lícula de pirates!', li cantussejà amb sarcasme 

la script.  'Qui les ha vestit de sirena?' 'És que...' , vaig intervenir 

tímidament, amb la intenció d‟exposar algunes de les meves 

deduccions sobre la presència de les enigmàtiques criatures. 'És que, 

és que! Tu, altre cop?', s‟interposà l‟Hellen. 'Com se t’ha acudit?' 

Com hauria d‟haver previst, encara acabaria carregant-me jo les 

culpes d‟aquell disbarat. „Això només pot ser feina d’un llepafils 

com tu!'  

  Estava a punt de replicar, ho prometo, però entre el grup 

de sirenes, rere de la Boronda, la més destra en qüestions de pesca, 

treia el cap na Tantàlia. Era la primera vegada que la veia o, potser, 

la primera vegada que reparava en ella, malgrat que, de haver-la vist 

abans, no crec que m‟hagués passat desapercebuda. Per uns 

instants, he perdut l‟oremus; la meva atenció no s‟ha apartat 

d‟aquella agraciada criatura. Mira que arribo a ser babau! Perdre de 

vista el món tenint la script a l‟aguait és un error imperdonable. 'Com 

se t’ha acudit? T’estic preguntant!' L‟Hellen ha aconseguit que 

caigués amb brusquedat d‟aquell núvol. He notat un petit aldarull 

entre les sirenes, perquè s‟haurien d‟haver fet càrrec de la impressió 

que m‟havia produït na Tantàlia.  

  L‟Hellen ha seguit discutint amb l‟Hernàndez Caso, amb 

els operaris, amb en Bernat, amb els tècnics... 'Fet i fet!', 

intervingué l‟Ernest Hernàndez Caso, 'Les podem amagar. Al cap i 

a la fi, què pot ocórrer?  Si el director les descobreix, 

explicant-li que ha estat una prova per a una maqueta...' 'Tu 
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ho enllesteixes tot massa ràpid... Però després els 

inconvenients em ragen a mi!', es lamentà l‟Hellen. 'Això és.... 

això és... un...!', no li sortia la paraula adequada i, com no, escullí: 

'Un espantall!!' Ella sí que és un espantall. En aquell moment, na 

Nopandra ha sorgit d‟entre les roques i ha vingut a reunir-se amb les 

altres sirenes. 'Què passa?' 'Calla, ja t’ho explicaré després!', li 

ha dit na Inflèxias dibuixant a la cara un gest de complicitat. 'Però si 

encara n’hi ha més! Em destrossareu els nervis! Això no hi ha 

qui ho aguanti!', s‟ha lamentat la script.  

  'Digueu-me, ninetes, qui us ha vestit de sirena?', 

l‟Hernàndez Caso s‟ha dirigit directament a les figurants. 'Ningú! Per 

què ens havien de vestir?', ha interposat na Nenúnia. 'No és que 

tingui res contra la vostra feina. Esteu precioses; per què us 

haig d’enganyar?... però quan heu vist vosaltres una sirena en 

una pel·lícula de pirates?', els hi ha exposat, convincent, 

l‟Hernàndez Caso. 'Jo sí!', se m‟ha escapat. 'Com?' 'Jo si! Jo he vist 

una...', m‟he arriscat a afegir. 'Estic parlant amb elles.' 'Però si 

m’ho permet...' A l‟Hernàndez Caso l‟ha esclatat el temperament 

pràctic: 'Ja m’ho explicaràs en una altra oportunitat! I, 

vosaltres, consulteu el vestuari quan us trobeu en un cas així. 

Avui hauríeu de vestir-vos de dames del segle XVIII. Ja no 

teniu temps per canviar-vos. En tot cas, si més no, que us 

maquillin. No vull ni pensar la que s’armarà, quan el director 

es trobi amb aquest panorama. El vaixell al revés i unes 

sirenes en una de pirates. Encarrega-te’n tu.', m‟ha encomanat 

l‟Hernàndez Caso. 'Ah, i no us torneu a llençar al mar!' 'Per 

què?', s‟ha revoltat na Boronda. He estat jo qui ha hagut d‟explicar-li 

llavors que, una cop empolainades, no era convenient ficar-se a l‟ 

agua, perquè el maquillatge es podria escampar i espatllar-se. 'Vaig 

a buscar la Margot. De seguida torno. No us mogueu', les he 

advertit. 
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  En un tres i no res, na Margot i jo ens hem plantat a la 

platja. 'On estan aquestes sirenetes?', ha trencat el foc la 

maquilladora, amb la desimboltura que de normal exhibeix a 

l‟executar el seu treball. 'Quines monades! A veure! Però si 

estàveu sense maquillar! Un parell de pinzellades i quedareu 

guapíssimes.' Per desgràcia, na Margot ha tingut el desencert 

d‟elegir na Nenúnia, ni més ni menys. 'Vine cap aquí!', ordenà la 

Margot, acompanyant-la cap a un racó prou apartat on poder 

treballar amb més assossec. Quasi imperceptiblement, na Inflèxias 

s‟havia apropat rere meu per dir-li en veu baixa a na Nenúnia: 'Ni 

una sola mossegada, que és una dona!' 'Ah, aquesta és una 

dona!', li replicà na Nenúnia de forma encara més incomprensible per 

a mi; i més incomprensible s‟hauria de considerar perquè ho he sentit 

malgrat la sordesa i el to tan baix que han emprat.  

  'Deixa’m que et vegi bé! Estigues quieta un 

moment, si us plau!', pregà la maquilladora, mentre buscava el 

color adequat dintre del maletí. En aquell precís instant, na Nenúnia, 

ha iniciat una sobtada maniobra que jo, en principi, he pensat que 

era una broma. Obrint la boca, de bat a bat, s‟ha abalançat sobre les 

espatlles de la maquilladora. 'Quieta!!!', s‟ha interposat, oportuna, 

na Inflèxias, amb una energia que, per la forma d‟executar-la, m‟ha 

semblat massa exagerada. Acte seguit, na Nenúnia inclinava el cap 

adoptant una actitud angelical, 'Què fas? Vols estar-te quieta? Si 

no pares, no aconseguiré arreglar-te, de cap de les maneres.', 

perquè na Margot havia girat el cap, i començava a aplicar-li una 

crema de fons a la cara. 'I tu, deixa’ns tots dos sols!' No sabia el 

que es feia enviant-me afora. 'Està bé, dona!' 'Veus com és una 

dona?', li aclarí na Inflèxias a na Nenúnia. 

  Afora es produïa una frenètica turbulència: la sessió de 

rodatge estava a punt de començar. L‟Hernàndez Caso i l‟Hellen 

repartien més ordres de las que operaris i tècnics eren capaços de 

complir. Algunes, contradictòries. Quedava poc temps perquè fes la 
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seva aparició l‟Emili i la platja era un complex batibull. M‟he aprestat 

a col·laborar amb els companys, però no he pogut anar més enllà de 

la intenció, perquè s‟ha sentit un esgarrifós alarit i, d‟immediat, ha 

sorgit la Margot del racó ocultant-se l‟espatlla esquerra amb les 

mans.  

  No sé si una ferida un poc més llarga d‟un pam, un tros 

de carn esquinçada i penjant, i un borboll de sang fugint entre els dits 

que intentaven contenir l‟hemorràgia de l‟espatlla de la maquilladora, 

són suficients motius perquè m‟hagi calat un terror tan profund com 

el que m‟oprimeix l‟esperit, i per pressentir que el percaç al qual ens 

hem enfrontat no és més que una diminuta porció del risc al qual 

estarem sotmesos. No ha estat un altre el motiu: contemplant l‟estat 

de la pobre Margot, he decidit escriure; escriure quant succeeixi en al 

nostre entorn, amb el convenciment de que no aconseguiré ser jo qui 

entregui els papers a altres persones o encara menys els hi llegeixi 

tot el que hagi de passar en aquesta illa. És cert que no estic massa 

segur de que realment s‟estigui quallant una amenaça, però no 

assimilo la conducta dels meus companys; com, en un cas així, la 

gent és tan càndida que permet ser devorada pel perill, encara que el 

tingui davant dels nassos? Però, qui podria sospitar res d‟unes 

carones tan ingènues, tot i l‟evidència de la bretxa a l‟espatlla de na 

Margot? 

  'Aquella, aquella! Ha estat aquella!, gemegava, 

assenyalant amb el braç tens com una ballesta a punt de disparar. 'Si 

no li agradava com l’estava maquillant, m’ho podia haver 

advertit!' 'Calla, dona... Ara hauràs de descansar... Mare meva! 

Qui li ha fet aquesta animalada?', ha exclamat el practicant, 

mentre s‟apressava a taponar la ferida. 'Aquella! Ja t’ho he dit!' 

'Descansa, dona, assossega’t! No pot ser que ningú t’hagi 

assestat una mossegada així!', conclogué el practicant. 'Ha estat 

un accident!' n‟ha aclarit na Inflèxias. 'Ja, ja!', assentí el sanitari. 

'Un accident? Un accident!!!', encara ha estat capaç de proferir na 
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Margot abans de desmaiar-se. 'Atenció, que es desmaia! Haurem 

de traslladar-la al campament.', ordenà el practicant. 'Aquesta 

ferida és cosa seria, no us ho puc ocultar, i aquí no disposo 

dels mitjans adients!'  

  Durant una bona estona, ningú ha obert la boca. Per fi, 

l‟Hernàndez Caso ha esquinçat el silenci. 'Es pot saber com ha 

succeït?' 'Ha estat un accident!, irrompí na Inflèxias. 'Això ja ho 

has dit abans.' 'I és veritat, jo ho he vist.', intervingué la 

Nopandra. 'Ha caigut d’amunt les roques', afegí. 'Però per quins 

setze ous hauria d’enfilar-se aquesta dona allí dalt?' Ha estat 

evident que les sirenes mentien però el caràcter pragmàtic de 

l‟Hernàndez Caso, el conduïa a comprendre que no era el moment 

d‟iniciar indagacions i que tampoc era ningú para ficar-se allà on no el 

demanessin. I, a sobre, amb el director a punt d‟arribar i, a més a 

més, tot està desendreçat... 

  Un rumor entre la gent de l‟equip anuncià que, en efecte, 

l‟Emili davallava per la drecera. Assabentats l‟Hernàndez Caso i 

l‟Hellen, han determinat, abans de res, desocupar el camp, com feia 

la mare quan es presentava una visita imprevista, recollint tot allò 

més prescindible, ocultant els trastos per dessota o rere dels mobles 

o damunt, segons el cas. 'Les has amagat bé?', m‟ha inquirit 

l‟Hellen. 'Crec que sí', l‟he contestat. 'Jo crec, jo crec! Sempre 

estem igual! O s’amaguen bé o no! Mai a mitges!, postil·là. 'Molt 

bona tarda!', saludà l‟Emili. He reprimit els impulsos; davant de 

l‟Emili no m‟he atrevit a contestar l‟Hellen com es mereix. Té sort 

aquesta Hellen, mai tinc l‟opció per deixar els assumptes al seu lloc, 

sempre m‟agafa a contrapeu, els haig de posposar, i això em corca. 

soc massa prudent i sempre ho relego per a una oportunitat millor.  

  'Està tot enllestit?', digué l‟Emili, mentre s‟escarxofava 

a la cadira. 'Estem preparats, senyor director!' respongué 

l‟Hernàndez Caso. 'Esperem que l’elecció d’aquest lloc perdut al 

mapa hagi estat un encert', reflexionà l‟Emili. 'Si m’ho permet, 
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senyor director, li asseguro que reuneix totes les condicions. 

És un magnífic escenari natural. L’únic inconvenient és la 

dificultat de l’accés.' 'Amic Ernest! Precisament, la dificultat de 

l’accés és la virtut: ningú ens podrà localitzar i, per tant, 

molestar.' 'Com vostè vulgui, -no es va saber reprimir l‟Hellen- 

però gran part de l’escenografia ha estat danyada durant el 

transport aeri i s’ha hagut d’improvisar. Com sempre! I encara 

aquest no és el problema més greu que tenim! A sobre, a algú 

se li ha acudit col·locar el vaixell a l’inrevés!' 'Com?', enllaçà 

amb un sospir l‟Emili, mentre l‟Ajudant de Direcció sotmetia l‟Hellen a 

una mirada de rancúnia. 'Aquí davant ho pot comprovar vostè!', 

conclogué la faena la script. 'A veure! Es increïble!' 'Pitjor que 

increïble!', rematà la tècnica. 'No sé per què has hagut de dir 

res!', li retragué en un apart l‟Hernàndez Caso. 'Tard o d’hora 

s’hagués assabentat.' 'Si, però li ho dius tu abans que 

qualsevol altre. Així et penges una medalla!' 'És la meva 

obligació.' 'Massa ganes tens tu de deixar anar la llengua!' 

'Potser t’estimes més que se n’assabenti de que el vaixell està 

al revés, quan portem quatre kilòmetres de pel·lícula? Al cap i 

a la fi, tinc el deure d’avisar. Si tu haguessis acomplit el teu, 

probablement el condemnat barquet ara estaria ben encarat.'  

  'Fenomenal! És una idea meravellosa! - exclamà 

l‟Emili, entreteixint-se de nou dins la conversa- El vaixell navegant 

en direcció contrària al plànol anterior, amb la clara intenció 

de desorientar el públic... De qui ha estat la idea?' 'Home...', 

inicià l‟Hernàndez Caso. 'Permeti’m que el feliciti! – l‟interrompí 

l‟Emili sense més consideracions- és una ocurrència genial. Encara 

superarem l’Orson Welles a Campanades a Mitjanit. Ho 

recorda? La seqüència on apareix amb una casserola al cap 

que té el mànec mirant a la dreta, mentre que a la imatge 

anterior el tenia cap a l’esquerra. Si en Welles va fer història 

amb la casserola, és evident que nosaltres, amb un vaixell 
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d’aquestes dimensions, ho haurem superat.' Girant sobre els 

talons, ha mirat fixament el bocabadat ajudant i l‟ha advertit: 'No 

obstant, ha degut d’anticipar-m’ho.' 'Bé... veurà...' 'Ja m’ho 

imagino! Ha rebut la inspiració mentre procedien a instal·lar el 

vaixell. Això no li priva de cap mèrit. Segueix essent una idea 

brillant!  Vinga, vinga a treballar, que no es pot començar la 

jornada amb millor peu!'  

  L‟Hernàndez Caso, que en aquella nova situació ja era 

l‟Hernàndez Caso de sempre, el de les solucions pràctiques i eficients, 

l‟Ernest H. Caso dels títols de crèdit, s‟apropà a l‟Hellen i, amb molta 

dissimulació, esbossà un gest amb la mà, com si es col·loqués una 

medalla. La medalla que potser s‟havia volgut penjar ella, cantant-li 

el percaç al director, de una manera tan grollera i interessada, 

denunciant l‟assumpte del vaixell. Ha estat lògic que l‟Hernàndez 

Caso se sentís vencedor. 'Sí, sí, ja veurem quan se n’adoni de la 

presència de les sirenes', li mussità l‟Hellen, deixant entreveure 

certa irritació mal continguda. 'No hi ha motiu perquè se 

n’assabenti, si no li ho dius tu, preciositat.', li xiuxiuejà a cau 

d‟orella l‟Hernàndez Caso, amb una gran dosi d‟ironia. 

  Qui conegui un poc l‟Emili, hauria de saber que estava 

disposat a iniciar, peti qui peti, la jornada de treball. L‟explanada 

contigua a la platja ha bullit de tràfec tota l‟estona. El Pepe no es 

resignava a abandonar la seva obra i, fins i tot als darrers instants, 

intentava polir la quilla del "meu vaixell ", com l‟acostumava a 

denominar, afegint algun retoc, amb un pinzell a la mà. En Charlie li 

estirava de la màniga, arrossegant-lo, amb gran dificultat, fora de la 

zona de rodatge. 'Deixa’m, tanoca! Això no pot quedar així...' 

'Fes  el que vulguis però d’aquí a un minut et trauran 

igualment.' 'Jo no soc d’aquells que es deixen les coses a mig 

fer. soc un professional dels d’abans de la guerra.' Sense 

permetre que en Charlie el remolqués, encara s‟aproximà a la proa a 

perfilar per mitjà del pinzell el nom amb el qual havia batejat pel seu 
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compte la nau pirata. "Alma Mater" havia pintat. Vaig pujar de 

manera precipitada la passarel·la i, com vaig poder, me les vaig 

empescar per estendre una lona sobre el rètol amb la intenció de 

resguardar-ho del continu escodrinyar de l‟Hellen. Com se li ha acudit 

al Pepe batejar amb un nom així un vaixell pirata!  

  L‟Emili i l‟Hernàndez Caso s‟havien situat rere la càmera, 

observant i comentant la perspectiva; l‟Hellen consultava les notes; 

Bernat comprovava les connexions del cables, mànegues, torres, 

focus... Al Bernhard li encanta que li diguin Bernat, es deu sentir més 

integrat al grup. M‟ha insistit moltes vegades que el tutegi però no 

m‟atreveixo i de senyor Bernhard passo a senyor Bernat, quasi sense 

adonar-me‟n i sense que cap dels tractaments m‟acabi de complaure. 

'A què estem esperant? No m’ha dit que estàvem preparats?', 

requerí l‟Emili. 'Sí, però falta en Rinaldo. No ha arribat encara.' 

L‟Hellen, insolent,  es creuà de braços i dirigí una distorsionada 

ganyota envers el camí; entretant, repicava amb la planta del peu, 

mig impacient mig autoritària. Estic convençut de que pensava 

alguna cosa així com: 'Si jo estigués en el lloc del Director, ja se 

n’assabentaria aquest espantall.' I una mica de raó tenia perquè 

en Rinaldo sempre es comporta així. És imprescindible per a ell 

arribar l‟últim. Fer-se esperar! Jo sabia que havia arribat perquè 

l‟havia vist amagant-se entre les roques, acompanyat d‟en Bertran i 

el Monxo, el mono. No obstant, tots havien entès com a segur que 

era ocult per algun lloc i que, de seguida, tindríem notícies d‟ell. I 

seria molt aviat perquè Monxo no podria romandre amagat per massa 

temps. Per fi, m‟he informat de qui ha estat l‟ocurrència. La idea de 

que en la pel·lícula aparegui un mono no és més que una exigència 

capriciosa d‟en Rinaldo. No es deu de considerar una idea 

descabellada, tot i que un papagai se‟m fa més adient en una 

pel·lícula de pirates, he de reconèixer que no és tan sorprenent com 

per estranyar-se massa; però aquesta pel·lícula, entre el vaixell a 

l‟inrevés, les sirenes i el mono resultarà més que insòlita. 
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  'Salutacions per a tots!' En Rinaldo realitzava l‟entrada 

triomfal. Benvolgut Director, els he obligat a esperar massa?' 

En efecte, havia arribat i tot seguit venien Bertran i l‟endimoniat 

mico. 'Amic Rinaldo; vostè és sempre ben rebut, així que 

encara millor quant més se li hagi d’esperar'. No sé exactament 

què li volia dir l‟Emili, però m‟ensumo que anava amb segones. 'No 

obstant, ho lamento. –prosseguí  en Rinaldo, amb el gest 

d‟afectació al qual ens té acostumats- No trobàvem el vestuari 

idoni per una seqüència tan important. Ho pot testimoniar en 

Bertran. Oi que sí? -En Bertran no va moure un sol múscul. Tot 

restant pendent d‟en Monxo tenia prou ocupació- He intentat 

infondre el major realç al meu personatge i imprimir la 

dimensió que exigeix per assolir una veritable obra d’art.' 'Li 

agraeixo l’interès -interferí quan pogué, l‟Emili, impedint-ne 

d‟aquesta manera que l‟actor s‟expandís més enllà de l‟estona que 

tots estàvem disposats a aguantar-li- Si no té inconvenient, 

podríem començar la sessió.' Després d‟un "quan vostè vulgui", 

en Rinaldo ha pujat al castell de popa, sacsejant i estenent amb 

molta ostentació la capa.  

  L‟eficient Hernàndez Caso, s‟havia situat sobre coberta de 

l‟Alma Màter i, amb un gran megàfon, llegia les instruccions tretes del 

quadern de direcció. 'No us oblideu que, per ajudar a crear 

ambient, ha de sonar la música. Els pirates hauran de restar 

als seus llocs, com hem quedat. Uns treballant, aquells jugant 

i altres, xerrant. La càmera realitzarà un recorregut per la 

coberta prenent plànols, recreant-se en personatges i grups.' 

'No havíem decidit realitzar la presa d’un plànol general del 

vaixell o de la proa?', interrompí el director. L‟Hellen consultà amb 

rapidesa els apunts. 'Avui teníem previst començar amb... A 

veure! Si, ja està bé, amb un travelling sobre coberta i, per 

després, havíem previst la cançó del pirata.', ficà la banya la 

script. 'D’acord, d’acord! Però no sé, trobo a faltar algun detall 



92 
 

a l’escena...', sentencià l‟Emili. 'Crec que està tot. Amb el vaixell 

a l’inrevés, però tot!', subratllà l‟Hellen. 

  L‟Hernàndez Caso s‟esforçava perquè la sessió avancés 

cap el seu objectiu. Plànol rere plànol, guanyàvem temps a la jornada 

de rodatge, sense que, de forma substancial, l‟Emili semblés satisfet. 

Passejava d‟un cantó a l‟altre, sense fixar massa atenció sobre 

l‟activitat que es desenvolupava a l‟escenari i, quan la prestava, era 

per exhibir una ganyota de disconformitat o de desgrat. Havia 

aconseguit contagiar-nos el nerviosisme a tots i potser els animals no 

sàpiguen dissimular-ho, perquè el Monxo, el mico, ha estat 

insuportable, tan insuportable com l„Emili, qui interrompia les preses 

amb excessiva freqüència. La claqueta , indicant les dades de cada 

escena, estava actuant exageradament. 'Alto! Tallin, tallin! 

Tornem al principi!', estava resultant inaguantable. 

  Amb molta dificultat, hem aconseguit arribar a la 

seqüència de la cançó del Capità pirata. L‟Hernàndez Caso instruïa en 

Rinaldo pel que fa als detalls de la interpretació, tot i que estic 

convençut que l‟actor tan sols parava atenció a les seves exhibicions. 

L‟Ajudant de Direcció havia simulat el recorregut per l‟escenari, 

taral·lejant la cançó del Pirata que després hauria d‟interpretar en 

Rinaldo, qui no mostrava la delicadesa de simular sentir les 

instruccions. 'D’acord? Preparats!' Els pirates es disposaren a 

iniciar el rodatge de la seqüència. Fins i tot, el mono ha semblat estar 

conforme en aquesta ocasió. No obstant, l‟Emili ha dubtat a l‟hora de 

donar l‟ordre. 'Tinc la vaga impressió de que ens oblidem 

d’algun detall important.' 'He repassat els apunts i no he 

detectat cap omissió. Crec que està tot llest per rodar sense 

exposar-nos a tenir inconvenients.', ha hagut d‟intervenir l‟Hellen. 

'Potser no sigui més que una obsessió meva.' 'Si ho estima 

convenient, faríem un assaig sense la cançó, tan sols marcant 

els moviments.' oferí l‟Hernàndez Caso, qui, com sempre, aconseguí 

allò que es proposava. L‟Emili consentí i, a continuació, hem emprès 



93 
 

la prova. Imitava amb els dits la trajectòria de la càmera i afegia un 

gest assenyalant l‟aparició del capità, tot just l‟instant en que en 

Rinaldo havia d‟entrar a escena amb gran magnificència, espasa en 

mà. 

  Entretant, rere meu tenia lloc un diàleg, al qual no estava 

prestant l‟atenció necessària, però que em traspassava el cervell. 

'Què maco està!' 'Aquest, tot i que tampoc és igual, s’assembla 

una mica més a la mena d’home que estàvem acostumades.' 

'Poc importa! Jo no li trobo cap inconvenient.' 'Està tan 

apetible que me’l cruspiria ara mateix.' 'Silenci! Observem el 

seu comportament. Cada vegada em tenen més 

desconcertada.' Quan he caigut en tornar-me, he comprovat que les 

inconseqüents sirenes havien sortit de l‟amagatall i que estaven 

d‟amable xerrameca, embadalides, contemplant en Rinaldo. 

Improvisant encara no sé com, les he convençut per recloure-les de 

nou, amb l‟únic contratemps de que el Monxo les havia descobert. El 

mico, es desféu de la cadena amb la que en Bertran el mantenia 

controlat i ha anat directament cap a l‟amagatall, excitadíssim, 

xisclant, rebufant i fent uns escarafalls desorbitats, per després fugir 

ensordint-nos amb estridents alarits. 'Que algú calli aquest 

mono!', encertà a demanar l‟Hernàndez Caso. En Bertran se‟n va 

anar rere del simi, que havia desaparegut com a engolit per les 

roques. Des de lluny, emetia alarits planyívols. 'Ja el trobaran! No 

hi ha obstacle per prosseguir, per a una prova no serà 

necessari.'  

  Al cap de poca estona l‟escena havia estat recomposta. 

En Rinaldo deambulava amb excessiva ampul·lositat sobre la coberta, 

mentre l‟Emili continuava engrescat en els seus pensaments. No 

aconseguia concentrar-se en el paper de director. L‟Emili és una 

persona que no sap dissimular. No estava conforme amb les escenes 

que fins llavors s‟havien filmat ni amb els esbossos de les seqüències 

previstes. La cançó del pirata no havia resultat allò que s‟entén com 
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una escena aconseguida. Ha faltat coordinació de cap a peus, faltava 

gràcia. Els pirates es movien amb lentitud, a redós d‟un Rinaldo 

exagerat, histriònic; a moments, ridícul, folrat del pretensiós vestuari 

que ell mateix havia seleccionat. Per acabar-ho d‟adobar, els 

responsables de la càmera i de les llums han esquitxat la sessió de 

petits errors, que han obligat a tallar i repetir tediosament. Tots, 

sense excepció, esperàvem que, quan més aviat millor, algú donés 

per acabada una jornada en la que havien predominat els 

despropòsits. 

  De sobte, se sentí una gran pertorbació. No ens va donar 

temps per fer-nos càrrec de la situació, quan un objecte misteriós ha 

sorgit de no se sap on i ens ha caigut a sobre com una allau, 

aixafant-nos a tots, el director, l‟Hellen, l‟Hernàndez Caso i una torre 

d‟il·luminació inclosos. Com un huracà, el mico havia aparegut entre 

les roques i, creuant l‟escena, s‟enfilava amb inusitada inquietud al 

pal major, portant-se pel camí la perruca d‟en Rinaldo entre les 

dents. Les culpables han estat la Nenúnia, la Boronda i la Nopandra, 

que venien perseguint el mono i, enmig de la desenfrenada cursa, no 

havien tingut el més mínim escrúpol per tombar persones i equip o, 

en tot cas, no havien estat capaces de calcular les conseqüències de 

tan imprudent conducta.  

  L‟Emili buscava les ulleres, caminant a gates; l‟Hernàndez 

Caso havia quedat atònit, impossibilitat, sense moure un múscul, 

esperant la reacció del Director, quan veiés les sirenes. L‟Hellen 

s‟havia assegut sobre l‟arena, amb un ampli somriure, mescla de 

satisfacció i d‟incredulitat. 'És veritat el que veig? - tartamudejava 

d‟emoció l‟Emili- Són!... Sòn!..' 'Sirenes! Són sirenes! Sirenes en 

una pel·lícula de pirates! - recalcà l‟Hellen, amb sornegueria. I 

continuà dirigint-se a l‟Hernàndez Caso- Veus? Igualment s’havia 

d’assabentar...'  'Sirenes!, -i continuà cantussejant- Sirenes en 

una pel·lícula de pirates!!!‟ „A qui se li ha acudit la iniciativa?' -
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Interrompí l‟Emili, mentre l‟Hernàndez Caso només encertà a dir: 

'Veurà... és que...', tot esperant la reprimenda.  

  De sobte, na Inflèxias descendí d‟un salt de les roques i 

s‟encarà a na Nenúnia. 'No havíem quedat que no ens menjaríem 

ningú?' 'Es culpa seva. M’ha provocat. A més a més, no és un 

home, ni una dona: és un mono, i de micos no en vàrem 

parlar.', es justificà la sirena. Encara afegí „M’ha vingut de gust 

tastar la carn de mono.‟ Na Inflèxias ha quedat desconcertada i un 

tant desbordada pels esdeveniments. Na Nenúnia havia demostrat 

que seria capaç d‟acudir a tots els recursos a l‟abast per tal de 

satisfer els seus instints. 

  'Però si n’hi ha més! I precioses! -esclatà n‟Emili, 

encarant-se a l‟Hernàndez Caso, atemorit per la previsible reacció del 

director, que seguia en un estat de frenesí de conseqüències 

inimaginables- Com és que me les ocultaven! No s’atrevia a dir-

m’ho? És vostè massa modest! Imaginava potser que 

m’enfadaria? Si és precisament el detall que trobava a faltar. 

Bé, petites, veniu amb mi. Ernest, si us plau, situï-les formant 

un passadís per facilitar el passeig del capità. Oh, no imagina 

vostè, amic meu, quant arribo a valorar la seva iniciativa! 

Gràcies a les sirenes proporcionarem a l’escena la pinzellada 

necessària, l’oportú colorit.' 

  L‟Hernàndez Caso s‟ha asserenat, i apropant-se un altre 

cop a l‟Hellen i, amb la petulància que el caracteritza, ha realitzat de 

nou la pantomima d‟abans, la de penjar-se la medalla imaginària, 

amb l‟única diferència que ara ja gesticulava sense consideracions. 

L‟Hellen no ha sabut reprimir un gest de disgust, buscant la brevetat 

d‟un racó on desfogar un instantani atac d‟histèria que li sobrevingué. 

'Hauran de cantar també?', ha afegit l‟Ajudant de Direcció, refent 

el posat de ser senyor de la situació. 'Evidentment', contestà l‟Emili. 

'No crec que en sàpiguen' 'Sí que sabem cantar. Oi que si?', 

reclamà na Nopandra a les seves companyes. 'Pretenia dir-vos que 
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no coneixeu la cançó del capità pirata.', s‟excusà l‟Hernàndez 

Caso. 'Nosaltres entonem millor que ningú més els cants de 

sirena.', s‟esforçà a explicar na Boronda. 'Això té molta gràcia, 

nineta, però aquí no hem vingut a riure’ns. Així que a no 

perdre temps, que el temps és or.', s‟entremeté l‟Hellen. L‟Emili, 

que no semblava disposat a malmetre l‟oportunitat, s‟enfilà a la seva 

autoritat: 'Permetem que en aquesta presa simulin que canten. 

Ja ho arreglarem després. Val la pena que ho intentem.' 

  „Motor, càmera, acció!‟ -L‟Emili impulsà ipso facto la 

filmació. La música de fons ha marcat l‟entrada d‟en Rinaldo- „Sóc el 

més valent pirata...‟ -L‟actor deambulava amb actitud triomfal, 

desplaçaments cadenciosos, al compàs de la música, brandint el 

sabre en una mà i el barret amb plomes a l‟altra.- „ni rei ni lleis em 

subjuguen...‟ -Saltant del bauprès a la coberta enfilant el passadís 

format per les sirenes i els pirates que també feien de cor, fins arribar 

a la popa, seguit de prop per un llarg travelling sobre el protagonista 

que la càmera abandonava de tant en tant per entretenir-se, fins i tot 

entusiasmar-se, per indicació de l‟Emili, al voltant de les expressions 

de l‟exòtica barreja de personatges que, al seu torn, cantaven 

també...- „Punys, canons i tot això, es veu que són la raó... com 

ara un got de bon rom.‟ -i arribàvem al punt i final de la seqüència. 

  Era l‟instant de tancar la claqueta però, sense haver estat 

previst, les sirenes començaren a mormolar una melodia ignorada per 

tots els presents. L‟encarregat de la claqueta es quedà suspès alhora 

que amb un senyal de la mà l‟Emili l‟ha indicat que s‟aturés i 

permetés a les sirenes que continuessin amb la seva aportació al 

rodatge. L‟Emili ha afegit, també per gestos, que es retirés, mentre li 

feia l‟ullet a l‟operador de càmera perquè no interrompés la gravació. 

De sobte, sobre la melodia d‟acompanyament, les sirenes han 

arrancat a cantar: 

„Uns mariners molt estranys 

destaroten des d’ahir 
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nostra vida amb enganys 

doncs no arribem a capir    

si, per fi, es poden cruspir 

si, per fi, es poden cruspir.‟ 

  L‟equip de rodatge sencer s‟ha quedat garratibat. Ningú 

ha gosat interrompre l‟escena tot i que ja feia una bona estona que 

les sirenes havien culminat l‟exòtica aportació. „Tallin, tallin!...‟ -Ha 

encertat a dir l‟Emili, com si hagués tornat d‟un altre món, quedant-

se inert uns instants. Tothom callava, esperant indecisos alguna 

indicació del Director.- „No li ha complagut la presa?‟ -Intervingué 

el diligent Hernàndez Caso- „Sí, sí, m’ha agradat força, però 

l’haurem de retocar una mica. Sobretot, la cançó que han 

improvisat les sirenes. Ha estat una troballa inesperada. Un 

regal dels déus, però l’haurem de polir bastant...‟ „Si ho 

considera oportú, incorporarem aquest fragment al material 

filmat abans...‟ -proposà el  pragmàtic Hernàndez Caso.- „I tant! És 

extraordinari! No tot, però... Qui les haurà ensenyat l’estúpida 

lletra que han cantat?‟ „Sempre es pot canviar.‟ „Per 

descomptat. Però no deixa de ser estúpida.‟ 

  No obstant, l‟Emili s‟havia entusiasmat amb les sirenes, 

per l‟atractiva imatge, i per la naturalitat i l‟exotisme de l‟actuació, i 

ha prolongat la filmació fins les tantes de la matinada. Enmig de 

l‟excitació, m‟he escapolit. Ja no aguantava més; em sentia molt 

cansat i, a més, volia dedicar-me a escriure. Estava a punt de 

concloure el relat dels esdeveniments d‟avui, quan he sentit les veus 

dels companys, maleint el director i les sirenes. Maleïen també l‟hora 

de anar-se‟n a dormir i la de despertar-nos. Segons sembla, l‟Emili, 

exaltat per la troballa de les sirenes, ens havia convocat a les vuit del 

matí. He fingit estar adormit quan arribaven. No havien aconseguit 

convèncer el Monxo perquè baixés d‟una antena del vaixell. Al cap 

d‟una estona, a la tenda, enmig de l‟heterogeni murmuri dels roncs, 

fins i tot el silenci descansava.  
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Ramon Suspina 
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*13* 

24/07/1949, matí.  

 

   

  Avui ha estat un dia especialment impactant per a mi. No 

sé si aconseguiré que es trasllueixi, en tot allò que escrigui sobre el 

paper, la successió de sentiments produïts durant una jornada en la 

que, en aparença, el que ha sobresortit ha estat la gran càrrega de 

treball que ens ha reportat la vehemència de l´Emili, seduït des del 

primer minut per les sirenes. No obstant, al matí, a les vuit, encara 

no s‟havia generat l‟agitació habitual a la zona de rodatge, només 

havíem aparegut el Bertrán i jo. El pobre home intentava persuadir el 

Monxo perquè baixés del pal. El mono s‟hi resistia, no accedia a 

abandonar l‟antena.  

  Algú serà capaç de pensar que els oficis del cinema són 

vistosos i gratificants. Ho seran per aquells que, amb certa 

imprecisió, es cataloguin com a cineastes però, pels que ens hem de 

dedicar a netejar les deixalles que, en moltes ocasions, s‟han 

d‟amagar sota l‟estora, no resulten tan satisfactoris ni plaents. Des 

que em vaig plantar a la platja i vaig emprendre la feina de recollir el 

munt d‟objectes escampats per tot arreu, fins que va arribar en 

Rinaldo, precedit per l‟habitual estratagema d‟aconseguir ser l‟últim, 

passant pel degoteig d‟arribades de tothom, han transcorregut unes 

quantes hores. No m‟he fixat, però calculo que unes tres o, potser, 

quatre. 

  Malgrat la prohibició del practicant, Fernando s‟ha 

personat dels primers. Entre ell i jo, hem convertit en un espai 

practicable aquell embolic de cables i altres materials menuts. Poc 

després, arribaren els operaris, la cara de son dels quals era un 

veritable poema. M‟he alegrat molt al comprovar que en Charlie 

donava mostres de ser de nou el mateix. Ha tornat a fer de les seves. 

A penes trepitjada la platja, es disposà a tirar floretes una estona a 
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les sirenes. Les buscava per tots el racons. No sabia que s‟apostaven 

observant-nos des del penya-segat. En Pepe, també havia oblidat 

l‟episodi, segons semblava ser, i, a conveniència de la forma de 

caminar que té, acompanyava bastant en la partitura de coqueteig 

que ha dirigit el pintoresc Charlie des del moment en que elles s‟han 

acostat i pogueren entaular conversa sobre res i tot, sobre el cel, la 

nit i el matí, i la revolució provocada per les innegables qualitats de 

les noies, tant per l‟anatomia com pel talent com a actrius; un 

fenomen extraordinari, innegable també. Els hi ho assegurava ell, 

gran expert del món que trepitjaven. Coneixia prou bé Hollywood; 

segons el Pepe, que s‟havia afegit a la subhasta, havien treballat allí i 

havien progressat més del que era d‟esperar. Les sirenes han restat 

atentes, molt atentes, com digerint, només escoltant i digerint. 

Sembla ser que el tema de Hollywood les ha impressionat molt. 

Poques paraules els han tret els galantejadors, malgrat l‟obstinació i 

les filigranes que, per una misteriosa raó, em contrariaven molt. Vaig 

sentir una mica de malestar. Davant d‟aquest paper sobre el qual 

escric, i després d‟una llarga reflexió, m‟ha costat reconèixer la 

paraula adequada: gelosia. He sentit gelosia perquè, entre les 

sirenes, estava Tantàlia.  

  Més tard, durant el rodatge, L‟Emili, obsessionat en 

ressaltar la imatge de les sirenes, ha provat els nous plantejaments 

que havia estat elaborant a la tenda, durant una nit que, de ben 

segur, havia resultat molt llarga. Ara consultava els apunts i els 

pretenia aplicar amb una insistència pueril, da-li que da-li, de 

diferents maneres. Involuntàriament, ha abandonat els projectes 

inicials, ha buscat, improvisat d‟altres, on la història del pirata 

quedava esvaïda en segon pla o quasi desapareixia. Estava a punt 

d‟aconseguir els seus propòsits, quan de la gola ha barbotejat  la 

inevitable decepció: 'Tallin!'. Un detall desconegut ha produït el 

fracàs continu, però L‟Emili és, com a poc, un home de fe en sí 

mateix i en el firmament del seu Art, i ha perseverat en les seves 
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pretensions sense defallir. És molt tossut en allò que hagi concebut 

com a cert però, de vegades -i això ho he aprés en especial durant 

aquesta expedició tan insòlita-, l‟excés d‟entusiasme es converteix en 

un factor contraproduent perquè els arbres no et deixen veure el bosc 

en qüestions bàsiques, oportunitats a aprofitar i obstacles a eludir tan 

importants com la vanitat del divo Rinaldo.  

  Em cridava l‟atenció, des de feia bastanta estona, que 

l‟actor gesticulés, caminés, cantés i rigués adoptant posats d‟una 

forma més extremada que de costum, encara que d‟amanerada, 

suada, amb cantarella, fingida i artificial, és com jo descriuria la seva 

traça habitual com a actor. A mi, amb tots els respectes, em 

semblava que té molt poca substància, i que, des d´un punt de vista 

professional, la seva interpretació no assoleix les exigències d´un 

mínim rigor, tot i que jo no soc qui per opinar: tan sols soc un 

assistent, i perquè l‟Emili així ho ha volgut; en realitat, un meritori, i 

molt jove, sense experiència. No em distingeixo per tenir un criteri 

adient. No obstant, no puc defugir de pensar que les actuacions d‟en 

Rinaldo davant de la càmera, solen constituir un disbarat.  Sobre ell, 

la clava en Charlie quan diu que és més curt que la cua d‟un conill. 

Abans d‟entrar en l‟ofici, tenia idealitzats els actors. Haig de confessar 

que, a força de llegir i d‟haver d‟entendre el que llegeixen, deuen de 

constituir un dels col·lectius més cultes de la nostra societat, però, 

per un enigmàtic principi, és evident que no tots els seus membres 

gaudeixen d‟aquesta virtut; d‟això en puc donar fe. Pel que respecta 

a en Rinaldo, i si li puc robar a l‟Hellen l‟expressió favorita, he de dir 

que sembla un espantall. Durant la repetida filmació de l‟escena, ha 

estat sobreactuant, amb certa angoixa mal dissimulada, per demanar 

una atenció a la que estava acostumat, potser perquè li havia 

sobrevingut la impressió de que les consideracions s‟estaven 

esfumant per una causa molt palpable: unes noies molt boniques 

abillades de sirena. 
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  Conforme desorbitava la interpretació, L‟Emili ha 

correspost amb més indiferència encara. De fet, i per  ser justos, no 

ha estat una indiferència cap a ell, sinó un desmesurat interès envers 

tot allò que concernia a les sirenes; l‟atractiu de la novetat, junt a 

l‟atractiu de l‟estètica, perquè s‟ha de reconèixer que, de per se, són 

unes criatures belles, molt belles, però, a més a més, que, des del 

primer encontre, s‟havien convertit en una referència que suggeria 

infinites possibilitats artístiques. El decantament del Director, 

conforme ha avençat el dia, s‟ha convertit en un caminoi sense retorn 

i, potser, sense sortida.  

  I encara més sorprenent ha estat que, per en Rinaldo, 

tampoc passaven desapercebudes les sirenes. L‟actor ha desaprofitat 

el temps, i part dels seus excessos interpretatius -si li preguntéssim, 

ens contestaria que no són excessos, sinó que són extremades 

mostres de talent artístic-, intentant atreure la curiositat d‟una d‟elles 

en especial, na Nenúnia, per la qual, òbviament, deu de sentir alguna 

inclinació especial perquè, per a horror meu, que ja conec algunes 

facetes de l‟amenaça, a cada lapse imprecís de temps, tornava cap 

enrere per tal de relacionar-se amb la sirena, provocant la 

desesperació de l‟operador de càmera perquè l‟actor se sortia amb 

massa freqüència de l‟enquadrament, mentre interposava un estúpid 

rictus amb la fingida pretensió de dissimular el desencert, de manera 

que encara espatllava més el treball de càmera. Penso que tan sols jo 

–i per això, mantenia a la cara un intent desvirtuat d‟inexpressió per 

no alarmar la gent- preveia el perill que ha entranyat una actitud tan 

inconscient per part de l‟actor.  

 Així està millor... Enfocarem d’escorç les cabelleres de 

totes les sirenes, i les repassarem en primeríssims 

primers plans. 

 Però... no havíem de filmar uns primers plans del capità? 

I un parell de plans americans... –Objectà n‟Hellen. 

 No se’m veuran les polaines... –Postil·là en Rinaldo. 
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  L’ha encertat... –Aclarí el director- Li prendrem un parell 

de plans generals; així es veurà d’un sol cop les polaines, 

el sabre, el cenyidor, el plomall del barret, la levita... Tot 

en una única imatge! Estalviarem esforços! –I afegí soto 

voce a l‟Ajudant de Direcció- Ja li donaré polaines a 

aquest!... –I tornà a parlar en veu alta- Però això serà 

després... Ara realitzarem les imatges de les cabelleres al 

vent... Ventilador!!! Porteu el ventilador, que es 

remoguin els cabells al vent. Hem d’insinuar a la pantalla 

la brisa marina; que acarona el cabells i que, reflectint-se 

el sol contra la càmera, ens enlluerni, mentre els 

fotogrames es passegen sinuosament per aquestes 

criatures. Les provocatives nereides, incitants, 

suggeridores...  

  Així hem passat el matí, per desconcert de tots –Nereides 

incloses- enrocats en exòtiques proves amb les exòtiques criatures, 

per patrocinar -Jo diria que forçar- la seva inserció a l‟espectacle 

musical de la pel·lícula, i escarafalls i transgressions d‟en Rinaldo, a 

qui encara no sé com ha sobreviscut la capa després de tanta 

bellugadissa, fins que la contínua relegació, ha aconseguit que aflorés 

el conseqüent conflicte. 'Ja està bé! Aquí què passa! -Ha explotat 

l‟actor, adolorit en el lloc més profund de l‟ànima- Algú s’ha 

apercebut de que estic aquí, quasi apartat en un racó? Encara 

seran més importants unes extres perquè les hagin vestit de 

sirena?' 'Ja està gelós, en Rinaldo! -Murmurà divertida, l‟Hellen, 

en un dels pocs trets divertits que li recordo,- Mai ha pogut 

suportar res que pugui ser més atractiu que ell!' -Mentre que 

l‟actor consumava l‟explosió- 'No ho suporto!! ¡No he viatjat jo a 

una illa deserta, per sentir-me postergat per quatre sirenetes 

guapes!'  
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  L‟Emili tan sols ha encertat a aixecar l‟estupefacta 

mirada, sense saber què dir, al mateix temps que l‟Hernández Caso, 

amb agosarada eficàcia, es disposà a resoldre l‟incident.  

 Amic Rinaldo! És vostè molt injust. De sobres deu d’estar 

convençut de que no és exactament així. Ara hem de 

dedicar a aquestes noies una mica més d’atenció, perquè 

no han assajat abans, però no són més que personatges 

secundaris que, en qualsevol cas, tampoc han de ser 

desatesos per no deslluir en escena el magnífic treball de 

vostè....  

  L‟Hernández Caso prenent amb amabilitat en Rinaldo pel 

braç, l‟acompanyà fins a un apart utilitzant l‟habitual diplomàcia en 

ell, alhora que l‟Emili ha entès quina era l‟única sortida en una 

circumstància tan especial.  

 Tallin, tallin! Serà convenient que ens prenguem un 

descans! Després de dinar, continuarem. 

  No sé què veuen en mi, que sempre em prenen per 

babau. Acabada la sessió, tothom s‟ha esfumat com si algú hagués 

pronunciat un sortilegi, encara que al Charlie encara li ha donat 

temps de fer-me l‟ullet i demanar-me que vigilés el material. En tot 

cas, soc l‟únic que es preocupa d‟ordenar-ho tot, per més que tan 

sols sigui per no haver de sentir els retrets de l‟Hellen. Per aquest 

motiu, sempre estic disponible per fer favors. En Fernando em dóna 

un cop de mà de tant en tant, si bé no es prodiga massa, ja que ara 

per ara segueix de baixa i no és convenient que s‟esforci perquè es 

dol. 'Deixa’m!' –Acostuma a dir- 'que m’avorreixo sobiranament 

sense fer res.' però, al cap d‟una estona, ha d‟abandonar, perquè li 

fa mal el costat.  

  Al final, m‟he quedat sol a la platja. Tot i que no tan sol. 

Notava la lluminositat de na Tantàlia. M‟estava observant des 

d‟amunt de les roques. Una sensació ineludible m‟impedia obviar 

l‟atent repàs al que em sotmetia. M‟ha envaït una paràlisis gradual i 
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inevitable. No era per temor, no era per aversió. No sabia per què 

era! M‟encantaria tenir la desimboltura d‟en Charlie, la gràcia 

intransferible d‟en Pepe el Maqueo. Em sento malament, bloquejat, i 

no reacciono com jo desitjaria davant d‟una noia.  

  Ella, prenent la iniciativa, ha lliscat amb suavitat fins el 

rompent, a uns vint metres. Contrariat per la proximitat, he optat per 

fingir que no havia notat la presència i que m‟afanyava per la feina, i 

he simulat estar absorbit per ocupacions en realitat inexistents. S‟ha 

deixat caure a l‟aigua i, efectuant una volta pels esculls, ha nedat cap 

a la platja. Propulsada per un parell d‟enèrgics moviments amb la 

cua, ha vingut a reposar sobre l‟arena, al meu costat. Haig de 

confessar que, llavors, m‟ha envaït una aterridora sensació. Una por 

que m‟ha mantingut incapacitat per moure un dit, produint-se llavors 

una situació idèntica a quan somnies que vols córrer, que vols fugir, i 

les cames no es mouen. He volgut anar-me‟n però seguia aferrat al 

pal d‟una escombra.   

  Què pintava jo escombrant en una platja! 

  L‟Emili s‟ha reclòs a la tenda. A la tarda, no hi ha hagut 

sessió de rodatge.  

 

 

Ramon Suspina 
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*14*    

 

Durant la crònica o informe -no sé com l‟haig d‟anomenar-,  

que redactà, en Ramon ha omès alguns aspectes que li costa exposar 

i que, per descomptat, són una mica confosos per a una ment 

humana; difícils d‟explicar perquè, en essència, són difícils 

d‟entendre. No els entén perquè, ni més ni menys, són 

incomprensibles pel seu intel·lecte, i per tant, no disposa de la 

capacitat d‟explicar-los, però s‟esforça i ho intenta per diferents 

camins, buscant la manera de dir-ho, i sembrant pistes que no 

resulten difícils de desentranyar, permetent que aflorin, de tant en 

tant i amb certa claredat, els sentiments més ocults.  

No sabrem mai els motius que conduirien en Ramon a 

escamotejar alguns aspectes de la història que li van tocar viure. 

Discreció? timidesa?;  en qualsevol cas, aquesta consisteix en una 

part que, tot i essent transcendental per a les seves expectatives més 

vitals, l‟home ha amagat aposta a la crònica que ha escrit. És un 

enigma perquè, sense discussió possible, constitueix l‟episodi que li 

canviaria la vida a partir del mateix instant.   

La platja havia quedat buida. A l‟estreta esplanada, només es 

podia veure en Ramon engrescat encara amb la seva feina. Li havien 

encarregat la vigilància de l‟instrumental, i ell havia acceptat 

l‟encàrrec de bon gust, perquè sabia que no estava sol i que la 

companyia no li resultava, ni de bon tros, gens desagradable. En una 

de les notes que l‟Assistent havia descartat durant la redacció del seu 

informe, -o crònica?-, i que vaig tenir la sort de rescatar arrugada 

entre les seves pertinences, s‟expressava amb certa exaltació: 

“Tantàlia s’havia reclinat sobre un colze, mentre sacsejava 

contra l’esquena els reflexos infinits de l’incomparable cabellera 

arrissada; de sobte, alçà el cos amb determinació, segons acostumen 

a alçar-se les sirenes, i segons he observat, i, acte seguit, oferí la faç 

als insolents rajos del sol. Em mirava sense afectació, però amb 
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molta fermesa. Llavors, he sentit que cap simulació era vàlida entre 

els dos. Em sentia perdut, em sentia anihilat davant d’una criatura 

tan atractiva i, alhora, tan poderosa, tan lluny de la imatge de 

desempara que, amb impuls inconscient, hom busca en la dona. 

Potser, el Charlie o el Pepe haguessin estat capaços d’emprendre els 

circumloquis tan ben adornats amb els que governen les converses. 

Jo, no. No m’he vist capaç, i m’he sentit humiliat perquè aquella 

imponent presència no em permetia altra sortida que la de parlar 

sobre la veritat o no parlar. Però, sobre quina veritat?” 

És un tendre retall de les seves cavil·lacions -més aviat, dels 

sentiments més íntims- trobat a l‟abandó enmig de la paperassa, 

desestimat no se sap per quin motiu -potser per pudor, perquè delata 

una part íntima, o bé perquè no l‟havia considerat transcendent 

perquè l‟improbable lector comprengui la història- i que em complau 

rellegir quan sento nostàlgia, estat que sol ocórrer molt sovint. 

M‟implica i el guardo; l‟assaboreixo, em dóna ànims, i m‟ha ajudat a 

completar la narració. En llegir-lo, de vegades se m‟omplen de 

llàgrimes els ulls, però no per un inconvenient així deixo d‟intentar 

sobreposar-me per llegir-lo sempre que puc.  

Una particularitat del gènere humà molt difícil d‟entendre, és 

que no concep l‟evidència de sensibilitat entre les altres criatures que 

l‟acompanyen al planeta on viu, com si aquest ésser, amb tants 

sentiments com s‟atribueix, no fos capaç de detectar l‟amor, l‟odi, 

l‟amistat, la generositat o la gasiveria, o, fins i tot, l‟enyor dipositats 

en el cor i a les conductes de les ànimes que l‟envolten, i que a 

aquelles que no reconeix al seu entorn, i que, per tant, li resulten 

més llunyanes o misterioses, com les sirenes, els hi adjudiqui només 

trets i conductes tenebroses, infonent temors insuperables entre els 

congèneres, per pura ignorància. Han heretat una por ancestral. Una 

sirena, segons la tradició humana, ha estat concebuda tan sols per 

anihilar l‟home de forma horrible després de sotmetre‟l la voluntat 

irremissiblement. La reputació de les sirenes, dins la forma de pensar 
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de l‟home, coincideix sobretot amb la imatge de golafre que ofereix 

na Nenúnia, desenfrenada davant dels impulsos més primaris que la 

governen, i, segons les creences de gran part del gènere humà, no 

estarien capacitades per lluir un sentiment tan noble com l‟amor. 

Podia haver estat el cas d‟en Ramon... però no. 

 Et dius Tantàlia, oi?  

 I tu Ramon. 

Havien descobert que es coneixien abans de qualsevol 

presentació. No hauria calgut. Era palès que, durant els primers dies 

a l‟illa, no havien viscut indiferents l‟un per l‟altre.   

 Penseu devorar-nos a tots?, -Ramon filtrà per la gola 

un imprecís fil de veu.  

 Com?, -Va simular que no comprenia, mentre s‟allunyava 

de la zona de rodatge. 

 Sé qui sou. -Intentà mostrar-se ferm l‟Assistent, tot 

mantenint el ritme per seguir-la- És inútil que intentis 

fingir. Des de fa molt de temps sé que sou sirenes 

de debò. No sé per què ni com us perpetueu, però 

estic convençut de que sou autèntiques sirenes. Des 

del principi, he desconfiat de les conductes tan 

estranyes que teniu, i de la mossegada que li 

assestà la teva companya a la Margot, la 

maquilladora. És inconcebible que una criatura 

humana posseeixi una dentadura i una força 

capaces de produir aquella destrossa...  -Buscà l‟alè 

perdut. Estava massa arravatat, necessitava calmar-se 

una mica.- He indagat en el registre i he descobert 

que cap de vosaltres figura com a contractada, ni 

apareix a cap llista d’embarcament de l’avió. Per 

tant, ja estàveu a l’illa quan arribàrem. – 

L‟exacerbació d‟en Ramon no permetia parlar la Tantàlia, 
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per més que la sirena volgués; la veu li sortia al noi a 

borbolls, sense intersticis-  He presenciat com gràcies 

als vostres cants per ben poc dos companys no 

s’han despenyat. S’han vist a punt d’ofegar-se per 

jugar amb les teves amigues... Tan potent és el 

vostre encís? 

 Estàs delirant... -Buscava algun indici a l‟expressió dels 

ulls del noi, esperant un gest amable, condescendent. 

 Que jo deliro? Treu-te la cua! Vinga, arrenca-te-la, 

si pots! 

Però en Ramon, fora ja de sí, s‟havia abalançat sobre ella i, 

sense apamar les conseqüències, intentava arrencar-li la pell que fins 

un instant abans havia passat per una disfressa. A grans estrebades, 

pretenia que l‟enorme cua es desprengués del cos de na Tantàlia, 

que, esbalaïda, suportava l‟atac i el dolor -el físic i el moral- que 

l‟infringia en Ramon, encara que l‟home, en el fons dels seus 

sentiments, s‟hagués estimat més reconeixem equivocat, i que la cua 

era fictícia, i així poder desterrar tota la desconfiança que sobre 

aquell ésser tan entranyable havia acumulat.   

 Deixa’m, si us plau, que en fas mal!  

 Deu d’existir alguna manera de desprendre’t de 

l’odiosa cua!, insistí el noi.  

 Que m’esgarres!  

 No pot ser! No puc haver-ho descobert!  

 Sóc una sirena! Deixa’m! soc una sirena!, es rendí.  

Després de la rendició, en Ramon la soltà d‟immediat, amb la 

velada sensació que, de sobte, li suscitava l‟enuig de veure‟s disposat 

a cometre un excés tan acarnissat, i, en aparent contradicció, per 

l‟afecte que cap a ella aplegava, o pel temor que l‟inspirava. Tot 

barrejat, perquè l‟envaí  el pressentiment de que, d‟haver-s‟ho 

proposat, la sobrenatural criatura hauria estat capaç d‟esborrar-lo del 
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mapa. Reflexionà llavors, per què la sirena havia decidit no esborrar-

lo? 

 Ho sento. soc un estúpid. Perdona’m. -encertà a dir.- 

Ara, em devoraràs?  

 Has tingut molta sort topant-te amb mi. Mai n’he 

menjat de carn humana. soc la més jove, i ha 

transcorregut molt de temps des que es produí el 

darrer naufragi davant la costa. No conec el vostre 

gust. Qualsevol de les altres, hagués respòs al teu 

atreviment d’una forma terrible. No et preocupis, no 

tinc intenció de causar-te cap mal. Per sort o per 

desgràcia, no soc com les altres sirenes.  

Aquestes han estat les darreres paraules de la sirena i també 

les del noi, perquè, des de llavors, emprengueren una conversa sense 

moviments de llavis, sense veu, quasi sense gestos, tan sols amb la 

imaginació, només amb les pupil·les clavades a les de l‟altre.  

 Lamento molt haver-te molestat, -Li sortí del racó 

més amagat i desconegut de l‟ànima. Sabia que ella volia 

inspirar-li la confiança de que ho podia oblidar, que 

només es preocupés per ell.  

 Per què? Tan fort és el poder de les teves 

germanes? 

De cop, la brisa del diàleg que s‟havia establert, es transformà 

en vendaval. 

 Ja era hora! Us he buscat per tot arreu. Què us 

penseu que és això, un sarau?  

La script els havia sorprès. 

 Ens hem vist obligats a realitzar les proves sense 

vosaltres... No sé com es planificaran després quan 

rodem de debò les seqüències. Ara per ara, el 

Director s’ha entestat en prendre primers plans, i 
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més primers plans, la cabellera al vent i altres 

efectes, i no hi éreu; hem hagut de simular la vostra 

imatge, inventar-nos com hauria quedat si 

haguéssiu estat presents. Vinga, vinga! Prepareu-

vos! 

 

 

 

  



113 
 

*15*    

25/07/1949, matí.  

 

 

Si algú hagués concebut que les sirenes, durant la seva 

intervenció al rodatge d‟abans-d‟ahir, havien entonat l‟autèntic cant, 

s‟haurà equivocat perquè, en el sentit estricte, no havien efectuat el 

cèlebre cant de les sirenes; només, per un erroni desig d‟agradar o 

d‟encisar, i d‟acomodar-se a la comunitat que les havia caigut no se 

sabia d‟on, han escarnit, barrejat i apedaçat idees i sentiments que, a 

primer cop d‟ull, haurien extret dilucidant conseqüències potser 

precipitades, tot endinsant-se a la ment dels éssers humans que, en 

la situació que vivien, tenien a l‟abast -perquè ostenten la facultat de 

penetrar la ment-, i, a partir d‟aquest exercici, havien construït un 

híbrid entre el cant de sirena i el musical cinematogràfic, una mera i 

mala imitació del número coreogràfic en que havien participat, 

deduint l‟aportació que l‟equip de rodatge esperava d‟elles. En 

definitiva, un nyap; ni cant de sirena, ni musical. 

No és estrany que al Director li xoqués la melodia, però 

sobretot que li contrariés l‟execució del cant i el contingut de la lletra. 

El cant que havien executat no era, és clar, un cant de sirena com 

cal, però ell tampoc no ho sabia; no disposava dels coneixements per 

identificar-ho, tan sols havia succeït que no li havia escaigut la 

resolució escènica des del punt de vista dels seus prejudicis 

cinematogràfics. Tampoc estava capacitat per jutjar l‟execució del 

cant de sirena, perquè tampoc no havia experimentat en pròpia pell 

els efectes d‟alguna vivència personal sobre el cant. Una altra història 

haguéssim viscut tots d‟haver estat l‟Emili més sensible i 

entenimentat durant les seves actuacions, i, sobretot, a ell li hauria 

lluït més el pèl. Molt més. 

Avui hem passat un matí que, des de la perspectiva d‟una 

persona poc avesada a la dinàmica de la professió cinematogràfica, 
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seria un matí escassament productiu i, a més a més, rutinari, gens 

relacionat amb l‟estatus d‟art que se li acostuma a atribuir a l‟ofici 

cinematogràfic. A primera hora, en Padilla, l‟Ajudant de càmera, 

aprofitant a més a més l‟estona per netejar l‟aparell, havia emprat el 

moment de tranquil·litat per reparar els estris que havien estat 

danyats durant la persecució del mico. L‟operari revisà la part interior 

de la maquinària perquè la caiguda havia estat molt brusca.  

L‟home no havia entès la violència de l‟episodi viscut, ni la 

finalitat de la improvisació consentida, o ignorada, durant el rodatge 

de la seqüència -ni el sentit del „sense previ avís‟-, ni què pretenia 

representar, en una pel·lícula de pirates, una escena on unes sirenes 

perseguien un mico amb unes actituds tan desaforades. No acabaria 

trobant en Padilla alguna raó que justifiqués el contrasentit, però, ja 

se sap! -bellugava el cap traslluint el seu desacord amb la situació- el 

director és un personatge molt excèntric... 

A mig matí, aparegueren l‟Ajudant de Direcció i la resta del 

personal tècnic, acompanyats per uns quants actors secundaris que 

servirien de conillets d‟índies de cara a realitzar algunes proves 

d‟imatge. L‟Emili no havia tret el cap, ni el trauria fins a mitja 

jornada. L‟existència de les sirenes havia trasbalsat tots els projectes 

inicials, i, reclòs a la tenda des del migdia anterior, estudiava en cos i 

ànima la manera de correspondre al repte que li havia plantejat la 

deessa fortuna. Qui pensés que tants contratemps l‟haurien 

d‟arronsar, anava apanyat! Res més lluny: se sentia una fúria de la 

naturalesa. Es proposava extreure un profit incalculable d‟una 

circumstància tan afavoridora com inesperada. Unes sirenes... una 

equivocació de vestuari, una carambola del destí que, per poc que 

s‟ho proposés i gràcies a la seva perícia, es convertirà en una troballa 

cinematogràfica de valor excepcional. Un recurs innovador. No 

obstant, li ha donat voltes al cap i no hi havia manera d‟ensopegar 

amb la resolució idònia que encaixés amb les prometedores donzelles 

aquàtiques i, sobretot, que fos factible dins d‟aquell panorama tan 
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desfavorable: retirats en una illa ignota, difícilment localitzable, el 

decorat a l‟inrevés, i una atmosfera infestada d‟inconvenients i 

d‟equívocs, com ara el de la indumentària que lluïen les noies, i de la 

que pretenia trobar la manera de treure‟n el màxim de profit. 

Sepultat per una allau mental, s‟ha vist sotmès a l‟exercici de triar 

entre la infinitud d‟idees que li bullien al cap sobre la novetat 

imposada pel destí. Consistia en un treball extenuant i prolix, i ha 

exigit dels altres membres de l‟expedició que, durant les hores 

passades en el retir dins de la tenda, ningú el molestés, tot i que, la 

solitud li resultava neguitosa. 

Tota la colla restava en repòs, fins i tot el mico qui, a última 

hora, havia consentit a baixar del pal i s‟havia refugiat, sense 

abandonar-los d‟ara en endavant, als braços d‟en Bertran. 

L‟Hernàndez Caso, sense disposar d‟una planificació precisa a 

causa de la indecisió mostrada pel Director, s‟ha entretingut en 

efectuar les proves amb certa despreocupació; moltes inventades 

sobre el terreny, com per omplir un temps indeterminat, inservible, 

sens dubte perdut; algunes, les més profitoses, han estat destinades 

a trobar una estratègia adient per eludir el fastigós efecte propiciat 

per la transgressió de la norma dels cent vuitanta graus que havia 

originat l‟errònia col·locació del vaixell. Algunes solucions havia 

encertat a especular el seu cervell, però, a la llarga, totes li han 

semblat artificials, i no se sentia satisfet. Al seu costat, l‟Hellen, 

impertèrrita, no havia parat de prendre notes; ha omplert un bloc 

sencer abans d‟acceptar que la sessió es deuria de considerar 

conclosa de feia temps. Només repetien proposicions amb tota 

probabilitat ineficaces; en tot cas irrellevants. 

Na Inflèxias i na Legrala, intrigades, escodrinyaven des de lluny 

el panorama d‟homes i maquinària, enfilades a l‟escarpada paret del 

penya-segat al nord-est de l‟illa, mentre na Boronda i na Nopandra, 

fora de la vista dels humans, es distreien capbussant-se i emergint 

amb alegria a recer de les mirades gràcies als esculls. El joc semblava 
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inofensiu, encara que sempre resulta sorprenent la visió d‟unes 

actrius banyant-se tan tranquil·les, vestides amb la indumentària del 

personatge que havien d‟interpretar durant la següent sessió de 

rodatge de la pel·lícula en que participaven.  

../… 

 Per fi, i quan ja tothom ha abaixat la guàrdia pensant que es 

quedaria a la tenda confinat, sotmès per la recent obsessió, ha 

aparegut l‟Emili a pas d‟entusiasta. Portava sota el braç una carpeta 

plena d‟apunts i de croquis. Frescos. Acabats de concebre, fabricats 

durant la vigília. Havia estat somniant en vetlla tota la nit, elaborant, 

a l‟entreson, idees que incorporaven, com a figura més que principal, 

la imatge de les sirenes inserides a la trama de la pel·lícula, com una 

sanefa que embolcallaria una trepidant història musical sobre pirates 

invictes, de manera que arropés, de proa a popa, el passeig triomfal 

del capità.  

L‟heroi, no obstant i en contra dels seus sentiments i 

conviccions -perquè, d‟uns dies ençà, se li ha estat plantejant com 

una feina molt feixuga la d‟aguantar-lo-, seguiria essent el pretensiós 

d‟en Rinaldo, però les sirenes n‟ocuparien, sens dubte, un lloc 

preeminent, i més preeminent encara, conforme avancés el rodatge. 

Havia pensat en tots els enquadres, i havia concebut –reconcebut mil 

vegades- l‟escena de la cançó del pirata enregistrant-la en un sol pla 

seqüència que recollís l‟itinerari d‟en Rinaldo sobre coberta, en 

contrapicat, flanquejat per les sirenes i els pirates, recreant-se la 

càmera sobre el seguici de personatges que cantaven i ballaven, però 

sense aturar la càmera, ni preveure cap tall en la continuïtat de les 

imatges. En definitiva, l‟Emili estava decidit a emprendre la filmació; 

baixava carregat de projectes cap a la zona de rodatge.  

D‟immediat, l‟escenari que encerclava el vaixell mal col·locat ha 

experimentat una sobtada convulsió. L‟Hernàndez Caso i l‟Hellen, 

que, per un motiu incomprensible pels seus companys, s‟havia 

entestat en portar unes sabates de taló que, d‟una forma grotesca, li 



117 
 

dificultaven els desplaçaments sobre la sorra –i més incomprensible 

resultava  encara perquè, abans d‟aquest episodi, mai no s‟hagués 

pogut concebre cap extravagància semblant en la disciplinada dona-, 

han sortit de la rutina que s‟havia instaurat durant el matí. Han 

suspès de seguida les irrellevants proves que havien estat executant 

i, repartint ordres i esbroncs a dojo, han aconseguit preparar, en un 

obrir i tancar d‟ulls, l‟espai escènic perquè el Director ho trobés tot 

disposat per reprendre la filmació.  

../… 

 Les quatre sirenes que havien ocupat fins aquell instant la 

paret del barranc i la costa que recull als peus, s‟han llençat tot d‟una 

a l‟aigua i, nedant amb sigil, s‟han apropat a la zona de rodatge; un 

estímul mai viscut a l‟ànim de les criatures, les havia impel·lit a 

acostar-se, la curiositat per experimentar l‟anhel que conduïa a 

aquells éssers humans a realitzar unes maniobres tan peculiars. Un 

cúmul de gent rere d‟un objecte que li deien càmera, proferint un 

seguit de recomanacions i de crits, i, de manera contradictòria per les 

sirenes, demanant alhora silenci i organització, al mateix temps que 

altres persones se situaven -com ja les havien situat a elles el dia 

anterior- davant del trasto per dur a terme un enfilall de moviments 

previstos, i vociferant -perquè no semblava que cantessin- unes 

cançons, també previstes. Amb la particularitat de que alguns del 

bàndol de darrere de la càmera, saltaven en ocasions a l‟altre cantó -

el dels cants i balls absurds- per proferir instruccions, i queixes sobre 

com havien executat la seqüència anterior els altres, els quasi 

cantaires i mig ballarins.  

A les sirenes, les sobta l‟ànim insubornable que demostren tots, 

jerarquies i subalterns, intèrprets i personal tècnic. Observen en ells 

un palpable entusiasme col·lectiu; l‟afany per culminar un treball 

conjunt, però sobretot l‟esperit que els guia, en tant que, des de la 

perspectiva de nereida, s‟ensumen l‟objectiu ocult de qualsevol ésser 

viu: la recompensa. Hi havia d‟haver, amagada per algun lloc, alguna 
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promesa de gratificació. Empeny les sirenes la intriga per descobrir 

quina recompensa esperaven els enardits cineastes, i per participar 

de la compensació que, amb molta seguretat deurien de rebre 

després de cada acció, tot considerant els evidents esforços que hi 

aplicaven en l‟activitat que desplegaven. Quin altre objectiu hauria 

d‟amagar tanta i tan manifesta il·lusió com mostraven?  

../… 

 Arribar a lloc i col·locar-se rere la càmera per començar ha 

constituït un acte automàtic i implícit per tothom. L‟Hernández Caso 

estava organitzant l‟escenari, mentre que l‟Hellen, malgrat les 

diferències personals, havia prestat l‟eficàcia a l‟Ajudant de Direcció i 

els actors esperaven les ordres, conscients de que millor enllestir la 

feina que fer el ronsa, perquè l‟ànim desaforat del Director els podia 

conduir a arribar tard a dinar. Les sirenes, havent davallat a corre-

cuita, s‟havien sumat també a la cohort que atenia les instruccions 

inicials i que, amb delit, esperava l‟ordre d‟execució del rodatge. 

Restaven preparades com estàtues a punt de prendre vida. Cap 

agitació, cap moviment excessiu. Tota l‟atenció dirigida a rebre 

indicacions, que l‟Hernández Caso, com si hagués percebut una 

inspiració instantània de no se sap on, ha començat a repartir. 

 A la primera sessió d’avui, repetirem la seqüència del 

cant del Capità. Haurem de col·locar les sirenes de 

manera que no destorbin el passeig d’en Rinaldo ni la 

intervenció dels pirates...  -L‟Ajudant de Direcció va situar 

les sirenes disponibles barrejades  entre els pirates, consultant 

l‟Hellen- No hi són totes, oi? 

 Falten dues. No sé on s’han ficat. 

 Com sempre, haurem d’improvisar. 

Instant en que per l‟escletxa dels esculls ha sobresortit na 

Nenúnia i, executant una pirueta, ha pujat al vaixell per incorporar-se 

al grup coreogràfic. 
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 Ja era hora... Col·loca’t entre les teves companyes, que ja 

hem de començar la sessió... 

L‟Hernández Caso havia situat el cor de personatges flanquejant 

el passadís per on hauria de deambular després el capità pirata, 

mentre les sirenes s‟han embolicat en una breu polèmica: ‘On 

t’havies ficat?’ -Inquirí amb discreció na Inflèxias.- Ja us ho 

explicaré després...’ „T’estàvem esperant‟ -Intervingué na 

Legrala- „Crec tenir una idea...‟ –Afegí na Nopandra- „Us he dit 

que ja us ho explicaré després...‟ 

 Voleu callar d’una vegada! -L‟Hellen no estava disposada a 

consentir aquella xerrameca.- Ja ha arribat el Director. 

 Bon dia a tothom! 

N‟Emili s‟ha presentat sorprenent-los enmig de la discussió, i 

s‟ha acomodat a la cadira prevista pel Director -tot i que poc s‟hauria 

de quedar assegut, segons el costum que té de passejar-se i abordar 

la càmera per controlar les maniobres dels responsables de conduir 

l‟aparell- mentrestant, havia abandonat la carpeta sobre la petita 

taula on prenia notes l‟Hellen, i es dirigia al Lluís, el càmera i en 

Padilla, l‟ajudant, obligant-los a moure l‟objectiu buscant una 

perspectiva diferent, inesperada. 

 Ja hem parlat abans. Vull impregnar de dinamisme la 

seqüència. -I dirigint-se a les sirenes, els insistí- Heu de 

concedir-me el favor. És molt important que ho tingueu 

present. Heu de fer tot el que estigui a les vostres mans 

per semblar sirenes... 

 Semblar?... -Se li esmunyí a na Nenúnia. 

 Sí, sirenes! 

 Però, si som sirenes... 

 Nenúnia!... -l‟increpà en veu baixa na Inflèxias. 

 Oh, no! No només una cua ben posada i una figura bonica 

no poden induir uns personatges creïbles. És necessita 

molt més perquè ningú cregui que sou sirenes. 
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 Però si som sirenes... -insistí na Nenúnia. 

 Calla...  -Inflèxias ha temut que la inconsciència de l‟altra 

propiciés el descobriment de la identitat que, fins el moment, 

havien mantingut oculta. 

 Que no, que no... Una cua i una cabellera daurada no són 

suficients detalls perquè ningú s’ho cregui... És una 

emoció, una versemblança en el posat, una cadència 

creïble en els moviments... Suggerint un món enigmàtic, 

misteriós... perquè, no sé si ho sabeu, les sirenes eren 

uns éssers fantàstics, bonics, però alhora monstruosos.. 

 Escolti... -Protestà na Nenúnia 

 Nenúnia!... -Intentà emmudir-la na Inflèxias, abans de que na 

Nenúnia cantés la gallina. 

 Sí, monstruosos! I que seduïen.. -L‟Emili ha acompanyat 

l‟explicació amb una estranya, en realitat ridícula, dansa a 

través de la que pretenia il·lustrar la sensació de seduir.- i, a 

continuació, es cruspien els nàufrags desemparats. 

Menjaven mariners... 

 No em digui... -Gosà burlar-se‟n na Nopandra. 

 Ja, ja, però d’això ja fa molt i molt de temps... -Afegí na 

Legrala, amb evident nostàlgia. 

 Calleu totes... -Insistí na Inflèxias 

 El Director està demanant que us hi esforceu més per 

semblar sirenes de debò. -Amb acritud s‟ha sumat a la 

discussió l‟Hellen. 

 Està bé, està bé! Ja ho arreglarem més tard. Ja tindrem 

l’oportunitat de retocar-ho.  

 És cert! Haurem d’enllestir la feina si volem aprofitar el 

temps que queda de claror. -Advertí l‟Hernández Caso. 

 D’acord... Tothom al seu lloc... Motor, càmera, acció! 

La càmera ha començat a funcionar, mentre una agitació 

rítmica s‟apoderava de l‟espai escènic, el rodatge de la seqüència on 
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el capità pirata -Rinaldo- canta travessant la nau de proa a popa 

vorejat per un exòtic passadís de pirates i sirenes, es repetia per 

enèsima vegada. „Sóc el més valent pirata...‟ -L‟actor més que 

cantar i ballar, ha apallissat la cançó i ha tornat a entretenir-se en 

excés al seu pas davant la Nenúnia, en absolut aliena al setge a que 

la sotmetia el galà cinematogràfic, entre pla americà, pla general i 

primeríssim primer pla, enmig d‟un travelling requeterepetit, que li 

oferiria constants avinenteses per acostar-s‟hi i entaular relació. Al 

cantar l‟estrofa „ni rei ni lleis em subjuguen...‟, Rinaldo, despistat 

pels flirtejos, ha executat un cargol amb espasa i peus que ha 

provocat que trontollés, obligant a interrompre al rodatge. 

 Talleu! Talleu! 

Oportunitat que ha aprofitat l‟Hernández Caso -abans de que el 

Director explotés en una amarga queixa- per demanar aclariments 

sobre un dubte crucial per a la resolució de l‟escena. 

 Hauran de cantar, també? 

 Què? -No sabia a què es referia amb la pregunta quan estava 

ja a punt de vomitar el sac de queixes que tenia acumulat 

contra Rinaldo. 

 Preguntava si les sirenes hauran de cantar o no en 

aquesta seqüència. 

 En efecte! Però de cap de les maneres allò que han 

cantat abans. Ja els facilitarem la cançó, però hauran de 

cantar també. 

 No crec que en sàpiguen... 

 Ja ho crec que sabem cantar. -S‟inserí a la conversa na 

Legrala reforçant l‟asseveració i demanant l‟opinió a les altres 

sirenes.- Oi que si? 

 Volia dir que no coneixeu prou bé la cançó que heu de 

cantar durant la seqüència que filmem.  

 Nosaltres allò que sabem interpretar millor que ningú és 

el cant de sirena. -Postil·là convençuda na Boronda.  
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 Això té molta gràcia, nineta! -Irrompé la Script amb molta 

sorna, proferint una caricatura de riallada- Però aquí no hem 

vingut a riure... Així que no ens facis perdre el temps! 

 Deixeu que fingeixin cantar en la presa següent. Ja ho 

arranjarem després. Val la pena que ho intentem. -

Sentencià l‟Emili.- No cantareu però ho simulareu, de 

manera que durant la projecció de la pel·lícula ningú 

podrà assegurar que no. Ara mussitareu la melodia 

movent els llavis, afegint al compàs els moviments dels 

cossos -l‟Emili s‟ha engrescat en una sinuosa i grotesca dansa 

per il·lustrar les seves pretensions. 

 No cantarem? 

 No. 

 No ho entenc. 

 Per què? 

 Perquè estic convençuda de que ningú dels presents 

sabria cantar tan bé com nosaltres. -Conclogué 

impertorbable na Inflèxias. 

Com tu vulguis nineta, però aquí has vingut a fer allò que 

et manin! -Tallà l‟Hellen.  

../… 

Dit això, i a partir d‟un gest d‟autoritat de la Inflèxias qui havia 

ignorat l‟Hellen per no propinar-li el càstig que es mereixia, s‟han 

disposat totes a obeir les instruccions de l‟home que aparentava 

ostentar el comandament d‟aquell grup. Deixarien el cant de sirena 

per a més endavant; quan, al cap i a la fi, estiguessin més segures 

pel que respecta a la conveniència de la utilització del cant. En 

aquesta ocasió, admetrien sense dir ni muts el paperot de cantar 

sense cantar.  

Entretant, però, na Inflèxias s‟adonà que la Nenúnia s‟havia 

col·locat al seu costat i que restava allí des de feia massa estona, i 

això ha ferit de manera especial l‟instint més primitiu i ineludible, 
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perquè sabia que la Nenúnia no sostenia la proximitat per cultivar 

l‟afecte per ella, o l‟acatament degut: ha mantingut la posició 

adoptada per, ni més ni menys, comparar les envergadures 

fisiològiques d‟ambdues, i establir la possibilitat d‟atacar-la disputant-

li el regnat sobre el col·lectiu de sirenes que habita l‟illa. Destronar-la, 

si havia arribat el moment.  

A la formidable nereida se l‟ha eriçat l‟esquena d‟indignació, i 

retorçant el tronc al límit per girar-lo contra la rival, ha alçat el cos 

com sols ella podia alçar-lo sobre l‟altra, el tors se li ha transformat 

en una sinistra advertència, i, obrint la boca de forma desorbitada per 

emetre un gruny esfereïdor, ha contraposat l‟amenaçadora dentadura 

enfrontant-la a la de l‟altra, qui, sabent que la Inflèxias s‟havia 

adonat ja del seu joc, ha mostrat així mateix les seves cartes, obrint 

inimaginablement la boca, encarant-se a la intimidació. L‟inexplicable 

estridor aconseguí aclaparar l‟Hellen, l‟Hernández Caso i gran part de 

l‟equip de filmació; no així l‟Emili, qui, com jo, és sord. Dos sords en 

un equip de rodatge són molts sords i, encara que hi ha més vies per 

penetrar la ment humana, i les criatures aquàtiques sabrien emprar-

les, la sordesa dels dos homes representaria un gran entrebanc per a 

les sirenes. L‟Emili, comprovant al girar-se unes actituds 

inversemblants en les criatures vestides de sirena, només ha encertat 

a dir: „Aquestes noies...‟  

„Ara no! No és el moment...‟, recomanà na Legrala a les dues 

germanes, „Ara no!... Na Inflèxies i na Nenúnia han plegat a poc a 

poc l‟exhibició d‟amenaces, recollint totes les desmesures i 

protuberàncies utilitzades per comparar-se i intimidar, i recobrant el 

paper de figurants en una pel·lícula de pirates, han retrocedit a un 

segon pla. S‟hauria de considerar que la confrontació havia acabat en 

taules. A l‟Ajudant de Direcció i la script els costaria bastanta estona 

assimilar la vivència soferta. No arribarien a comprendre mai què 

havien intentat les actrius disfressades de sirena amb una 
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demostració de força tan imponent. „Aquestes noies...‟,  tornaria a 

dir l‟il·lustre sord, bellugant el cap.  

„No els ha agradat?...‟, na Legrala es dirigia a l‟Hernández 

Caso, encara desorientat per l‟incident, „Què?‟, „El cant! Què ha de 

ser?‟, na Legrala ha intentat dissimular l‟incident disfressant-lo d‟un 

intent més o menys afortunat d‟assaig de cant. „Ah, la interpretació 

que ens heu ofert tenia la pretensió de representar un cant?‟ 

„Sí, un cant de sirena... No deia el Director que les sirenes som 

uns éssers tan monstruosos?‟ „Sí, però penso que les teves 

companyes s’han excedit‟, balbucejà l‟Hellen alhora que intentava 

recobrar la normalitat després de l‟ensurt, „Estem filmant un 

musical...‟ Les contendents seguien retrocedint i aplicaven tots els 

seus recursos per abandonar l‟estat d‟excitació, encobrint el procés 

tant com fos possible per no implicar més els éssers humans 

presents. Camuflar la baralla i permetre que la Legrala completés la 

feina de camuflatge, però encara seria necessària una bona estona 

per desfer el nivell d‟excitació que havien assolit; a més, a na 

Nenúnia no li esqueia gaire l‟Hellen, i no li ha donat la gana de 

dissimular per ella, tornant a obrir la boca per ensenyar les dents en 

direcció a la script, que s‟ha amagat d‟immediat rere de l‟Hernández 

Caso. Quedaria arraconada, sense dir ni muts, fins comprovar que la 

situació s‟havia calmat. 

„Per haver pretès simular un cant, la  prova us ha sortit 

una mica truculenta...‟, sospesà l‟Ajudant de Direcció. „Ho he 

trobat una mica exagerat.‟ „En què quedem?... No havíem de 

resultar monstruoses?‟ „En aquest aspecte té raó. Tota la raó.‟ 

Irrompí l‟Emili a qui li funciona l‟oïda quan li escau, „Permeti volar la 

seva imaginació. Encara vindria bé introduir a la pel·lícula 

certa dosi de terror‟ „Una pel·lícula... musical de pirates, amb 

sirenes i de terror?‟ „Per què no?‟, el Director volia fer gala d‟estar 

obert a l‟originalitat. „La veritat és que, si volien provocar un 

efecte terrorífic, ho han aconseguit amb escreix. En tot cas, 
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ens ho haurien d’haver consultat abans,‟ „Ha estat una 

sorpresa... Una mostra que sempre es susceptible de modificar 

i adaptar-la‟, improvisà na Legrala.  „És una proposta prou 

atractiva, la d’afegir alguna escena de terror. Anem per feina!‟, 

ha conclós el Director. „I per què no una rua de Carnaval? -La 

cantarella de l‟Hellen denotava que, tot i que amb prudència, s‟estava 

recuperant de l‟esglai patit. Hauria arribat a la conclusió de que es 

tractava d‟una juguesca tramada per unes figurants. A sobre, el 

bufanúvols del Director ho consentirà!- „Una pel·lícula musical de 

pirates incorporant un mico i unes sirenes monstruoses i... un 

vaixell a l’inrevés!‟, ha continuat cantussejant amb ironia. 

Durant l‟espai de temps que vingué a continuació, na Nenúnia 

s‟havia recompost definitivament i s‟ha incorporat al quadre de 

figurants. Na Inflèxias l‟ha esperat amb una actitud immutable, 

egrègia, potser creia haver guanyat. Era palès que, després d‟exhibir 

força i fúria singulars, havia aconseguit controlar-se tot d‟una, abans 

que la rival, i retornar a l‟actitud més consuetudinària. I aquest 

extrem ha proporcionat a la sirena un mèrit excepcional, un trofeu a 

tenir present per a futurs enfrontaments. Potser ja s‟havia dilucidat 

en teoria la resolució de les hostilitats, però no satisfeta del tot, na 

Legrala s‟ha incrustat entre les dues; per evitar espurnes 

intempestives.  

Na Nenúnia, mentrestant, ha ajustat el cos, peça a peça, a 

l‟aspecte habitual, inconscient, ha buscat la proximitat d‟en Rinaldo i 

s‟ha arraulit a tocar la levita del capità pirata. Un aliat tan fàcil 

d‟aconseguir, com irrellevant en el combat iniciat entre les dues 

sirenes, encara que l‟actor havia interpretat la situació des d‟una 

perspectiva diferent: cofoi com un gall dindi, havia inferit que la 

presa, perseguida amb tant d‟afany durant les contínues repeticions 

de la condemnada escena, havia mossegat l‟ham. Per fi, s‟havia 

produït la reacció tan anhelada. Per altra banda, no ho considerava 
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estrany; al cap i a la fi, una de tantes dones que havien caigut a la 

seva xarxa inexorable. 

„Motor, càmera, acció!‟, i la parafernàlia cinematogràfica s‟ha 

posat de nou en marxa, amb el ridícul i l‟encert com a germans 

ocasionals. Travellings, panoràmiques, plans, contraplans, 

enquadres... Detalls, molts detalls, l‟obsessió de l‟Emili per les 

atractives noies. Les criatures aquàtiques han correspost a l‟atenció i 

l‟interès oblidant-se de la seva natura per representar unes sirenes 

que no menjaven ni pirates ni nàufrags ni cantaven; únicament 

mussitaven una melodia inferior a la que elles dominen d‟antuvi, 

mentre lluïen bellesa i simulaven cantar. Ja els arribaria la seva 

oportunitat, pensaven. 

 Talleu!!!! 

 Motor, càmera, acció!!! 

L‟entusiasme de n‟Emili ha disminuït. La realitat s‟imposava, i 

els impulsos enèrgics, provocats per les brillants idees que creia 

haver concebut durant aquest dia i mig de cavil·lacions, han quedat 

soterrats per una resposta mediocre dels actors. Cada vegada més, 

cada vegada més!!, odiava la persona que amb l‟esnobisme i la 

vanitat que dominaven l‟actitud, no havia estat capaç d‟oferir una 

resposta al nivell de l‟exigència artística que el director havia 

assenyalat pel seu projecte. I, quan pensava això, pensava en 

Rinaldo, i estava odiant en Rinaldo; un arrogant ridícul i destraler que 

s‟ofega en el toll de les pròpies pretensions. Encara bo que la fortuna 

li havia concedit un obsequi en forma d‟unes dones espectaculars, les 

sirenes, per refer el projecte artístic, malgrat que encara no hagués 

ensopegat amb la solució definitiva; l‟encaix de trama, plans, 

seqüències, música, ball... Estava convençut de que, a la fi, tot 

encaixaria, però era evident, no havia arribat l‟hora. Basculà el cos 

cap endavant, arronsant les espatlles. Agrisà el gest. Per acabar, s‟ha 

fregat les mans, però curiosament pel motiu contrari a la sensació 

que dóna sentit a aquest acte. No estava satisfet. Contemplà absort 
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el panorama, en suma, les persones que esperaven les instruccions. 

Ha buscat, per consolar-se el mosaic de les sirenes, i ha picat de 

mans, a mig camí de donar per acabada la sessió i de l‟aplaudiment 

que, de totes totes, no es mereixia l‟actuació de l‟elenc artístic. 

 

 Talleu!!!! -I ha reconsiderat continuar o interrompre la sessió- 

Bé... Estem tots cansats. -Ha accedit al final.- Donarem per 

acabada la sessió; intentarem recobrar forces i retrobar-

nos amb les muses. Poden anar a dinar. Els espero a la 

tarda.  

 

Ramon Suspina 

../… 

Al punt del migdia, doncs, la tropa es va dispersar per les 

dunes improvisant cadascú un camí diferent, més per abandonar 

l‟espai de la feina que per dirigir-se, quant abans millor, al 

campament, tot i que allí els esperava la recompensa de l‟àpat i del 

descans. En qualsevol cas, un exèrcit humà, -que més semblava de 

formigues- s‟escampà per les dunes dibuixant sobre l‟arena un 

regueró de personal que, amb diverses formes i trajectòries, 

avançava cap el campament. Representava per a les sirenes una visió 

insòlita, incomprensible, acostumades a concebre el desplaçament 

humà des de la mar, i des de la catàstrofe provocada pels seus cants. 

Una munió d‟essers humans caminant en direcció a l‟interior de l‟illa, 

i, el que els hi resultava més inversemblant, era que caminaven per 

la sorra amb tranquil·litat, constituïa un espectacle inconcebible. 

Ignorància, o una confiança derivada d‟algun recurs desconegut per 

les sirenes i que permetés als humans, de forma encoberta, fer front 

a l‟amenaça amb més eficàcia de la que preveien? Na Inflèxias i na 

Legrala s‟esgarrifaven d‟infaustes premonicions. Serien més perillosos 

els homes per a elles, que elles per als homes? Na Boronda i na 

Nopandra continuaven, inconscients, amb els seus jocs fora i dintre 
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de l‟aigua. Esquitxant-t‟ho tot. Llavors, na Inflèxias advertí una 

circumstància que hauria de ser cabdal en un moment o un altre: on 

era na Nenúnia?  
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*16*    

 

 

El silenci de na Inflèxias era premonitori, insuportable per a 

segons qui; ja de tarda, el sol a l‟esquena, el mar grisenc malgrat la 

claror encara, perdent la vista cap el llevant de l‟illa, absorta 

meditava contra el vent, brisa necessitada d‟escalfor, després d‟un 

matí d‟excitacions successives; també deplorables perquè, o poc lluny 

arribava el seu enteniment, o la sessió del matí havia estat un fracàs 

rotund des d‟un punt de vista de l‟Art humà, d‟acord a la idea que ella 

s‟estava fent sobre aquest Art, el practicat pels humans com l‟Emili, 

l‟Hellen i l‟Hernández Caso i la resta de l‟equip cinematogràfic.  

Reposava també la sirena de la confrontació a la que li havia 

abocat la rival inesperada; inesperada, doncs fins aquell dia na 

Nenúnia no havia ofert mostres d‟aspirar al seu rang, ni ella l‟havia 

considerat una oponent probable. Si, fins ara, havia estat àrdua la 

feina d‟adaptar-se als humans, esgotadora havia estat la de preparar-

se pel combat imprevist contra la formidable competidora, d‟acord 

amb les regles atàviques de la seva estirp. Havia dissimulat fatiga i 

sofriment durant l‟acte de defensa i havia aparentat encaixar el paper 

de malparada amb dignitat, sense queixes, però encara rebufava a 

causa de l‟enorme esforç emprat per contrarestar l‟atac, per 

intimidar, i es ressentia de petites mostres de dolor sembrades per 

tot el cos. Així i això és el combat quan dues sirenes han decidit 

combatre entre sí. Després, tot sembla tornar al seu lloc, però és una 

sensació enganyosa, perquè músculs, ossos i tendrums han 

desorganitzat la resposta física i mental, i mantenen per bastant de 

temps, dies, mesos i potser anys, la petjada de la injúria i l‟amenaça, 

incitant l‟ànim ofès i venjatiu, el d‟una fera amagada assetjant. No és 

tan sols l‟instant de l‟escomesa; queda estampada al cor la percepció 

de l‟atac i de la defensa.     
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No era una bona conjuntura per a ella; però tampoc ho era per 

a la Nenúnia, ni per a cap de les germanes. Qualsevol ensopegada 

encara seria la causa de trastorns irreparables. No obstant, ¿com 

superar el risc, com sortir airosa de l‟indret on l‟havien ficat unes 

circumstàncies tan imprevisibles i alienes al seu dictamen? Ningú, ni 

cap d‟elles, tot i tenir el poder de contemplar les idees de tothom, 

sabria mai què en pensava la poderosa nereida, perquè potser ni ella 

mateixa ho sabria mai, desbordada per la invasió d‟uns éssers tan 

incomprensibles, encara no sabia del cert si humans -Allò que no 

havia anticipat na Inflèxias és que haguessin de perviure tant de 

temps influenciades pel pensament d‟altri; i menys, d‟uns homes. 

Abans penetraven uns instants i ,en pocs minuts, tan bon punt se‟ls 

havien cruspit, desapareixia l‟influx dels humans; potser havia tingut 

raó na Nenúnia: se‟ls haurien d‟haver menjat de bon principi. Ara, 

potser ja era massa tard; ja estarien massa contaminades-, i sentint-

se sobrepassada per una rebel·lió del tot ignorada feia tan sols uns 

instants.  

Era imprescindible impedir que tornés a plantejar-se la situació. 

Neutralitzar qualsevol recidiva, i evitar que, entre les altres 

germanes, germinessin les temptacions de secundar la revolta. No 

era gens inimaginable. Per aquest motiu, havia convocat d‟immediat 

l‟assemblea, com sempre havien cridat a l‟assemblea les sirenes, 

ajustant les puntes dels dits agafades al crani, sense dubtar de que 

les germanes se sentirien al·ludides i que hi acudirien només sentir el 

reclam. I hi havien acudit totes, menys la Nenúnia. Altra vegada na 

Nenúnia... Com es podia permetre la llicència d‟obviar la 

convocatòria? S‟havia convertit en una insurrecta. L‟assemblea era un 

acte sagrat per a les nereides. Totes les presents participaven ja del 

buit mental de na Inflèxias i de les dubtes sobre quines decisions 

haurien de prendre enfront de la complicada convivència amb aquell 
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grup d‟humans, però, si hi ha algun ésser imprevisible en qüestions 

d‟estratègia, és una sirena. Posposa, prefereix concedir temps al 

temps. 

- I tu què en penses, Tantàlia? -Canvià arbitràriament 

de tema i d‟interlocutor. 

- Per què t’ho haig de dir, si ja ho saps de sobres? -

Tantàlia acceptava la sorpresa d‟haver estat designada 

com a destinatària del col·loqui i que posposessin el tema 

central, aquell pel qual havien estat convocades. 

- Digues Tantàlia, creus que hem de canviar 

d’estratègia i començar a cruspir-nos els humans? 

Què et sembla? 

- No juguis amb mi. Coneixes els meus sentiments 

més ocults. 

- Seria per a tu la primera experiència. No t’atrau 

tastar per primer cop, encara que només sigui 

tastar per tastar? Com demanen altres germanes... 

-Havia evitat pronunciar cap nom en concret. 

- No juguis amb mi. 

En efecte, estava jugant amb ella, amb els seus sentiments. 

Coneixia la relació que la immadura sirena havia iniciat amb un xicot, 

un exemplar, jove també, del col·lectiu humà. I la seva pretensió era 

la de furgar en una ferida sens dubte amorosa. Una emoció 

desconeguda entre les nereides, que intrigava la Inflèxias i, de pas, li 

permetia allargassar la reflexió mentre xerraven, per ajudar a trobar 

una solució al problema que de veritat l‟interessava: Havien 

d‟arriscar-se a començar el banquet, o bé s‟havien de mantenir 

fermes, aferrades a la decisió actual, a l‟espera de restar segures de 

que, malgrat no ser pròpiament nàufrags, no eren tòxics ni 

indigestos?  

- No, encara no -S‟apressà a intervenir na Nopandra, que 

ja havia dilucidat les idees de la matriarca. 
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- I per què no? 

- Perquè és molt divertit. -S‟afegí sense embuts na 

Boronda. 

- La veritat és que jo tampoc trobo a faltar res en 

aquests instants. -Manifestà na Legrala– No sento cap 

necessitat de precipitar la situació, i estic entre 

intrigada i entretinguda amb aquests estrafolaris,  

simpàtics i, sobretot, inconscients.... però 

entranyables éssers. 

- Caram, no esperava que estiguéssiu tan 

sensibilitzades a favor... Està bé! Mantindrem la 

determinació de no devorar-los fins que no 

estiguem segures per complert i fins que no ho 

deliberem totes en assemblea. 

Només proferir aquestes paraules, es formà un remolí a la 

superfície de l‟aigua, sorgint un potent brollador vertical enmig de les 

ones, que va mullar tot el perímetre de la reunió. Havia arribat la 

Nenúnia, l‟esperada. 

De seguida, na Legrala va realitzar un àgil moviment per 

interposar-se entre les dues contendents. Entretant, la Nopandra i na 

Boronda, s‟apartaven per restar a l‟expectativa. Na Tantàlia ja s‟havia 

retirat a un racó, fugint de constituir el centre de la conversa. La 

Nenúnia havia emergit fins a testimoniar l‟extraordinari tors. 

- T’he cridat a l’assemblea. 

- Ja ho sé... però no he pogut acudir a temps. Estava 

molt ocupada. 

- Estaria amb en Rinaldo... -Digué en veu baixa na 

Boronda a la Nopandra. 

- Tan poc potent és el meu reclam? 

- Ja t’he dit que estava molt ocupada. 

Les altres sirenes reien amb certa complicitat especulant sobre 

la possible causa de la tardança, la juguesca amb el galà, mentre na 
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Legrala esmenava la posició per evitar l‟enfrontament entre les dues 

rivals. La situació s‟estava tensant en un conciliàbul que fins aquell 

moment s‟havia desenvolupat en pau. 

- Arribes quan, entre totes, ja hem pres una decisió. -

Na Inflèxias ja estava desplegant pel seu cos els atributs 

de defensa. Dissuasius, en principi. -I hem determinat 

entre totes seguir com estem, sense cruspir-nos 

ningú si abans no... 

- Sí, ja ho sé... -Tallà na Nenúnia- Hi estic d’acord.  

- Com?... -Balbucejà na Inflèxias. No s‟esperava ni de bon 

tros una resposta tan condescendent de l‟adversària. Ni 

l‟actitud impassible que lluïa. Llavors, es va trobar un tant 

ridícula amb les protuberàncies dissuasives que ja havia 

començat a mostrar! Al seu davant, la Legrala no se‟n 

refiava i mantenia vigent l‟alerta interposant-se entre les 

dues.  

- Que estic d’acord... -Mirà, insolent, na Inflèxias, al 

temps que amb un cop de cua apartava na Legrala, com 

si volgués deixar clar que, d‟haver decidit l‟atac, aquella 

interferència no hagués constituït cap obstacle per arribar 

a l‟adversària.- Estic d’acord perquè estic interessada 

en una proposició que m’han fet... 

- Quina proposició? 

L‟atmosfera s‟havia transformat favorablement, el risc de 

conflicte s‟estava esvaint com per art de màgia, les dues contendents 

no oferien ja signes de confrontació; na Nenúnia obrava amb 

naturalitat, amb una indiferència fins i tot sospitosa, però sense els 

esperables senyals preparatoris pel combat, mentre que na Inflèxias, 

contra la iniciativa més presumible de desplegar tot el formidable 

aparell ofensiu, ara rebaixava l‟escassa exhibició que havia iniciat dels 

dispositius de defensa disponibles. L‟ambient s‟havia calmat, però na 

Legrala no se‟n refiava gens -en qualsevol moment, l‟espurna més 
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fortuïta, podria encendre la metxa i embolicar-se la troca per un no-

res-, i, amb molta cautela -doncs ella també estava exposada a rebre 

de valent, ficant-se pel mig-, aguantava la posició que havia adoptat 

entre les dues sirenes, tot estranyant-se de la precipitada i 

antinatural resolució del conflicte, i tement que a l‟instant més 

inopinat s‟enterbolís de nou el panorama. La veritat, no entenia res!, 

però resistia per si de cas. 

- M’han assegurat que soc molt bona actriu...  

- I a mi també m’ho han dit. -Li assegurava sotto voce la 

Nopandra a na Boronda. 

- ...i que se’m planteja un futur molt prometedor al 

món del cinema.  

- També m’ho han dit. -Insistia en veu baixa la 

Nopandra.- No et pots refiar: són coquetejos propis 

dels homes. 

- Qui t’ho ha dit? 

- Ves que t’ho dirà... -Continuà en veu baixa na 

Boronda.- Ja ens ho imaginem nosaltres... 

- Sóc el més valent pirata... -Cantussejà amb ironia la 

Nopandra, alhora que na Boronda li reia les gràcies. 

- He estat molt ocupada... -S‟havia desentès de les 

burletes. Recollia els objectes personals que les sirenes 

solen guardar entre els intersticis dels esculls més 

pròxims a la costa, entaforant-los en una bossa que 

s‟havia col·locat en bandolera.- No he pogut presentar-

me abans, però estic d’acord amb vosaltres, i em 

comprometo a no menjar-me cap home sense que 

prenguem entre totes qualsevol  decisió que 

pretengui modificar el criteri. 

- Sí que ha canviat la situació... 

- Fet i fet, la presència d’aquests humans, que mai 

sabrem si són nàufrags, encara ens revertirà alguns 
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beneficis. -Seguia omplint la bossa.- M’han ofert la 

possibilitat de participar com a intèrpret en altres 

pel·lícules; han reconegut en mi certes qualitats. 

Vull ser una estrella... 

Na Inflèxias, cada cop més confosa, acceptava l‟explicació de la 

germana per més estrafolària que li semblés. Resignada, ho atribuïa 

a la condició de baula d‟un procés ineludible que les conduiria, sense 

remei, a l‟ocàs del llinatge. Afluixava la tensió muscular mentre 

l‟aspecte li retornava a la imatge habitual: imponent, però no 

amenaçadora. No obstant, na Legrala estava insegura, i tardaria 

encara uns minuts en apreciar com a admissible l‟estat de relativa 

concòrdia que s‟havia produït, i una bona estona en abandonar 

l‟actitud d‟interposició entre les dues adversàries. Encara no estava 

convençuda de que la pau s‟hagués instaurat de debò en aquelles 

ànimes, i temia que es desencadenessin de nou les hostilitats, tot i 

que a poc a poc mostrava ànims per esmunyir-se d‟aquella posició 

tan forçada entre les bel·ligerants. 

- Una estrella? -Preguntà la Inflèxias 

- Sí, una actriu famosa... -Aclarí na Nopandra, 

demostrant que estava ja a l‟aguait de tot allò que 

concernia al misteriós món que prometien els nouvinguts, 

el cinema. 

Desconcertada, na Inflèxias començava a entendre que el món 

que s‟estava modificant no seria el dels humans, sinó el seu, el de les 

sirenes i que la descomposició -si era aquesta la paraula correcta per 

descriure el procés al qual s‟abocaven- seria del tot inexorable. 

L‟extraordinària facultat d‟introduir-se a la ment humana, es 

convertiria en l‟origen de l‟ocàs de la seva estirp. Haurien estat 

impregnades i no sabia de què ni per què. Potser, contaminades, i no 

hi havia manera d‟evitar-ho; per tant, sentí la necessitat d‟afluixar les 

seves expectatives.  
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- I m’han confirmat que també han observat moltes 

qualitats en alguna de vosaltres... Si us interessés 

ser actrius, esteu a temps, perquè necessiten 

ampliar l’elenc. 

- I interpretar papers que no siguin de sirena? -

Intervingué na Legrala. 

- Em penso que és això precisament, però hauríem de 

marxar amb ells per completar la pel·lícula en altres 

paratges. Jo hi estic disposada... 

- I sortirem a la pantalla? -Alegrà l‟ambient na Boronda. 

Conforme avançaven els esdeveniments, a na Inflèxias li 

resultava més fàcil entreveure el rumb que havia pres el seu destí. 

Una de les germanes estava disposada a escortar allà on sigui els 

cineastes. A abandonar l‟illa... I, entre alguna de les altres, ja s‟havia 

contagiat l‟interès... L‟extravagant il·lusió envaïa els esperits. Es 

precipitaven els designis. Relaxà el desànim que li produïa la situació 

i, considerant-la un imponderable, es permeté cedir a l‟atractiva 

proposta de la illegible fortuna. Cedir a la temptació, com qualsevol...   

- Doncs, jo no vull ser menys, també hi vull 

participar. Encara soc atractiva o no? 

- Per suposat! -Reaccionà la Nopandra. 

- Molt atractiva... -afegí na Boronda. 

La Nenúnia no estava disposada a compartir l‟alegria. Potser, 

l‟inquietava la sobtada transformació de la matriarca, i hi 

desconfiava; era d‟imaginar que encara es tractés d‟un gest artificial. 

En tot cas, l‟observava de cantó, esmunyint la mirada. Na Legrala, a 

l‟aguait de les petites metamorfosis que impregnaven l‟atmosfera 

regnant a la reunió, temorosa, es col·locava de nou entre les, fins un 

minut abans, contendents.  

- I qui pot dir que no? -Inflèxias improvisà un mirall 

calmant del tot l‟aigua que l‟envoltava, i es trobà 

atractiva, magnífica al seu parer. 
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Alimentant aquest col·loqui, les nimfes vorejaven la platja en 

indeliberada direcció a la zona de rodatge. Na Inflèxias havia 

aconseguit despendre‟s, almenys per ara, de les preocupacions que 

l‟havien aclaparat durant el matí, i departia amb les germanes en 

amable conversa impregnada d‟un imaginari univers cinematogràfic. 

La Nenúnia escoltava, callava i rumiava intencions.  

De lluny es divisà un home que s‟apropava, i que, en veure-les, 

havia accelerat el pas, cridant la seva atenció amb gestos i crits 

encara inintel·ligibles.  

- Saben on és en Ramon? -S‟entengué per fi.- Saben on 

el puc trobar? 

Era en Jaume, el pilot; calat el cap amb un casquet de cuir 

propi dels aviadors, gesticulava amb una llauna, l‟envàs d‟una bobina 

de pel·lícula, a la mà. 

- M’ha d’entregar la pel·lícula que falta per positivar. 

-Mostrava la llauna lluent per damunt del casquet.- 

M’haig d’emportar ara el material filmat fins avui 

per ordre del Director, que vol comprovar els 

resultats de la feina. 

- Qui és aquest? 

- No ho sé. No l’havia vist mai. 

- Necessito trobar-lo aviat, perquè haig d’enlairar-me 

tot d’una, ara que les condicions climatològiques 

són favorables. 

- Potser estigui al campament, perquè no ha voltat 

per aquí en tot el dia. 

- Sí, si, que ha estat per aquí... esperi un instant! 

Irrompé mentint na Nenúnia, per després dirigir-se en 

privat a les seves companyes- No heu observat 

l’aspecte que té? Porta casc i escut com si fos un 

guerrer cretenc. No veieu com brilla? 

- És veritat. 
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- Sí que ho sembla... 

- I, si és un guerrer cretenc, és un nàufrag com els de 

sempre, i ens el podríem menjar sense embuts ara 

mateix. Esperi’s, que ara vinc! 

- Havíem quedat en que... 

- Però aquest no és com els altres... Havíem pres 

l’acord sobre els humans que no hagin vingut per la 

mar; aquest no sabem d’on ve, i, a més a més, 

estem totes reunides. Podem prendre la decisió...  

- No sé si... 

- No dubtem més. 

- D’acord -li sortí un fil de veu a na Inflèxias tan inaudible 

que na Nenúnia l„havia entès només per la ferma 

determinació a no permetre que l‟ocasió se‟ls escapés de 

les mans. 

- Esperi’s, home, que l’ajudarem a trobar-lo... 

En contemplar que aquella tropa se li venia a sobre, malgrat 

que conscientment no sospités l‟amenaça, una sensació molt 

estranya s‟apoderà del pilot, de manera que sentí l‟irrefrenable impuls 

de retrocedir encaminant-se amb precipitació cap a l‟altiplà on 

l‟esperava „El Gorrión‟. 

- Però, què fa, home! Esperi’s que ara arribo.  

- No, si tampoc és tan urgent... -L‟home retrocedia a 

batzegades, ensopegant-se amb totes les poques pedres 

que afloraven a l‟arenal- No es molestin, que ja el 

trobaré. 

El Jaume se sentia aclaparat per una presagi imprevist. L‟arena 

de la platja tenyia el panorama d‟uns reflexos metàl·lics, i l‟actitud 

d‟aquelles dones, que s‟apropaven a pas constant, observant-lo 

fixament, i amb una cautela impròpia d‟intencions benignes, no 

contribuïa a conservar la serenor.    



139 
 

- Vols dir que és un cretenc?... Em recorda més a un 

argiu o un aqueu. 

- Aquells portaven casc metàl·lic... 

- En qualsevol cas, poc importa... Ho sabrem ara 

mateix... Enceteu el cant! 

Nenúnia, escortada per na Inflèxias i na Legrala es dirigí a la  

vora, mentre les altres començaven a executar el cant. Na Tantàlia 

les imitava, acatant els dictats de l‟instint més primari, encara que no 

sabia si, a l‟hora de la veritat, es veuria amb cor de participar en el 

cruel banquet que s‟anunciava. La melodia provenia de la mar i es 

propagava vers la terra, com si surés sobre la superfície de l‟aigua, 

com una boira acústica que amb lentitud avançava cap a l‟interior de 

l‟illa, buscant les emocions del presumpte cretenc. Encerclant-les. Els 

racons més amagats de l‟ànima d‟un pilot d‟aviació que havia estat 

confós per un mariner, donada la coincidència de portar un casquet 

de pell, o, en vista de la llauna lluent que duia a la mà i que semblava 

un escut, per un guerrer a qui se‟l menjarien en un no-res per haver-

lo considerat un nàufrag. L‟home que, amb moltes dificultats, en 

aquells moments intentava desfer-se de la persecució a la que el 

sotmetien. Incipient, perquè encara les sirenes no s‟havien empleat a 

fons. L‟home enfilava l‟escarpada paret que conduïa a l‟altiplà, 

atribolat per una amenaça no gaire definida, però no per això, menys 

inquietant.  

- No es preocupin... Ja m’apanyaré jo sol per trobar el 

Ramon. 

- Que esperi, li dic... 

No comptaven amb la circumstància produïda perquè, una 

vegada a terra, el cant, executat des de la mar, empenyeria la 

víctima encara més cap a l‟interior de l‟illa en comptes de conduir-la a 

les sirenes que entonaven la melodia, mentre que les persecutores 

prou feina tenien per grimpar pel rústic camí que s‟enfilava a l‟altiplà 

on reposava l‟aeronau. La pujada havia resultat massa feixuga per a 
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les nereides que, arrossegant el cos pel talús d‟arena, es desplaçaven 

com podien rere del pilot. Conforme anaven ascendint, la distància 

amb les perseguidores s‟anava eixamplant, de manera que arribà un 

instant en que el Jaume hagués pogut considerar-se salvat, però 

l‟assetjament l‟havia embogit i, de tant en tant, l‟home desfigurava la 

trajectòria i errava el camí per posar-se de nou en perill, per 

desconcert de les persecutores que recobraven l‟alè a cada instant 

que el perseguit es posava a l‟abast.  

Però era un miratge, perquè en Jaume, absorbit per la bogeria, 

accelerava la marxa, mentre abandonava un regueró d‟efectes, entre 

ells, la llauna oberta, esventrada, amb la bobina de cel·luloide que 

s‟havia escampat pels voltants, exposant-se a la llum, velada, tot el 

treball d‟aquells dies malmès, i tornava a agafar embranzida posant 

terra pel mig. No hi havia res a fer; la pendent i la sorra, difícils de 

superar per l‟anatomia de les sirenes, i el factor imprevist de que el 

cant convocava cap a terra, convertirien en inútils els esforços per 

atrapar el pilot, que en aquells instants ja havia posat en marxa els 

motors de "El Gorrión". No és concebible la velocitat assolida per 

arribar tan aviat, tot tenint pressent la volta que el deliri li va obligar 

a realitzar i el pas vacil·lant, a punt de perdre el coneixement, però, 

sense esclarir la fórmula per aconseguir-ho, en Jaume, sufocat per 

l‟enorme esforç emprat durant l‟ascensió i sense abandonar les 

lletanies i renecs estesos pel camí, havia engegat l‟aparell i aferrava 

el timó amb una rigidesa inusitada, embocant la pista. 

Durant el recorregut caminat des la riba de la mar, havia 

sembrat les vores del camí amb paquets, cartes, formularis omplerts i 

una esbudellada llauna que contenia la pel·lícula que havíem rodat 

fins ahir; la cinta de cel·luloide, una línia arrissada, que castigava de 

manera constant el vent, enfarinant-la de sorra i brutícia, descrivia la 

frenètica ruta efectuada pel fals guerrer fins l‟avió. El trajecte no 

havia estat ignorat per tothom, perquè en Jaume no havia deixat de 

vociferar paraulotes i malediccions incomprensibles per alguns 
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companys que es va topar pel camí; entre ells, el Ramon, que 

portava les bobines que faltaven i que, pensant-se que l‟altre no n‟era 

conscient, es precipità contra l‟avió que ja estava a la capçalera per 

enfilar la pista. Cridà quant va ser capaç, però el pilot no el sentia o 

no volia sentir-lo, dreçant la proa cap el seu destí.  

En Ramon enarborava els rotllos de pel·lícula per mor que els 

veiés, però en Jaume, fora de polleguera, no seria ja apte per 

correspondre a la lògica més elemental. No era ell. Sense fer cas al 

reclam, imprimí gas als motors i, amb unes revolucions excessives, 

emprengué el vol rasant sobre les tendes, on ningú trobaria res 

d‟estranya en la maniobra pensant que es tractava del viatge, previst 

i ordenat pel Director, per positivar el material rodat fins aquell dia. 

Cap sorpresa al campament, a no ser que algú se n‟adonés que el 

pilot no s‟havia entretingut en redreçar l‟aparell en vol rasant per 

efectuar la maniobra preferida de repassar amb ufanor el cel dels 

acampats. Només en Ramon, i qui s‟hagués trobat pel camí, n‟ere 

conscient de la greu situació.  

L‟Assistent encara va agitar a l‟aire el rotlle de pel·lícula 

filmada; un últim intent perquè el pilot el veies des de dalt i entrés en 

raó. Inútil.  

De sobte, li sobrevingueren tots els mals auguris -Què havia 

passat a la platja per ocasionar aquella fugida tan espaordida?-, i 

prengué tot d‟una la decisió de descendir, desfent el camí que a pas 

tan atribolat havia recorregut el pilot, advertint el regueró d‟objectes 

abandonats durant l‟escapada. En arribar a la vora de la mar, 

s‟ensopegà amb la Tantàlia.   

- Fuig, si us plau! 

- Que me’n vagi?... 

- Fuig!!! Encara estàs a temps! 

El noi se n‟adonà d‟immediat que la sirena intentava protegir-lo 

d‟un perill imminent, i que ho pretenia des de l‟estimació, i, sense 

amidar les conseqüències, inicià un pas cap a ella. 
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- Tantàlia!... 

- No t’acostis! -cridà, nerviosa- No oblidis que conec 

els teus pensaments i sé que encara em tens por i, 

fins i tot, tems que l’afecte que et mostro pugui ser 

una estratagema més per encisar-te... 

Ramon, atordit, vacil·là uns intents, sense decidir el primer pas, 

i si havia de ser cap endavant o cap enrere.  

- Ves-te’n! 

L‟última ordre va resultar fulminant. En Ramon l‟acatà 

retrocedint per on havia vingut. Després, durant el camí, 

s‟entretindria recollint un a un els efectes que restaven abandonats 

per un atemorit Jaume al llarg de l‟itinerari des de la platja. Paquets 

per a la productora, sobres tancats contenint cartes dels membres de 

l‟expedició, que de no recollir-los ara, mai arribarien a mans de les 

famílies, els formularis omplerts -eren els objectes més difícils 

d‟aplegar perquè jeien escampats per tot arreu, inquiets, remenats 

pel constant vent que refila la costa-, el casquet de cuir que havia 

provocat que confonguessin el pilot amb un guerrer cretenc, rebregat 

entre la sorra, i la bobina desenrotllada dibuixant una estirada espiral 

sobre el camp en direcció a la vora de la mar, descendint tremolosa 

pel vent, i mostrant la pel·lícula refulgent al sol, completament 

velada, malmès el treball de tantes jornades d‟il·lusió 

cinematogràfica.   

Mentre rebobinava -sense rumb entre aquelles mates, i sense 

expectativa de recuperació de la cinta velada, tothom ho sap i ell 

també-, la pel·lícula deteriorada, s‟entristí recordant les il·lusions 

trastocades, menyspreades per un destí esmunyedís, i corroborant 

que aquell material tan valuós una estona abans, ara oblidat, 

esborrada l‟ànima sobre el sorral, pregonava la irreparabilitat d‟aquell 

episodi. L‟envaí alhora un altre glop amarg; la sensació, potser 

imaginària, de que a “El Gorrión” li rataven els motors, suportant 

l‟estrall i la quincalla; de que li resultava més difícil enlairar-se, 
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guanyar l‟altura necessària per sortir de la fondalada i remuntar les 

muntanyes que envolten la pista. Seguint visualment la trajectòria 

aèria de l‟aparell, pressentí un percaç amb tota probabilitat 

inesperable, i li subjugà el desassossec de que ja no tornaria a veure 

mai més ni aparell ni pilot, i començà a córrer pel marge de la pista, 

en paral·lel al rumb, cridant amb espontaneïtat contra l‟oratge i el 

soroll produït per l‟avió, „Sort.. que tinguis molta sort!‟, fins que se 

li encallà la veu i restà inerme a tres quarts de la pista. 
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*17*    

26/07/1949   

 

  Ahir a la tarda i durant el matí d‟avui he estat reclòs al 

campament; i dic reclòs perquè no es pot expressar de gaires formes 

més la sensació que produeix restar en un lloc en el qual m‟havien 

encarregat d‟endreçar un magatzem desbordant de materials, dintre 

d‟una tenda una mica més gran que les altres, tampoc enorme, però 

que sobresurt per damunt les altres com una església de poble però 

sense tant d‟orgull. La lona bruta i atrotinada conté el més heterogeni 

desordre d‟estris i d‟inutilitats cinematogràfics, entremesclats des de 

bon principi, quan els entaforàrem com a preu fet, per força 

desordenadament, degut a la convulsió viscuda durant el primer 

aterratge a l‟illa. Un galimaties al que contribuïm a cada instant tots, 

però que només endreço jo quan m‟ho permeten les altres 

ocupacions. I m‟ho recorden.  

  Aquesta visió donarà a entendre l‟estat anímic que em 

dominava davant la incalculable feina que m‟havia encomanat 

l‟Ajudant de Direcció en una d‟aquelles fases de perplexitat que ha 

patit la realització de la pel·lícula, quan l‟Emili travessava l‟etapa 

d‟incerteses, i d‟entusiasme, per la imprevista aparició de les sirenes. 

No obstant, la perspectiva que m‟envoltava s‟havia convertit, si més 

no, en seductora, tot i que encara desconec la raó; com un basar 

multicolor que invitava a la participació lúdica i espontània; a 

abandonar la feina per prendre part en un sobtat i atraient carnaval 

compost per la majoria dels figurants, que havien pres la decisió de 

mantenir-se abillats amb l‟anacrònica vestimenta que haurien de lluir 

al rodatge, i seguir amb aquesta fatxa durant les hores que han de 

dedicar al descans o, simplement, a l‟espera de que els cridessin per 

intervenir en escena. En aquest sentit, era més lògic que, en funció 

de l‟expectativa de ser cridats que incita el seu ofici, es 

mantinguessin més estona disfressats del personatge que havien 
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d‟interpretar, i evitar mudar-se, com sempre, a corre-cuita, a caprici 

de qualsevol membre de l‟equip de rodatge; per això, no resultava 

estrany l‟exòtic mosaic que oferia la imatge escampada pels 

passadissos improvisats al llarg de les fileres de tendes; la formaven 

els figurants vestits de pirates, cavallers, damisel·les, o soldats, uns 

deambulant per l‟esplanada que delimitaven les façanes de les tendes 

plantades al centre del campament, alguns pels carrers delineats per 

la posició de les tendes, o d‟altres descansant a les portes dels 

habitacles, administrant l‟oci.  

  Per què tantes persones disfressades -en general, 

figurants, però també algun tècnic que, de bon grat, s‟havia afegit a 

la sorprenent rua- i tanta estona, inclosa la nit d‟ahir? I per què ningú 

-excepte jo- donava mostres d‟estranyesa o de fatiga? Ben mirat, no 

era just que em queixés, doncs m‟he mantingut molt distret tota la 

jornada i mitja que he dedicat a l‟endreçament dels utensilis i els 

materials emmagatzemats; només havia de treure el cap de tant en 

tant per mor d‟aprofitar-me i contemplar un espectacle que ben pocs, 

i en poques ocasions, poden gaudir. I, és clar, n‟he tret el cap massa 

vegades, i m‟he quedat embadalit massa estona en cada ocasió, 

perquè la feina tirés endavant. No m‟ha condit el temps, però no crec 

que a ningú l‟importi. 

  Al punt del migdia, m‟han advertit perquè, després de 

dinar, baixés a la zona de filmació. Per fi, algú s‟hauria adonat de la 

necessitat dels meus serveis? Sigui com sigui, m‟ha transmès l‟avís 

en Padilla, l‟Ajudant de càmera. Per a ell, la rua de carnaval no havia 

acabat encara; quan ha vingut a avisar-me, seguia disfressat de 

vaquer de pel·lícula americana, amb dues pistoles cenyides a cada 

cantó de la cintura, i aquest detall m‟intrigà prou perquè, tot i 

considerar que, com tothom, hagués participat, com un de tants, a la 

rua d‟ahir a la tarda i a la nit, es feia massa estrany que hagués 

prolongat una disfressa tan poc còmoda i tan cridanera durant tota la 

sessió de rodatge d‟aquest matí, en la que, de ben segur, hauria 
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d‟haver intervingut assistint a l‟Operador càmera. M‟ha sobtat, 

sobretot, que li hagessin permès treballar lluint un abillament tan 

extravagant, i més propi de la part de davant de la càmera, la que 

haurà de ser filmada, quan ell pertany a la part de darrere, la que es 

dedica a filmar. Però les excentricitats de l‟Emili donaven per això i 

per a molt més... 

  Tot i així, no ha hagut de transcórrer massa temps per 

haver-me d‟emportar més sorpreses; tot just quan arribava a la zona 

de rodatge, me n‟han proporcionat una de ben imprevisible perquè a 

l‟espai que ocupa la tauleta on acostuma a prendre les notes, m‟he 

ensopegat amb l‟Hellen, que persistia en calçar les incòmodes 

sabates de taló, i que ara havia afegit uns detalls extraordinaris, si es 

té present i memòria de com s‟havia comportat fins ara aquesta 

dona: havia acudit maquillada en extrem, i, desfet l‟horrible monyo 

que acostuma a exhibir enganxat al clatell, havia alliberat la cabellera 

que ara podia ser batuda sense contenció per la brisa. Per acabar-ho 

d‟adobar, aquella dona que, fins aquest episodi es mostrà sempre 

com un model de sobrietat espartana, s‟havia ajustat al cos una 

provocativa brusa amb un excessiu escot paraula d‟honor, coronant-

lo amb un penjoll més que aparent, que hagués lluït amb la màxima 

naturalitat, a no ser pels sotraguejos descompassats que li obligaven 

a executar els talons de les sabates mentre intentava desplaçar-se 

per la sorra. Un quadre esperpèntic, però alhora entranyable, perquè 

desprenia cert grau de tendresa, d‟ingenuïtat, i, per què no 

reconèixer-ho?,  perquè potser anunciava un desitjable canvi de 

sentit en aquell caràcter tan despòtic i molest per a tots; en especial, 

per a mi.  

  Jo havia recorregut abans el camí avall fent saltirons, 

alegre, i amb la il·lusió promoguda pel reclam de l‟atractiu més gran 

que ofereix la feina cinematogràfica: el rodatge -la dinàmica i l‟entorn 

que el defineixen, l‟energia que desprèn; de vegades i 

malauradament, un nerviosisme i prou-, però, no sé si és que he 
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arribat massa tard, entretingut pels saltirons i la il·lusió per arribar, o 

és que l‟equip de filmació havia escurçat el temps de descans del 

migdia, he hagut de descobrir que, en aquella hora, ja estaven tots 

en funcionament, uns enfeinats rere la càmera i els altres davant, 

preparats per començar, o ja havien començat, o no havien cessat de 

rodar des del matí. Provatures, en tot cas, o escenes poc destacables, 

perquè m‟imagino que, de pretendre un objectiu més determinant, 

m‟haguessin trobat a faltar a l‟hora d‟arrossegar la càmera, de 

carregar i moure cables, o de dirigir un projector. Tampoc soc 

irreemplaçable, però crec que la meva cooperació, per poc que es 

consideri, encara és quasi imprescindible, i més tenint present la 

incomunicació en que ens trobem, i la plantilla de que disposem. 

Escassa i, si observem alguns elements que l‟integren, matussera.  

  El paisatge suggerit per l‟activitat que es desenvolupava 

sobre aquell plató a l‟aire lliure, tal com es pot descriure dintre del 

maremàgnum que m‟ha estat permès percebre mentre vigilava el 

projector, ha conduit a confirmar que, incloent-ne els actors, aquest 

matí, la suor havia de ser la protagonista, i que els presents ja havien 

assolit el cim de l‟esforç, elaborant escena rere escena, però no sé si 

fent temptatives irrellevants, o si havien anat de debò. El Padilla 

encara embotit a la disfressa de vaquer, amb les seves pistoles i 

cartutxeres, afermat al lloc de treball testimoniava aquella epopeia; 

tot i que jo sabia que no feia tant que havia arribat. Per acabar-ho 

d‟adobar, he hagut de reconèixer que m‟havia superat, que li havia 

lluït més el temps i que havia arribat abans que jo, i que, a sobre, 

enmig de l‟atrafegat equip de filmació, aconseguia passar 

desapercebut, tot i lluir una vestimenta tan pintoresca. ¿Perquè la 

indumentària s‟adia prou al medi, la realització cinematogràfica, i es 

camuflava amb naturalitat, o és que la troupe estava tan entregada a 

la feina que obviava qualsevol detall aliè a la pròpia activitat? No sé 

per quina raó, però l‟Ajudant de càmera es podia considerar 

totalment inadvertit en aquelles circumstàncies, com si les cananes, 
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el barret i les botes de vaquer fossin una exigència més de l‟ofici. Qui 

no passava inadvertida, de cap de les maneres, era l‟Hellen, o no 

volia que l‟ignoressin, perquè quan s‟acostava a consultar els apunts 

l‟Ernest Hernández Caso, ella se li acostava més encara, i més, i 

rebregava, ansiosa en aparença, els papers per la falda, i, increïble 

en ella, exhibia l‟escot amb clares intencions insinuants.  

  L‟espai a filmar i l‟espai dels que hi filmaven, semblaven, 

no obstant, els habituals o, si més no, eren dels freqüents, un 

paisatge exterior amb una decoració incrustada, i un frenètic embolic 

d‟objectes i persones que pretenien realitzar i coordinar l‟acció de 

rodatge, encara que mai s‟hagi de considerar provada la condició 

d‟habitual, de més freqüent, o de molt normal a cap espai 

cinematogràfic, per més que, en ocasions, la professió s‟hagi d‟ofegar 

en el tedi de les contínues repeticions, ja que sovint és just 

reconèixer-li certa quota de sobrenaturalitat que, en determinades 

ocasions, aconsegueix vèncer la rutina. O sempre; tant pel mateix 

món que representa, com per les històries que pretén explicar. Però 

la situació plantejada durant la sessió d‟avui era molt inversemblant, 

massa, i m‟ha envaït el recel perquè em resulta molt estrany que 

ningú se n‟adoni com jo dels contrasentits que es van instal·lant a 

l‟entorn, subreptíciament.  

         . . . / . . 

  

Nenúnia... 

En tot això s‟ha de veure la mà de na Nenúnia. No ens hauríem 

d‟estranyar si la sirena hagués estat elaborant a la seva manera una 

conspiració, investigant alguna fórmula que li permetés satisfer, per 

la via més pràctica, els impulsos que la guiaven. Les esporàdiques 

desaparicions d‟escena de la imponent sirena, que algunes germanes 

atribuïen, amb molt poca perspicàcia, a un flirteig amb en Rinaldo, el 

galà de la pel·lícula, a part de no ser del tot un engany i verament 

s‟haurien produït alguns encontres furtius, poden adquirir més sentit 
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si les relacionem amb aquestes contradiccions i excentricitats que 

havien aflorat, sense més ni més i de manera progressiva, en el 

comportament de la troupe de cineastes. La idea assoleix carta de 

naturalesa, perquè, amb prou evidència, na Nenúnia estaria cercant 

pel seu compte la vulnerabilitat dels cineastes provant de penetrar la 

ment d‟aquells homes, ideant un esquer per captivar-los i aconseguir 

sotmetre‟ls amb eficàcia. Havia viscut amb incertesa els fracassos 

dels últims dies, i s‟havia convençut de que, amb aquells homes, i 

dones!, que pul·lulaven per l‟illa, vinguts de terra endins, o qui sap si 

de més enllà, no es devia d‟anar amb bromes; alguna en portaven de 

cap. Els sistemes tradicionals de seducció no s‟havien mostrat 

eficients, i s‟havien vist superats per una situació imprevisible que 

havia arrossegat les sirenes a no poder atribuir a aquells homes 

l‟oportuna condició de nàufrags; era convenient modificar el cant, 

adaptar-lo a les noves exigències. Havia d‟emprendre la recerca i 

provar. Provar...  

Indagar amb sondejos reals, però, si fos possible, breus, i 

recollir resultats, i això era el que amb molta probabilitat estava 

succeint: na Nenúnia investigava en solitari nous camins que 

conduïssin al desenllaç més anhelat per ella. Com repercutirien 

aquests assajos a la vida dels éssers humans que haurien de patir les 

provatures, o en les pròpies sirenes, si el camí de la recerca no fóra 

ben dissenyat o resultés perjudicial, serien figues d‟un altre paner. 

Però, na Nenúnia, convençuda de l‟objectiu que, embogida, s‟havia 

imposat, no es mostraria disposada a retrocedir en les temptatives 

que jutgés necessàries, i l‟aire començaria a omplir-se de senyals que 

insinuarien la seva acció per ara dissimulada, mentre iniciés la 

penetració del cervell humà buscant la vulnerabilitat, aïllant el 

pensament, refinant-lo, concentrant-lo en un únic concepte, 

manejable, i inoculant el verí convertit en la síntesi dels sentiments 

més ocults de cadascú. No del tot encara; a certes dosis, per 

comprovar. 
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D‟entrada, havia aconseguit, i com efecte secundari a la seva 

acció -o això creia, perquè no tothom s‟havia rendit a l‟encís-, que 

unes sirenes fossin invisibles, o, amb més exactitud, que aquell grup 

d‟humans acceptés com a familiar la presència d‟uns éssers 

extraordinaris amb cua de peix, com un element quotidià enmig de la 

paròdia humana, i que no resultés estrany que, en cap cas, ningú se 

n‟estranyés. Mirant-ho amb fredor, aquesta indiferència, en uns 

casos, i incomprensible acceptació, en d‟altres, s‟ha de considerar un 

èxit de qui havia emprés aquest experiment, encara que no formés  

part del disseny inicial, ni de les pretensions de la sirena. En 

definitiva, s‟ha de considerar un triomf que els autèntics components 

de l‟expedició cinematogràfica no es fessin, ni fessin, preguntes sobre 

uns éssers sobrenaturals que vagarejaven per la platja, ni per quina 

raó no es treien la cua unes figurants que restaven disfressades tot el 

dia a l‟entorn de la zona de rodatge, molta estona dins de l‟aigua i, 

allò que hauria de sobtar encara més, mullant la vestimenta pròpia 

del paper que interpretaven a la pel·lícula.  

 

Nenúnia... 

Curiosament, la de cara més angelical, la que no espantaria un 

ocell... I, si per ocell, s‟entén un individu com en Rinaldo que refilava 

com un siurell a la boca d‟un nin, no és sorprenent que l‟utilitzés, més 

que a cap altre, per les seves finalitats, extraient-li els sentiments 

buscats, els més íntims i sensibles a la seva influència, aprofitant el 

flirteig al qual la sotmetia el galà per aconseguir-la. Al cap i a la fi, 

havia triat en Rinaldo per l‟esnobisme i la vanitat que ostentava a 

tota hora. Només per això, ja era un ésser humà molt vulnerable; 

oportú per a l‟experiència que la nereida es portaria entre mans. A 

l‟home, li agradava parlar i ensenyorir-se d‟ell mateix mentre 

s‟expressava, i la xerrameca era tan vàcua que traslluïa amb 

excessiva facilitat tots els racons més íntims, però alhora més trivials, 

de la feblesa humana.  
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Tants sentiments hauria aconseguit aïllar a través de les seves 

converses, tants conceptes hauria aconseguit concentrar a partir de 

la falsa erudició que espolsava, i, a partir d‟aquestes revelacions, 

tants assajos hauria endegat aplicant-los als éssers humans del 

campament... Tantes vegades hauria aconseguit modificar la 

conducta d‟aquelles persones, tot tenint present que alguna 

temptativa es pugui considerar sense gaire sentit, altres, de resolució 

incerta, i altres d‟esperançadores, però cap més o menys concloent, i 

que ara, a part de comprovar alguns resultats directes, com el 

carnaval que s‟havia convocat improvisadament, o els canvis d‟actitud 

i de vestimenta de la Script, o l‟incomprensible ús d‟una escombra a 

la platja que protagonitzà en Ramon, cap li satisfeia tant com per 

pensar que ja hauria trobat una aplicació definitiva per assolir 

l‟objectiu principal. A més a més, que la comitiva d‟homes inclogués 

un parell de sords, complicava bastant més el camp 

d‟experimentació, perquè s‟hauria d‟haver afegit alguna fórmula 

destinada a penetrar la ment d‟aquestes persones, malgrat la 

sordesa, i anular les consciències que presentessin aquesta 

característica; o, com a última alternativa, per ablanir-les i poder 

manipular-les millor. 

Déu n‟hi do el munt d‟informació que li havia facilitat 

l‟arrogància i la vacuïtat d‟en Rinaldo durant els encontres convinguts 

d‟amagat de les germanes i de la gent, alhora que l‟home es vantava, 

acaronant-se el cabell i clavant la mirada a l‟infinit, d‟una vida 

complexa i aventurera, ben mirat inexistent, que, tot i que na 

Nenúnia es veia obligada a separar entre substància real i imaginària, 

destil·lava la història de la humanitat. La tragicomèdia. Per aquesta 

raó d‟utilitarisme romàntic, s‟havia despertat en ella, envers el galà, 

una emoció especial, molt tendre dintre del paradigma que sobre la 

tendresa posseeix un sirena, perquè el veia tan ingenu..., però també 

reconeixia haver-se-li excitat una emoció diferent, no tan 

pusil·lànime, més intensa del que hagués volgut esperar. Li 
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complaïen més aspectes seus i sentia per ell una simpatia com no 

recordava haver experimentat abans. Mai. Perquè li agradava 

bastant; bé, molt. No hi havia més explicació.   

La situació es complicava massa. Els efectes secundaris de 

l‟experimentació endegada per na Nenúnia ja apareixien en excés 

entre les presumptes víctimes, i ella encara havia de compondre-se-

les d‟amagatotis, tant pel que respecte als símptomes apareguts 

entre el personal que poblava el campament, com pel que feia a la 

seva relació establerta en secret amb en Rinaldo, perquè la 

resistència de na Inflèxias a resoldre, d‟una vegada per totes, la 

situació d‟acord als impulsos més naturals de la seva estirp, l‟obligava 

a actuar dintre de la clandestinitat.  

 

Nenúnia... 

La de la cara angelical, actuava sense escrúpols i d‟una sola 

peça, però s‟abandonava al paire, postergant el seu moment, les 

decisions més definitives, a la manera habitual de les sirenes, 

avesades com són totes a l‟espera; a l‟eterna espera, enfilades amb 

resignació als cingles del penya-segat, sobre els esculls. I, 

impertèrrita, consentiria que s‟implantés ineludiblement el caos a 

partir de la combinació d‟indecisions i d‟ignorància, de les sirenes i 

dels humans, perquè, abstraient-se tot surant sobre el caos, les 

nereides s‟hi troben a gust.  

Sense perdre de vista la possibilitat de que na Inflèxias, de 

manera més clandestina encara, també estigués actuant sense 

consideracions sobre la troupe, amb la pretensió de buscar i 

comprovar la manera més encertada de dilucidar si aquells éssers 

humans eren innocus i païbles com sempre ho havien estat els 

nàufrags que, sota l‟influx del cant, la mar havia arrossegat a la 

costa. Na Inflèxias, dintre de la resistència que mantenia a consentir 

l‟inici d‟una cacera sense obtenir abans unes garanties mínimes, 

estaria buscant sortides favorables a aquella situació tan 
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compromesa, i és factible que la seva actuació hagués donat pas -o 

hagués ajudat- al desgavell que s‟observava per tot arreu, i en el 

moment més imprevist. 

Potser la barreja de l‟influx de les dues sirenes, en ocasions 

probablement contradictori, fos l‟autèntica culpable del desfici cap a 

on caminaven.  

         . . . / . . 

 

26/07/1949  (Segueix) 

 

  Era l‟hora de la veritat, ja havíem rodat totes les escenes 

secundàries, i estàvem decidits a enfrontar-nos, un cop teníem més 

clares les idees, a la seqüència del cant del capità pirata, i l‟Emili, una 

estona abans, havia enviat a buscar en Rinaldo. L‟Hernández Caso, 

assistit per l‟Hellen, havia aconseguit reunir la resta de l‟elenc artístic 

i tècnic; tothom ocupava el lloc que li havia assignat l‟Ajudant de 

Direcció amb unes breus, però rotundes, indicacions; els pirates, els 

soldats, uns presoners, per primera vegada unes damisel·les, i 

tancant el quadre de l‟apoteosi final que intentava filmar el Director 

en aquesta seqüència, les extraordinàries sirenes que també havien 

acudit ja, arrenglerades a la primera línia com ell havia exigit, 

emmarcant el passadís que haurà de recórrer cantant el Capità de 

proa a popa, i mostrant, desvergonyides, les enganyoses cares 

d‟ingenuïtat. 

  Sense plantejar-me més preguntes, m‟he incorporat a 

l‟equip, aguantant el cable per no ensopegar, i dirigint un projector; 

més aviat cuidant d‟ell com un alabarder. Pensava en el Jaume, el 

pilot de "El Gorrión". On hi seria? Com reaccionarà? En aquest dia, 

quan ja he conegut alguns aspectes ocults de la conjuntura que ens 

ha tocat viure, m‟he ensumat el mal tràngol que hauria d‟haver patit 

el pilot durant el seu encontre a la platja amb les sirenes, vist com 

hagué de fugir amb l‟avió de manera tan intempestiva, però no soc 
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capaç d‟imaginar-me l‟episodi real. No trobo una explicació 

satisfactòria i, per més que em capfiqués tampoc la trobaria 

reflexionant en aquella posició, subjectant el suport del reflector, en 

una posició que impedia pensar. Decidirà tornar, si es que ha 

sobreviscut? Potser no voldrà saber res més d‟aquesta bogeria; 

potser s‟haurà estavellat i s‟haurà complert així la premonició que 

vaig percebre quan s‟enlairava l‟avió i li rataven els motors. Em 

mantenia absort en les meves reflexions, quan algú va posar en 

marxa l‟engranatge cinematogràfic.  

 Quines seqüències teníem previstes per avui? -Ha inquirit 

l‟Emili. 

 Uns primers plans del capità i un tràveling sobre coberta 

enfilant les cares dels pirates... -Contestà l‟Hernández Caso. 

 I les sirenes? 

 Ah, sí, les sirenes... És clar!, aquesta planificació és 

anterior a la introducció de les sirenes. Hellen! Pots 

consultar les teves notes?  

 Vegem!... -Explicava l‟Hellen, mentre consultava les seves 

notes- Primer pla, primer pla, primeríssim primer pla, pla 

mig, dos americans... Un contrapicat del capità... Estan 

previstes les mateixes preses ideades a la planificació 

inicial, entremesclant les sirenes davant del pirates. Tan 

sols es diferencia en que s’ha d’afegir una tornada més a 

la cançó que hauran d’interpretar les sirenes. 

 Però que no sigui la mateixa lletra que van cantar l’altra 

vegada. 

 Ja ens hem encarregat d’advertir-les que elaborin una 

cançó i elles m’han promès que ja estava composta, que 

la portarien avui. -Intervingué l‟Hernández Caso- No se n’ha 

de preocupar. Està tot calculat!  

 No esperava menys... 
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 Sí, està tot calculat... Amb el vaixell a l’inrevés... però 

calculat ho està tot. -Inserí amb sorna l‟Hellen. 

 I quin inconvenient li veus? -S‟encarà amb ella l‟Hernández 

Caso.  

 Haig d’advertir-ho. És la meva obligació.. 

 Ja, és clar... però ja ho havies advertit abans...  

  A punt estaven d‟enredar-se en una discussió, quan es 

van veure interromputs per un incident imprevist. 

 No hem trobat en Rinaldo!, -Ha aparegut Feliu, seguit d‟en 

Charlie, en Lluis i en Fernando. 

 Hem regirat el campament i no hi ha manera.  

 Heu regirat pels voltants, entre les mates -alçava molt la 

veu el Lluis perquè era conscient de la sordesa del Director, 

tant com de l‟estratagema del divo; potser en Rinaldo l‟estava 

sentint ocult entre els matolls, i el Lluis sempre parlava sense 

subterfugis-, no fos que estigués amagat per aconseguir 

ser l’últim en arribar?  

  El Charlie ha assentit amb el cap, expressant una 

sensació de culpabilitat que, en justícia, no li correspondria perquè el 

responsable de l‟estratagema, en realitat, era tan sols en Rinaldo, 

però li molestava reconèixer la decepció de no haver atrapat la presa, 

i se l‟atribuïa com a pròpia. Devia sentir com a seu el fracàs,i li dolia 

que en Rinaldo s‟estigués burlant, ocult entre els matolls, per després 

representar el número davant de tot l‟equip de rodatge. El Director 

mirava incrèdul ells missatgers, esperant una resposta distinta. Se li 

havia enrogit la cara; la còlera se li havia anat dibuixant 

paulatinament al rostre.  

 És insuportable! Inaguantable!! Si vol donar-se 

importància, que ho faci a càrrec d’un altre! -Ha exclamat 

de sobte n‟Emili. 
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 Potser no hagi rebut la convocatòria o s’hagi perdut... -

Indicava l‟Hernández Caso, sense convicció, només per trobar 

alguna explicació raonable, o per intercedir i calmar els ànims. 

 O s’estigui pentinant!' -Ha deixat anar irònicament l‟Hellen.  

  L‟Emili, contrariat, passejava amunt i avall, descrivint un 

cercle, alimentant l‟enuig a cada pas. 

 Doncs, a mi no em fa esperar un fatu com aquest! 

Prosseguirem el rodatge, peti qui peti, amb Rinaldo o 

sense ell! -i tornant-se cap a mi, m‟ha engegat:- Vostè! -Es 

dirigia a mi i em tractava de vostè. He pensat que seria per 

guardar les aparences.  

 Digui’m, senyor Director!', se m‟ha ocorregut contestar-li 

corresponent-li amb el mateix tractament.  

 Prepari’s, perquè vostè interpretarà el paper de capità 

pirata! 

 Qui, jo?  -He sospirat.  

 Si, vostè. Vinga, que encara se’ns farà de nit! 

 Però si jo no soc actor! Mai ho he sigut! 

 És igual! Ara se n’assabentarà aquest brètol de qui es 

l’Emili Casadirroma! -S‟havia canviat el cognom? Què s‟haurà 

cregut! Casarramona es diu, en realitat.- El millor director 

del món! soc capaç d’aconseguir fer un bon actor d’un 

tros de suro! -No sé si havia considerat el que deia...- Faré 

de vostè el millor capità pirata que mai s’hagi contemplat 

en una pantalla! O un rei grec, si es necessari! 

 Vol dir vostè que...? -Ha objectat l‟Hellen.  

  Malgrat la insinuació tan acerba, l‟Hellen m‟ha conduit al 

camerino, obligant-me abans a transitar, en un tres i no res, pel 

vestuari, per la secció d‟atrezzo, la perruqueria, de la perruqueria al 

maquillatge, i del maquillatge al plató, provant i ajustant la 

vestimenta i els atuells, assajant de passada la lletra i la música de la 

cançó, els gestos, i la trajectòria a seguir sobre coberta mentre 
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hauria de cantar. Per acabar, sense adonar-me‟n de que ja em 

trobava sobre la passarel·la del vaixell, i que tot restava a punt per 

començar la meva intervenció.   

  Si m‟hagués vist en un mirall, m‟hauria trobat espantós, 

ridícul, i hagués fet un pas enrere. L‟Emili ha passat pel meu costat, 

mentre em xiuxiuejava en veu baixa, fent-me l‟ullet: 'Ànim, xicot!' 

Tot seguit, ha tornat a investir-se del seu paper de director.  

 Amb ritme, amb solemnitat! El Capità pirata ha de 

desplaçar-se pel passadís format per les sirenes. S’ha de 

considerar contemplat. Ha de percebre a la sang, als 

ossos, l’admiració d’aquestes primoroses criatures de 

l’oceà.  -I, és curiós, al passar pel corredor que delimitaven les 

sirenes i els pirates, m‟he descobert admirat fins a 

confondre‟m, fins a la sufocació. Tantàlia, sense embuts, es 

mostrava enlluernada per mi, tot i que jo no podia actuar amb 

desimboltura, que no havia trobat vestuari de la meva mida, i 

que no m‟avesava als moviments i actituds marcats per a 

l‟escena. Un espantall, diria l‟Hellen. Buscava els ulls de na 

Tantàlia tot demanant indulgència, una mica de marge; que 

aconseguiria fer-ho millor. Com explicar-me?- No, no, així, no! 

-vaig sentir rere meu- He dit que ha de considerar-se 

admirat però no deu mirar-les directament. Ha de fer-se 

el desentès. -Pel meu desesper, em seguia tractant de vostè.- 

Sentir-se  presumptuós! Admirat, sobretot, per la 

càmera! -I, llavors, m‟he decidit a emprendre-les amb la cançó 

del pirata:- soc el més valent pirata...  

  De manera instintiva, pretenia imitar en Rinaldo, però, 

alhora, la consciència m‟impel·lia a rebutjar el „Rinaldo-pèssim actor‟, 

i estic convençut de que aquest sentiment m‟ha bloquejat les poques 

condicions artístiques que haguessin afavorit l‟eclosió d‟aptituds més 

adients, si oblidant-me d‟aquell esperpent, hagués actuat més al meu 

aire.   
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 T’has quedat molt bocabadada amb el nou capità.' -Li ha 

dit la Nopandra a na Tantàlia.  

 Està molt elegant! A la seva manera, però també resulta  

molt maco. Més del que jo esperava! -Li contestava ella, no 

sé si adonant-se o no de que jo l‟escoltava.  

  El joc ha anat de cap per avall, sense remei. L‟atmosfera 

creada no donava per a més. Entre que era la primera vegada que jo 

exercia d‟actor -a sobre de protagonista-, i les mirades i els 

comentaris de les sirenes, em resultava impossible executar un pas, 

o realitzar un gest amb naturalitat o amb una mínima precisió. Estava 

enfonsant el personatge.  

 Magnífic! -He sentit que deia l‟Emili, mentre completava 

l‟expressió amb un seguit de consells, i esclatava en el 

paroxisme- Li donarem una lliçó contundent! -suposo que 

es referia a en Rinaldo- Endavant, vegem de què és capaç 

el nou capità!'  

Anem de bunyol en bunyol, i jo no sé com m‟ho faig venir per 

obeir sempre, com un cadell. Em podia haver negat. Sembla cert que, 

un cop superada la primera impressió, l‟ofici d‟actor no es tan nefast. 

A punt d‟acabar la jornada he trobat la mida i em fa l‟efecte que em 

començaven a sortir una mica millor les intervencions sobre 

l‟escenari; que m‟ho sembli o que m‟ho facin creure, m‟ajuda a 

suportar aquestes penalitats. Ara, estic desitjant contemplar les 

proves per comprovar com em desenvolupo amb l‟espasa al rest, i si 

pot existir alguna raó de veritat perquè la Tantàlia s‟hagi encapritxat 

de mi.  

 Una serena mirada, com una ona que torna i va... -He 

continuat buscant-me un vestigi artístic que suposo inexistent, 

però he insistit en buscar-lo cantant amb gran entusiasme i un 

immens interès.- ...que la fe conquerirà... per amor i 

llibertat... 
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  Ficat a l‟interior de la història que pretenem rodar, tinc la 

sensació de que ens encaminem, sense remissió possible, cap a una 

catàstrofe cinematogràfica sense precedents. Ho confesso, repetint 

com un lloro el paper, reconec que mai hagués hagut d‟accedir, però 

ho he admès amb la idea de cooperar en un projecte de l‟Emili, en tot 

allò que estigui a les meves mans... I, per què no dir-ho, sentir-se 

admirat por les sirenes i, en concret, per na Tantàlia, concedeix el 

seu regust també. Haig de reconèixer que, al final, si no arriba a ser 

perquè m‟ho imposaren, hagués refusat el descans que ens vàrem 

prendre. Tenia ganes de seguir. Tanta era la fascinació que m‟havia 

envaït per aquesta feina. 

 I una mica de rom, les coses tal qual són... -És el final de 

la tornada que entonen els pirates a la seqüència del Capità, i el 

senyal cíclic i etern de tornar a l‟inici. Encara que algunes 

vegades pot significar la rematada, si més no, de la sessió. 

Havíem aconseguit cantar el final de la seqüència del cant del 

Capità, després d‟una feixuga sessió de repeticions i 

inacabables retorns al principi, experimentant les ofuscacions 

provocades pel sortilegi del cant. 

 Hem de realitzar alguna escena més? -Ha preguntat en 

Lluis, el càmera.   

 És clar que haurem de rodar més pel·lícula! Precisament, 

ara ve la part més interessant! Vingui, vingui cap aquí! -

Li ha ordenat l‟Emili, mentre l‟acompanyava agafat pel braç, i 

ajudant-lo a situar la càmera mirant la proa, sota les sirenes; 

tot seguit es mostrava solemne, per anunciar una idea brillant- 

I, en acabar la cançó del pirata, s’ha de produir el 

moment culminant: El cant de les sirenes!  Vinguin tots 

vostès a formar un passadís per on desplaçar la càmera 

en un tràveling horitzontal. Però col·loqueu-vos darrera 

d’elles! -Els corregia la posició mentre els situava de manera 

que la imatge permetés ressaltar al màxim la figura de les 
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sirenes. Moment en que s‟ha adonat de l‟excèntrica vestimenta 

d‟en Padilla, i emetent una significativa rebufada li ha dirigit 

una mirada fulminant, però s‟hauria de resignar de seguida 

perquè s‟ha contingut; sobre les pistoles ja en parlarien després 

perquè tenint davant d‟altres objectius més urgents, es decidí a 

afrontar la pretensió principal- Endavant, noies, canteu! 

Canteu!!! 

 El cant de les sirenes?, -Objectà na Nenúnia. 

 Quin altre cant podria ser? 

 De veritat vol que cantem? -Desvià la pregunta a 

L‟Hernández Caso i a l‟Hellen, buscant un interlocutor fiable, 

perquè s‟havia adonat de que l‟Emili estava com foragitat, i no 

escoltava ningú. 

 Canteu tot allò que us sembli, però, filles meves, canteu; 

canteu d’una vegada! -El Director, emportat per 

l‟entusiasme, ha elevat el to de la veu, mentre que, en clara 

pugna amb en Lluis per governar-la, s‟aferrava a la guia de la 

càmera, com si estès amenaçant que estava dispost a indicar:- 

Motor, càmera, acció!!! 

 Ell ho ha volgut!' -Ha sentenciat na Nenúnia, arronsant-se 

d‟espatlles. 

  Tot obeint l‟exigència de l‟Emili, les sirenes han començat 

un càntic monòton i a penes perceptible, como la cantarella d‟una 

fulla d‟afaitar. Immediatament, la naturalesa reaccionava sotmesa al 

sortilegi; el cel s‟ha ennuvolat, mentre una densa broma s‟abalançava 

sobre la platja lliscant per la superfície de la mar. L‟atmosfera 

enterbolida; la llum dels focus amb prou feines podia travessar 

l‟espessor de la boira. La humitat calava fins els ossos. 

Desaparegueren, de sobte, tots els remors de l‟oceà i un 

pressentiment ha silenciat els ocells marins. No obstant, entre els 

presents, ningú aparentava notar res de particular en aquell prodigi. 

L‟Emili, sobretot, ha continuat capficat a la seva feina, i ha seguit una 
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bona estona. Jo, encara que una mica atemorit, m‟he mantingut 

atent a la meva ocupació actual, el paper de Capità pirata, una mica 

a l‟expectativa d‟allò que pogués passar.  

  No era normal la situació visible a la zona del vaixell i a 

l‟entorn. Els pirates s‟havien desplaçat de la posició inicial, i 

adoptaven unes actituds imprevistes, com desganats. Havien 

abandonat els llocs marcats per l‟Hernández Caso abans de començar 

la presa, i vagarejaven sobre coberta traçant una espiral tot 

executant una enigmàtica dansa sense que s‟escoltés cap música que 

els acompanyés. No tan sols això; tot d‟una, he percebut que en 

Lluis, l‟operador de càmera, ja no mirava per l‟objectiu i que 

s‟ajuntava lentament al grup que rondava dansant. En Padilla, 

l‟ajudant devia d‟haver-se integrat des de feia temps a la dinàmica 

del rodatge i, per tant, a l‟enigmàtica comitiva; només que jo l‟he 

confós amb un pirata per l‟aspecte que llueix, tot i que ell hagués 

intentat aparentar un cowboy. S‟havia incorporat també a la rotllana 

d‟individus que caminaven arrossegant els peus, barreja, en altres 

circumstàncies impossible, d‟operaris i actors que s‟arremolinaven 

embadalits mentre descrivien, amb el seu passeig carcerari, un 

pertorbador cèrcol espectral.  

  Per sobre de la borda, ha tret el cap en Charlie, amb un 

deliri a la cara que feia por. Rere d‟ell, ha aparegut també en Pepe, i 

un seguici constituït per membres de l‟equip tècnic, que en uns 

instants han ocupat la coberta. Com ranc que és el Pepe, l‟espiral que 

descrivien els altres, en ell resultava inacabada, un mica xata. Monxo, 

el mico, arrossegava de la mà el cuidador, en Bertran que, badant, 

no oferia resistència i anava a remolc. Vistes les circumstàncies, he 

arraconat les inquietuds que, fins aquell moment, havia patit per 

perfeccionar la interpretació del paper, i m‟he acostat a l‟estribord. 

Tècnics, extres, operaris, l‟equip sencer desfilava en direcció el 

vaixell, i gran part ja estava abordant la nau rere dels que ja l‟havien 

abordat. La Margot!, amb el braç en cabestrell, embenada fins el coll 
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pretenia, sense èxit, enfilar-se com els altres. Sobre coberta, i sota el 

castell de proa, l‟Ernest Hernández Caso i l‟Hellen giraven 

maquinalment, enredats en unes sogues.  

  L‟Emili pertany a un altre món. Jo també. Malgrat estar 

tan sotmès com tots el altres, a les maniobres encisadores de les 

sirenes, no ha modificat en absolut la seva conducta. Ni un segon. És 

evident que cap dels dos som sensibles a aquesta mena de sortilegi 

que ens han aplicat les sirenes; encara que dubto que l‟Emili, 

d‟alguna manera, no estigui embruixat, perquè, entusiasmat, 

vociferava:  

 Oh, així no, no! Ningú es creurà que aquesta fanfàrria 

que esteu entonant és un cant de sirena. Se li ha de 

proporcionar més gràcia a l’assumpte. Fantasmagòric, 

enigmàtic! Imagineu-vos per un segon que sou sirenes 

de veritat!    

 Què pretén dir-nos? -Na Nopandra manifestava la seva 

ingenuïtat. 

 Intento dir-vos que milloreu la interpretació -Mantenia la 

mà aferrada a un agafador de la càmera, obligant-la a realitzar 

imaginàries maniobres. Com era possible que l‟home no se 

n‟adonés de tota la bullícia que succeïa al seu voltant? Tan 

capficat estava per l‟exaltació de dirigir? Imagineu-vos-ho! 

Com ho faríeu, què sentiríeu? Penseu, per un segon, que 

sou sirenes!  

 Si ja ho som! –Ha intentat aclarir na Nenúnia. 

 Nenúnia! -Li reprengué na Inflèxias. 

 No i no! Definitivament, no! Una cua ben col·locada no us 

converteix en una autèntica sirena; tampoc una cara 

agraciada. És l’emoció que hi presteu el que us ajudarà! 

Actueu com si fóssiu sirenes! Proveu a sentir-vos 

sirenes!  

 I hi torna!! -S‟ha queixat na Nenúnia. 
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 Nenúnia!!! -Insistí na Inflèxias, sempre tement que l‟altra vagi 

a ficar la gamba. 

 Aquest deu de ser sord, com aquell cretenc que no ens 

poguérem cruspir. Us recordeu? 

  Na Legrala, amb l‟evocació de les seves històries, 

ignorant de que jo l‟escoltava, m‟havia aclarit qualsevol dubte: Estava 

clar, jo soc una mica sord, i no he sentit ni la melodia que, per força 

ha de ser molt feble, ni cap soroll especial, i, per ser sord, haig de 

considerar-me immunitzat -encara que m‟imagino que no del tot- a 

l‟influx de les sirenes. A hores d‟ara, encara no han pogut amb mi. 

Però... i l‟Emili? Penso que la distinció constitueix en que també és 

sord, però que ho vol dissimular! Potser la pretensió de dissimular el 

diferenciï, i el converteixi en menys procliu encara que jo, a ser influït 

per les estratègies d‟encantament. Si més no, les que havien utilitzat 

fins aquesta sessió de rodatge. 

 I una mica de rom, les coses tal qual són... -Els pirates, en 

estat catatònic, des de l‟esfera espectral en que es trobaven, 

haurien entès com a interessant contribuir a la seqüència del 

cant de les sirenes.  

 Talleu, talleu!! No funciona, no funciona! -Les sirenes han 

rebut esbalaïdes la interrupció, a la vista del terrabastall que 

havien aconseguit; tots el components del rodatge, adduïts pel 

cant, deambulaven per l‟espai escènic al·lucinats, sense rumb-  

Havíem quedat que havia de ser un cant suau - seguia 

exhortant l‟Emili, rere la càmera-, acariciant, voluptuós..., 

que estremeixi el cos... fins la vehemència... – Ha declarat 

escometent una dansa maldestra, desequilibrada, que no tenia 

cap relació amb la veritable dansa en rotllana que havia 

provocat el sortilegi previst per les sirenes- que ens 

acompanyi amb suavitat sinistre vers un món 

inconscient... oníric... 
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 Està bé! Però, cantem ja, o què? -Tallà na Nenúnia, que ja 

no estava per a retòriques. 

 Ah, sí! És clar que sí!  

 Perquè això tan sols era una prova... 

  Només haver proferit l‟última paraula, les sirenes han 

reiniciat el cant. El camp que s‟estenia al llindar del precipici s‟ha 

ennegrit de sobte, mentre l‟absència absoluta de remor d‟ones i 

d‟ocells anunciava una nova escomesa d‟aquells éssers sobrenaturals. 

La boira, de nou, ha avançat lentament, sense obstacles, 

arrossegant-se sobre la superfície de la mar. Majestuosa. 

 Què poc s’imagina aquest beneit com ens hem apanyat la 

mar de bé sense ell. -Ha manifestat la seva satisfacció l‟Emili. 

 Tot i així, a hores d’ara es fa molt intrigant la desaparició 

d’en Rinaldo... -Ha argumentat l‟Hernández Caso 

 Té raó. Malgrat tot, em preocupa. 

 Tant jugar a fet i amagar, igual s’ha perdut per l’illa. 

 Com s’ha de perdre en una illa tan petita? 

 On s’haurà ficat aquest home? 

  En aquell precís instant, a na Nenúnia se li ha escapat un 

rot massa estrident com per passar inadvertit. No havia tingut temps 

per dissimular. 

 Nenúnia!!!! -Han cridat totes les sirenes a cor. 

 No havíem quedat?... -Balbucejà estupefacta na Inflèxias, al 

temps que arrossegava les germanes cap un racó on poder 

sostenir un breu col·loqui. 

 Sí, ja ho sé, però se’m va apropar tant... I era tan 

apetitós... 

 Nenúnia! -Ha exclamat intransigent na Inflèxias, retenint-se 

l‟acte instintiu de represàlia que li reclamava el llinatge. Ja 

tindrien temps per dirimir diferències... 

 L’has pogut pair? -Ha intervingut amb innocència na 

Nopandra. 
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 I no has sentit cap reacció contraproduent? -Preguntà na 

Boronda. 

 Silenci! -Ha interromput na Inflèxias, incontestable- Ja en 

parlarem després! -I reconduí el grup a l‟escenari. 

  S‟havia descobert el misteri. Les sirenes s‟haurien pensat 

que tan sols elles eren conscients del destí d‟en Rinaldo. No sabien 

que també jo estava a l‟aguait, perquè amb dissimulació, m‟he situat 

a bavor per tal d‟espiar-les amb més por que prudència, durant tot el 

diàleg. Na Inflèxias ha pres d‟immediat la iniciativa i ha ordenat a les 

germanes col·locar-se de nou en escena, com estaven abans; al cap i 

a la fi, no hi havia remei. Un cop ficats els peus a la galleda ha triat 

sortir-se‟n per la drecera, sorprenent el Director per la seva 

determinació. 

 Cantem o no? -S‟ha encarat a l‟Emili. 

 Bé, bé... Vinga, noies, això és! Canteu, canteu! Però 

canteu millor! Que se senti, que s’entengui... Que 

penetri.. Que impregni les ànimes... Recordeu que sou 

unes criatures malèfiques, capaces de les monstruositats 

més abominables... Motor, càmera, acció! 

  Què feia jo sobre la coberta d‟aquell plató improvisat, 

enarborant un sabre i agitant-lo a l‟aire com si importés ningú? Amb 

tota seguretat, no funcionava la càmera o, si funcionava, es dirigia 

cap el no-res, incontrolada, sense buscar cap imatge, perduda a 

l‟infinit. 

  Enmig de les dificultats que he patit per actuar amb la 

màxima dignitat possible, he descobert que les nereides havien 

modificat l‟estratègia. Mostraven una actitud més ferma i el cant, a 

pesar de la meva sordesa, el notava distint, més intens, més fluid, 

amb més influx; barrejat amb la música de fons per acompanyar la 

meva cançó que ha acabat per diluir-se.  

 Brisa, mar profund i extens... 
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 Au, nenes, fiqueu més carn a la graella, que us esteu 

dormint! Ahir ho fèieu millor. -Prosseguí l‟Emili per 

provocar-les amb certa ingenuïtat. 

  He detectat que les sirenes es creuaven mirades de 

complicitat i que augmentaven la potència de l‟escomesa. De sobte, 

en Lluis, abandonant la càmera, aferrà en Padilla, l‟ajudant, per les 

solapes i, d‟un vol, el llençà per la borda. „Són gangues de l’ofici.‟, 

va cridar el càmera, mentre engegava al no-res una riallada grotesca. 

He insinuat el gest d‟acudir en ajuda d‟en Padilla, sortint-me del 

paper, quan el mono s‟ha agarrat a la cama de fusta d‟un pirata fent-

me ensopegar i provocant la caiguda d‟un projector. La gent sobre 

coberta prorrompé en riallades incontrolables. Els pirates 

m‟envoltaren i em feien arribar uns alés que destil·laven pudor a rom. 

Destil·laven pudor a rom? Com podia ser? On havien aconseguit la 

beguda? De la millor manera que he trobat, m‟he desfet del cercle de 

pirates i m‟he girat cap a la passarel·la per desembarcar. Instant en 

que en Padilla s‟agafava embogit a la borda i es tornava a llençar tot 

sol a l‟aigua, repetint allò que li havia engegat en Lluis quan el va 

llençar: „Són gangues de l’ofici!'  

 Són gangues de l’ofici!' -Ha repetit en Lluis i, un rere l‟altre, 

ho han repetit tots, menys l‟Emili i jo. LHellen ha proferit unes 

quantes paraules en alemany i, tot d„una, se li ha acudit posar-

se a cantar. Mercader, un periodista que fins aquest moment no 

s‟havia deixat veure -de fet, jo desconeixia la seva existència-, 

prenia  fotos  per tots els racons. A cada tant, obria la màquina, 

velant el carret que, acte seguit, llençava a l‟aigua, tornant a 

carregar l‟aparell. 

 A poc a poc...  -l‟Emili continuava encoratjant les sirenes.  

Procureu submergir-vos al pensament d’una sirena. 

  Charlie y Pepe vingueren cap a mi, com una tromba tan 

sols refrenada per la mateixa ofuscació.   
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 On amagues els formularis? Contesta!!' -Quasi m‟ha escopit 

a la cara en Charlie. 

 Creus que ens podràs enganyar? Diguem! Et creus molt 

llest, Morgan? -M‟ha cridat en Pepe, alhora que em sacsejava 

amb violència. 

  Morgan? He comprés llavors, fins a quin punt, tothom 

s‟havia trastornat per l‟influx de les sirenes. El cant produïa un efecte 

evident en tots, excepte en l‟Emili i en mi. 

 Que m’entreguis els formularis! –S‟ha interposat amb 

brusquedat en Charlie, al mateix temps que en Mercader ens 

sotmetia a una sèrie de fogonades amb la màquina de retratar- 

M’entens? Vols que li ho delati a l’Hellen? Perquè li ho 

puc informar! 

  He entès, en definitiva, que allí ningú no hi tocava del tot, 

i que les sirenes assajaven amb nosaltres un sortilegi flamant i més 

potent que l‟anterior. I era palès que tan sols l‟Emili i jo érem capaços 

de superar l‟influencia, gràcies a la sordesa.  

  En Padilla, cenyint encara les cartutxeres, treia de nou el 

cap per la borda i, al segon, es tornava a llençar a l‟aigua, 

embolcallat per les riallades de tots els de bord. Són gangues de 

l’ofici!', repetia traient el cap de l‟aigua. En uns minuts, la coberta de 

la nau s‟ha convertit en un panorama inenarrable. Una rècula de 

gent, potser provinents d‟altres parts de l‟illa, s‟han afegit a 

l‟al·lucinant congregació de tècnics i artistes. Pujaven a bord 

maquinalment, constants. He notat que les sirenes intensificaven 

l‟esforç per dominar n‟Emili, i que ell, encara que ignorant de la 

pròpia situació, no es doblegava. L‟Emili era el centre d‟atenció 

d‟aquells afanys, i l‟Emili era el continu fracàs, perquè no cedia un 

pam davant del sortilegi, tot i que aposta havien utilitzat tota 

l‟artilleria contra ell. S‟havia convertit en un baluard inexpugnable 

que provocava, tot i que sense pretendre-ho, una situació 

indescriptible i, sens dubte, inconvenient. Tripulació i estris mesclats, 
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gran part de la càrrega esventrada formant un increïble desconcert 

de materials embolicant focus i càmera, i l‟Emili, tretze són tretze, 

amb l‟obstinació de filmar i desconèixer una realitat que pràcticament 

el mossegava. 

 No, no, no, i mil vegades no! No sembleu sirenes... No hi 

ha manera! Talleu, talleu! Avui no és el nostre dia. - Dit 

això, l‟Emili, en girar el cap, s‟ha vist astorat davant de la 

confusió que s‟estenia davant dels ulls.- Això... això és un 

desastre! -Aconseguí pronunciar, per fi. 

  Inopinadament, l‟Emili vingué a entrebancar-se amb un 

cable que s‟havia embolicat a les cames d‟en Lluis, l‟operador de 

càmera, que seguia en plena dansa; l‟espiral l‟havia conduit fins el 

timó, amb el que jugava distret, fent-lo girar, dislocant el rumb 

imaginari de la nau. L‟Emili no sortia de l‟estupefacció.  

 Ep! Què fa vostè aquí? 

 Qui, jo? La veritat, no sé... On?.. On és la càmera? 

 On hi és? Allí!! Torni al seu lloc, immediatament! -

Horroritzat, comprovava que en Lluis no era l‟únic que havia 

abandonat l‟emplaçament al rodatge.- Però això què és? Com 

s’ho permeten? Tothom al seu lloc!  

 En breus instants, i pel desesper de les responsables del 

batibull, les sirenes, que havent emprat totes les seves forces per 

aconseguir-ho, semblaven ja exhaustes, la gent ha anat recobrant el 

coneixement, regressant al seu lloc, i amagant una secreta espècie 

de vergonya; s‟esvaïa la broma i els ocells i les ones tornaven a oferir 

l‟acostumada serenata. 

 I vostè què pinta aquí?  -Ha increpat a en Feliu.  

 I al Feliu, sense saber què dir, com si recobrés la memòria 

perduda en el moment en que li havien arrabassat la 

consciència, se li ha acudit recordar l‟última frase que havia 

proferit durant la sessió de rodatge:- No hem trobat en 

Rinaldo. 
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 Rinaldo? A què ve ara mencionar a aquest gripau traïdor?  

Ah!, es pensava que em tenia atrapat a la seva xarxa 

però no ha estat capaç de preveure la feliç decisió 

d’incloure al film aquestes criatures angelicals, i de que 

no hagi costat tant com era de preveure substituir-lo o, 

encara millor, superar-lo. -Em mirà fixament. Es referiria a 

mi? 

  Actors, jo inclòs si se‟m considera actor, tècnics i operaris 

jèiem sobre coberta, barrejats amb tonells, maromes, cables, etc. Pel 

que fa a les sirenes, es necessari aclarir que, en aparença, havien 

patit la pròpia envestida tant com tots nosaltres. Jeien vençudes, 

esgotades més per la sensació de fracàs, que pels titànics esforços 

que havia exigit l‟intent. Dins de la temptativa d‟assajar i 

perfeccionar, augmentant contínuament la potència dels efluvis, 

havien excedit amb escreix els seus límits i havien acabat esllomades, 

quasi desmaiades, a la banda del castell de popa. L‟Hellen havia anat 

a parar entre elles.  

 Deu de ser sord, oi? -Ha comentat na Inflèxias.  

 Sord? -Exclamava l‟Hellen- Sord no, encara pitjor, dels que 

no escolten!!!  

 Ah, ja! -Ha arribat a proferir esbufegant la nereida, abans de 

desmaiar-se definitivament, com els havia ocorregut a totes les 

seves companyes. 

  En Mercader inspeccionava la màquina de fotografiar, 

oberta sense possible explicació, i amb l‟últim carret embullat. 

L‟Ernest Hernández Caso treia el cap des de l‟interior d‟un tonell. 

L‟Emili, que s‟havia assegut desmoralitzat y atònit sobre un embolic 

de cordes, contemplava el panorama sense encertar a pronunciar una 

paraula.  

  L’Hellen s‟ha incorporat i, desemperesint-se, alhora que 

es fregava les parpelles, mirava amb escepticisme al seu entorn; no li 

semblava haver-se despertat en el seu planeta. Triant el camí que 
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considerà més adient, i demanant permís o disculpant-se, segons el 

cas, se m‟ha apropat remenant els malucs de manera desacostumada 

en ella. Movent amb blanor uns llavis de torbadora sensualitat, i, 

mentre em dirigia l‟expressió més dolça que em pogués imaginar, 

mig aclucant les pestanyes insòlitament empastifades de Rímmel, 

m‟ha engegat:  

 Ramon, estimat, si, per casualitat, trobessis un talonari 

dels formularis que utilitzo... -M‟ha dedicat un inabastable 

somriure; per primera vegada des que la conec, se‟m mostrà 

terriblement atractiva; estava radiant i en el màxim esplendor, 

més que un clavell acabat d‟obrir-se.- Saps els formularis 

que em  refereixo? -ha augmentat, amb una estudiada 

lleugeresa, el to de veu, com si reconegués necessari, tot i que 

amb delicadesa, un petit sotragueig per espavilar-me.- Tindràs 

l’amabilitat de avisar-me, encant? Saps com es xiula, 

Raymond? Has d’ajuntar els llavis i bufar. Doncs, si em 

necessites, xiula’m. Val? 

  I s‟ha allunyat en direcció a la passarel·la amb no menys 

oscil·lació de malucs de la que feia gala a l‟apropar-se‟m. Llavors, he 

advertit amb estupor que ella, que sempre havia usat unes còmodes 

sabatilles, tot i que no m‟hauria de sorprendre tant, perquè ja les 

havia canviat per unes sabates de taló, ara s‟exhibia calçada amb 

unes de tacó molt més fi, més extremades encara, que li realçaven 

l‟espectacular figura. En el maremàgnum del cant de les sirenes, 

l‟Hellen se les hauria arrabassat, enmig de la confusió, a una de les 

figurants que interpretaven el paper de dames que havien estat 

raptades pels pirates.  

 

Ramon Suspina 
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*18*    

 

Repartides pels cingles del penya-segat, les sirenes 

descansaven de l‟atrafegament del dia anterior. Na Inflèxias i la 

Nenúnia, després d‟una acalorada discussió i d‟un conat d‟arribar a 

les mans -a la paret de roques havien hagut corredisses-, s‟havien 

distanciat aposta durant tota la nit, allunyant també les diferències 

que, amb massa probabilitat, d‟haver prosseguit, haurien de conduir-

les a una confrontació irreparable. Varen afluixar oportunament totes 

dues -els convenia-, tot i que na Legrala opinés que havia estat ella 

qui, amb l‟acostumada interposició entre les contendents, havia 

aconseguit una pau transitòria. 

Contemplativa, na Inflèxias, es mostrava serena. Recapitulava 

forçada per les circumstàncies. Començava a creure que havia 

sostingut en excés les seves idees. No és que l‟adversària tingués 

raó: era la raó. Potser, tota la raó i només la raó, i ella ho reconeixia 

encara que no ho hauria d‟admetre mai davant les altres. Aquells 

homes deurien de ser homes com qualsevol altre dels que havien 

menjat. No s‟apreciaven diferències. Per què vacil·lar davant d‟una 

contingència tan òbvia i, alhora, tan tangible? No hi havia matèria per 

discutir; no era el veritable motiu d‟aquell conflicte.  

Na Nenúnia constituïa, per ella mateixa, una qüestió a resoldre. 

Important, des que s‟havia manifestat com a pretendent, trencant 

l‟equilibri de forces dins del col·lectiu de sirenes; la tensió estava, 

encara que continguda, a gran pressió, i ella, la Inflèxias, era l‟envàs 

a punt de rebentar, i, tot i que, en aparença, es tractava tan sols de 

si podien o no menjar-se una rècula d‟éssers humans, hi havia molt 

més en joc sobre el tapet. Un moviment una mica esguerrat i la 

guerra esclataria com un torrent irrefrenable pel vessant rocós de les 

sirenes. Un altre senyal del declivi del llinatge, pensà na Inflèxias, i se 

sentí responsable dels esdeveniments que, de permetre‟ls avançar, 

provocarien una eixelebrada pugna per ostentar un poder que, de 
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qualsevol forma, declinaria al ritme de l‟inexorable ocàs de l‟estirp. 

L‟estirp sencera estaria cridada a desaparèixer. Per què lluitar, si el 

final estava tan a prop? Ja se‟l pot confitar, el poder! Com l‟agradaria 

viure al nivell d‟irresponsabilitat que demostra posseir alguna de les 

seves germanes! 

- La feina d’actriu és molt divertida, però molt 

cansada. -Opinava la Nopandra. 

- Sí, fatiga molt... -Responia na Boronda.- No m’ho 

hagués pensat mai... 

- Trobo que, sense concedir-nos l’oportunitat de 

comprovar els resultats, no se’ns estimula l’interès.  

- Sembla una ocupació avorrida, però no ho és tant. 

Tens raó, com que nosaltres no hem tingut encara 

l’oportunitat de veure’ns projectades en una 

pantalla... -Na Boronda aportava els coneixements sobre 

qüestions humanes que anava adquirint conforme havia 

establert certs llaços d‟amistat amb el personal que 

integrava l‟expedició. Les sirenes encara no havien vist la 

seva imatge a la pantalla, i això constituïa l‟origen d‟una 

expectativa malsana, encara que ja havien tingut l‟ocasió 

de contemplar alguna de les proves anteriors a la seva 

aparició al rodatge, i alguna pel·lícula que en Charlie i el 

Maqueo s‟havien entretingut en projectar-nos.- Si ens 

permetessin visionar els treballs, encara podríem 

perfeccionar les interpretacions.... 

- Penso que quedarem prou bé. -Afirmà na Legrala.  

La Inflèxias descendí sigil·losament als esculls i es llençà a 

l‟aigua atreta pel plaer de departir, de participar de l‟amable col·loqui 

que entretenia les germanes, però no era capaç d‟oblidar-se de la 

seva condició de guia. 

- Jo també tinc ganes de veurem... -Irrompé a la 

xerrada. 
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No necessitava tampoc realitzar cap acte de demostració per 

refermar l‟estatus. Totes les germanes coneixien de sobres la seva 

supremacia i les armes de que disposava per mantenir-la. Ella ni es 

molestava en exhibir els atributs de la seva potestat. Se sabia tan 

poderosa... 

I, ara, bella... Els homes, éssers juganers i entremaliats com 

mai no ho haguessin pressentit -d‟haver-ho sabut abans, a les sirenes 

les hagués costat molt més devorar-los-, l‟havien impulsat a fixar-se 

en aquest aspecte tan secundari a la vida d‟una sirena, tan 

desconegut o tan oblidat, encara que sigui molt veraç, una veritat tan 

palesa, i tan agradable de sentir-la. La bellesa. 

I artista... Sobre aquesta faceta, també induïda pel contacte 

humà, preferia no entretenir-se gaire a pensar. Artista, actriu, 

s‟havien erigit en paraules que encara comportaven un gran enigma, 

no significaven res més que una enorme dosi de curiositat. Ben mirat, 

intriga. Per què i per a què? Ella era bella, molt bella, perquè sí... no 

hi havia cap fonament raonable, i no es podia negar, saltava a la 

vista, però artista? actriu?, dir-te que ets „Una bona actriu‟, consistia 

en una de les galanteries preferides per aquells estranys éssers que 

havien ocupat la seva illa -la nostra illa preferia dir-, i el més 

sorprenent resultava que aquestes paraules li provocaven interès i 

l‟estimulaven molt. Qui li havia de dir a ella que havia de romandre 

capficada tant de temps per cabòries com aquestes! 

Na Nenúnia també havia fet acte de presència. Doblant el cap 

des del nord i nedant amagada entre els esculls que surten de la 

punta nord-est, havia arribat per darrere del grup i havia pres posició 

a l‟altre cantó d‟on s‟havia col·locat na Inflèxias. Com ella, volia evitar 

la confrontació, però també volia compartir la conversa, passar un 

temps agradable de xerrameca insubstancial però distreta; i, davant 

del dilema, havia optat per emparar-se rere les esquenes de les 

germanes, i situar-se una mica lluny. I fer-se l‟absent. Tot i així, na 

Legrala s‟apressà a interposar-se entre les dues germanes, tirant de 
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la Nopandra i de la Tantàlia per construir un mur que impedís la 

confrontació. Però ja res semblava anunciar-la, na Inflèxias seguia 

absorta, contemplant el paisatge idíl·lic, i na Nenúnia, a l‟aguait, no 

semblava disposada a atacar. Una mica inquieta, potser. L‟encara 

líder es mostrà conciliadora... 

- Mantenim encara el pacte? 

Na Nenúnia no gosava a respondre. Li havia sorprès l‟actitud de 

l‟altra sirena, i, com era lògic, després dels incidents patits, 

sobresortia la desconfiança per sobre de la bona fe.  

- Podríem... -Però, es mossegà la llengua abans de 

proferir cap inconvenient, o d‟adquirir un compromís 

massa prematur. 

Era tant o més forta, i l‟emparava la veritat. Els homes -i potser 

les dones!- eren comestibles i segurament tan gustosos com els 

antics nàufrags. Per què no decidir-se a tastar-los ja? Quina raó 

obstaculitza una determinació tan senzilla? L‟orgull, pensà. L‟orgull. 

No reconèixer d‟un principi l‟avinentesa d‟haver-se equivocat. I 

aquest amor propi les mantenia paralitzades davant d‟una oportunitat 

tan clara com efímera, ja que, quan sigui, però a no tardar gaire, els 

humans decidiran retornar a la seva pàtria, si és que saben tornar, i 

llavors desapareixerà un panorama tan apetitós. 

Tot i això, les circumstàncies havien influït bastant en els 

sentiments de la nereida. Des que en Rinaldo insistí en convèncer-la 

de les qualitats d‟actriu que posseïa naturalment i de la bellesa que 

lluïa -així mateix, un do natural-, ja havia abandonat també postures 

intransigents i admetia la possibilitat de demorar el banquet, a canvi 

d‟experimentar una vida promesa pels homes, desconeguda per a 

ella, però també, de suprem atractiu, el cinema.  

- Per què hauríem de trencar el pacte? -Interrompí els 

pensaments d‟ambdues la Nopandra. 

- Jo tampoc ho trobo lògic... Per què abandonar 

l’acord sense concedir-nos l’oportunitat de 
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comprovar de què es tracta la vida que ens 

prometen? -Na Boronda auxiliava els arguments de la 

germana. Necessitem algunes garanties de que 

realment podríem ser actrius, però tothom assegura 

que tenim qualitats. Més de les que ens pensem. 

- I no atorgar-nos el profit de comprovar-ho? -

Conclogué na Legrala.   

- Jo vull ser actriu! -Se sincerà na Nopandra.  

- I jo! Presentar-me al càsting, i després ja veurem 

què passa. -Recolzà na Boronda. 

Na Inflèxias recordava que unes hores abans, na Nopandra 

s‟expressava „Mira Nenúnia, s’ha cruspit el Rinaldo i està com si 

res. Hauríem de decidir-nos a devorar algú. Ja sabem que no 

són tòxics i que, si no m’equivoco, són digeribles. Que ho digui 

ella!!‟ Potser s‟havia equivocat a l‟oposar-se‟n. Potser s‟havia 

equivocat en aquella ocasió, i ara es podria equivocar a l‟inrevés. 

Amb quina rapidesa canviaven les circumstàncies... La precipitació, 

una horrible companya.   

- Vull ser actriu... -Insistí na Nopandra. 

- I jo també! -Na Boronda s‟incorporava al debat. 

- Està bé! Està bé! No penseu que sou les úniques 

interessades en endinsar-se en aquest món que ens 

ofereixen els homes. Al cap i a la fi, encara 

conservo l’atractiu, tant com qualsevol de vosaltres.  

- És clar que sí, i hi destaques... -L‟afalagava na 

Boronda, com fan els homes cada vegada que volen 

obtenir un favor. 

Na Inflèxias s‟allisava la cabellera. La Nenúnia restava callada, 

regirant el cervell, però en algun moment hauria de parlar, d‟altra 

manera, perdria tota l‟ascendència que pogués haver assolit sobre les 

poques o moltes germanes que la veiessin com a possible alternativa 

de poder.  
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- Podríem mantenir-lo sense recances. Ja vaig 

assegurar-vos que mantindria el pacte. L’incident 

d’en Rinaldo ha estat un incident extraordinari. Va 

ser una temptació massa incitant; no crec que cap 

de vosaltres l’hagués superat tampoc. A més a més, 

em segueix interessant ser actriu; penso que valc 

per a l’Art interpretatiu, i que és un món fascinador.  

Ja m’està bé l’estratègia que adoptàrem ahir: 

seduir-los només per mantenir-los sotmesos, sense 

pretensions de devorar-los. Ja ens els cruspirem 

més endavant, si cal; per això, els hauríem 

conservat suggestionats. 

Per mi, podeu decidir amb llibertat, perquè jo ja he 

preparat l’equipatge.  Me’n vaig amb ells a 

convertir-me en actriu.  

- Que te’n vas? 

- On te’n vas? 

- A Hollywood, crec que es diu.  

- I què és Hollywood? 

- No ho sé ben bé, però sembla que és molt important 

pet tothom qui s’hi dediqui. -No sabia llavors na 

Nenúnia que els homes tenen també un punt de crueltat i 

que el solen mostrar gastant bromes. Aquell grup de 

cineastes no tenia cap relació amb aquella ciutat nord-

americana. El galanteig havia cedit el pas a les burles, 

perquè l‟havien pres per beneita. 

Na Inflèxias se sumí en una reflexió profunda, de les que només 

ella podria penetrar. Es precipitaven els esdeveniments, i la 

precipitació és una ancestral enemiga de les sirenes. Aparentava 

indecisa, però res més lluny -en tot cas, era la més clarivident entre 

les sirenes i, per suposat, entre els homes-, però un desprevingut 

imaginaria que restava inerme. 
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Na Legrala exagerava de nou la interposició entre les dues 

rivals. Però aquesta actitud incitava més que suavitzar els ànims, 

perquè les presumptes contendents no havien donat encara mostres 

de confrontació. Potser s‟hi esforçaven i tot en no donar-les, no volien 

provocar aquesta impressió. 

- Però, és inqüestionable que ahir vàrem patir un 

rotund fracàs. Hem de reconèixer que ens han 

vençut, tot i que, amb tota probabilitat, de forma 

involuntària. 

- Per un individu tan sols, el Director... -Puntualitzà la 

Nenúnia.- Hauríem d’enfocar el cant sobre ell. 

- A què esperem, si estem totes d’acord en no 

cruspir-los, segellem de nou el pacte. -Na Legrala 

veia una possibilitat per resoldre les hostilitats i sufocar el 

conflicte, i, de pas, optar a la peripècia del destí de viure 

l‟Art de la interpretació -pensava en les satisfaccions 

promeses- o sinó, a la llarga, aconseguir menjar carn 

humana quan estiguéssim convençudes de que era 

digerible; però ara, sobretot, signar un acord que 

permetés abandonar la posició tan forçada que li exigia la 

interposició entre les suposades contendents. Ja estava 

cansada! 

- Ratifiquem-lo, en tot cas. – Proposà la Nenúnia. 

- No sé què pensar... L’estratègia que vàrem triar no 

ha estat eficaç... 

- Si us plau! -Sol·licitava la Nopandra com demana un 

caramel un nen. 

- No costa res provar. Al cap i a la fi, estarem on 

estàvem. -Cantellejà d‟alegria la Boronda, doncs veia 

molt a prop la concessió definitiva per part de na 

Inflèxias. 
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Poca resistència mantindria en aquella hora na Inflèxias, si es 

que li restava alguna perquè a ella, com evidentment a les germanes, 

li havia absorbit, així mateix, el corcó de l‟Art cinematogràfic que, a 

poc a poc, l‟estava ablanint el baluard de les seves defenses 

ancestrals. No veia ja tan negatiu el contacte amb uns éssers, fins un 

dia abans tan execrables, per la mera idea de que no fossin 

comestibles. L‟amenaça de menjar-se‟ls començava a estar per sota 

de la il·lusió humana pel cinema que, inesperadament, les havien 

encomanat. 

- Haurem d’elaborar una nova proposta de cant per a 

la sessió d’aquesta tarda... 

Es produí un llarg silenci a partir de la indicació de na Inflèxias. 

Entre la comunitat de les sirenes, les més veteranes han adquirit la 

facultat d‟encriptar els pensaments quan resulta necessari. Es tracta 

d‟un factor evolutiu, i es compara a com es comporten els homes 

amb els nens. L‟home adult oculta bona part de la intimitat mental als 

infants; en algunes oportunitats, de forma artificial i rutinària. Ho 

intenta i, de vegades, no ho aconsegueix, perquè els nens se 

n‟assabenten d‟allò que mai s‟haguessin d‟assabentar, i també 

amaguen idees i emocions que mai arribaran a coneixement de 

l‟adult; en moltes ocasions, pretensiós i ingenu. De la mateixa 

manera, les sirenes més veteranes -i, per tant, potser més expertes- 

saben eludir els intents de penetració de les més joves, que, com en 

el cas dels cadells humans, són més eixelebrades; intenten conèixer 

els secrets més ben guardats de les adultes. És una curiositat natural. 

Els secrets són molt atractius. Massa. Però, a l‟univers de les sirenes, 

durant algunes activitats col·lectives, les adultes cedeixen en aquesta 

prerrogativa i, així, totes les nereides poden navegar per las ments 

de les altres, de ment en ment, sigui d‟una veterana, sigui d‟una 

novella, amb total llibertat, de la mateixa manera que poden penetrar 

amb gran facilitat a la dels éssers més dèbils, com l‟home.  



181 
 

Però què pretenien aconseguir amb aquesta estratègia? 

Probablement, res, recordem que es tracta d‟un factor evolutiu i, per 

tant, prou inconscient o, si més no, d‟origen i objectius inexplicables 

en moltes ocasions. Si més no, amb aquesta generositat, les més 

adultes eviten ser considerades mentideres, mentre propicien 

experiències inenarrables de creació i d‟intercanvi col·lectius, de 

projectes, indecisions, improvisacions, debat, silencis.... o 

s‟abandonen, per un instant, les unes a les altres, i, aleshores, es 

produeix un sorprenent batibull de conversa, una singular Torre de 

Babel, on es barreja la parla sonora amb l‟instint i la tradició 

telepàtica. Tan sols elles son capaces de reunir després les peces, de 

col·locar-les al seu lloc, i de completar el trencaclosques, adjudicant 

la significació més correcta a cada concepte, vingui d‟una veu sonora, 

vingui d‟alguna veu inaudible, o de qualsevol altre racó de l‟ànima.  

Na Inflèxias, des de feia una bona estona, havia obert la ment, 

desemparant-la per complert, permetent que les seves germanes 

percebessin el concepte, el motiu i la intenció, i que 

comprenguessin...  

- Senzill... 

- Havia de ser així de senzill... -Balbucejà na Nenúnia, 

destil·lant una mica d‟enveja. 

- Què senzill! 

Era, en efecte, així de senzill, i així de precís el nou cant que li 

havia passat pel cap a la Inflèxias i que oferia a les seves germanes, 

de forma gratuïta, per construir entre totes un sortilegi implacable, 

que sotmetés la voluntat de tota la troupe, amb més facilitat i amb 

més sentit. 

- Com no se m’havia acudit abans?  

- I què pràctic!  

La paraula que havia triat sintetitzava els anhels d‟aquell grup 

d‟éssers humans. Els evidents i els amagats. Un concepte infal·lible. 

Elles, que tenien la capacitat de penetrar a les ments, ho sabien. 
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Alguns dels components de l‟expedició, els més conspicus, els actors, 

el director, el guionista... i d‟altres, no sabien o no podien dissimular-

ho: quedava clar, la paraula era l‟objectiu; per a la resta de la tropa 

també significaria un esquer ineludible, però les persones que 

composen aquest col·lectiu camuflaven l‟anhel sota una indiferència 

artificial, o un menyspreu fingit, perquè, si bé es tractava d‟un desig 

real, més real es presentava encara la impossibilitat d‟assolir aquest 

objectiu. Per a ells, millor utilitzar l‟estratagema d‟aparentar 

indiferència o el menyspreu que no reconèixer el ridícul del fracàs 

anticipat, conscient com era tothom dels entrebancs de la vida 

professional a la meca del cinema. La glòria seria considerada més 

factible per aquells que ja hi destaquen en aquest ofici. No obstant, 

això no vol dir que el personal més subaltern no mantingui un caliu 

d‟esperança relacionat amb la paraula que havia elegit la part oculta, 

i ara oberta, del pensament de na Inflèxias. Un pou sense fons del 

qual havien extret solucions tant o més complicades de trobar i tant 

senzilles de contemplar i reconèixer, com aquesta. Sota la silueta 

acústica de la paraula que donarà peu al nou sortilegi, tots els 

cineastes haurien d‟estar impregnats d‟aquesta il·lusió més aviat 

irreal que realitzable i, per tant, a ulls de les sirenes, ser molt 

susceptibles d‟ensopegar en el parany. Per què no utilitzar, doncs, 

una paraula tan precisa -el seu significat- a l‟hora de penetrar als 

esperits d‟aquella gent? 

Sobretot, senzilla, també pràctica de manejar, possiblement 

eficaç, sens dubte, la proposta proporcionada per na Inflèxias. La 

matriarca, com les tenia acostumades, havia donat de ple en el clau: 

la penetració a aquelles ments seria més fàcil; els esperits humans no 

haurien d‟oferir cap oposició als envits del sortilegi del nou cant que, 

a partir de la proposta de na Inflèxias, començarien a elaborar les 

germanes de cara a la sessió de rodatge prevista per a la tarda.        

Però no tenien present que aquesta decisió comportaria un cost 

molt elevat per a elles: les sirenes, hipersensibles a la pròpia acció de 
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compartir les emocions dels envaïts a través del cant -tan sols 

contrapesat en altres èpoques per la rapidesa com eren devorades les 

víctimes-, es veurien més tard íntimament afectades per aquesta 

facultat de ficar-se a l‟ànima d‟altres éssers i viure com si fossin seus 

emocions i idees. 
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*19*    

27/07/1949     

Escrit el 15/08/1949 

 

  Ha hagut de transcórrer molt de temps, més de dues 

setmanes, perquè m‟hagi trobat en disposició d‟escriure la crònica 

sobre els esdeveniments ocorreguts durant l‟última jornada de 

filmació d‟una pel·lícula que no sé si, a hores d‟ara, s‟haurà rematat, 

perquè, segons he arribat a assabentar-me, vaig perdre el 

coneixement enmig de l‟agitació viscuda durant el rodatge final dut a 

terme a Misotokos. Recuperades les forces a mitges, gràcies a les 

extraordinàries atencions que he rebut, intento retrobar l‟ànim per 

reprendre la feina que m‟havia imposat: descriure l‟episodi pendent a 

causa de la indisposició que he patit. 

  En tornar de la feina el dia anterior, després de la 

convulsa sessió de rodatge que ens havia tocat viure, em vaig topar 

amb la desagradable sorpresa de que el Monxo s‟havia escapat de 

nou, i, entrant a la tenda no se sap com, havia fet de les seves 

escampant les meves pertinences per tot arreu, amb tan mala 

fortuna que alguns formularis, ja escrits per darrere, havien volat cap 

enfora de l‟habitacle. Quan arribava, alguns companys, que havien 

observat l‟incident, es dedicaven a recollir els papers, abans de que 

es perdessin sense remei. Potser alguns dels tècnics que compartien 

l„allotjament amb mi els haurien estat escodrinyant. Si hagués estat 

així, s‟haurien divertit de valent a costa meva, mentre recollien els 

papers dispersats entre els matolls.   

  De debò existia la probabilitat de que haguessin llegit els 

apunts?, em colpejà a l‟instant la idea. Com si m‟hagués explorat la 

ment, en Bernat s‟afanyà a arrencar de les mans d‟en Fernando els 

fulls que havia recollit i els ajuntà als seus per, finalment, entregar-

me‟ls.  
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 No et preocupis. No s’han perdut. Estaven tots dintre de 

la tenda. Ha estat al tensar-la, després de que el Monxo 

quasi l’engegués en orris, quan s’han escampat uns 

quants, però els hem controlat abans que 

desapareguessin. La resta deu de seguir dintre. 

Comprova-ho. 

 Moltes gràcies -Vaig correspondre abraçant els papers en un 

manoll.  

 Si, per a tu, constitueixen un secret important, no has de 

témer res. Penso que ningú els ha llegit. 

 Això també deu de ser teu -Endevinà en Fernando, recollint 

una fulla de paper carbó, que, arrossegada pel vent, ja havia 

emprés una capritxosa filigrana. 

  En Fernando esbossà un gest ràpid per agafar al vol el 

paper de calcar, a pesar de la trajectòria irregular que havia dibuixat 

a l‟aire, però es va haver de quedar quiet, garratibat com una estaca. 

Mussità un gemec i intentà buscar un lloc on recolzar-se, abans de 

deixar-se caure suaument sobre el matalàs que li oferiren unes 

mates. 

 Ja s’ha fet mal el Fernando.  -Es queixà en Pepe, acudint a 

l‟ajuda del company. 

 El traslladàrem a la meva llitera perquè descansés una 

estona, fins que es trobés en condicions de ser acompanyat a la 

infermeria; vaig aprofitar l‟oportunitat per guardar, sense dilació i 

amb tota la dissimulació de la que vaig ser capaç, els papers dintre 

de la motxilla. En Fernando es dolia del costat, com de costum. El 

Pepe havia encertat: per curar-se les costelles, en Fernando 

necessitava un repòs més estricte.  

    Uns crits provinents de la tenda del Director truncaren la 

preocupació. El Director s‟acabava d‟assabentar que en Jaume, el 

pilot, havia desertat de l‟expedició, emportant-se l‟avió i que, per 

tant, resultava impossible visionar el material que havíem filmat 
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durant aquests dies, com havia estat el desig manifestat per ell. A 

sobre, la coincidència de la desaparició d‟en Rinaldo, afavoria la 

conclusió de que havien fugit junts, i la idea de que la desaparició 

correspondria a una conxorxa, prenia cos.    

  L‟Hernández Caso no havia sabut com explicar-li abans al 

Director la sobtada desaparició del pilot, i havia demorat la informació 

sobre l‟incident amb l‟expectativa de que, en un moment insospitat, 

l‟aviador tornés a l‟illa sense previ avís, i que el cas es resolgués tot 

sol. S‟havia confiat, però ara estava patint les conseqüències de no 

haver-se atrevit; havien passat quasi dues setmanes, i, ni el Jaume, 

ni l‟avió, havien aparegut; amb la duració de l‟absència, s‟instaurà un 

problema massa evident, i es veié obligat a notificar-ho. Tampoc en 

Rinaldo havia comparegut, i per això especulava el Director que tot 

apuntava,- i, essent sincers, l‟Ajudant de direcció compartia aquesta 

hipòtesi-, a una cruel i estranya conspiració tramada pels dos 

personatges, i que, ambdós, haguessin abandonat l‟illa per sempre. 

 Però, com no m’ho havien advertit abans? -Cridava l‟Emili.-  

En primer lloc, desapareix en Rinaldo, i ara el pilot amb 

l’avió. I, encara pitjor, què s’haurà fet de les cintes 

filmades? A quin sant m’han de torturar amb una mala 

passada com aquesta? Què els he fet, jo? Potser, s’ha 

confabulat amb en Rinaldo, i els dos hauran abandonat 

l’illa en el mateix vol?... 

  Havíem arribat esporuguits des de la tenda el Bernat, el 

Charlie i jo, per descobrir que els esgarips provenien del Director en 

persona i, sense gosar intervenir, restaven atents, assistint callats a 

la conversa -en realitat, una reprimenda– dins la tenda. Vaig escoltar 

les presumpcions que feien l‟Emili i l‟Ernest -atac i defensa- i em vaig 

quedar espaterrat. I tant que no hi estava d‟acord ni amb l‟un ni amb 

l‟altre, però no em vaig arriscar a desmentir aquelles opinions que, en 

qualsevol cas, concordaven amb les úniques dades que coneixien 
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l‟Emili Casarramona i l‟Ernest Hernández Caso. Eren escassos i 

evidentment falsos, tot i que aquest extrem només el coneixia jo. 

  Pel que respecta a aquestes circumstàncies que tan 

implicaven la protecció de la nostra existència, restaven 

completament ignorants; els sonaria a música celestial la història 

que, en realitat, s‟ha estat entretallant al seu entorn. Pel que fa a mi, 

no sabia del cert si els altres companys estarien més assabentats, 

però em sentia tot sol davant d‟una situació tan amenaçadora. En tot 

cas, tampoc m‟atrevia a exposar les meves conjectures, perquè 

m‟hagués vist obligat a posar de manifest la veritable identitat de les 

sirenes i desvelar, segons el que jo pensava, el perill que ens 

acorralava; però aquesta iniciativa, amb molta probabilitat, ens 

col·locaria en un indret encara pitjor. Penso que, en aquell grup de 

persones ningú era conscient de l‟advertència que significava la 

fugida d‟en Jaume i la desaparició d‟en Rinaldo; tampoc estaven en 

condicions d‟esbrinar res.  

  Ni l‟Hernández Caso trobava arguments per oferir 

l‟acostumada explicació que sol obtenir per a les més impensades 

qüestions que es plantegin, i menys perquè encara li quedava al pap 

una informació que no havia gosat proporcionar fins a l‟ocasió en que 

es trobava... 

 Haurem d’establir contacte immediat amb la civilització 

perquè ens enviïn un altre avió per rescatar-nos. -Proposà 

el Director. 

  ...i llavors, l‟Hernández Caso es va veure obligat a 

proporcionar-la, 

 És que ens ha deixat incomunicats. 

 Què vol dir? 

 Que s’ha portat amb ell l’únic mitjà que teníem per 

comunicar-nos amb el món exterior: l’emissora del 

Fokker. 
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 Maleït sia! Sense ràdio... Sargantanes fastigoses! No ens 

desanimaran per més que ho pretenguin! -No va permetre 

que passés el mínim lapse de temps per reaccionar- Decidit! 

Seguim rodant fins el final de la pel·lícula. Peti qui peti! 

Aprofitarem el temps que ens toqui conviure en aquesta 

illa. Anem cap el vaixell... Faci el favor de convocar 

tothom. Rodarem l’escena final; una amalgama de la 

cançó del pirata i el cant de les sirenes... 

 Convoco també en Rinaldo? 

 Per descomptat... Encara que ara ja tenim un substitut 

excel·lent... Que no es confiï gaire! -rematà dirigint-me una 

mirada que intentava ser de complicitat- Torni a vestir-se de 

Capità, per si no trobem en Rinaldo! I presenti’s al plató 

de seguida! Hem de començar!  

 Charlie, Fernando, Pepe, vagin si us plau a buscar en 

Rinaldo. -Els ordenà l‟Ajudant de direcció- I no tornin sense 

ell! –No em va agradar gaire el to d‟aquelles paraules. 

 Ah! I busquin les pel·lícules que s’havien de revelar. 

 Se les haurà emportat l’avió... És clar... 

  Tan sols jo sabia que mentia, com menteix l‟Hernández 

Caso quan ha de solucionar assumptes sense sortida, i passar pàgina 

quan abans millor! Sabia de sobres que les pel·lícules havien estat 

malmeses, i que havien acabat irrecuperables, però, com sempre, 

intentava eludir el conflicte. 

 Tot són inconvenients... -esclatà enardit el Director- Però 

per qui estan fetes les dificultats sinó pels grans 

personatges de la Història? Els demostraré que davant 

de qualsevol contratemps, per insalvable que es presenti, 

l’Emili Casadirroma serà capaç de aixecar-se del fang i, 

gràcies a tots vostès -Em tornà a dirigir la mirada de 

complicitat-, construir una obra d’art. Anem cap avall! A la 
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cala!!! A rodar!!! Quantes més dificultats ens trobem, 

millor!!! 

  En atribolada processó, baixàrem cap a la zona de 

rodatge, per un de tants itineraris com la gent havia delineat entre 

les dunes. L‟Emili caminava traspuant un incompressible entusiasme, 

potser fingit després dels continus contratemps infligits per l‟adversa 

fortuna; en tot cas, ho intentava, o ho exultava naturalment, amb la 

pretensió d‟infondre, entre els integrants de l‟equip cinematogràfic, 

l‟estat d‟exaltació necessari per endegar una empresa com la que 

teníem per davant. Conforme avançàvem s‟afegien altres membres 

de l‟expedició, fins que l‟accés al plató es convertí en una veritable 

invasió de la petita cala que l‟albergava. Una riuada irreprimible de 

personal, que s‟eixamplava a cada tram del camí. 

  L‟Emili havia amagat la pretensió de filmar l‟apoteosi 

final, tot i que no estava segur de recuperar el material rodat amb 

anterioritat. De perduts, al riu... Havien de reprendre la feina sense 

dilació; tota la troupe havia acudit a l‟atapeïda platja; operaris, 

tècnics i actors, principals i secundaris. L‟equip sencer menys en 

Rinaldo. 

 Està tot a punt? 

 Sí, sí, tot està a punt. Amb el vaixell a l’inrevés, i sense 

aparèixer en Rinaldo, però tot està a punt! -S‟immiscí 

l‟Hellen, qui, a les sabates de taló i al generós escot paraula 

d‟honor, havia afegit per aquesta ocasió un detall tant o més 

provocatiu; inquietant, segons es miri: un faldilla tub; tan tub 

que no li permetia avençar un pas sense anteposar un genoll a 

l‟altre. 

 Està tot preparat. -S‟interposà a l‟Hellen, l‟Hernández Caso, 

traient la Script de la visió de l‟Emili, com si la volgués esborrar 

del mapa.- He fet cridar tota la nòmina d’actors. No falta 

ningú. 
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 Ja ho crec, en Rinaldo! -Digué l‟Hellen traient el cap per 

darrere de l‟Ajudant de Direcció. 

 Sí, ja ho sé. Ja l’estan buscant. Desitjo de tot cor que el 

trobin, però, per si triguessin, ja tenim la solució. -

M‟assenyalà, girant el cap per mirar en direcció al passadís per 

on hauria de transitar després el Capità pirata perseguit per un 

tràveling. 

  Em meravellà l‟aparent laxitud dels cossos de les sirenes, 

després de la recent experiència; estaven exhibint una capacitat 

extraordinària per refer-se dels sotracs de la darrera sessió. Es 

mostraven més belles que mai al llarg de l‟estret passadís, 

preparades pel rodatge, mentre que els components de l‟expedició 

humana donaven mostres de mantenir-se desrengats per l‟esforç 

aplicat durant la jornada anterior. Vaig observar com l‟Emili 

s‟extasiava amb elles, sense cap rubor. 

  La visió de les sirenes l‟havia reanimat. 

 Què esperem? -Conclogué el Director escarxofant-se contra el 

respatller de la cadira plegable, retolada la lona amb el suposat 

nom. Casadirroma, vaig comprovar. 

 Quan vostè vulgui!  

 Doncs, endavant!!! 

  L‟Ajudant de Direcció es dirigí als actors: 

 S’escolta una música de fons, mentre l’objectiu s’obre 

cap a l’infinit: mar i cel contemplats des de la borda. La 

imatge romandrà, un lapse molt breu, fixa, observant 

l’horitzó. A partir d’aquí, la càmera executarà una 

panoràmica cap a l’esquerra, molt lenta, molt lenta! –

recalcà a l‟operador-, que acabarà la seva trajectòria sobre 

coberta, prolongant a continuació el recorregut fins 

arribar al castell de proa. Llavors, vostè passarà per 

davant fent rodolar un barril fins a sortir per l’altra 

banda de la imatge. La càmera acaba... –Consultà els seus 
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apunts-  en  un plànol mig del capità pirata -Amb un gest 

de mà, cridà l‟atenció d‟en Ramon- recolzat a la borda. 

Displicent, autocomplaent, com els astres consagrats. 

D’acord? I, des d’aquest enquadrament creuat pel pirata 

del barril, s’iniciarà el tràveling sense abandonar la 

seqüència.  El capità pirata haurà de brandir l’espasa, 

mentre, oferint el cos en posició obliqua, s’agafarà al pal 

amb la mà esquerra, i recolzarà els peus contra la base; 

al girar, es desprendrà del pal i, d’un salt, anirà a parar al 

bell mig d’aquell grup de pirates, just en el moment que 

aquests hagin iniciat la tornada de la cançó. El de la 

cama de fusta en primer terme! No es mogui tant! 

Després, com ja sabem tots, el Capità pirata es 

desplaçarà a la popa, cantarà la segona estrofa, prenent 

el timó, el tornarà a cedir al timoner, quan canti allò de 

"Brisa,  mar  fonda i extensa"; mentre, tots s’hauran 

congregat a l’entorn del personatge i hauran deixat un 

passadís perquè pugui circular la càmera executant un 

tràveling. Llavors, es canta l’estrofa final. D’acord? -

S‟escoltaren febles assentiments.- Preparats? –Després 

d‟aquesta pregunta coral, canvià la direcció dels peus per 

dirigir-se al Director- Preparats! 

 Entesos... Motor, càmera, acció! 

  L‟inevitable claqueta indicava les dades de la seqüència 

que s‟havia de rodar, obrint l‟acció filmada sobre la coberta del 

vaixell, d‟acord amb les instruccions que havia repartit l‟Ajudant de 

direcció. Tot semblava desenvolupar-se d‟acord a la idea prevista, 

però la situació venia ja desbocada de molts dies abans. Es notaven a 

faltar unes regnes, o algú que les portés; es palpava a l‟ambient. 

M‟havien vestit de tal manera que, en lloc de semblar un capità 

pirata, se m‟identificava més amb el Rei Sol. M‟havien encasquetat 

una perruca ampul·losa amb uns rinxols d‟or lliurats esquena avall i, 
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a sobre, m‟agregaren, en perpètua posició d‟inestabilitat, un barret 

d‟època, que trontollava sobre l‟enredada cabellera. La vestimenta 

tampoc tenia pèrdua: una guerrera de setí, de color blau ultramarí, 

amb un cinturó negre i una banda molt ampla, vermella, sobre una 

camisa que, en lloc de lluir, disseminava les randes sobre les solapes 

inundant les bocamànigues. Les botes constituïen un altre 

contratemps important. Podia ballar dintre d‟elles. I la quinta essència 

dels inconvenients: mentre cantava, em desplaçava, i gesticulava, 

havia de suportar el Monxo, el mico, enfilat a les espatlles. Haig de 

reconèixer que la música, reproduïda per un gramòfon, m‟ajudava 

però la resta de l‟equipament m‟impedia de tal forma qualsevol 

postura, que no hi havia manera d‟arrencar sense tribulacions. Un 

cop posat en marxa, els impediments desapareixien davant de 

l‟entusiasme i bona voluntat que hi aplicava. 

  Estic convençut de que, després d‟haver sofert aquesta 

experiència que m‟ha conduit a viure dintre de la pell d‟un d‟ells, han 

acabat les meves crítiques envers els actors. Incloent-ne els divos, 

com en Rinaldo, qui, per cert, deu de ser, segons sembla, l‟únic 

membre d‟aquest equip cinematogràfic que ha estat engolit per les 

sirenes. En aquestes consideracions persistia el meu cervell, quan per 

fi, el director va interrompre bruscament la presa. 

 Talleu, talleu!  

  Jo havia quedat enredat enmig d‟un garbuix de maromes, 

pirates i una part de la meva desproporcionada indumentària. Algú 

m‟ajudà a incorporar-me. A l‟aixecar els ulls, vaig sorprendre com en  

Padilla, l‟ajudant, tocava lleugerament, amb un gest de complicitat, el 

colze d‟en Lluís, el càmera, assenyalant-me, mentre reia amb molt 

poca discreció, i encomanava el riure els altres. Tots dos es divertien 

a costa meva –i els altres també-, i feien burles massa evidents. 

M‟escarnien parodiant-me; reien de la meva fatxa, i reproduïen amb 

exageració les meves actituds i moviments, vacil·lants, sense adonar-
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se‟n de que aquella falta de dissimulació els abocava a un pas de la 

seva ruïna.   

  De sobte, a en Padilla se li glaçà el riure i, a continuació, 

també cessaren les riallades d‟en Lluís. A ambdós se‟ls havia mudat el 

semblant. Na Tantàlia els sotmetia a una mirada fulminant; en 

conseqüència, a una amenaça, no per ignorar l‟abast, menys terrible. 

Per un motiu que tot just jo començava a entreveure, no estava 

disposta a consentir que se‟n riguessin de mi.  

  No vaig saber com reaccionar; quina actitud havia de 

prendre jo davant d‟aquell comportament tan excessiu de la sirena? 

Al capdavall, es podria entendre com una mostra de protecció i 

estima, però tampoc es mereixien en Lluís i en Padilla una 

penalització tan severa. Enrogida, la pell de na Tantàlia s‟havia 

estarrufat; la musculatura tensa, grunyint com si estigués presta a 

abalançar-se sobre els homes, anunciava la imminència de l‟atac. Els 

dos s‟havien abraçat com si, amb un acte tan ingenu, els resultés 

possible protegir-se de la inevitable escomesa.  

 Això és un solemne avorriment. -Irrompí na Legrala, 

interposant-se amb falsa indiferència entre la Tantàlia i els 

operaris.   

 La sessió d’ahir em va semblar molt més entretinguda. -

Na Inflèxias acudia en ajut de na Legrala, afegint-se a l„acte 

d‟intromissió. L‟intent d‟atac de na Tantàlia havia quedat 

neutralitzat. 

 Anem-nos-en, que per aquí no hi ha massa sentit de 

l’humor... -Balbucejà en Padilla tremolant-li les cames, al 

temps que es resguardava junt el Lluís rere la càmera.  

 Les preses de la jornada anterior resultaven més 

amenes... -Insistí na Legrala, buscant en realitat un pretext 

per contenir els impulsos de na Tantàlia.- Oi? –Afegí mostrant, 

dissuasòria, l‟envergadura. 
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 Aquestes noies... Però què redimonis!... Teniu tota la raó! 

Jo també ho crec. -Exclamà l‟Emili, ressuscitant de la 

letargia.- Res ni ningú aconseguiran espatllar el nostre 

treball! 

  L‟Emili, sota l‟influx del comentari –segons ell, una crítica 

inintencionada de les sirenes-, havia tornat a l„entusiasme i, des 

d‟aquell instant, es reinicià el rodatge, i es reprengué el frenesí de 

sempre, fins que el final de la sessió em va sorprendre completament 

baldat, quan el Director expressà la fatiga de tothom:  

 Ja està bé per avui. Talleu, talleu!   

 No està satisfet amb l’última presa? -Es preocupava 

l‟Hernández Caso. 

 Sí, si.. Estic prou satisfet... Indecís, perquè no sé si 

resoldre’m ja a prescindir d’en Rinaldo... 

  En aquell precís instant, aparegueren el Charlie i el Pepe. 

Havien recorregut l‟illa buscant l‟actor.  

 Tan sols hem trobat les botes... -Va indicar en Charlie. 

 Es que no son comestibles... -S‟excusà na Nenúnia davant 

les seves germanes. Parlava baixet, sense advertir que jo, 

entre actuació i actuació, les espiava. 

 Calla Nenúnia, que encara et sentiran... 

 On s’haurà ficat aquest home? -Lamentà l‟Emili. 

 I això... -El Pepe mostrava, com si fos un trofeu de caça, el 

cinturó de plata, d‟enormes dimensions, que en Rinaldo lluïa 

durant les seves interpretacions del Capità pirata.  

 Tampoc és comestible... -Agregava na Nenúnia, intentant 

que només l‟escoltessin les sirenes. 

 Que callis!! -Exigí na Inflèxias.    

 No hi havia res més, però amb tota seguretat, és un dels 

últims llocs de l’illa que ha trepitjat...  

 I tant!... -Reflexionà en veu baixa na Inflèxias. 
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 ... abans de marxar, si és que ha marxat. Li hem seguit el 

rastre fins que, de sobte, les petjades s’han esfumat 

misteriosament. 

 Maleït sia! Com ha gosat fer-me una mala jugada com 

aquesta! Doncs, ara veurà qui és l’Emili Casadirroma. 

Seguim!! -Vociferà com ressorgint de les cendres- 

Continuarem el rodatge!! Està tot preparat? 

 Com sempre. -Asseverà l‟Hernández Caso. 

 Amb el vaixell a l’inrevés... -Recalcà l‟Hellen. 

 I amb una script encaparrada en tocar-me el voraviu. -

Replicà l‟Hernández Caso. 

  L‟Emili s‟aferrà a la càmera, superant la resistència d‟en 

Lluís, i començà a realitzar una infinitat de maniobres imaginàries, 

mentre resava una incomprensible lletania.  

 Ja està, ja està!! -Havia entrat en èxtasi- Anem directament 

al cant de les sirenes. 

  Augmentava l‟ebullició a la zona de rodatge. L‟Emili 

renovava l‟apassionament, alhora que l‟Hernández Caso regressava a 

l‟acostumada eficàcia, i l‟Hellen, tot i que amb els -rars en ella- 

complements de les sabates de taló, l‟escot paraula d‟honor i la 

faldilla tub, agregats a la novetat del cadenciós moviment de malucs, 

restituïa l‟ordre a l‟equip. L‟engranatge cinematogràfic tornava a 

funcionar a la zona de realització. S‟hi respirava entusiasme. 

  Sense que hagués transcorregut gaire temps, l‟Emili havia 

entaulat una discussió -quasi escridassada- amb les sirenes. Ell havia 

insistit l‟Hernández Caso perquè mantinguessin el passadís a cada 

intent en direcció a la proa, però les sirenes, encara que sostenint la 

forma i l‟objectiu, fins i tot l‟amplada, establerts al passadís, 

s‟entestaven en que havia de dirigir-se cap una direcció diferent, 

sense facilitar massa explicacions sobre els motius d‟aquest imprevist 

caprici. Simplement: 
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 És que a nosaltres, les sirenes, ens ve millor cantar en 

aquesta orientació... -Insistia na Inflèxias, però tan sols ella 

sabria per què...   

  Després d‟una breu explicació per part del Director -

completament incompresa, perquè les sirenes havien decidit ja feia 

estona anar a la seva- a aquelles noies que, segons la idea que 

encara deuria de sustentar ell, s‟havien ficat tant al paper, que tal 

vegada es consideraven unes sirenes de debò, l‟Emili cridà un tant 

exasperat:  

 Si tant creieu saber què i com és una sirena –es va donar 

per vençut-, per què perdem el temps? A rodar! A rodar 

d’una vegada per totes!  

 Les sirenes havien d’aparèixer a la proa, contemplant 

com el mar s’esquinça contra la quilla del vaixell. La 

brisa fueteja els rostres. Les cabelleres onegen 

arrissades pel vent. Ventilador! -Demanà l‟Hernández Caso- 

Apropeu-les el ventilador! 

 Però no tan a prop, que sortirà a la imatge. -Objectà el 

Director. 

 Per què no? Un ventilador elèctric en una pel·lícula de 

pirates i sirenes, i amb el vaixell a l’inrevés. -Remugà amb 

sorna l‟Hellen. 

 Deixeu-vos acaronar per la brisa! –L‟Emili no feia cas, o no 

escoltava les impertinències de l‟ara desconeguda Hellen- Així, 

això és! Més fort, més intens! Atenció! Motor, càmera, 

acció! -Culminà l‟Emili. 

  En aquell instant havia d‟executar la meva aparició 

majestuosa pujant a bord de l„”Alma Mater” amb tota la 

impedimenta, i hi vaig posar els cinc sentits, però, l‟Emili, fascinat per 

les sirenes, em va ignorar por complert. Em sentí tan relegat, com es 

degué de sentir en Rinaldo en el seu episodi de gelosia, però, a 

sobre, jo havia d‟aguantar una vestidura tan ridícula, inadequada, 
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insuportable... Vaig enfilar cap el mono. Ell va pagar la ràbia 

continguda. L‟animal es queixà amb un gruny de l‟estrebada de 

cadena que li vaig propinar per subjectar-lo abans de col·locar-me al 

punt de partida.  

 Cantem ja?  -Preguntà na Nenúnia.   

 Doncs, està clar! Què espereu? Endavant!  -Ordenà l‟Emili. 

 Vàrem quedar en que avui entonaríem un cant nou, ja ho 

té present?  -Li recordà na Inflèxias. 

 Féu el que vulgueu, però comencem d’una vegada! 

  Na Inflèxias dirigí un gest de connivència a les seves 

companyes i, arronsant-se d‟espatlles, intentant insinuar potser que 

qui avisa no és traïdor, escometé els primers compassos del nou cant 

que havien elaborat de manera especial i clandestina per aquesta 

ocasió, essent escortada d‟immediat pel cor de sirenes. La broma -

una boira resplendent- començà a precipitar-se amb lentitud cap el 

mar, sigil·losament, des d‟un cel adornat per un arc iris excepcional. 

Per contra, en lloc d‟una raonable foscor, ens envaïa la lluminositat, 

una lluminositat absoluta que impedia veure més enllà, i que 

anul·lava la llum dels projectors, tant com els havia incapacitat la 

intensa foscor de les boires que havien envaït en anteriors ocasions la 

cala. Enmig d‟aquesta absurda circumstància, em semblà escoltar, tot 

i que deformada i embolcallada pel subtil xiuxiueig del cant, la 

paraula Hollywood. Mentre, l‟Emili restava seduït del tot, i hi 

persistiria.  

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 Això és! Molt bé! Lentament! Amb perversió! Imagineu-

vos que sou sirenes de debò, i que ens voleu devorar a 

tots.... 

  Va proferir una riallada horrorosa. M‟aterrà especular fins 

a quin punt, sense saber-ho del cert, estava profetitzant el destí que 

se‟ns acostava. En aquell precís instant, en Padilla s‟encarà al Lluís, 

l‟operador de  càmera. 
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 Saps què et dic? 

 Què? 

 Que tinc moltes ganes de tornar a Hollywood. 

 Però, quines cosses et passen pel cap! 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 És necessari... urgent... que regressi a Hollywood. Allí 

m’esperen... 

 Però si tu mai has estat a Hollywood. Bé, que jo sàpiga. 

Ara estigues per la feina i no enredis més! 

 Jo no ho veig tan descabellat. -intervingué l‟Hellen, qui, 

posant-hi tot l‟esment, s‟entretenia pintant-se els llavis - En 

definitiva, tot el que resta per rodar són interiors. Ja no 

és necessari que ens quedem aquí per més temps, a no 

ser que el geni -Es referia a l‟Emili- elucubri alguna idea 

impactant. Jo què sé, una cosa així com col·locar un 

parell d’indis al costat dels pirates... 

 Però què tindrà a veure tot això amb la pretensió de 

tornar a Hollywood! En qualsevol cas, hauríem de 

regressar a casa, perquè  cap de nosaltres ha vingut de 

Hollywood... -No obstant, la veu d‟en Lluís havia començat a 

llanguir; delatava ja certa vacil·lació sota l‟influx del cant- ...a 

no ser que hagi estat en somnis. 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

  L‟operador havia abandonat la càmera i, com si hagués 

canviat d‟opinió de molt abans, se‟n va anar a discutir els detalls del 

viatge amb en Padilla. L‟Hellen es passejava d‟un cantó a l‟altre, 

empastifant-se els llavis, removent els malucs i picant fort amb les 

sabates de taló, disposant l‟imminent viatge a Hollywood. En Charlie 

agafà del braç el Pepe.  

 Què diuen?  -Li preguntà. 

 Que tornem cap a Hollywood. 

 De veritat... Ja tenia ganes. 
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 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 Sí, ja era hora... 

 Encara qui estarà somniant seré jo.  -Digué en Lluís, 

mentre s‟observava ja una mica estabornit. 

  L‟Emili abandonava, de tant en tant, l‟embadaliment amb 

les sirenes i se‟n recordava d‟en Rinaldo i de tota la parentela. Com 

havia estat possible atrevir-se a una desconsideració tan barroera? 

En Rinaldo s‟havia extralimitat en les vel·leïtats de divo. És un vanitós 

i, des que, segons li ha arribat la informació, li feia peça una de les 

extres que representaven el paper de sirena, la Nenúnia, la de la cara 

rodona i candorosa, tan sols s‟ha dedicat a rondar com un borinot a 

l‟entorn de la noia, a sobre de vanagloriar-se, afany que sempre ha 

estat la seva feina. L‟última vegada que l‟havia vist, l‟acompanyava 

agafadet del braç. Mai de una forma discreta.  

  Un estrident rum-rum, produït per un continu arrossegar 

de peus sobre la fusta de la coberta, adobat pel soroll del taloneig de 

l‟Hellen, s‟imposava sobre el silenci que demandava l‟activitat 

cinematogràfica.  

 Volen guardar silenci, mentre rodem?  -advertí l‟Emili, 

sense apartar la vista de les sirenes- Més i més sentiment! 

Amb més convicció!   

  Les sirenes persistien en l‟objectiu establert de captivar 

l‟Emili, i aquest, amb angelical paciència, continuava ignorant el 

perill. Com prevenir-lo? 

  Entretant, jo havia volgut creure que l‟assumpte dels 

papers estava ja oblidat o més inadvertit del que jo havia sospitat en 

principi. Però les coses no son sempre com les desitgem. En 

Fernando, que s‟havia integrat al grup, va intentar incorporar-se des 

del racó que havia triat, i tornà a doldre‟s. Amb una respiració 

entretallada, em digué:  

 Xicot, quina imaginació tens! -El vaig mirar atònit. 

 Aquest nen va per a novel·lista, ho dic jo! -rematà en Pepe. 
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 Deixeu-lo en pau. No us fiqueu amb ell. No deuríeu 

d’haver llegit res.  -Intervingué en Bernat. 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 És que la història encisa prou, i quasi sembla real. –

Ironitzà en Charlie. Fins i tot, en Charlie, que amb prou feines 

sap llegir, l‟havia llegit!- Encara que, si vols que et digui el 

que penso, això de que t’enamoris d’una sirena és massa 

irreal. 

 Què s’empatolla? -Vaig pensar... 

 Si vols escriure una crònica, hauries de ser més sobri, i, 

si el que pretens és ficció, hauries de canviar-nos els 

noms, perquè, almenys jo, no em sento reflectit. –També 

s‟ho havia llegit en Bernat!!! 

  Aquesta sí que no me l‟esperava. L‟encanteri afavoria que 

sorgissin alguns secrets sense gaires embuts. Em va saber greu, 

perquè havia dipositat molta confiança en aquell home, i m‟havia 

traït!! Tant se me‟n dóna!, al cap i a la fi, he escrit el relat de la 

història perquè se n‟assabenti tothom, però que me l‟enxampin abans 

d‟enllestir-ho tampoc, perquè a última hora s‟hauria de realitzar un 

bon repàs. Encara que em contrariï, haig de reconèixer que té part de 

raó: el relat hauria de tenir un plantejament més auster, ajustant-me 

més a la realitat que m‟envolta... Però a quina realitat, si la que 

m‟envolta no sembla una realitat de cap de les maneres? 

  Per la banda d‟estribord, treien el cap i abordaven el 

vaixell alguns dels membres de l‟expedició que no havien estat 

convocats. Sense remissió, s‟aglomeraven sobre coberta i 

s‟integraven a l‟insòlit cercle de persones que girava al voltant del 

pretès escenari del rodatge, i de les sirenes, que hi insistien:   

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 Crec que tu, ja que tens més confiança amb ell, i que ets 

molt més entès en qüestions de fer anar l’aigua al teu 

molí, deuries de proposar-li al Director el retorn a 
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Hollywood. -Li plantejà, a l‟Hernández Caso, una Hellen, 

distesa, recolzada al timó, insinuant intencionadament els 

malucs, a penes hagué escoltat por segona vegada, o potser 

tercera, el cant que utilitzava la paraula Hollywood com a 

esquer; sens dubte, el sortilegi que donava peu a aquella 

estranya cerimònia. 

 Digue’m per què! 

 Perquè... Si sabés la causa... Però tinc unes ganes boixes 

de tornar a Hollywood! 

 És curiós, però, per primer cop a la vida, estic d’acord 

amb tu, encara que no sé per què. Ni ho sabré mai. En 

definitiva, aquí ja no tenim res més a fer.  -Reconegué 

l‟Hernández Caso. 

 Jo no aguanto més!  -Esclatà en Padilla. 

 Tens raó. Tot plegat, estaríem molt millor treballant a 

Hollywood. Vinga, ajuda’m a recollir!  -Afirmà convençut en 

Lluís, canviant definitivament d‟actitud. 

 Volen callar d’una vegada per totes? -Al girar el cap l‟Emili 

s‟ensopegà amb el desgavell, el caos.  Ep, això què és? Una 

rebel·lió? Tothom al seu lloc de treball!  -Exigí. 

 Miri vostè, senyor director... -Intercedí l‟Hernández Caso- 

Hem pensat que... 

 Pensar? Qui els mana pensar ara? Potser no coneixen les 

meves intencions? 

 Hem pensat que seria més pràctic per a tothom 

emprendre ara mateix el camí de retorn cap a Hollywood. 

 A Hollywood? Ah, es una broma! 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 No crec que vostè pugui queixar-se de mi. Fins ara, 

només l’he proporcionat idees extraordinàries. -Li 

retragué l‟Hernández Caso, captivat per l‟encantament- Potser, 
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sense mi no hagués tingut a la seva disposició acudits 

tan brillants. 

 Com s’atreveix? 

 Faci’m cas! Li estic oferint una idea esplèndida. Anem 

cap a Hollywood amb una pel·lícula nova, "El pirata i les 

sirenes", i realitzem una entrada triomfal a la ciutat. 

  Inflèxias i la coral de sirenes deurien d‟entendre que 

havien de col·laborar amb l‟Hernández Caso per convèncer l‟Emili, 

perquè es lliuraren a la tasca de subjugar-lo accentuant els efluvis. 

„Hooooo... llyyyyy... wooooooooood...‟ S‟havien reunit fent pinya 

amb els palpís dels dits estrenyent la regió temporal i, oprimint els 

colzes contra les illades, intensificaven l‟envestida. L‟Emili trontollà i, 

amb un gest molt habitual en ell en circumstàncies normals, que 

consisteix en palpar-se el front amb el palmell de la mà, caminà 

descrivint un cercle al voltant de les sirenes. 

 Ah, era això!... No entenia què em volia indicar amb 

Hollywood... Ara ho veig molt més clar. -Acabà per 

reconèixer, induït pel cant. 

 Decideixi’s! És la nostra oportunitat! Qui seria capaç 

d’imaginar-se un argument així? Unes sirenes 

magnífiques, un galà nou de trinca, un colossal veler 

pirata, i la millor direcció... 

  L‟Ernest H. Caso -Hac i punt, així exigia que constés als 

títols de crèdit- feia gala d‟un aplom incommensurable, i d‟una gran 

eloqüència destinada a convèncer superant qualsevol obstacle 

imaginable, però tot i així, l‟Emili, més que dur d‟orella, protestà:  

 Hauríem de transportar tot el decorat. Home, no sé què 

pensar... -Llavors les sirenes degueren comprendre que era 

l‟ocasió de mantenir, més que mai, l‟aliança amb l‟Hernández 

Caso, perquè redoblaren l‟escomesa, fins a forçar la rectificació 

de l‟Emili:- Té vostè raó, què caram! -aconseguiren dels 

llavis del Director- És vostè un jove prometedor... Ja veig 
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en un rètol lluminós: "El pirata i les sirenes". Sona bé! 

Obtindrem un èxit extraordinari! El millor musical de tots 

els temps! 

 Tota aquesta història està molt bé, però què ha resolt? 

Es decideix o què? -interrompé l‟Hellen. 

 Què?  

 L’estem esperant!  

 Ah, sí! Anirem cap a Hollywood! -Acceptà l‟Emili, mentre 

tots els presents aplaudien com autòmats una decisió que 

s‟havia fet esperar. Estimats amics: deixarem bocabadada 

la societat cinematogràfica. Entrarem a la Meca del 

cinema qual exèrcit victoriós, i jo seré el vostre general, 

cenyit el cap amb una corona de llorer.  -Era palès que el 

cant de les sirenes, en definitiva, havia aconseguit l‟objectiu 

d‟embogir-lo.  

 Vagin recollint els estris, que el temps és or. -Imposà la 

seva veu l‟Hellen, transformant en acció pràctica la il·lusió 

manifestada per l‟Emili, i, molt probablement, la sentida ja 

també per la majoria de les persones que abarrotaven aquell 

espai.  

  Els operaris obeïren d‟immediat, i s‟aprestaren a guardar 

els utensilis amb un ordre inusitat. Vaig intentar intervenir 

interposant-me entre l‟Emili i les sirenes, invocant a l‟Hernández 

Caso, la persona que se‟m feia més sensata entre les que s‟apinyaven 

girant a l‟entorn de l‟escenari. Li vaig demanar que reflexionés sobre 

la barbaritat que estaven a punt de cometre; que intentés convèncer 

l‟Emili i, sobretot, que medités sobre la impossibilitat d‟abandonar 

Misotokos embarcats en un trasto escenogràfic. En Jaume s‟havia 

portat amb ell "El Gorrión", l‟únic mitjà versemblant per sortir de 

l‟illa. No ens quedava cap altre recurs.  

 Cap altre recurs? Jovenet està vostè equivocat... –Va 

intervenir l‟Emili, com si m‟hagués endevinat el pensament. 
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Estic convençut de que no em reconeixia. Es dirigí als operaris- 

Vostès, deixin de destrossar el meu veler i vagin 

embarcant tot l’equip. Tothom a bord!- Una estona abans, 

no hagués donat crèdit a la intenció que suggeria aquella ordre, 

però llavors començava a comprendre que la pretensió de 

navegar embarcats en un decorat anava de debò- Vagin 

pujant! No es quedin tan bocabadats! Arribarem a 

Hollywood en aquest esplèndid vaixell, portant amb 

nosaltres la història viva del Capità pirata i les sirenes! 

Penjarem, de pal a pal, el títol de la pel·lícula. En llums 

de neó! 

  Una fogonada m‟atordí encara més del que ja ho estava. 

Era el senyor Mercadal, que es passejava incoherentment d‟un cantó 

a l‟altre, prenent fotos per tot arreu.  

 Pugem tot d’una!' -Encoratjava l‟Hellen. 

 Què esperem! 

 No marxeu, que vinc amb vosaltres! 

 I jo, què? 

 Com ens descuidem, aquest ens deixa plantats! -En un 

ininterromput seguici, s‟agregaven tots els components de 

l‟expedició. 

 Jo també vinc... 

 Pugeu, pugeu tots! -Els arengà l‟Emili- La glòria ens 

espera!  

  L’Hellen tragué de la carpeta la relació de personal i 

començà a passar llista, conforme embarcaven, l‟un rere l‟altre, els 

membres de l‟equip. No se‟m va acudir altra providència que insistir 

en objectar que el vaixell no era més que un decorat, un trasto que 

no podria navegar. Amb aquella súplica no vaig aconseguir més que 

provocar una agressiva reacció d‟en Pepe.  

 Escolti!, què gosa dir del meu vaixell? -També em tractava 

de vostè, i se m‟encarava amb una gran violència- L’he 
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construït jo i, si el Director ordena que navegui, ens 

conduirà a Hollywood, o allà on sigui, solcant qualsevol 

mar que es posi pel davant!  

 I ens portarà cap a la glòria immortal! -Postil·là l‟Emili 

alçant l‟espinada. 

 Si us plau! -Vaig intentar intervenir en aquell deliri- No veuen 

que aquesta situació és absurda, que no pot ser més que 

una il·lusió? Cap on van? Estan bojos! Saben, tant se val, 

si Hollywood té port de mar? No han estat mai a 

Hollywood! Estan veritablement bojos! 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

 Bojos!! Bojos, diu? -proferí l‟Emili, amb les òrbites que se li 

saltaven de les cavitats oculars- Miri, amic, mai havia estat 

tan assenyat ni havia vist amb tanta claredat quina és la  

meva estrella en aquest món. L’únic guillat que hi ha 

aquí es vostè, que s’entesta en ignorar la pròpia fortuna. 

Ah, i no es preocupi més; el port, si es necessari, el 

simularem durant la realització de la pel·lícula! Així que, 

pugi amb nosaltres, si desitja participar del gloriós destí 

que ens espera... Vinga, pugi!... 

  Incomprensiblement, en Pepe i el Charlie entengueren, 

com una ordre dirigida a ells, la invitació del Director i m‟hissaren a 

bord per la força, contra els meus crits i amenaces. 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

  Un home amb barba de molts dies, brut i escabellat, 

s‟enfilava, amb gran dificultat, al casc del buc; pretenia pujar. Havia 

efectuat l„aparició de sobta. Amb una mica d‟imaginació, vaig deduir 

que era el Sebas. En Sebas, l‟asturià! Vaig recordar. Un que venia a 

l‟avió. Què se n‟havia fet d‟ell durant tot aquest temps? No havia 

advertit l‟absència. Arribava hipnotitzat així mateix pel cant de les 

sirenes. Hauria estat atret en aquell punt de l‟illa on s‟havia amagat 

durant tot aquest temps.  
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 És vostè, amic meu? L’esperàvem. -Li engegà l‟Emili- Ja 

ens en anàvem sense esperar-lo. Pugi, pugi! 

  En Sebas acceptà l‟ajuda sense oposar resistència. 

L‟aspecte era deplorable. Es va deixar caure exhaust sobre coberta. 

Havia provocat una situació propícia per a mi, en desviar l‟atenció. 

Vaig aprofitar l‟oportunitat per desempallegar-me d‟en Charlie i el 

Pepe i, d‟un bot, vaig caure sobre l‟arena. L‟escaramussa provocà que 

en Sebas aixequés el cap i que, en veure les sirenes sobre coberta, 

llancés un alarit paorós i, en un salt d‟alienat, es dirigís a la borda, 

ensopegant amb unes cordes, i donant-se un cop al cap, per quedar 

inconscient en un racó. Més a favor meu! 

  Per què havia desaparegut durant tot aquest temps? Per 

què demostrava tanta por a les sirenes? Aleshores ja, per a mi, no 

representava un misteri. Deuria d‟haver descobert, a l‟arribada, el 

secret i, per aquest motiu, havia decidit fugir. Ha hagut de caminar 

d‟amagat, errant per l‟illa. Només reflexionar sobre la induïble història 

d‟en Sebas n‟hauria prou com per repensar-se la inqualificable 

aventura que pretenien dur a terme els participants a l‟embarcament 

que s‟estava produint a la platja; però no estaven en condicions de 

reflexionar.  

  Aquest episodi em va retenir l‟atenció per uns instants, 

els suficients perquè en Charlie i en Pepe tornessin a caure sobre mi 

com dos goril·les i m‟arrosseguessin contra la meva voluntat cap a 

coberta de nou, quan estava a punt de perdre la consciència.  

  Mentre perdia el món de vista, l‟Emili se m‟encarà i, 

encara que no ho pugui recordar amb exactitud, mantinc gravat a la 

memòria el contingut bàsic del discurs que em dirigí des del pont: 

 Però, què li passa, jove? -Em mirava amb expressió de 

dement.- No sap reconèixer el seu propi destí, quan està 

cridat a beneir la humanitat amb el seu art? Mai ha 

entrevist l’èxit davant dels seus ulls?  Quan el té tan a 

l’abast! La gran superproducció, el taquillatge més elevat 
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de la història del cinema! "Les sirenes i el vaixell" o, 

millor encara, "El pirata i les sirenes", o "El Capità de les 

sirenes"! "Sirenes i corsaris"! Això és! No sigui poruc! 

Ajudin-lo a escalar, sense fer-li mal! És un jove inexpert, 

i ja tindrà temps per comprendre. Ara s’espanta davant 

de la pròpia aventura. Entrarem amb el vaixell a la ciutat, 

com si fos una descomunal carrossa!! Amollin amarres! 

Llevin àncores! Hissin les veles! Salpem cap a 

Hollywood!!. 

 Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

  Les quadernes de l‟embarcació començaren a cruixir de 

forma alarmant. La nau planava sobre l‟aigua. Navegava!!! La 

inquietud m‟envaí l‟esperit. El cos em demanà que no el sotmetés a 

més emocions. Em submergia en les meves ganes de somniar i, 

durant el somni, l‟avió de sempre, transportant l‟àvia que, divertida, 

mirava per una finestra saludant tothom, mentre l‟aparell, sense 

remissió, reproduint els motors un rum-rum sospitós, només 

interromput pels cops irregulars, testarruts, del taloneig de l‟Hellen 

contra la fusta, es precipitava irremissiblement contra la superfície de 

la mar. 

  Havia perdut el coneixement.  

 

Ramon Suspina 
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 *20*    

  

Tan senzill, i tan clar i pràctic: Hollywood, una paraula 

concreta, precisa, però que, així mateix, reflectia una il·lusió 

imprevisible, de vegades indetectable, si més no, molt amagada a la 

consciència, tot i que patent, irrebatible, difícil d‟obviar. Una Ítaca 

inexorable on retornar com si fos el claustre matern, una il·lusió 

resident entre les il·lusions més íntimes de quasi tot cineasta. I totes 

les persones que havien omplert l‟illa es consideraven, en certa 

proporció, oficiants i feligresos de l‟art cinematogràfic. Na Inflèxias 

havia encertat de ple amb la seva proposta. Hollywood!! Difícilment, 

seria factible extreure de l‟ànima humana un esquer més eficient, ni 

que n‟impliqués un aspecte més engrescador i, alhora, més delicat; 

en tot cas, un factor condicionant no gens fàcil de reconèixer, inclòs 

pel propi individu -de fet, quasi impossible-, però tanmateix definitori, 

ineludible, intrínsec al fervor per aquest art, arrelat al fons de 

l‟abisme de les aspiracions humanes més primitives; tan ben 

custodiat, revestit de fingiments i d‟artificial indiferència. 

És evident que en Ramon relata fil per randa la història viscuda, 

i que es deté en excés sobre alguns aspectes, però també és cert 

que, en suposada contradicció, oblida dins del tinter continguts 

importants. I és lògic l‟aparent oblit perquè, en alguns casos, 

desconeix els aspectes omesos -Només ha viscut els episodis i la 

perspectiva que li ha estat concedit experimentar-, i en d‟altres 

perquè pertanyen a l‟esfera de la intimitat. Deuria de sentir cert rubor 

a l‟hora d‟explicar determinats detalls viscuts entenent que 

constituïen matèria confidencial, i que, a sobre, no haurien d‟influir 

massa, o res, en el resultat que buscava a través de la redacció de la 

crònica: advertir qui sigui -qui arribés a tenir aquesta història a les 

seves mans- sobre el perill que, pels capricis del destí, li havia 

correspost viure. 
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No considerava gaire dificultós d‟arrossegar el cos d‟en Ramon, 

esmaperdut, orfes els sentits; desembarcar-lo i dipositar-lo sobre 

l‟arena de la platja. Més dificultós havia resultat arrencar-lo dels 

braços que l‟havien volgut retenir a bord, els forts membres dels 

encisats Charlie i Pepe. A més a més, inconscient del tot, el noi no hi 

oposava cap resistència, encara que jeia carregant el pes a plom, els 

braços desvalguts i el cap abandonat, oscil·lant cames i mans, 

incontrolables i molestes, desfent-se cada tant, per pendolar a 

caprici, de l‟abraçada de la persona que el pretenia transportar. Les 

sirenes coneixen el fenomen incomprensible, produït per la potser 

falsa impressió de que un home pesa més quan resta inconscient, 

desvalgut, que quan, entre els esculls, pretenia presentar batalla per 

defensar l‟últim alè de vida.  Els homes de sempre, els de temps 

enrere... 

Si li hagués estat concedit al Ramon contemplar els 

esdeveniments que es desenvolupaven davant seu mentre restava 

desmaiat! Com amollaven les amarres que, encara que fossin de 

ficció, havien tingut el seu paper de cara a l‟eficaç fixació de la nau de 

decorat al bell mig de la cala plena d‟indicis sobrenaturals i farcida de 

l‟esperit d‟uns operaris i artistes entusiasmats de forma 

extraordinària per la seva professió. Com s‟inflava desplegat del tot 

l‟aparell de la nau! Si li hagués estat concedit!... Entreveure 

l‟encanteri que, inexorable, s‟obria pas en aquella atmosfera per 

penetrar la ment d‟uns éssers humans, ja incauts, convertits en 

nautes que afrontaven la mar en un veler de decorat, construït a 

peces i enganxat al fons de la cala amb robustes subjeccions, 

desamarrant i desatracant el vaixell, encoratjats per una il·lusió 

induïda, desencallant-lo amb contundència, a cops, del fons on havia 

persistit embarrancat amb fermesa, per moure l‟enorme nau de 

ficció, i endinsar-la a continuació a la densa, i insòlitament brillant, 

boira, que avançava en contra per devorar-nos, amb una lentitud 

hipnòtica, però amb incontrovertible determinació, mentre s‟escoltava 
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una infinitud de veus ordenant i contraordenant les maniobres amb 

les drisses per hissar i arriar, de manera tan frenètica com 

contradictòria, les veles i les vergues, i remoure del fons l‟estructura 

de l“Alma Mater”, inflades les lones, i navegar. Navegar!! Buscar la 

ruta apropiada entre aquell horitzó ocult, incert. Malgrat totes les 

equivocacions i dubtes, el vaixell havia agafat un impuls tangible, 

dibuixant sobre la superfície de l‟aigua una estela que indicava la 

direcció cap a la bocana; lent, però irrefrenable. Fantasmagòric, 

devorat per la broma.  

En Ramon havia quedat postrat a la vora de la platja, sobre la 

part en que la sorra es mantenia seca, inclinada cap a l‟aigua que 

pretenia pujar per la pendent. Continuava sumit a la inconsciència, 

respirant amb tranquil·litzadora parsimònia; el seu estat no 

anunciava cap risc més que el d‟una admissible espera. A ratxes, 

oferia més senyals de vida: amb una discontinuïtat misteriosa, 

bellugava el cap o aixecava els braços com cercant a l‟aire algun 

anhel perdut, per deixar-los caure tot seguit amb violència contra la 

sorra compacta, humida, o, de vegades, contra qualsevol part del 

propi cos, sense queixar-se. Calia perseverar en aquesta esperança 

de que recobrés forces, tenint present el sotrac que havia patit quan 

varen pretendre atrapar-lo, i pujar-lo per la força a la coberta del 

vaixell, uns companys embogits.  

Una imatge commovedora, la d‟en Ramon, un home jove 

estabornit sobre l‟arena, l‟entranyable incongruència de ser rescatat 

per una de les sirenes. Una acció desproveïda de cap pretensió 

esbiaixada, com calia esperar d‟una representant de la seva estirp. I 

ara, la sirena que, decidida, l‟havia alliberat de la persecució dels 

seus companys, més incomprensible encara, s‟entretenia parlant-li, 

sense proferir sons, d‟acord a les lleis i virtuts pròpies de la seva 

tradició; acaronant els sentiments i passejant-los amb suavitat pel 

seu esperit, reelaborant les emocions. Nous sentits, noves 

sensacions, i abraçar-lo... Eren tants els assumptes dels que volia 
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parlar. Tants els anhels a compartir... Eludint precipitacions, però 

mantenint la constància per aconseguir la comunicació d‟afanys, el 

transvasament de l‟ànima sencera, na Tantàlia l‟acaronava i li 

mussitava agradables melodies, amb serenitat, oblidant vacil·lacions, 

mentre dipositava l‟esperit en aquell esser que es mostrava tan 

estranyament indefens; tan estranyament atractiu.  

Entretant, arribava a la platja, ressonància sobre un silenci 

imponent, el cant executat a la coberta del vaixell que la distància i 

l‟espessa boira tergiversaven així com desfiguraven la imatge sobre 

l‟horitzó ocult per un compacte núvol que lliscava sobre la superfície 

del mar, amenaçant la platja. 

- Què faig jo aquí? -Reaccionava a poc a poc en Ramon; 

la veu li sortia des de la inconsciència 

- T’he rescatat. No aniràs amb ells. -Li responia na 

Tantàlia a través de la mateixa via, que per uns instants 

havia admès, sonora.  

- Per què? -Li brollaren de l‟ànima; dues síl·labes concises, 

però que contenien la complexitat de totes les inquietuds i 

els desitjos. 

- Els homes us ho heu de dir tot, i us ho deixeu tot 

per dir. És necessari també que t’expliqui el que 

sentim tu i jo? 

A partir d‟aquest moment, en Ramon i la sirena regressaren a 

la comunicació sense veu; de forma natural, parlant tan sols des del 

fons dels sentiments, barrejats amb l‟eco molt llunyà del sortilegi, ja 

quasi un silenci perdut entre remors, ordres, petjades, i insistit per 

les sirenes embarcades al veler. Ara engrescades per l‟execució del 

nou cant. 

En Ramon no havia estat capaç d„incloure aquest tram de 

l‟episodi a la seva crònica, perquè no sabria traduir exactament a 

paraules tot allò que, sense paraules, es digueren a continuació 

sirena i home, però, a partir d‟aquell instant, l‟aprenent de 
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cinematografia, i de tot, se sentiria impregnat d‟un sentiment 

irremeiable cap a aquella extraordinària criatura.  

- Tu, cap a mi, experimentes el mateix sentiment que 

jo sento per tu, però jo tinc el privilegi 

d’interpretar-ho i d’oferir el testimoni. -Confirmava 

na Tantàlia, mentre abocava sobre ell una mirada tan 

serena que aconseguiria esvair qualsevol indici de 

desconfiança que hagués emmagatzemat l‟ànima d‟aquell 

esser humà.  

En Ramon, tot i que els temors encara el corroïssin per dintre, 

admetria que se sentí incapaç d‟escapolir-se del compromís que li 

plantejava aquell ésser sobrenatural. De cap de les maneres es 

veuria capaç d‟ignorar l‟oferiment de la sirena. 

- No sé si podrà ser. Tu ets una sirena i jo un humà...-

La veu imaginària li sorgí tan ingènua com ingenu havia 

estat el sentit que indicaven les paraules. 

- Haurem d’intentar-ho! -Contraposava amb fermesa na 

Tantàlia.  

- Tu no ets una sirena com les altres -Titubejà en 

Ramon, sense atrevir-se a creuar la mirada amb la de la 

sirena.  

- També tu ets un home excepcional. 

L‟aprenent de tot s‟havia ensopegat amb una experiència difícil 

d‟afrontar i de digerir. La proposta era taxativa. Haurien de superar 

moltes barreres; algunes encara per determinar. No obstant, se 

sentia atret de forma intensa, i es considerà legitimat a respondre a 

partir de les paraules de na Tantàlia, perquè va intentar un gest per 

apropar-s‟hi. 

- Quiet! -La sirena barrà el pas amb la mà estesa, rígida i, 

alhora, indulgent- ¿No te’n recordes que he penetrat 

en el teu pensament, i conec les inquietuds que 

s’han allotjat al teu esperit, i també que soc 
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conscient dels temors que, per la meva condició de 

sirena, alberga la teva ànima d’home? 

En Ramon no entenia. No tenia la capacitat per fer-ho. 

Recompongué l‟actitud desvirtuada per la imprevista oposició de na 

Tantàlia, i inicià un nou pas.  

- No!! T’he dit que no!!! Encara no és l’hora. 

A l‟esquena, trencant la barrera de la broma lluminosa que 

avançava implacable, i amplificades sobre la remor del cant que 

executaven les sirenes a bord de l‟“Alma Mater”, s‟escoltaven les 

converses dels improvisats tripulants; tan inexperts en els oficis de la 

mar, com entusiasmats per l‟aventura. 

- Atenció!!! Motor, càmera, acció!!! 

I, a continuació, s‟entresentiren una barreja de veus estridents 

cavalcant impúdiques sobre el fascinant sortilegi de les nereides, 

rasposa, mecànica, però ja pràcticament inaudible sota el llenguatge 

emprat pels pirates, l‟arrossegada de peus i els suposats talonejos de 

l‟Hellen. 

- Punys, canons i... -Les aspres veus rebotaven impotents 

contra els esculls, per enfonsar-se de nou a la boira 

radiant. 

- Talleu! Talleu! Però home de Déu, com se li acut 

passar davant de la càmera en aquest precís 

instant? 

- Disculpi... 

- Disculpi, disculpi... -Escarnia l‟Hellen, cantussejant de 

forma grotesca ridiculitzant el to de veu. 

- Ha de passar rodolant el barril abans del tràveling, 

però després de la panoràmica. Tot just després, ho 

entén??? No abans!!! 

- Havíem quedat en què... -S‟entremeté sense cap 

coherència ni significat la Script.- Ho havia anotat, ho 

havia anotat a la llibreta!! Ah, sí... aquí ho tinc... 



215 
 

Anàvem cap a Hollywood... Anàvem tots cap a 

Holywood!!! 

- Està bé! Cap a Hollywood hi anirem!!! Tornem a 

intentar-ho. Tothom al seu lloc! Atenció!!! Motor, 

càmera, acció!!! 

La cançó del Capità ressonà tot seguit com una pianola 

esquinçant la boira. En Ramon, atenia intrigat perquè, absents en 

Rinaldo i ell, hagués volgut saber qui interpretava el personatge. 

L‟envaïa un sentiment que, per estúpid, aconseguia contrariar-lo: Se 

sentia traït. No havia estat capaç de dilucidar quina era la persona 

que s‟escoltava a través de la cortina de broma, i que continuaria 

l‟execució fins l‟estrofa cantada pels pirates que hagués de tancar 

l‟escena una vegada més. 

- I una miqueta de rom, les coses així com són... 

- Talleu, talleu!! 

- Tornem? 

- Sí, sí... Atenció! Motor, càmera, acció!!! 

El subconscient d‟en Ramon, encara mig estabornit sobre la 

humida arena, l‟estava reclamant: „Però què estic fent jo?!!‟, 

perquè es contemplava besant una sirena! Quasi imperceptiblement, 

els seus llavis s‟havien ajuntat als llavis de na Tantàlia, i, vencent tots 

els escrúpols i temors que l‟havien tenallat fins només una estona 

abans, s‟havia vist conduit a oblidar el món al qual pertanyia. De 

sobte, li tornaven al cervell els obstacles. Llavors, va sentir l‟impuls 

irrefrenable de desprendre‟s d‟aquella abraçada. El pudor, la timidesa 

i la por s‟aliaren per induir-li un gest cap enrere per desprendre‟s del 

llaç, però una Tantàlia també despresa de contradiccions, i sabedora 

de la lluita de sentiments que turmentava el cor de l‟home inexpert, 

se li abraçà al coll, completant el petó en el temps i la intensitat 

requerits. El jove abandonà d‟immediat les recances i la resistència, 

submergint-se en aquella ofrena, completament entregat al seu destí. 
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S‟havien esvaït la vergonya, la timidesa i tot rastre de temor, i, a 

l‟instant, havia recobrat el coneixement. 

Contra la seva incredulitat, començava a admetre com a realitat 

aquell entorn tan portentós, la superfície en calma de la mar, el 

vaixell -un fràgil decorat; una nau antiquada- navegant, engolit per 

un núvol de contradictòria boira refulgent, encegadora, les veus 

perdudes, il·localitzables, però nítides. Les sirenes... i una d‟elles, tan 

especial.. La persistència del cant... En Ramon, l‟aprenent de tot, es 

veia obligat a acceptar com a real una experiència tan insòlita. No era 

una imaginació. A partir de llavors, es consideraria despert; almenys, 

uns instants. 

- Cap on van? -Prosseguí la comunicació mental entre els 

dos.  

- No ho sents? A Hollywood.  

Es concentrà al pensament d‟en Ramon una infinitat de 

preguntes. 

- És el somni d’aquests homes. Potser la màxima 

aspiració que hagi estat extreta per les sirenes, 

entre els desitjos més ocults. -Continuà explicant-li na 

Tantàlia, mantenint-lo dintre de l‟inefable èxtasi- Elles 

desitgen anar a Hollywood, perquè han absorbit 

l’anhel dels homes, i essent conscients de 

l’enigmàtica importància d’aquest afany, al mateix 

temps l’utilitzen per atreure’ls. És el cant específic 

que han elaborat per aquesta inoblidable ocasió. -En 

Ramon escoltava amb atenció.-  Les sirenes han actuat 

amb precisió i eficàcia contra els essers humans, 

però també en contra seu. 

La nau traçava un trajectòria molt regular cap a mar oberta, 

vacil·lant una mica tan sols per la disculpable confusió dels tripulants, 

sembrant el camí d‟una comitiva de laments. Les quadernes es 

queixaven amb un soroll ronc, desagradable, esquerp, augmentant la 
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intensitat conforme abandonava el recer de la cala per enfrontar-se a 

l‟onatge precursor de la mar oberta. El balanceig espectral refrenava 

l‟avenç tan feixuc com paorós. 

El joc d‟ombres lluminoses tramada sobre la viscosa pantalla 

formada per la tèrbola atmosfera que cobria l‟horitzó, insinuava la 

identificació de la silueta, cada vegada més imprecisa, de la nau 

embolcallada per aquella densa boira que, en successives onades de 

vapor, l‟ocultava o permetia la il·lusió de divisar-la enmig de la 

il·luminada obscuritat. I li sobrevingué la pregunta que ell mateix 

hagués preferit ignorar. 

- Els van a devorar? 

- Per ara, potser no. Si més no, fins que arribin a 

Hollywood. 

- Talleu, talleu! El del barril… Ara que precisament 

havia de passar per davant, no passa! -La veu 

contrariada del Director travessava la brillantor i 

l‟espessor de la boira i, malgrat la disminució de volum 

deguda a l‟allunyament, i les pertorbacions acústiques, 

arribava a la parella amb prou nitidesa.- Ha d’esperar 

que acabi la panoràmica. Tot just a l’acabar i, 

només llavors, travessar el passadís per davant del 

Capità, abans d’iniciar el tràveling. Com ho haig de 

dir? 

- Permeti’m! -L‟Hernández Caso prenia la iniciativa ,i 

esbargint alguns dubtes i certituds insignificants, 

inapropiades, i soltant les brides del seu temperament, 

repartí a dojo ordres i consells. Després de rebre alguns 

assentiments, parlà de nou al Director.- Tinc la certesa 

de que podrem seguir filmant sense haver de témer 

més imprevistos. 

L‟atmosfera es transformà en una llunyania atapeïda 

transportada pels vestigis invisibles de l‟”Alma Mater”.  
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- Mai més les tornaré a veure. -En Ramon copsà el 

lament de la sirena a través d‟una inquietud que la fiblava 

en un racó del seu esperit. Se n‟assabentava de que na 

Tantàlia patia per la partida incerta de les seves 

germanes. 

- Abandonant el vaixell i llençant-se al mar, ja n’hi 

hauria prou... -Intentà tranquil·litzar-la.  

Però, na Tantàlia l‟ajudava a comprendre que les sirenes, 

encara que sàpiguen atreure a la costa per mitjà dels cants, no saben 

orientar-se a mar oberta. Per aquesta limitació, sempre havien restat 

ubicades al litoral de l‟illa. 

- No sabran tornar. Han desaparegut de l’illa per 

sempre. -Li recalcà amb tristor.    

Constataren, alhora, que s‟havien quedat sols tots dos a 

Misotokos, i amb escasses possibilitats d‟abandonar-la. L‟espectre del 

veler de decorat s‟insinuà de nou entre la broma; com un miratge, 

acomiadant-se a través de l‟imprecís contorn dibuixat a la capa de 

boira, i del cruixit de les quadernes. Parsimoniós. La boira degotava 

sobre la mar la humitat viscosa, omplint el fred ambient d‟una música 

aterradora. Les gotes xocaven contra la superfície de l‟aigua tot 

seguint un ritme arbitrari i paorós. Na Tantàlia es girà cap a ell, 

clavant-li les pupil·les de color de fons de mar. L‟home interpretà el 

pressentiment, suggerit amb aquells gest per la sirena, de que, per 

alguna circumstància per ara desconeguda però intuïda per ella, les 

seves germanes, fent cas d‟un instint primitiu, encara decidirien 

canviar d‟opinió, procedint a menjar-se alguns companys. O tots! 

Imaginava l‟escena d‟en Bernat, el Charlie o el Pepe, sucumbint a 

l‟atac de les nereides i l‟assaltà tal inquietud que va perdre l‟equilibri i 

hagué de buscar un recolzament, tot recordant l‟imprudent conducta 

observada pels col·legues quan, buscant el flirteig amb aquelles 

ànimes sobrehumanes, s‟havien entestat en il·lusionar-les contagiant-

les la vanitat artística que tan encertadament representava la paraula 
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Hollywood. Una angúnia s‟apoderà tan intensament del jove, que es 

va veure obligat a abandonar la transmissió telepàtica i acudir a la 

veu. 

- En certa manera, també els meus companys han 

devorat les teves germanes amb falses 

expectatives; arrossegant-les a un país de ficció, de 

lluentors i de somnis artificials. I per viatjar cap a 

ell, les han empentat a que renunciïn a la seva illa i 

a la tradicional forma de viure. I les han exposat a 

un perill imminent convidant-les a navegar en un 

vaixell tan irreal com inconsistent. 

D‟una revolada, na Tantàlia recollí l‟esguard d‟en Ramon junt el 

seu i, exhibint molta delicadesa, el conduí a penetrar altra vegada al 

si dels seus sentiments. A la comunicació espiritual. Entengueren 

ambdós que l‟"Alma Mater", si és que encara navega enmig de la 

boira que se l‟ha empassat, transporta dos mons que, probablement, 

es devorin l‟un a l‟altre; cada un d‟ells al seu estil. Preocupats, però 

sentint forçosa resignació, dirigiren la mirada cap a la mar opaca i 

refulgent. Inevitablement preocupats. L‟home, amb suavitat, reposà 

un braç sobre les espatlles de la sirena i l‟estrenyé contra el pit. Ella, 

abandonant tota oposició, s‟arraulí en aquella abraçada. 

Des d‟algun racó d‟aquell panorama indesxifrable, els arribava 

una cadència monstruosa que esgarrapava a consciència la mar, 

produint un enrenou de cotó vell mal compactat, barreja entre el 

cruixit procedent del vaixell, i el cant de les sirenes. Res més. Silenci, 

buit... 

- Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

En Ramon perdia el món de vista, conforme percebia la carícia 

d‟una melodia que, per sort, minvava fins a desaparèixer mentre la 

nau s‟endinsava en aquella capa de vapors. Amb el semblant 

catalèptic, ja no percebia res; d‟ara en endavant, na Tantàlia ho faria 
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en el seu lloc. Sentiria, patiria, imaginaria.. Seria els seus ulls i les 

seves oïdes, i no permetria que retornés a la consciència fins a estar 

segura de la salut i del descans de l‟estimat. Però, per això, hauran 

de transcórrer, com a poc, dues setmanes. Durant aquest entreacte 

vital, ella li servirà d‟oient, d‟intèrpret, de traductora, d‟arxiu... i viurà 

per ell. Plorarà i tot, abraçant-lo. En Ramon ja disposarà de temps 

per reconèixer la història i recordar... Recordar els propis records i els 

imbuïts per la sirena. Reposa mentrestant. Encara ens queden per 

viure moltes situacions extraordinàries. 

- Tornem-hi?... -Se senti des de la boira. Una veu 

distorsionada. Líquida com les gotes que la tènue pluja 

precipitava sobre la mar. 

- Sí, és clar... Avisin la senyoreta Hellen. Haurem de 

consultar atentament les seves anotacions. Ja hem 

comés prou errors de raccord. 

- Ja vaig jo a buscar-la... 

- Mentre... 

- Sí, mentre... Mentre, aquí i ara! Sense perdre més 

temps, hem d’executar el projecte que ens hem 

proposat! 

- Quan vostè ho desitgi, senyor Director. Estem 

preparats... 

- Doncs, vinga! Sense més dilacions ni despropòsits! 

Motor, càmera, acció!!! 

- Sóc el més valent... -Algú cantava la cançó –En Ramon, 

dintre del seu estat inconscient, seguiria intrigat per saber 

qui era-, alhora que es percebien petjades; més aviat, 

matussers arrossegaments de peus... i, per sota d‟aquella 

cerimònia aparentment cinematogràfica, la tornada de les 

sirenes. 

- Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 
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La boira es fragmentava en petits grumolls que, de forma 

capriciosa, escampaven l‟opriment lluentor agitant la desolada 

atmosfera. L‟ocàs escarnia el crepuscle, traslladant sobre la platja un 

presagi desassossegant, que hagués estat insuportable per a uns 

éssers humans de no haver estat suggestionats pel sortilegi del cant; 

inaguantable fins i tot per la criatura que havia recollit el cos, que 

l‟havia preservat d‟emprendre una aventura tan arriscada, i que 

intentava restablir els records.  

Les veus se sentien cada vegada més lluny i més 

desnaturalitzades.  

- Algú ha vist la senyoreta Hellen? 

- Qui? 

- La script. 

- Ah, no...  

- Jo tampoc... 

- No? On s’haurà ficat aquesta dona? 

- Busquem-la per l’altra banda... 

- Per on, si ja l’he buscat fins i tot per la sentina.. 

- I fora del vaixell?... No haurà desembarcat, o 

s’haurà caigut? 

- Em sembla difícil... 

- Procura no ficar-te dins l’enquadrament de la 

imatge, que estan filmant... Senyoreta Hellen!!! 

- Hooooo... llyyyyy... wooooooooood... 

- Talleu, talleu!!! No m’acaba de fer el pes! No 

m’acaba de fer el pes!!! 

- Tornem-hi? 

- I tant! Però, i la senyoreta script? No us he dit que, 

per seguir endavant, haurem de comprovar-ho tot. 

Necessito contrastar els apunts de la senyoreta 

Hellen. 

- Ara vindrà, senyor Director. Ja l’estan buscant... 
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- No ens podem permetre cap contradicció més. És 

precís que vingui de seguida. En tot cas, intentarem 

anar amb molta cura. Som-hi, doncs! Motor, 

càmera, acció!!! 

S‟escoltà de nou la cançó distorsionada del Capità pirata 

interpretada per no se sap qui. 

- Senyoreta Hellen!!! Busca tu també. La necessita tot 

d’una el Director. 

- T’ajudaré... Senyoreta Hellen!!! 

- Senyoreta script!!! La demana el Director...  

- És molt urgent!!! 

- Senyoreta Hellen!!! Senyoreta script!!! 

- Veieu com les dones també són comestibles... 

- Nenúnia!!!! 
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*21*    

Escrit entre el 23/08/1949    

i el 14/11/1969 
 

  Cinc minuts escassos... poc menys de cinc minuts he 

precisat per enllestir el tram final del meu propòsit, aquell que m‟ha 

conduit a redactar aquesta crònica. Tan sols em resta desprendre‟m 

dels formularis escrits per darrere –resguardant-los en uns envasos 

de vidre que tenen la pretensió de salvavides- remetent-los a una 

destinació incerta, abandonats a la sort on els condueixi el capritx 

dels corrents marítims. Ara, després de la breu maniobra, observo, 

sense massa esperances d‟assolir els objectius de navegar i arribar a 

lloc adient, realitzada una part d‟aquesta iniciativa; només una part, 

la que correspon al llançament de les dues ampolles que treuen el coll 

de l‟aigua, i que oscil·len com unes boies desgavellades lluitant contra 

les ones per allunyar-se de la costa i transportar l‟advertència que he 

dipositat a dins. En això s‟han transformat els esforços i el temps 

emprats en preparar uns missatges ara embotits en uns fràgils 

envasos abandonats al corrent. La d‟escampar-los a la mar, ha 

esdevingut una acció tan efímera –menys de cinc minuts, comptant 

totes les fases de la maniobra- com atribolada, insegura. A aquestes 

missives, quina garantia d‟èxit els ofereix l‟amplitud de la mar? 

  Estic aquí dalt de la carena. Haver-me enfilat a l‟abandó 

de la silueta que domina el panorama, em permet contemplar el 

precipici que, mirant cap el nord des de l‟illa, s‟enfonsa amb violència 

contra la mar i, alhora, veure la costa de llevant, més suau, més 

acollidora, més alegra, la que ocupaven, en una espera perseverant, 

les sirenes i que allotja els records, lluites, il·lusions i misèries 

viscudes durant l‟estrambòtic rodatge d‟una pel·lícula de pirates a la 

que, sense una explicació acceptable, s‟incorporaren aquells essers 

extraordinaris. Estimulat per aquest paisatge, em bombardegen la 

ment, amb inusitada claredat, els esdeveniments que han travat 

aquesta història, alguns principals i d‟altres potser irrellevants, alguns 
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viscuts i d‟altres que mai hagués pogut viure –inserits com si me‟ls 

inventés-, però que els recordo –si resulta legítim, o si més no 

convenient, utilitzar el verb recordar amb la pretensió d‟evocar uns 

episodis no viscuts- com si els hagués protagonitzat, o me‟ls 

haguessin inoculat artificialment a la memòria. Estuporitzat; assetjat 

per coneixements, sentiments i experiències infoses -alienes però 

viscudes com si les hagués experimentat a la pròpia pell-, no em 

costa gens admetre que, en realitat, no em pertanyen, però que  la 

meva naturalesa els reconeix com si formessin part de la meva 

experiència. Rememoro els fets com si els hagués viscut en persona, 

sobretot, l‟últim tram, aquell que va tenir lloc durant la insòlita 

sortida de port, la desconcertant partida de l‟“Alma Mater” que, 

enmig de la broma enganxada a la superfície, emetia amb pausat 

compàs una música associada al seu desplaçament, i, en aquella 

circumstància, inquietant en aparença, embolcallava de ressons 

apaivagats la petita badia, distorsionant totes les percepcions i 

desbaratant les voluntats dels de bord, com dislocant també les 

meves capacitats de sotmetre a l‟enteniment aquella situació.  

  Per un instant, la brisa escampava la cresta de la boira i 

em permetia veure l‟arboradura del vaixell, per observar, esparverat, 

com en Lluís, càmera en mà, enfilat a la verga de la major, 

contravenint els més mínims sentits de precaució, executava un picat 

de l‟acció que es devia desenvolupar sobre coberta. L‟inrevés exacte 

de les indicacions previstes per l‟escena a filmar, perquè la 

planificació prevista era la d‟un contrapicat del Capità pirata, cantant i 

ballant, i brandint l‟espasa, enllaçat amb un tràveling horitzontal que 

havia de passejar-se per les cares i les actituds dels pirates i de les 

sirenes, com a contrapunt de l‟acció del protagonista en escena. Però, 

era evident que, a hores d‟ara, no haurien de seguir vigents les 

instruccions previstes. Panoràmiques serien executades com a 

tràvelings, i tràvelings serien confosos amb panoràmiques. Allà, 

tothom esbandiria, com a lògica vivència personal, la seva bogeria.  
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En qualsevol cas, rere de l‟opacitat del núvol escampat per damunt 

de la cala, l‟activitat cinematogràfica devia persistir sobre coberta.  

 Motor, càmera, acció!  

 Rom... rom... rom...-S‟escoltava insistir, com un disc 

ratllat, els pirates, cavalcant sobre l‟encanteri: 

 Hollywood... Hollywood... Hollywood... –Seguia 

consistint en la base del sortilegi que dominava totes 

aquelles voluntats i que ara nodria el silenci.  

  Un sortilegi pràcticament inintel·ligible, com un murmuri 

contradictori amb la transcendència artística que en tot instant 

pretenia protagonitzar la tasca de direcció de n‟Emili. 

 Amb més sentiment! Més sentiment! Sou sirenes... Sou 

sirenes!!!  

  Els pals de la nau apareixien i desapareixien moguts per 

un tortuós balanceig del penós avanç de l‟“Alma Mater” en direcció a 

la bocana, afectant el precari equilibri d‟en Lluís, que no es decidia 

entre atendre la càmera o a subjectar-se de les drisses per tal de no 

caure. 

 Però que hi fa allà dalt, home de Déu! No veu que el 

necessitem aquí...  Baixi d’immediat!!! 

  Embolicat pels vapors de la ja avançada nit, un pirata 

trepava pel pal a buscar l‟operador de càmera, sostenint un punyal 

entre les dents. 

 No havíem quedat que...? Senyoreta Hellen! On 

s’haurà ficat aquesta dona? 

 Hollywood... Hollywood... –Se sentí com intensificaven el 

sortilegi les sirenes. Un últim esforç per conduir el procés 

que havien iniciat; reprendre la intensitat de l‟acció en 

contraposició de la rutina imposada pels bocabadats pirates. 

 Rom... rom... rom... 

  Potser, no ho hauria de recordar però ho recordo amb 

extraordinària nitidesa. 



226 
 

 Senyoreta script! Senyoreta Hellen! -Em ressona a la 

memòria, com si sentís encara la veu provinent del vaixell 

quan enfilava la bocana, difuminat al fons de la cala en 

funcions de port de Misotokos.  

  Un crepitar del fustam de la nau durant el fatigós 

desplaçament, ressonava de retruc a la campana de sometent, 

produint sobre coberta una música lenta, tètrica, que estrenyia 

l‟ànima, i que emergia com el vívid record de quan un soroll de 

xipolleig em provocà el temor de que un objecte, que vaig pressentir 

important, havia estat abocat des de la invisible borda a la mar. 

Sentint un impuls irrefrenable, i oblidant el malestar físic que em 

limitava, vaig llençar-me tot d‟una a l‟aigua, sense sospitar que na 

Tantàlia, molt més destra que jo i sense els meus impediments, 

s‟havia avançat fins a tocar ja l‟objecte; objectes, en realitat, que 

suraven, a escassos metres, enmig de la penombra esquerdada per 

espirals de bafs esplendents, com petites balises fosques -suportant 

la brillantor, vestigi de l‟atmosfera creada pel sortilegi que 

s‟allunyava- i que es balancejaven com una joguina indefensa, a 

caprici d‟unes imperceptibles ones que dansaven en direcció a la línia 

de la platja. Amb un gràcil gest, na Tantàlia havia salvat en un obrir i 

tancar d‟ulls la distància que ens separava, i m‟ensenyava la captura, 

sense ocultar la inquietud al seu rostre. Durant aquest tram dels 

records, mig somni mig realitat, l‟objecte que em mostrava eren les 

sabates de l‟Hellen, i el record encara em fereix: Les exòtiques 

sabates de tacó que la script havia sostret a una de les figurants, en 

un rampell de frivolitat, potser un dels pocs que s‟hauria permès a la 

seva vida professional. Com si em cremessin les mans, les vaig 

deixar caure al mar, retornant a terra per submergir-me de nou –crec 

que amb la total voluntat de fer-ho- a l‟estat de prostració, a 

l‟aixopluc de la nereida que, sense que ho entengués gaire, havia 

resolt emparar-me.  
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  És curiós. Encara que no tingui massa fe en la repercussió  

favorable de la lectura d‟aquestes pàgines, em veig obligat a escriure, 

a narrar els fets amb la màxima fidelitat possible i en detall, si vull 

servir a la veritat i a la pretensió que m‟he imposat, la d‟advertir el 

món sobre el risc que comporta establir contacte, sense les 

precaucions adients, amb aquestes criatures fantàstiques, però tinc la 

decebedora sensació de que l‟informe que he redactat, i com ho he 

redactat, no és creïble; si més no, difícil d‟entendre, i m‟aclapara la 

impressió de que fins i tot jo mateix dubto d‟aquesta representació 

escrita dels episodis que tinc emmagatzemats a la memòria, perquè 

he estat inconscient uns dies –no sé amb exactitud quants- , des que 

vaig caure per la borda de l‟“Alma Mater”, perseguit per en Charlie i 

el Pepe, i m‟he despertat intermitentment, en determinades ocasions, 

quan l‟escenari es mostrava propici o ja solitari, sense l‟agitació i el 

bullici que havia dominat la història. M‟envaeix una gran inseguretat 

sobre la versemblança dels fets recordats, per més que estigui 

convençut d‟haver tocat amb les meves mans les sabates de tacó de 

la script, d‟haver sentit amb les meves oïdes també...  

 Sóc el més valent pirata...   

  ...d‟haver contemplat amb els meus ulls com salpava la 

nau cap a mar oberta, i tingui esculpit al subconscient el parsimoniós 

solc d‟escuma blanca delineat, com si fos una navalla, per la quilla de 

l‟impertorbable vaixell sobre la superfície de l‟aigua en direcció a la 

bocana, i enregistrat al cervell l‟inversemblant diàleg que, traspassant 

l‟espessa boira, m‟arribava des de la coberta. 

 Tornem-hi?... 

 Sí, és clar... Avisin la senyoreta Hellen. Haurem de 

consultar amb molta cura les seves anotacions. Ja hem 

comés prou errors de raccord. 

 Ja vaig jo a buscar-la... 

... 

 Motor, càmera, acció!!!! 
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  La pretensió de viatjar des de no se sap on fins al mateix 

Hollywood, navegant en un fràgil decorat, impel·lit per un vent potser 

fictici, plasmant sobre coberta un escenari propi de l‟inframón, farcit 

de personatges embogits per un anhel producte d‟un potent sortilegi, 

constitueix un somni difícil d‟imaginar, més encara de projectar, i 

impossible de realitzar. Només la bogeria –una bogeria incontenible- 

havia donat l‟impuls necessari a l‟aventura, i a l‟entusiasme 

demostrat per totes les persones que hi havien intervingut. Estàvem 

del tot convençuts d‟aquesta aberració na Tantàlia i jo -els únics 

personatges preservats de l‟encanteri-, però, tot i que dono fe 

d‟haver-ho intentat, no vàrem ser capaços de dissuadir els altres 

abans de que emprenguessin l‟incert itinerari amb aquelles enormes 

mostres d‟ingenuïtat, si més no, digna, l‟evidenciada per la plèiade de 

sirenes i artistes que abandonaven l‟illa, muntats en aquella colossal 

carrossa amb la que pretenien realitzar l‟entrada triomfal al 

Hollywood anhelat.  

  Entretant, jo restava inerme, defallit, i xop a la vora de la 

mar; molest, entumit el cos per una humitat que em calava els ossos 

fins a la medul·la. Sotmès a una circumstància del tot indesitjable. 

Encara i així, em va costar prendre la decisió de desvetllar-me. Per 

altres raons, em trobava bé adormit i en aquella posició, arronsat. 

Reposava sobre l‟arena de la platja amb el cap recolzat sobre un 

insospitat refugi, els suposats genolls de na Tantàlia. Perdurar era el 

somni, el desig.  

  Intuir la tragèdia que s‟estava materialitzant sobre la 

invisible coberta, va provocar que per fi reaccionés contra el sopor, 

incorporant-me com un ressort per fer una ullada a l‟entorn. 

Intranquil. Continuava la broma, lliscant sigil·losa, i l‟absència de 

sorolls. El vaixell havia salpat, no obstant m‟encerclés la sensació de 

que no es trobava massa lluny. Algú que no hagi tingut l‟experiència 

seria incapaç de comprendre la percepció d‟angúnia que provoca la 

contemplació d‟una mar sense sorolls, sense agitacions, sense 
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presència real, sense reflexes, sense llum, sense obscuritat... Una 

superfície irreal... Una superfície que fugia de la cala, una atmosfera 

artificial... Tan sols hi existien les remors que suggerien tot allò que 

succeís sobre el vaixell. 

  M‟envaïa la convicció inexplicable de que, malgrat la 

nitidesa dels records, la clara vigència de les percepcions a la 

memòria, havia persistit immers sota una profunda torbació durant 

molta estona, potser massa, aclaparat per uns esdeveniments que 

amartellaven sense commiseració l‟enlluernada consciència, protegida 

l‟ànima per la carícia extraordinària d‟una sirena. Amorosa. ¿Havia 

experimentat de debò la visió de la partida de l‟”Alma Mater”, o havia 

estat la minuciosa reversió de l‟experiència a través dels sentits de na 

Tantàlia; de la seva percepció, de la seva tria i, per què no 

reconèixer-ho, de la particular interpretació dels fets? Jo-ella havíem 

adquirit consciència junts sobre el contingut d‟una història aliena, 

però, en cert sentit, pròpia i també compartida... En comandita -

aportant cadascú la seva naturalesa-, definida, valorada, catalogada, 

sentida com a personal, lluny de qualsevol disquisició inútil sobre si 

qui havia estat el veritable perceptor era ella o era jo.  

  En definitiva, una concepció indestriable de tots dos 

alhora. Amb forces probabilitats de que les percepcions haguessin 

estat més recognoscibles que si les hagués sentit de forma 

presumiblement directa, única, amb allò que entenc com els meus 

sentits, com el meu criteri, o com els meus prejudicis. Veia més clar, 

o això em semblava, i l‟angoixa era més angoixa i el dolor més dolor, 

i més vigent. El desassossec s‟havia convertit en insofrible davant 

d‟aquell panorama: la superfície d‟una mar en calma total, la buidor 

de la cala, l‟absència d‟oratge i de brogit... No se sentien factors 

adjacents. Ni panorama ni sensacions, ni cap efecte natural 

s‟aprestaven a atemorir-me.  

  La meva aflicció era nítida: els meus companys havien 

desaparegut embogits per un cant de sirena, engolits per una 
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amenaça imminent; per estremir-me el cor no necessitava 

l‟obscuritat de les tenebres; ni l‟entossudit bategar de la brisa humida 

contra el casc de la nau, ni el conseqüent xiular tenebrós, ni la 

repercussió de la turmenta, no eren necessaris per patir l‟aflicció més 

profunda per aquells homes, no tots amics, però tots recordats, ni 

tampoc per les sirenes, perquè sentia incorporada a l‟ànima la 

tribulació que abatia na Tantàlia pel destí de les seves germanes. 

Tribulació que m‟he fet meva, barrejada amb la preocupació que ja 

patia pels companys, igual que penso que na Tantàlia també deuria 

confondre, a partir d‟haver compartit amb tanta intensitat els meus 

sentiments, el dolor per la sort de les germanes amb el que jo sentia 

per en Bernat, el Charlie, l‟Emili... i hauria fet seva la inquietud que 

m‟aclaparava, com jo havia fet meva la que ella sofria per la 

Inflèxias, la Nopandra, La Boronda, la Legrala... no sé si tant per la 

Nenúnia; potser un dels principals personatges –o potser, l‟únic- 

entre els que havien originat aquests afliccions.  

 Motor, càmera, acció!!!!  

  De sobte, tornàvem a entreveure els pals, ara il·luminats 

a flocs, irregularment, centellejant, com si la nau cremés entre els 

núvols de la boira, espurnejant pampallugues de colors que es 

perdien a l‟horitzó.   

 Ja l’hem instal·lat... 

  ... 

 ...el rètol de llums de neó amb el títol de la pel·lícula. 

L’hem penjat entre la messana i la major. -L‟Hernández 

Caso lluïa altra vegada l‟eficàcia.- ‘Les aventures de les 

sirenes i el Capità pirata’. 

 Em sembla massa llarg. 

 Podríem suprimir un tros... ‘Les aventures de’... Quedaria 

en: ‘Les sirenes i el Capità pirata’. No resulta un mal títol. 

 Ara que no hi és en Rinaldo pel mig, tenim l’oportunitat 

d’eliminar la referència al Capità...  



231 
 

 ‘Les aventures de les sirenes’, què li sembla? 

 ‘Les aventures de les sirenes pirata’, millor. 

 Com ordeni vostè! 

  A l‟instant, s‟apagaren els llums de neó que havien 

inundat de colors intermitents el cotó de la boira, per poc després 

encendre‟s de nou. L‟eficiència de l‟Hernández Caso havia executat la 

transformació, retallant i recosint el títol i banyant amb una dansa de 

llums de colors el, fins feia una estona, assossegat desplaçament del 

vaixell, que produïa la impressió d‟haver accelerat el pas, com si la 

lluminositat l‟empentés enmig d‟aquell bosc de vapors esplendents, 

que no tardarien en engolir-lo, convertint-lo en un petit grumoll de 

llum perdut definitivament a l‟horitzó. 

  Tenia -i encara la tinc- la impressió de que, ajagut a la 

platja, la remor persistia, continuava sentint-los, però sabent que ja 

no els podia sentir... impossible, perquè l‟incident, i el vaixell i els 

personatges que l‟havien provocat, traçant un feixuc itinerari, havien 

desaparegut més enllà de la bocana de la petita badia que els havia 

albergat, però aquest tipus d‟experiència té la particularitat de 

produir una resposta psicològica de negació per un sentit 

d‟autoprotecció; un mecanisme de defensa que condueix a acceptar 

sense contradiccions la conclusió d‟extirpar de la memòria 

determinades experiències personals. Cap conclusió, cap experiència. 

No obstant, el record dels episodis viscuts mai s‟esvaeix del tot a 

l‟esperit, malgrat el convenciment de que tan sols representi ja un 

indici -a poc a poc esborrable- encriptat a la memòria. Perdura, això 

és tot, i reapareix segons una pretensió misteriosa, incorregible. A 

contrapeu de la voluntat. 

  La broma s‟havia aixecat de forma sobtada, en un canvi 

d‟atmosfera imprevist, fent lliscar esfilegassats núvols sobre les 

menudes ones, mentre els ocells esquitxaven la platja amb el seu 

clamor. L‟“Alma Mater” havia desaparegut a l‟horitzó, sense altre 

testimoni que uns quants travessers dels que havien estat utilitzats 
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per immobilitzar la nau a la cala. Ara suraven sense direcció sobre 

l‟escàs onatge que, desfent-se al tocar l‟arena, adornava d‟espurnes 

la platja. Més al nord, fora ja de la cala, les ones rompien amb 

ímpetu contra el penya-segat, i el vent tornava a ensenyorir-se del 

cel, clar i lluminós, de Misotokos. Jo persistia ajagut a l‟arena, 

abandonat, arraulit sobre la cua de na Tantàlia, entre imaginàries 

cames, desempallegant-me de la humitat i oblidant-me del món que 

m‟envoltava. 

  Aquesta tarda, cinc minuts han estat suficients per 

desprendre'm -materialment; no així del cor- de la memòria embotida 

a l‟ànima, i, a partir d‟ara, a les botelles que he intentat llençar a 

l‟aventura, empès per la pretensió d‟advertir tothom contra el perill 

de subestimar unes criatures que, amb aspecte angelical i 

arrossegades per l‟ineludible atractiu del món del cel·luloide, s‟han 

dispersat pel planeta, gràcies a la irresponsable actitud dels 

components d‟un equip de rodatge entabanat per l‟encanteri d‟unes 

sirenes camuflades de figurants.  

  He pujat al penya-segat seguint el camí que, pel vessant 

nord, el rodeja. El sender no és tan difícil com la prevenció que, des 

que vaig trepitjar l‟illa, m‟havia desaconsellat enfilar-m‟hi; apartant 

els temors i aplicant un petit esforç, ja em trobo aquí, mirant la mar, 

més encrespada que a l‟altra banda del litoral, enfrontant-me a una 

perspectiva diferent, més abrupta; l‟aire desbocat per una costa molt 

més agresta que la que mira l‟est, la coneguda, la de la cala, a la qual 

ja hi estava acostumat. L‟altura m‟imposa una actitud de prudència, 

suscitada per la inseguretat heretada de les situacions viscudes 

durant els dies anteriors; un temor induït, una percepció distinta, 

imprevista i injustificable perquè res ja no ens amenaça, i he decidit 

oblidar-me‟n gaudint una estona de l‟absència –si més no, forçada 

absència- d‟inquietuds, sensació de por que transportava amb mi, i 

que m‟havia estat evocada per les grans tribulacions que havia 

experimentat durant aquests episodis. En aquest moment, em sento 
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capaç de superar-les i d‟afrontar la mica de vertigen provocada pel 

trontoll del cos degut a la constant empenta de la brisa i per l‟altura 

del precipici.  

  Com vaig entendre millor, doncs, vaig recompondre 

l‟actitud, imposant-me l‟assossec, i, llavors i a partir de llavors, és 

quan he sentit que viuria uns cinc minuts molt transcendents, potser 

els més transcendents de la meva vida. Llençar a la mar les cròniques 

elaborades sobre el rodatge d‟una pel·lícula en una illa que vaig 

batejar Misotokos. Tan sols cinc minuts, el temps precís per ficar els 

tres missatges a les ampolles, per observar la superfície de l‟aigua on 

anirien a parar els tres missatges i, abans de consumir del tot els cinc 

minuts, per retenir una d‟aquelles ampolles, la tercera, obrir-la, 

extreure-li les pàgines escrites que contenia i, aferrar-la amb la mà 

esquerra, mentre que amb la dreta he llençat a la mar, lluny, ben 

lluny, tant com m‟han permès les forces, les ampolles primera i 

segona, enviant amb ràbia els dos recipients amb la crònica, encara 

que incomplerta, més enllà del que havien previst la meva ràbia i el 

meu desig, a la recerca de la fortuna de trobar algú que les 

recuperés. 

  Abans de llençar les tres ampolles a la mar des del 

penya-segat, m‟havia sobrevingut el pressentiment de que, amb 

molta probabilitat, tal com he explicat els fets –mig conscient, mig 

adormit, i molt segurament, abaltit i confós, sota l‟efecte de l‟encís 

que em subjugava- el lector pensarà que la història relatada no és 

autèntica, i mogut per aquesta prevenció, m‟he imposat l‟objectiu de 

completar la crònica amb tot allò que succeís amb posterioritat, per 

mor de descobrir alguna circumstància que la convertís en una 

història tan versemblant com en realitat ho és. Aleshores, he optat 

per retenir l‟última ampolla; hi retindré un temps l‟ampolla que conté 

la tercera còpia, i afegiré aquest comiat a la meva narració–a la 

recerca d‟alguna prova ara per ara amagada en algun racó de la 
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memòria-, enriquint-la amb tots els detalls al meu abast que ajudin a 

confirmar la versemblança dels fets relatats.  

  Vista ara, considero que la d‟escriure rere dels formularis 

triplicats fou una idea molt encertada i, si tingués la possibilitat 

d‟enviar trenta còpies més, sap el cel que també les lliuraria a la 

predestinació de la mar; que fos la fortuna qui designés les mans on 

aniria a parar l‟advertència.  

  Tot i que soc feliç amb la Tantàlia i tinc assegurada la 

supervivència en aquesta illa, gràcies a una excel·lent i abundant 

pesca, pateixo, per més que hagin transcorregut tants anys, d‟una 

inusitada nostàlgia envers el món humà, encara que ara reconec la 

seva perversitat. Na Tantàlia comprèn aquest sentiment d‟enyorança 

i, fins a cert punt, el comparteix, doncs, alhora, pateix per les 

germanes un sentiment comparable al que jo sento. No desitgem 

marxar-nos d‟aquí, però necessitem rebre notícies dels nostres 

congèneres.  

  Allà baix, lluitant contra els corrents que volien refrenar 

l‟impuls anhelat cap a la mar oberta, les dues botelles mirallejaven de 

manera capriciosa, executant un vaivé inesgotable, fluctuant amb 

languidesa sobre la superfície de l‟aigua i absorbint  per complert la 

meva atenció, bocabadat sobre l‟hipnotitzant límit del precipici, 

perdudes ja totes les prevencions. Arribaran tots –sirenes essers 

humans i vaixell- a bon destí? Havia observat durant molt de temps 

la direcció dels corrents marítims i havia triat el lloc i el moment més 

propicis perquè les ampolles missatgeres es dirigissin mar endins, 

lluny del temps en que ho vaig escriure, i camí d‟assolir la utilitat de 

l‟advertència, tot i que, passat el temps i conforme reflexiono, he 

arribat a la conclusió de que, cada vegada, potser sigui més inútil 

aspirar a assolir aquest objectiu.  

  Vaig reservar, doncs, l‟última ampolla amb la pretensió 

d‟incloure algunes consideracions que conduïssin a augmentar la 

credibilitat, diguem-ne l‟últim capítol d‟aquesta història, l‟adeu, 
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mentre contemplava com, per fi, s‟allunyaven, amb els missatges a 

l‟interior, les ampolles de "Vichy Catalán", trobades al campament ja 

abandonat, jugant amb els reflexos de l‟enfonsat sol sobre una mar 

en calma -estranyament, més en calma que la que, al nord, xocava 

contra les roques-, amb la pretensió d‟escriure una nota final, dirigida 

a l‟hipotètic receptor d‟aquest relat. Ara reconec ja que és una 

història una mica inconcebible i que, per inconcebible, sembla haver 

estat inventada i potser tanta incertesa provoqui que la persona que 

es trobi la crònica, no procedeixi en conseqüència. Vist d‟una altra 

manera, que retingui la missiva, la ignori, o la perdi, i no la canalitzi 

cap al veritable destinatari. En tot cas, li prego, sigui qui sigui, que 

tingui present el perjudici que pot ocasionar als eventuals viatgers 

que s‟aventurin per aquestes aigües, o que es topin amb les sirenes 

en un racó impensat del planeta, i a mi, perquè, sense difondre els 

episodis inclosos a la crònica que els ha arribat, la seva omissió 

permetria que la meva existència s‟ancori a l‟oblit definitiu; li prego 

que es posi en contacte amb la meva família, que viu a la lleteria del 

carrer Serrano, tocant la cantonada de Goya, i que els informi que el 

seu fill, en Ramon, pot estar viu, confinat en una illa desconeguda.  

  No sé si persistiré en aquesta situació quan vostè reculli 

la missiva. Sigui qui sigui, digui‟ls que els recordo molt, a tota hora; 

que em venen moltes ganes d‟emprendre la tornada i que somnio 

amb ells. No els expliqui l‟afer de les sirenes; no ho entendrien, 

encara menys la relació amb la Tantàlia, i es preocuparien sense tenir 

opcions d‟auxiliar-me, quan no ho necessito. Ja els hi ho explicaré jo, 

si puc, algun dia. Intenti, si us plau, entreveure la meva 

circumstància, introduir-se a la meva pell, i consideri la 

transcendència que per a mi representa l‟esperança de que aquestes 

ampolles arribin, en un moment o altre, a mans d‟un ésser civilitzat 

capaç d‟entendre la història que li explico, de jutjar amb equanimitat 

la situació en que em trobo i de reconèixer la necessitat de que sigui 

atès el meu prec. Sobretot, prevenir altres persones que puguin estar 
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amenaçades sense ser-ne conscients: mariners, aviadors... Li 

insisteixo en que no cal que ningú intenti acudir al meu rescat: ja em 

conformo amb el meu destí. 

  Si, en lloc de resoldre efectuar una visita a la família, li 

sembla més apropiat acudir als "Estudios Cinestesa", tant em fa. 

Constituiria per a mi el mateix favor. Crec que als estudis trobaran 

algunes persones que s‟interessaran por aquest assumpte; algú 

voldrà conèixer la sort que ha sofert l‟expedició de cineastes que un 

dia partí de Madrid i que, realitzant escala a Barcelona, pretenia la 

recerca d‟una illa amagada a la Mediterrània, per filmar una pel·lícula 

de pirates. Potser vostè ja tingui alguna referència sobre aquesta 

història. Al cap i a la fi, l‟Emili era un personatge cèlebre o quasi ho 

era. En Rinaldo, per descomptat, ho era més, i haurà causat alguna 

alarma, penso jo, la prolongada absència d‟un actor que és tan 

famós; o que ho era en aquella època. 

  Mentre escrivia aquesta nota final, m‟han sobrevingut les 

indecisions, degut a que, malgrat els esforços que he aplicat a la 

recerca, no he obtingut ni les proves ni els indicis buscats per 

aconseguir que es considerés creïble aquesta història, potser 

irrefutable, i la mà i el cervell que m‟han obligat a plasmar-la en 

aquest paper, s‟han encallat davant de la impossibilitat de demostrar 

res, i han permès que transcorreguessin vint llargs anys per 

consumar aquest comiat -sense aconseguir presentar alguna prova 

innegable sobre els personatges i els esdeveniments que han donat 

peu a aquesta història-, i procedir a escalar de nou el penya-segat 

per llençar a la mar l‟última ampolla. Acte definitiu, realitzat en 

menys de cinc minuts també, però vint anys més tard. 

  Quina sentència de la fortuna hauran sofert els 

companys? Crec que, si l‟"Alma Mater" hagués guanyat un bon port, 

ara per ara, ja haurien intentat rescatar-me -han disposat de vint 

anys per organitzar un grup de rescat-, encara que no sé si els 

impulsos incontenibles de na Nenúnia haurien interferit per impedir-
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ho. Penso el mateix pel que respecta a "El Gorrión" i el seu pilot. No 

crec que en Jaume sigui tan inhumà. D‟haver aterrat a Madrid 

conservant la vida, hauria disposat ja, sense dilacions, una expedició 

de salvament i s‟hauria ofert per dirigir-la i pilotar en persona l‟avió, 

essent com era l‟únic coneixedor de la ubicació de Misotokos, i de 

l‟emplaçament de la pista d‟aterratge. Transcorreguts tants anys, 

encara conservo la ingènua esperança de veure‟l apropar-se un dia, 

joguinejant amb una gorra de cuir entre les mans; semblant a la que 

provocà l‟equívoc entre les sirenes i que de ben poc li va anar per fer-

li passar al pilot una mica més que un mal tràngol.  

  De vegades, imagino que l‟Emili i els components de 

l‟equip, navegant en aquell vaixell fictici, havien recalat a prop de 

Hollywood i que, dintre de l‟eufòria i de l‟encanteri, s‟havien oblidat 

de mi i s‟havien lliurat a filmar pel·lícules de pirates i sirenes sense 

descans; que na Inflèxias, la Boronda, la Nopandra, la Nenúnia i 

aquella de la que n‟he oblidat el nom, i que mai me‟n recordo de 

preguntar-li a na Tantàlia, hagin interpretat ja més d‟un paper en 

modernes versions d‟"Escola de Sirenes", i que s‟hagin dedicat a 

devorar, entre seqüència i seqüència, el galà de torn, al temps que 

l‟Emili dirigeix una pel·lícula rere d‟altra, ajudat per l‟eficaç Ernesto H. 

Caso i auxiliat per la imprescindible Hellen, que encara em resisteixo 

a considerar devorada, gaudint tots de la presència d‟aquelles 

prodigioses criatures.  

  És cert, la part que conservo de consciència humana es 

resisteix, encara al dia d‟avui, a reconèixer la inevitable conseqüència 

que la claredat de la part del meu pensament envaït per les sirenes i 

el seu cant, em testifica: l‟Hellen havia estat cruspida, sense remissió 

possible, mentre la nau avançava per les aigües de la fantasmagòrica 

cala. Horriblement. Però em costa molt de creure-ho. 

  Somnio amb els operaris, els camarades de la feina, en 

Bernat, en Charlie, en Pepe, en Fernando, en Feliu... Em provoca 

basarda també però em costa molt menys concebre‟ls a tots vivint 
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més contents que un gínjol, a la meca del cinema, sense pensar en 

mi per a res, o eludint els atacs de les voraces nereides; m‟ho estimo 

més que admetre la idea contrària, que no pervisquessin en aquest 

món. 

  En tot cas, si no em troben, o si no es decideixen a 

buscar-me, o si aquest missatge apareix en un altre temps o massa 

tard, prego al meu antic món que no consideri les sirenes como a 

essers que s‟hagin d‟exterminar per força, d‟eradicar-les amb més 

motiu que a nosaltres mateixos, o que s‟hagin de perseguir com a un 

trofeu i, si un dia les localitzen mesclades dins la societat humana, 

passejant per un parc o, per un atzar, interpretant una sirena en una 

pel·lícula americana dirigida per un espanyol, demano el favor de que 

els donin records d‟en Ramon i de na Tantàlia, la seva germana, que 

és, per a mi, el consol de l‟obligat retir a Misotokos. Ella és, ho afirmo 

sense titubejar, el gran benefici de la meva aventura. 

    

       Ramon Suspina 
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      *22*  

  

 

Cap de les dues ampolles -les que havia llençat el dia 23 

d‟agost de 1.949- no haurien estat trobades mai, però tampoc 

haguessin descobert la tercera -la lliurada a la mar vint anys més 

tard-, perquè havia quedat encallada entre una fissura de les roques 

que emergeixen unes milles mar endins. Ha resistit atrapada per una 

escletxa amb la que mai no hagués ensopegat ningú, de no haver 

intervingut la fortuna que em deparà la persecució fortuïta d‟una 

esmunyedissa tonyina. Per sort, el tercer envàs es conservava 

sencer, amb el contingut en perfectes condicions de lectura, no com 

els anteriors missatges; d‟acord amb la classificació d‟en Ramon, l‟un 

i el dos.  

Un d‟ells, havia embarrancat a l‟arena dels fons, restant el tap 

obert i el paper mullat i esmicolat, sense recuperació possible; només 

s‟endevinaven alguns gargots inintel·ligibles, mentre que de l‟altre 

tan sols se m‟acut la sospita de que havia estat destrossat per alguna 

galerna de les que, de tant en tant, es desencadenen davant 

d‟aquestes costes. Entre els esculls havien persistit unes restes de 

vidre trencat, i he deduït que corresponien a aquesta ampolla, la que 

faltava per completar la reconstrucció de la història; la número dos. 

Del missatge que deuria contenir no hi havia quedat més que uns 

filaments abatuts pel lleuger corrent submarí, cap rastre rellevant 

més enllà d‟uns indicis de lletres desdibuixades. Si, en efecte, 

s‟hagués tractat de l‟ampolla que faltava per completar el número 

d‟envasos abandonats a la seva sort, podríem afirmar que els 

objectius d‟en Ramon no s‟haurien complert mai. L‟advertència no 

hagués arribat enlloc. Una ampolla oberta, amb el contingut malmès, 

la segona, trencada i desapareguts els papers, i la tercera, atrapada 

enmig d‟uns esculls. 
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Sola en aquesta illa, davant dels detalls evocadors, uns d‟ells 

tristos, i d‟altres agradables, espero –és com si esperés, però en tot 

cas és un abandonar-se al temps- que tornin les germanes. Sola, no 

m‟importaria veure-les travessar la bocana, regressant d‟un llarg 

periple, venturoses, vencedores de la pròpia inconseqüència d‟haver 

afrontat una peripècia tan desassenyada; la de compartir la vida amb 

uns essers humans i experimentar els obsessius anhels de glòria. 

Calculat el anys que han passat des que havien abandonat l‟illa, ja 

m‟he resignat i penso que tampoc és previsible que tornin els 

companys d‟en Ramon, doncs ell era dels més joves, per no dir el que 

més, i ha mort de vell; segons assegurava, molt vell. M‟ho recalcava 

sovint perquè jo, com a sirena, sempre he tingut dificultats per 

admetre el desajust entre la duració vital dels essers humans i la de 

la nostra estirp. A hores d‟ara, és de preveure que no en quedi cap de 

viu. 

El temps transcorregut és el factor més important, perquè 

d‟haver desaparegut tothom de la faç de la terra, quin sentit tindria 

lliurar els missatges, si fos previsible que no resti ningú per rebre‟ls o, 

encara pitjor, ningú qui els hi interessi, o que els concedeixi 

credibilitat? Un cop a les meves mans, he comprovat les carències, i 

alguna inexactitud, que pateix el relat i, entenent que, de viure, ell 

hagués accedit a que es completés la narració i que s‟ajustés a la 

realitat, inserint tots els detalls i els matisos que, gràcies a la meva 

condició de nereida i a la demostrable presència en esdeveniments 

que en Ramon no hauria pogut presenciar, afegirien el vernís de 

versemblança que ell, encara que sense aconseguir-ho, havia pretès, 

permetent la llarga prolongació de l‟última missiva que, sota la 

intenció de reflexionar i retocar, havia imposat a l‟escriptura de la 

crònica que pretenia llençar a les ones perquè constituís una 

advertència. Jo aportaria la meva perspectiva privilegiada, 

completant i consolidant aspectes oblidats, omesos, ignorats; 

n‟afegiria més versemblança, encara que „més‟ no vol dir „tota‟ o „la 
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suficient‟, perquè m‟adono que, més enllà del to de convenciment que 

exhibim sempre les nereides, tampoc aconseguiré pistes, proves i 

argumentació que augmentin gaire el nivell de credibilitat de la 

història narrada.  

La mar, l‟illa, la cala, el penya-segat... el paisatge és idèntic al 

paisatge dels meus ancestres, i la platja a penes conserva el vestigi 

del tragí que havia proporcionat tanta vida durant l‟experiència 

cinematogràfica; el Ramon havia netejat, molt abans d‟absentar-se 

d‟aquest món, l‟espai que havíem utilitzat per a zona de rodatge com 

si, havent intuït pròxim el trànsit a l‟altra vida, hagués volgut 

esborrar els records. Amb delicadesa, però. En aquestes 

circumstàncies tan sentimentals, els homes acostumen a mostrar-se 

molt contradictoris. ¿Per què s‟afanyava tant per esborrar els vestigis 

de la seva presència a l‟illa i, alhora, s‟afanyava encara més per 

sembrar un testimoni i que s‟expandís per tot arreu? Aquest àmbit 

humà, el dels sentiments ocults que exhibia en Ramon, ha 

representat una gran dificultat a l‟hora de completar el relat. He 

intentat explicar tot allò que, malgrat la minuciositat que demostrava 

durant la seva redacció, no podia explicar perquè no ho havia 

presenciat, o perquè la seva limitació humana l‟impedia observar o 

comprendre algunes situacions, o, com  ja he dit, perquè hi 

intervenien algunes contradiccions humanes ocultes. Davant 

d‟aquestes actituds tan rudimentàries he hagut d‟emprar molta 

paciència a l‟hora d‟executar el meu treball. 

Qui hagi trobat els papers, i els hagi llegit ignorant el meu 

concurs a la redacció de la crònica, haurà pensat, sobretot en 

determinats moments en que afloraven detalls difícils de 

desentranyar, que el relat es comportava com una narració exposada 

des d‟un punt de vista omniscient, o a través d‟un narrador que 

resideixi a l‟esfera màgica de la literatura, però afirmo aquí mateix, 

mentre afegeixo i apedaço paraules perfeccionant la trama 

embastada per en Ramon, que la responsabilitat d‟aquest àmbit de la 
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narració, el de perfeccionar-la, ha recaigut en un personatge que ha 

intervingut a la història; en definitiva, consisteix en el relat d‟una 

persona que ha viscut els esdeveniments que narra i que ha estat 

present en espais i moments que el Ramon s‟ha vist incapaç 

d‟explicar, i que, a sobre, té el poder de deduir allò que s‟amaga als 

ulls menys atents, perquè soc una sirena a qui està permès 

entreveure els pensaments d‟altres essers i que coneix les tradicions i 

la forma d‟actuar de les seves germanes i, si més no, perquè he estat 

present durant molts episodis de la història on ell no hi era.  

Cal pensar que m‟ha estat concedit penetrar, amb més o menys 

profunditat, la ment de quasi tots els personatges que han donat vida 

a aquesta aventura, però que també soc capaç d‟infiltrar-me dins la 

psique del lector, ara mateix si, de forma més o menys conscient, la 

persona m‟evoca. Si segueix llegint i s‟ho proposa, tindrem 

l‟oportunitat de connectar sentiments i correspondre anhels. De vostè 

depèn establir el vincle innecessari però temptador per a un amant de 

la lectura, rere d‟un reclam -és possible que encara per definir- que 

sigui tan atractiu com ho va constituir „Hollywood‟ pels personatges 

que han transitat per aquesta història. Provi-ho, i veurà! Només li cal 

lliurar-se a fons a l‟exercici de la lectura. Té tot el dret a negar-se, a 

no prendre part d‟aquest joc, com jo tinc el deure d‟advertir-li que, si 

per una coincidència, durant aquest procés hi intervingués alguna de 

les meves germanes, no hi hauria força humana ni voluntat capaç 

d‟impedir l‟escomesa. 

No recordo ja des de quan em considero un ésser humà perquè, 

des de l‟instant en que vaig entrar a la vida d‟en Ramon, vaig decidir 

ser una dona, la companya d‟en Ramon, i així he viscut ja molts 

anys; em sento còmoda i no m‟assalten apetències per tornar al meu 

origen. He aconseguit conèixer prou bé les particularitats d‟aquest 

gènere, però, per a mi, hi ha encara més d‟un misteri de la raça 

humana que no he desentranyat. Un d‟ells -i extraordinari- és la 

lectura; potser tan extraordinari com l‟escriptura. Mirat amb l‟atenció 
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que es mereix, el llenguatge que s‟origina a través de la literatura, 

des del punt d‟observació d‟una nereida, com jo, reconvertida en 

esser humà, produeix un efecte molt aproximat a l‟encanteri del cant 

de les sirenes. Sens dubte, albirada des de la perspectiva de la meva 

estirp, la literatura -aquest intercanvi espiritual entre lector i 

escriptor- és un mecanisme màgic proper al sortilegi provocat pel 

cant de les sirenes, però, contemplat el fenomen des de l„enteniment 

humà, només es pot considerar un miracle. D‟altra manera, ¿quin 

sentit tindria llavors la dèria que mostra en Ramon per llegar un 

testimoni al món, una advertència?  

En ocasions, dintre dels rampells de l‟enamorament, em deia 

que soc un ésser sobrenatural i que, per aquesta condició, no entenia 

les minúcies dels mortals; res més incert, perquè les sirenes també 

tenim una naturalesa definida per unes lleis i unes limitacions 

diferents a les de l‟ésser humà, però que a nosaltres ens resulten tan 

constrenyedores o inabastables com als humans els poden constituir 

les seves. A mi m‟ho semblen les de l‟escriptura i, per més atzarós 

que s‟entengui, les de la corresponent lectura, mentre que les 

persones humanes les troben habituals i inqüestionablement 

beneficioses. Sense embolicar massa la troca, som éssers distints, 

com distint és el marc de les conductes que distingeixen cada raça; 

determinades reaccions, tant espontànies com reflexives, resulten 

molt difícils d‟entendre per l‟altra forma de vida. Per exemple, 

malgrat la meva predisposició, clara i sincera, tot just després de 

rescatar i completar el missatge que contenia la tercera ampolla, 

començo a entreveure la utilitat d‟escriure una advertència general en 

forma de relat, però no comparteixo encara l‟estratègia. Tot i així, no 

m‟he capficat més i m‟he posat de mans a l‟obra, per l‟amor que he 

experimentat per aquesta persona, i per demostrar-me que era capaç 

de respectar els seus desitjos més enllà de la tènue frontera de la 

vida. 
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La pèrdua de la persona estimada és, sens dubte, la pitjor 

circumstància que ha d‟afrontar l‟ésser viu, sigui humà o de diferent 

condició, com jo. Malgrat haver estat dotada de recursos i d‟una força 

extraordinaris, si des de la perspectiva humana es mira, fins i tot, de 

dialèctica -falsa dialèctica a la fi-, i de que ja estava preparada per a 

la ineludible lògica del temps sobre la particularitat de que la meva 

espècie sigui molt més longeva que la del home, em resulta molt 

difícil d‟acceptar, i em resulta insuportable, l‟absència d‟en Ramon. 

Insuperable és la paraula exacta. Se‟m demana de digerir 

l‟indigerible. Res no és ja, ni serà, igual; ara, mirant el mar sense ell, 

ja no és mar, tot i haver estat mar abans de l‟existència d‟en Ramon 

i, així mateix, de la meva... 

 Quan vaig decidir aparellar-me amb ell -perquè vaig ser jo qui 

ho va decidir-, ja sabia que el seu àmbit d‟existència es perdria enmig 

de la inconcebible duració de la meva vida, que l‟estret parèntesi que 

l‟era permès viure als humans s‟esvairia dintre de l‟amplitud de 

l‟àmbit més extens que abraça la persistència vital de les sirenes. 

Nosaltres ni ens recordem dels principis ni preveiem el final. 

Malgastem la vida, perquè potser en tenim de sobres, si es compara 

amb la dels humans. Des del punt de vista del temps transcorregut al 

seu costat, mantinc la sensació de que ha estat una temporada molt 

curta, insignificant, tot i que, alhora, molt intensa, plena de 

compensacions que jo mateixa alimentava. Gràcies a ell, he tingut 

l‟extraordinari privilegi d‟experimentar la carícia humana. La 

manifestació tangible de l‟amor. Indescriptible explosió de sentiments 

que, d‟acord a les lleis, il·limitades però maldestres, de la meva 

natura, les d‟un cos i d‟una ànima de sirena, mai hagués aconseguit 

viure; si més no de la mateixa manera. 

Ho sabia, n‟era conscient de que, tard o d‟hora, m‟abandonaria, 

de que l‟arrabassaria l‟infortuni, rere d‟una vida efímera, i de que jo 

l‟hauria de sobreviure. Estava escrit i ho havia acceptat, com ell havia 

admès el seu destí, si haig de donar crèdit al que ha deixat escrit en 
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aquest testimoni que, sense saber-ho jo, havia llençat a l‟aigua per 

triplicat, abandonant els papers de la història a les ones, ficats en 

tres ampolles, sense imaginar-se que jo hauria de trobar la tercera 

intacta, llegible, per descobrir la seva visió de l‟aventura que tots dos, 

i tantes persones com formaven l‟equip de rodatge i les altres 

sirenes, vàrem protagonitzar sobre una illa que estranyament ell 

defineix com ignota i perduda a l‟oceà, quan les companyes i jo ens 

ha resultat de sempre tan familiar. Concedir-li l‟amor a un home, 

efímer, deteriorable, i menys poderós que jo, ha representat la 

condemna d‟encerclar-me, més aviat del que mai hagués desitjat, al 

buit d‟una ànsia indefugible per retrobar-lo dins la impossibilitat de 

retrobar res.  
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      *23*  

 

 

Soc jo... 

L‟eco etern que viurà a partir d‟ara a la cova, ens retorna el 

martelleig d‟una pregària sense déu conegut. Des de l‟escletxa oberta 

als penya-segats de la costa oest de l‟illa, hi repeteix... 

Sí, soc jo...  

Soc la Tantàlia, la més jove, la que mai havia tastat carn 

humana, la que es transformà en dona per l‟amor d‟un ésser humà, 

te‟n recordes?, encara que, depèn de qui m‟escolti -només a mi, ja 

que tu no goses dir res. És impensable en la teva situació, perquè has 

decidit restar callat o perquè, tot i disposant d‟enormes poders, no he 

estat capaç de connectar les paraules, i els sentiments més profunds, 

amb la teva consciència, i arribar als abismes on deu d‟enclavar-se, 

com un do implícit, l‟esperit que més he estimat, i transformar-lo en 

manifest, jugant amb la música més seductora del cant, vinculant-lo 

a les meves emocions de la manera més reconeguda, com la gent 

imagina que tenim l‟enginy les sirenes-, sí, a qui ens escolti, i en 

haver conegut els detalls d‟aquesta història inversemblant, el 

concepte temps li resultarà una mica incomprensible i la intenció, 

arbitrària, i és que no sé -ni entenc- i, per tant, em resulta impossible 

explicar perquè un ésser mític como jo, s‟ha prestat a jugar en un 

territori tan simple i ha abandonat els atributs fantàstics que 

m‟adornaven per un assumpte tan propi d‟una escala existencial tan 

baixa, l‟amor, des del punt de vista, és clar, dels éssers que 

comparteixen el meu llinatge; perquè és per amor que he permès que 

esdevinguessin aquestes circumstàncies tan excepcionals, i no per un 

altre sentiment, malgrat sigui un aspecte bastant desconsiderat pels 

esperits de la mar, i per mi, abans de conèixer-te; per amor he 

consentit que s‟afeblissin els meus instints de sirena, per acoblar-me, 

de forma voluntària, a un món tan estrany. Ha estat, senzillament, 
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per amor. Qui no coincideixi amb aquest diagnòstic, sigui humà o 

sobrenatural, serà perquè no ha tingut, com jo, el privilegi de 

conèixer-te, i compartir amb tu la vida. 

Reacciona!, i envia‟m algun indici de que m‟escoltes des d‟enllà 

on siguis. Hauria de rebre algun senyal des de l‟altre llindar on hagis 

niat la consciència després de l‟últim sospir... un sospir tan sols, i em 

vas abandonar. Ara, o dintre d‟un instant tan rotund, trobo 

desconcertant no sentir-te la veu per preguntar-me, ni reconèixer al 

teu rostre l‟estranyesa, el dubte... no constates una esfereïdora 

contradicció davant d‟un acte com el que estic oficiant sobre les teves 

despulles?  

Sento com incorporo la teva essència  -o penso que ho vull 

sentir-, com si formés part de l‟automatisme indefinit d‟una rutina 

incrustada a les entranyes, on s‟amaga dintre del meu cos la part 

més fonamental de l‟esperit, un hàbit provocat per un instint 

excepcional, la repetició d‟un acte que, en realitat, no havia realitzar 

mai per més que cos i ànima reconeguin i guiïn, sense un control 

conscient, l‟itinerari de les meves mans estripant, irrefrenable, 

trossos de carn per portar-los a la boca a bocins, conseqüència d‟un 

ordre instintiu que em sorprèn a cada pas, però que, dominada per 

un impuls incontenible, em força a abandonar tota resistència, sense 

buscar la virtut de sentir-me posseïdora dels meus actes.  

Però no! No haig d‟exigir-me res! Per quina raó hem de 

demorar-nos per esbrinar aspectes morals en una situació com 

aquesta? Només refrenar-me a contemplar com enfonso les mans per 

esberlar músculs, esquinçant ossos, forcejant amb els teguments que 

s‟hi resisteixen a abandonar la pretensió protectora entre les 

entranyes, i arrencant la pell i cartílags. Si m‟ho repensés un instant, 

em paralitzaria i desistiria de la missió que m‟he atribuït sense que 

ningú me l‟hagi assignat. No és el moment de cedir a consideracions. 

He conviscut tota una vida amb tu sense causar-te cap mal i, 

veritat del tot, sense sentir cap apetència per causar-te‟l. He esperat 



248 
 

aquesta hora, quan la teva vida, tan curta, tan humana, ha 

abandonat l‟escenari de la nostra convivència; quan has mort. És ara, 

quan no ets tu, i el que resta són unes despulles inanimades, és quan 

m‟ha envaït la irresistible pulsió de recuperar-te de l‟única manera 

que conec: la que em dicten els atavismes de l‟espècie que havia 

pretès oblidar. Menjar el teu cos i incorporar a la meva experiència i 

vida la constitució física, sencera, de la persona que he estimat 

durant cinc dècades, i que no dubtés per més gran que sigui la 

contradicció que em correspongui patir: si penso ser ara una persona 

humana més, i havent abandonat ja fa tant de temps la condició de 

criatura esgarrifosa, i havent renegat d‟una estirp que 

tradicionalment devora éssers humans... si jo adoro la persona jacent 

davant meu, com  és que estic esquinçant-li el cos per devorar-lo tros 

a tros?  

Tan sols intento recuperar, amb un mètode minuciós, els 

precisos atavismes de la meva espècie per maniobrar sobre el teu cos 

exànime amb perfecció, i no sotmetre‟t a una tortura matussera. 

Parlant de matusseria, he de reconèixer que costa més del que 

esperava l‟acció d‟estripar la carn i destrossar-te els lligaments, l‟un 

rere l‟altre, i em sobrevé una rara sensació, una imaginació 

desbocada, com si et pogués produir dolor, com si la immobilitat que 

hi mantens fos un pèl fictícia, com si no estiguessis mort encara. 

Aquest és el meu desig ocult i potser impossible: que no estiguessis 

mort com ho estàs davant meu. 

Trenco l‟estern i obro les costelles de bat a bat; enmig d‟un 

garbuix de vísceres, sobresurt el cor. Te l‟extirpo. El contemplo amb 

veneració abans de devorar-lo; és l‟òrgan que conté el valor i 

l‟entrega que mostrares quan, sense recances, et vas fondre amb una 

sirena. 

Separo la pell, resseca en part, en part humida, inundada d‟una 

matèria viscosa, una barreja de matèria espessa amb líquids que 

vessen, oferint una clara imatge de pesadesa, però que insisteix a un 
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ritme continu, de les corrompudes parets, i l‟alliso, amb molta cura, 

contra la superfície del fons, a la fi que no s‟escampin els fluids que 

produeix la meva acció sobre el magma fangós que em respon 

esquitxant-me per tot arreu, a la que imprimeixo, no entenc per 

quina raó, més intensitat, més rapidesa. No em cal la precisió; no la 

necessito, ni sabria dir en què consisteix davant d‟un panorama tan 

desolador...  

Esmicolo les excrescències que es consoliden tan aviat permeto 

que es congreguin en algun espai obert per les meves incisions. Les 

recullo, però reapareixen d‟immediat. Són els colors infinits que la 

podridura projecta sobre la carn sotmesa a uns quants dies de retard, 

d‟irresolució, el lapse de temps transcorregut fins que he pres la 

determinació de sobreposar-me a la repugnància i actuar per 

incorporar-te físicament al meu cos, insuflar-te al meu ésser 

observant aquest mètode tan cruel en aparença. L‟únic, per altra 

banda, que conec i que m‟ha estat infós per uns ancestres dels quals 

em volia desentendre.  

I em trobo aquí procedint contra una matèria inerta, el teu físic, 

mentre intento que la conducta instintiva de la que havia renegat, la 

de les meves germanes, les sirenes, em governi els passos per 

consumar amb encert aquesta cerimònia tan complexa, amb les mans 

i la boca plenes de sang fosca, coagulada, enganxosa, sense atrevir-

me a netejar-les, mentre busco el procediment més precís, fins i tot 

suau, possible, com si li pogués infringir dolor a una matèria morta, 

removent les mans submergides en un toll fosc, espès, viciat pels 

dies en què he demorat la intervenció que, tard o d‟hora, m‟havia 

d‟imposar. Allí, des d‟on hagis assentat l‟ànima daurada, veuràs 

aterrit com destrosso els teixits musculars i masego els tendrums, 

com estiro amb els ullals els feixos de nervis fins a arrencar-te‟ls... 

Com t‟espedaço amb una violència que, fins ara, desconeixia en mi, i 

que, sens dubte, em ve donada per aquest automatisme insòlit que 

m‟ha envaït des d‟un origen, sense altre opció, instintiu... 
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Avantpassades, responeu a la meva crida! Ajudeu-me a 

estalviar l‟horror!  

Si poguessis sentir i pensar...  Per tu, em veig impel·lida a 

implorar-les ajut, com la més jove i, potser, l‟última de les sirenes, 

tenint present que soc un espècimen diferent perquè, per amor a un 

home, a tu, vaig decidir convertir-me en una dona i, gràcies a que 

encara no havia tastat la carn humana, vaig viure al teu costat, sense 

sentir cap impuls d‟agressió, la resta de les nostres vides, sense 

calcular -emboirada la ment per l‟estimació- que estaria condemnada 

a sobreviure‟t, perquè,  com havia d‟haver previst, la teva vida havia 

de ser molt més breu que la meva. L‟ésser humà és molt menys 

longeu.  

Qualsevol de les meves germanes, en el meu lloc, t‟hagués 

devorat de viu en viu, però, quan ens vàrem conèixer, jo era una 

inexperta -no havia sentit encara l‟apetència per menjar-me cap 

ésser humà- i el sentiment d‟amor cap a tu va superar tots els 

impulsos amagats de l‟instint predador, i aquesta emoció et va 

salvaguardar d‟una mort segura. Ara s‟ha propiciat una situació ben 

distinta: és, al capdavall, la meva adoració la que m‟impulsa a 

devorar-te, però, un cop mort, amb la pretensió d‟integrar el teu 

ésser al meu cos i al meu esperit, tot i dubtant, des d‟algun racó de 

l‟ànima, que sigui certa aquesta pretensió.  

A part del sentiment que em provoca la indecisió, estic insegura 

en aquest episodi de la meva vida -ho reconec- perquè ignoro què 

haguessis pensat quan vivies sobre un joc tan macabre com el que he 

accedit a oficiar; és un dubte terrible el que m‟assalta en aquesta 

situació, però no importa, seguiré mentre, amb passos enigmàtics,  

em sobrevé una sensació més inesperada encara: em sap greu 

infligir-te aquesta destrossa...   

Mentrestant, assaboreixo els variats gustos de les distintes 

parts que estic ingerint. No permeto que decaigui la persistència, la 

voluntat que auxilia la meva intervenció. És un mosaic de percepcions 
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que desfaig a poc a poc i que es consolida al meu interior, creant un 

nou sentiment entre tu i jo; no vull imposar-me cap pressa. No 

precipitar-me és la consigna.  

La tumefacció, després dels dies en què he posposat  l‟operació, 

ha ablanit i degradat les superfícies on, furgant, gratant, esgarrapant, 

he d‟intervenir aplicant de vegades una violència sobre el teu cos 

que, a cops, em repugna, però que no hi vull renunciar i, per evitar 

una actitud d‟inseguretat que, previsiblement, produiria uns danys no 

desitjats, determino mantenir-me inflexible. He d‟aplicar uns esforços 

extraordinaris en persistir ferm el pols per guiar bé les maniobres. 

Comprovo que un cos humà mort, no s‟ha de mantenir tants dies 

sense donar-li sepultura, perquè resulta del tot irremissible que es 

podreixi. 

És una vivència sobtant, la que pateixo, sense haver-la 

experimentat abans, perquè mai havia tingut l‟oportunitat de menjar 

carn humana. Sento dintre les entranyes l‟estímul de la meva estirp i 

observo religiosament cada pas necessari per conduir-me amb 

l‟objectiu de correspondre al reclam de l‟instint que m‟impulsa a 

consumar la cerimònia, i em dictamino obligada a consumir els 

òrgans, tots, en una altra hora vitals, d‟un ésser tan estimat com tu; 

tan estimat que, de no conèixer els inexorables embats del meu 

instint, semblaria impossible l‟evident agressió que t‟estic infligint. No 

reacciones, no... 

Tot i que els meus atavismes m‟arrosseguin a devorar-te sense 

escrúpols, destruint peça a peça el teu cos, un racó, ara per ara 

ineludible del meu trànsit més humà i, per tant, aparentment més 

racional i contradictòriament més supersticiós, em refrena a cada 

pas, com si desautoritzés els meus actes amb un missatge ocult però 

solemne,  com si em dictés un obstacle moral a cada queixalada que 

t‟infringeixo. Però les inclinacions pròpies d‟una sirena barrejades 

amb el desig de contenir dintre meu l‟hàlit del meravellós contingut 

del teu cos i penso que també de la teva ànima, dominen els meus 
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impulsos i no puc impedir consumar aquesta cerimònia que, en altra 

època, m‟hagués semblat tan tètrica, prosseguir sense més 

objeccions un acte admès que algun senyal intern intenta repudiar, 

però que culminaré dominada, malgrat tot, per una estranya i, 

alhora, inqüestionable estimació. Sento l‟empenta d‟una rutina 

incomprensible, involuntària, de les ones del meu mar intern, 

automàtica, inconsiderable, que m‟espanta i, alhora, em consola; 

que, per una cosa o per l‟altra, no em permetrà l‟assossegament vital 

fins que no hagi engolit l‟últim alè del ritual que ens empeny 

protagonitzar a tots dos.  

Una mica de podridura, o potser un excés, constitueix també un 

inconvenient insuperable. Han transcorregut massa dies, els que he 

trigat en prendre una decisió tan dura, i també complicada, per a mi. 

Estic enmig de la indefinició encara, perquè vull ser humana, i 

tanmateix no sé per quina raó més enllà dels sentiments arrossegats 

per la persona que m‟estimo, encara tinc reminiscències de sirena i 

em dominen els atavismes. Aleshores, reconec que no disposo de cap 

altra opció que la de sotmetre‟m per l‟instint que rebo dels ancestres 

a mantenir la determinació inicial d‟aquesta cerimònia i consentir en 

ser guiada fins les últimes conseqüències per desconjuntar la totalitat 

de l‟estructura corporal, i m‟entretinc a embolcallar, amb la pell que 

he aplanat, els residus viscosos i multicolors, que es distribueixen per 

tot arreu i, evitant que vessin i s‟escampin fora del meu abast, me‟ls 

porto a la boca, fins a deixar la pell quasi seca del tot, per després 

procedir a devorar-la com el darrer vestigi d‟una superfície bella i 

atractiva com cap altra hagi estat.    

Espero amb paciència que s‟esvaeixi la pudor que he hagut de 

suportar amb resignació, mentre em sobrevé el regust de tots els 

òrgans que he ingerit. No em rento les mans plenes de sang, ni les 

eixugo. Les llepo per aprofitar al màxim el teu rastre, la matèria més 

profunda i més estrident, la sang obscura i espessa, i els grumolls 
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d‟elements que es confonen i no mostren què són ni on havien estat 

aferrats en vida.  

Buidant el contingut de l‟embolic de pell, absorbeixo les restes 

del líquid sagrat que, esquitxant-me, tenyeixen de color marró els 

braços, abdomen i pit, i em dedico a xuclar tots els altres fluids que la 

impregnen, i que han estat expulsats pels residus malmesos. 

Procedeixo d‟aquesta sort per absorbir fins l‟última cèl·lula del teu 

ésser esmicolat per la descomposició i pel meu afany de posseir-les i 

constituir-les en una part del meu ésser que les espera. No estic 

farta. Es veu que la capacitat d‟engolir que exhibeix una sirena és 

immensa i que, posada a exercir la meva natura, encara em 

resultaria factible menjar més quantitat, però em sento plena de tu. 

Ja n‟hi ha prou. 

Resulta impossible reconèixer fins a quin punt ha estat integrat 

el teu ésser en el meu, resulta impossible de comprovar si he 

aconseguit el propòsit que perseguia, però he acabat convençuda -i 

ningú em podrà sostreure d‟aquesta convicció- que, d‟alguna manera, 

a partir d‟aquest instant, sentiré l‟essència de l‟home estimat més 

enllà del que mai hagués pogut somiar. 

Ja està. No queda ni un bri de carn enganxada als teus ossos. 

D‟un enorme i poderós físic, només en resta un esquelet, una mica 

empastifat per esquinçalls de carn que s‟han resistit a desprendre‟s, 

estès exànime sobre un altar improvisat per la meva intuïció, i ara 

em retiro a assaborir, en un recolliment propici als nostres 

sentiments, la teva identitat, física i espiritual, del tot integrada al 

meu cos. Em sento exhausta a causa d‟aquest assaig; he buscat 

sense descans la plenitud, a través de l‟absorció de la teva existència, 

però la sensació que perseguia no és la que m‟he trobat. Fet i fet, no 

és el que m‟esperava, però ja sabia jo que no havia d‟esperar res, si 

més no, no sabia què podia esperar en haver-me consagrat a aquest 

ritual. Em veig obligada a resignar-me, com si esperés: tard o d‟hora, 
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algun senyal es desprendrà del cel. Mentre, començo a plorar 

calladament per la teva absència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *24*  

 

 

 

La lectura de les paraules del meu estimat: “‘Jo-ella’ havíem 

adquirit consciència junts sobre el contingut d’una història aliena, 

però, en cert sentit, pròpia i també compartida...”, em portà a 

reflexionar sobre la intensa comunió experimentada per les dues 

ànimes i pels dos cossos, i que tant era el „jo-ella‟ en el seu cas, com 

el „jo-ell‟ en el meu, i, salvant la prevenció humana -estranya perquè, 

si hi ha precedents de canibalisme és a l‟altra raça, no a la meva 

estirp-, vaig decidir menjar-me‟l un cop mort, i consumar 

l‟experiència sensorial de fusió més íntima. Era la primera -i 

previsiblement l‟última- oportunitat en que he tastat la carn humana, 

i era el seu cos! No puc negar que llavors m‟assaltaren escrúpols en 

executar aquesta determinació, però no vaig renunciar, submergint-

me a l‟acte sensorial d‟incorporar al meu ésser la integritat d‟aquella 

persona tan estimada. No sento cap penediment; em sento més 

humana. 

Vull mantenir la il·lusió de que l‟actitud que el conduí a retenir 

vint anys la tercera ampolla, vol dir que es trobava bé, que la meva 



255 
 

companyia l‟impedia enyorar-se del seu món, si és que era seu el 

món d‟on provenia. 

No gaudeixo tampoc de la companyia de les meves germanes. 

Però no m‟importa, elles escolliren el seu destí, i jo també havia triat 

el meu. Degut a l‟estimació cap en Ramon i al temps compartit amb 

ell, em considero una dona; sento com una dona. Un esser humà per 

decisió pròpia. No soc ja una sirena, encara que em resulti inevitable 

mantenir la complexió física de la meva estirp i haver sobreviscut, 

dintre del cos d‟una sirena, a l‟existència del meu estimat. 

Estic preparada per executar la maniobra de llençar a la mar la 

tercera còpia de la crònica, ara ficada, en comptes de a l‟interior 

d‟una ampolla de vidre, en una de les llaunes per transportar 

pel·lícules, rescatades també entre les restes a la zona d‟acampada 

ara deserta. L‟he segellat hermèticament com si contingués una cinta 

de cel·luloide preparada per ser enviada al laboratori, i m‟he 

assegurat de que la caixa no permeti penetrar la humitat i, sobretot, 

de que surés. Ja hi ha prou inconvenients a preveure. Ahir vaig fer 

una prova amb una llauna buida; la vaig llençar a l‟aigua mar endins i 

l‟experiment va funcionar: la llauna surava, refulgint amb més 

intensitat que la superfície de la mar i creant un efecte de 

pampallugues que contrastava amb les intermitències produïdes per 

l‟agitació de l‟aigua, però, al cap d‟una estona, un embat imprevist la 

va bolcar.  

He millorat l‟envàs; he agregat un contrapès per dificultar que 

es tombi, i sempre mostri la tapa; he col·locat un precinte, i, en el 

contorn, he fixat un cascavell perquè cridi l‟atenció. Per més que hagi 

observat la freqüència, la direcció i la força dels corrents sota el 

penya-segat, la mar sempre intercala alguna sorpresa als projectes. 

Imposa la seva llei. Poc s‟imaginava l‟estimat que jo havia de trobar 

encallada entre els esculls una de les ampolles amb el tresor de la 

seva història, que he tingut el privilegi de llegir-la i d‟assabentar-me 

no tan sols de l‟estimació cap a mi, sinó de la seva renúncia -ell havia 
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accedit a no viure com qualsevol de la seva raça, així com jo havia 

renunciat a viure com les de la meva estirp- i que decidiria completar 

amb les meves mans la història que havia narrat ell afegint aquella 

part dels esdeveniments que no podia conèixer i que jo en vaig ser 

testimoni o, en tot cas, podia obtenir amb la meva capacitat 

d‟indagar la ment, d‟haver reelaborat la imaginació, i de comunicar-

me. He estat capaç de reconstruir-los, refilant els entrellats d‟una 

història que hagués quedat, de totes totes, incomplerta. 

Com a col·laboradora, posseeixo més avantatges encara. No 

tan sols he incorporat els fragments vitals que jo coneixia perquè 

havia estat testimoni directe d‟uns successos que ell no havia 

presenciat; també disposo de tot allò que havia escoltat compartint la 

vida d‟aquells homes que ens consideraven unes figurants, i que, 

enmig d‟aquest equívoc, no s‟abstenien de parlar res davant nostre; i, 

per acabar-ho d‟adobar, he accedit a una informació molt valuosa 

gràcies a les notes que he pogut rescatar de la paperera, encara 

sense buidar, entre les restes del campament abandonat. 

La veritat és que en Ramon ignorava gran part de la història 

que s‟havia imposat transcriure, així com desconeixia alguns resultats 

de les seves accions. Una de les conseqüències era que cap de les 

dues ampolles que havia enviat com a primera remesa, ara fa 

seixanta-cinc anys, va superar els inconvenients que va oposar la 

naturalesa, com tampoc s‟hagués imaginat mai que la tercera -

aquella per la qual havia allargat l‟espera, matisant el relat i afegint 

detalls- tampoc havia tingut millor fortuna en quedar-se atrapada 

entre les roques només iniciat el camí. 

Ara, després d‟haver retrobat, dins del seu nínxol als esculls, la 

tercera, la que en Ramon intentà completar allargant de forma inútil 

el temps per retrobar a la memòria aquells detalls que testimoniessin 

la versemblança dels fets narrats, i que, després d‟haver afegit jo 

tants detalls a la història, rematant-la i enriquint-la, segons les 

meves aptituds, tornaré a enviar com una advertència en forma de 
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crònica que he ficat en una llauna per bobines de pel·lícula, segellada 

amb un precinte, estabilitzant l‟envàs en funcions de balsa amb un 

contrapès per evitar que bolqui i abillada amb un cascavell cridaner 

que l‟anunciï, i em quedaré sola definitivament en aquest tros de 

terra. Nedaré molt lluny, tant com pugui, sense perdre de vista la 

silueta de l‟illa. D‟altra manera, hauria caigut en el risc de no retrobar 

el rumb de retorn. 

De ben segur, encara m‟hauré deixat algunes anècdotes al 

tinter, i, des d‟una nova perspectiva, constato que per més que hagi 

disposat de més ocasions per presenciar la trama real, de viure 

aquesta tragicomèdia des de primera fila, i que, a cavall de la 

interferència entre dos mons ara tan indissociables, posseeixi més 

capacitat i experiència per comprendre una circumstància tan 

complexa, aquest acte adquireixi sentit més enllà d‟un ritual en 

memòria de la persona estimada.  

Vista de lluny, mentre sostingui a la mà el paper que hauré de 

ficar de nou a l‟envàs que l‟ha de transportar, ara una llauna, amb la 

pretensió d‟enviar-la cap a la línia de l‟horitzó, amb més possibilitats 

de superar els corrents que equivocarien el recorregut i la retornaria 

a l‟origen, l‟illa es veurà molt petita, insignificant, i agafarà l‟aspecte 

d‟un temps present ineludible carregat d‟un passat que l‟oprimeix i 

que no avança cap el futur. Tan sols un present aclaparador que 

acumularà un passat indefugible... i encara em falten tants segles per 

patir aquesta solitud... L‟absència... No sé si podré suportar els segles 

que em queden de vida... 

En arribar al punt que consideri adient per executar l‟operació. 

em giraré per contemplar, com si m‟acomiadés, el perfil de l‟illa que 

talla l‟horitzó, i que evoca moltes imatges dipositades al llarg 

d‟aquesta història, i abandonaré a l‟atzar la crònica d‟en Ramon 

complementada amb el meu punt de vista, perfeccionada per les 

meves vivències i pels meus coneixements, molts d‟esbiaixats; al cap 

i a la fi, prejudicis de sirena. Després pensaré en tornar a Misotokos, 
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com la batejà en Ramon. Per què afrontar un destí incert? Si la llauna 

arribés a bon destí i vinguessin a rescatar-nos, només em trobarien a 

mi, i no sé si tindré ganes de... No estic convençuda d‟estar 

preparada per acceptar una integració al món humà, per més que fos 

fingida i encara que ara em senti tan sola.  

Lluny de les roques on em vaig trobar embarrancada l‟ampolla 

contenint el missatge que mai hagués arribat a mans humanes, i 

lluny també de les restes de vidre i de paper atapeït per la humitat 

amb un escrit il·legible, les lletres esvaïdes, i sense conèixer el destí 

de la segona ampolla, ni potser el coneixeré mai -potser hagi arribat 

a mans d‟algú-, però, havent trobat allò que he trobat, executaré 

l‟objectiu que m‟haurà portat fins aquell lloc, des d‟on contemplaré el 

petit tros de terra que, com si l‟esperit m‟exigís enfonsar-la a la 

memòria, tendirà a desaparèixer. „Per això estic aquí?, en comptes de 

sembrar un testimoni com ell voldria‟, manifestaré els meus dubtes 

tot decidint obrar a l‟inrevés, com si estès segura de fer-ho. Ja no soc 

una sirena; aquestes contradiccions delaten la meva condició 

humana. Quasi humana. 

Perfilat per la línia on s‟ajunten mar, firmament i terra, es 

provocarà el miratge i imaginaré que veig el rostre daurat per la 

calitja que embolcallarà la silueta de l„illa, aleshores ja llunyana i que 

tendirà a difuminar-se a l‟horitzó, com si es balancegés sobre la 

frontera que el cel dibuixa sobre l‟aigua, i no podré evitar la 

nostàlgia... Amb ell, s‟ha esvaït també una part important de la meva 

persona. 

L‟experiència més cruel és potser la pèrdua de l‟esser estimat i, 

sobretot, la vida que m‟espera en sobreviure‟l tant de temps. 

Persistiré, no em toca un altre remei. Deixaré córrer a l‟enyor el 

temps de sirena que em resta per viure, mentre em convenço de que 

no hi ha res més que ell volgués llegar a la humanitat, però que, per 

desconeixement, no per falta de voluntat, hagués deixat d‟incloure al 

testimoni escrit. Per tant, aquí acabo, amb la convicció de que, per 
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més bona voluntat que hi aboqués en aquest intent en Ramon, i per 

més resolució que hagi aplicat jo per complaure els evidents desigs 

d‟expandir la seva crònica, res em concedeix el consol de que, al 

final, aquesta pretensió s‟acompleixi, o que sigui prou eficaç. 

 

    

       Tantàlia 

     Misotokos, 27 de febrer de 2.014                  
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Epíleg dirigit a professors de Literatura 

Causa i efecte 

  

 

Potser, vostè acaba de llegir „Misotokos, l’illa de les sirenes‟, 

una novel·la concebuda per ser utilitzada dins de l‟àmbit escolar, en 

concret a 4rt de l‟ESO; tot perseguint aquest objectiu, l‟obra literària 

està farcida d‟elements didàctics que, intentant rebatre el 

preconcepte que contra la Didàctica se sol mantenir, no haurien de 

molestar gens a l‟hora de ser llegida; ans al contrari, han de 

constituir-se en factors que propiciïn, i fins i tot potenciïn, l‟elaboració 

del mosaic narratiu. Aquesta ha estat la pretensió.  

Entre els nombrosos components didàctics emprats, com a 

exemple, cal destacar-ne tres: un d‟interdisciplinari; un altre 

concernent de manera específica a l‟àmbit literari; i un tercer, al 

gramatical.  

1. L’element interdisciplinari. 

„Misotokos, l’illa de les sirenes‟, junt a l‟obra de teatre 

„Les sirenes s’avorreixen‟, on s‟explica la mateixa història 

narrada a la novel·la, formen part del material literari previst 

per portar a la pràctica l‟„exercici de comparació de gèneres 

artístics‟ proposat per „El asombro de Mnemosine‟3.  

Si l‟obra de teatre, a partir de la situació plantejada en 

representar el rodatge d‟una pel·lícula sobre l‟escenari, ens 

proposa la comparació del llenguatge dramàtic amb el 

llenguatge cinematogràfic, a través de l‟ús de la terminologia, i 

de la simulació de maniobres cinematogràfiques sobre les 

taules escèniques, per acabar filmant de debò durant el assajos 

de l‟obra, l‟aparició de la novel·la impulsa a arrodonir l‟exercici 

de comparació de gèneres introduint un tercer llenguatge a 

                                                            
3 Treball que l’any 2.002  va obtenir el ‘Premi JUAN CERVERA d’investigació en Teatre infantil i juvenil’ 
atorgat per ASSITEJ-España 
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comparar, el narratiu, i ens convida a localitzar i a comparar les 

estratègies, mecanismes i recursos emprats per aconseguir que 

un mateix fet a explicar, s‟hagi convertit a) en l‟acció dramàtica 

d‟una escena teatral, b) en el fragment d‟una novel·la, o c) en 

una seqüència cinematogràfica. La simple contemplació d‟un 

mateix esdeveniment explicat en diferents gèneres artístics, 

destaparà molts aspectes tècnics de cada gènere i haurà de 

contribuir a la seva definició.  

2. L’element literari. 

Entre la pròpia estructura de la novel·la sorgeix un segon 

factor didàctic. Rere la pretensió d‟oferir un exemple que 

propiciï un coneixement més profund de la funció narrativa, 

intenta mostrar un joc literari dissenyat a través de l‟elecció del 

model de narrador que haurem utilitzat per elaborar el relat.  

„Misotokos, l’illa de les sirenes‟ narra una històrica 

fantàstica, l‟estranya convivència d‟unes sirenes de debò amb 

un grup d‟éssers humans que s‟entesten en rodar una pel·lícula 

arribats a una illa en principi deshabitada; per tant, contempla 

molts factors que demanen una explicació al detall a la fi de 

construir una trama coherent o, si més no, admissible pel 

lector.  

Suscitada la necessitat d‟aconseguir narrar amb aquest 

detall, i amb certa versemblança, es podria haver optat pel 

narrador omniscient: estaria garantida l‟explicació de totes les 

particularitats d‟ambdós mons, ja que la narració omniscient 

penetra com vol en fets, situacions, pensaments. Si 

simbolitzem el plànol narratiu en una poma vermella i lluent, i 

amb una pell molt dura que s‟haurà de penetrar per descriure la 

història, arribarem al convenciment que l‟omnisciència era el 

millor camí.  

No obstant, és cert que un narrador testimoni dels fets sol 

produir una major sensació de versemblança com la que, per 
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convèncer-nos de cert indici de realitat, ens exigirà una història 

tan insòlita, que uneix en una contradicció contínua la rutina 

humana de la filmació d‟una pel·lícula amb la sobrenatural 

existència d‟unes sirenes.  

En definitiva, ens hem de fer la pregunta: narrador 

omniscient o narrador-testimoni? 

2.1. La resposta que es va escollir per superar aquest dilema 

ha estat la d‟utilitzar la figura del narrador-personatge, 

però suscitada la necessitat d‟ampliar la percepció, es 

decidí emprar dos narradors-personatge en comptes d‟un, 

un membre de l‟expedició cinematogràfica (en Ramón) i 

una de les sirenes (na Tantàlia) a més a més, amb una 

intensa relació entre els dos, de forma que cadascun d‟ells 

ens expliqui la part de la poma on viu, justificant, de la 

manera més real possible, la intervenció com a narradors, 

en funció de l‟enamorament entre na Tantàlia i en Ramon 

i de l‟episodi de recuperació per part de la sirena dels 

manuscrits perduts al mar i la determinació que pren de 

matisar i completar, sota el seu punt de vista, la història 

escrita.  

L‟estratagema literària elegida ens havia de permetre 

contemplar la perspectiva des dels dos angles en que es 

desenvolupa la història. Mentre l‟un ens explica la vida al 

campament i ens descriu la observacions personals sobre 

uns éssers desconcertants (les sirenes) que han aparegut 

en aquell escenari, l‟altra ens revela un àmbit més íntim 

de les sirenes i expressa l‟estranyesa provocada en el 

grup per la inesperada presència dels homes, i de les 

dones, alhora que tots dos angles descriuen, des de punts 

de vista ben diferents, alguns aspectes d‟ambdues 

constel·lacions socials essencials per a la narració. 
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A l‟inici, el relat d‟en Ramon es presenta com un 

informe personal i diari sobre els esdeveniments que 

presencia, mentre que la narració de na Tantàlia es 

presenta com anònima, no es pot atribuir a ningú; sembla 

que hagi estat inspirada des d‟un àmbit oníric, fins el 

moment en què la mateixa història ens ho explica: qui 

ens parla és l‟amant-sirena que ha rescatat els informes i 

està completant-los, deixant de ser omniscient per 

convertir-se a ulls del lector en un altre narrador-

personatge que, com a primera conseqüència de l‟opció 

narrativa que s‟ha pres, assegura l‟explicació de la part de 

la poma que, de manera diferent, hagués romàs oculta a 

la curiositat dels membres de l‟equip de filmació.  

2.2. Podem considerar que ha estat una decisió oportuna la 

d‟establir dos narradors-personatge, i que cadascun d‟ells 

pertanyi a la façana contrària entre les dues que 

s‟enfronten durant la narració.  

Hem ampliat el camp d‟observació de fets i 

personatges. No obstant, aquesta resolució ha produït un 

efecte més. Cada narrador aporta la visió de la part de la 

poma que veu, però, a més a més, degut al privilegi que 

posseeix la sirena per penetrar la ment dels éssers 

humans, el seu espai d‟observació s‟enriqueix amb 

l‟experiència que li proporciona l‟eventualitat d‟introduir-

se al cervell de l‟home. Na Tantàlia ens explica tot el que 

experimenta des del costat de la poma que li correspon, i 

afegeix informació sobre alguns secrets propis del seu 

llinatge, però també ens exposa opinions i exhibeix 

sentiments a partir de l‟extraordinari grau de consciència 

que de l‟altre costat atresora a partir de la seva facultat 

de penetrar l‟esperit humà i extreure i compartir els 

secrets. 
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(Tantàlia) ... és potser la circumstància que ajuda a 

explicar un dels malentesos que governarien de cap a 

peus aquesta història: l‟avió havia aterrat el dia abans 

transportant un contingent considerable de figurants i 

d‟operaris encarregats d‟instal·lar el decorat -un vaixell- 

en aquell escenari natural, de manera que no trobaren 

gens estranya la visió d‟unes extres abillades de sirena... 

 

2.3. Encara ens espera una altra conseqüència de la decisió; i 

és que l‟intercanvi de coneixement i sensacions propiciat 

per la relació íntima amb la sirena concedeix així mateix a 

l‟home la possibilitat de comprendre amb més profunditat 

l‟altre món i, així, exposar i explicar-se millor, i amb més 

detall, la situació que li ha tocat viure, amb alguns detalls 

i consideracions sobre el vessant vital de les sirenes, 

propiciades per la intensa relació que ha establert amb 

una de les criatures. 

  

(Ramon) Estuporitzat; assetjat per coneixements, 

sentiments i experiències infoses -alienes però viscudes 

com si les hagués experimentat a la pròpia pell-, no em 

costa gens admetre que, en realitat, no em pertanyen, 

però que  la meva naturalesa els reconeix com si 

formessin part de la meva experiència. 

 

Potser, la poma estigui sempre més ben il·luminada 

d‟un cantó que de l‟altre, però sembla evident que, 

conforme avança la trama, el criteri i l‟encert d‟en Ramon 

es van perfeccionant i, per tant, redunda en benefici de la 

lectura. 
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2.4. Per la seva part, Tantàlia, no tan sols ha adquirit la 

facultat de descriure amb precisió l‟altre cantó de la 

realitat que contempla, sinó que ha travessat la pell de la 

poma, i ha penetrat tant a la carn de la història, 

desenterrant algunes cavil·lacions i punts de vista de la 

part humana, que es produeix l‟efecte que, a poc a poc, 

es considera humana, fins a considerar-se dona del tot. 

En determinat punt, comença a relatar impulsada per una 

desitjada invasió sentimental que la porta a transformar 

el seu discurs i sentir.se humana. 

 

(Tantàlia) Era la primera -i previsiblement l‟última- 

oportunitat en que he tastat la carn humana, i era el seu 

cos! No puc negar que llavors m‟assaltaren escrúpols en 

executar aquesta determinació, però no vaig renunciar, 

submergint-me a l‟acte sensorial d‟incorporar al meu 

ésser la integritat d‟aquella persona tan estimada. No 

sento cap penediment; em sento més humana. 

 

Fins i tot, identifica el gènere: 

 

(Tantàlia) No gaudeixo tampoc de la companyia de 

les meves germanes. Però no m‟importa, elles escolliren 

el seu destí, i jo també havia triat el meu. Degut a 

l‟estimació cap en Ramon i al temps compartit amb ell, 

em considero una dona; sento com una dona. Un esser 

humà per decisió pròpia. No soc ja una sirena... 

 

2.5. Penetrant la ment d‟en Ramon s‟impregna d‟humanitat i 

impregna de „serinitat‟ l‟home, provocant un nou efecte 

durant el seu relat, l‟aparició d‟un estat de decussació 

entre les personalitats dels dos narradors, de manera 
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que, a partir de cert instant, en Ramon resulta una mica 

Tantàlia, i Tantàlia, una mica Ramon, mentre segueixen 

explicant la història des del seu punt de vista personal, 

però enriquit per les aportacions i sentiments 

experimentades durant el contacte íntim amb l‟altre 

personatge, i en rebre la influència del vessant oposat 

gràcies a la facultat d‟impregnació de la sirena.  

 

(Tantàlia) La lectura de les paraules del meu 

estimat: “‘Jo-ella’ havíem adquirit consciència junts sobre 

el contingut d’una història aliena, però, en cert sentit, 

pròpia i també compartida...”, em portà a reflexionar 

sobre la intensa comunió experimentada per les dues 

ànimes i pels dos cossos, i que tant era el „jo-ella‟ en el 

seu cas, com el „jo-ell‟ en el meu, 

 

Independentment dels resultats literaris assolits en funció 

d‟haver efectuat aquesta estratagema, sembla palès que 

constitueix una oferta didàctica a considerar útil i assequible, 

la forma d‟establir diferents estratègies narratives, l‟intent 

d‟ajustar el model de narrador al disseny de la trama i la 

resolució d‟introduir la pròpia estratègia al relat com si fos una 

peça de la història que pretén desenvolupar. L‟acte d‟escriure 

és un engranatge més dels que mouen la història; Ramón 

escriu perquè sent la necessitat d‟informar sobre la 

contingència en què es veu sotmès, mentre que la Tantàlia 

matisa i completa, i assegura la pervivència dels escrits de 

l‟home, preveient un envàs més consistent, etc. etc. L‟acte de 

narrar es constitueix en un esdeveniment de la història 

narrada. 

3. L’element gramatical. 
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El tercer mecanisme didàctic, proposat com a exemple, 

que conté la novel·la -l‟exclusivament gramatical-, ens convida 

a examinar l‟ús del pretèrit perfet, un temps verbal que els 

estrangers de l‟àrea no llatina consideren molt difícil 

d‟entendre, i que resulta tan o més difícil de definir als naturals 

de l‟àrea llatina. 

Per analitzar l‟estratègia proposada, haurem d‟emprar 

només els capítols-informe elaborats per en Ramon. Un 

personatge que arriba a l‟illa formant part d‟un equip de 

filmació que, degut a la bogeria d‟un director, ha buscat i trobat 

una illa desconeguda i, en principi, deshabitada, a la fi de poder 

rodar una pel·lícula amb la màxima tranquil·litat. A penes 

instal·lat a l‟illa, nota la presència d‟unes criatures que, en un 

primer instant, imagina que són unes figurants de la pel·lícula 

que, per error, han estat mal abillades com a impossibles 

sirenes en una aventura de pirates. Dins la confusió persistirà 

durant un temps, fins que se n‟adona del perill que representen 

aquells éssers. Amb una perspectiva així, decideix plasmar en 

uns papers els esdeveniments que s‟hauran de produir d‟ara en 

endavant. Des de l‟arribada, han transcorregut uns quants dies, 

i comença a escriure recordant els dies anteriors, alhora que 

intenta recuperar el temps perdut 

  

...li sobrevingué un enyorament morbós i ens engegà que 

no havia millors melons que els conreats allí, al camp del Prat 

de Llobregat, afirmació a la que Sebas contraposà si havia 

provat els de Villaconejos... 

 

 Fins que arriba a la nit en què comença a descriure només 

tot el que „ha ocorregut‟ durant la jornada que acaba de viure.   
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Aquest vespre, a penes concloses les sessions de rodatge, 

he decidit emprendre la tasca d‟escriure les meves 

impressions sobre els excepcionals episodis que estem vivint 

des de l‟aparició d‟aquestes criatures tan esplendents com 

enigmàtiques 

 

Aquest decalatge temporal és el que ens permetrà il·lustrar 

la raó de ser del pretèrit perfet. 

Mentre que en els primers capítols-informe quasi no 

apareix el temps verbal que ens ocupa i una anàlisi estadística 

del text ens oferirà una aclaparadora presència d‟altres formes 

de pretèrit, des del capítol-informe número 12 (23/07/1949) 

que coincideix amb el moment en que el narrador ha recuperat 

el retard, cada nit escriu tan sols tot el que „ha succeït‟ durant 

la jornada que acaba de viure. 

Aleshores, augmenta considerablement en el text la 

presència del temps verbal que estem estudiant; aspecte que 

ens facilita la comprensió de la utilització del pretèrit perfet, en 

indicar-nos que els fets explicats acaben d‟ocórrer i en suggerir-

nos els límits temporals: els del mateix dia en que s‟estan 

relatant. 

Una consideració final: les estratègies didàctiques aplicades 

intenten respectar el principi d‟oferir recursos evitant feines 

addicionals als professors. Els materials literaris que ofereix 

pertanyen a la tradició educativa: 

a. Una obra de teatre escolar dirigida a centres educatius 

que encara mantinguin el magnífic costum de practicar el 

Teatre 

b. i una novel·la que es postula per ser inserida en el 

programa de lectures del quart curs de l‟ESO. 

En tot cas, han estat proposats tres exemples, un recolzat en 

l‟estratègia interdisciplinària de l‟„exercici de comparacions de 
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gèneres artístics‟ i els següents en fragments de la novel·la 

„Misotokos, l’illa de les sirenes‟; tots aquests procediments ens 

mostren com, a partir d‟una „causa‟ específica, la d‟integrar a 

l‟estructura literària d‟un text, alguns recursos didàctics, es poden 

recollir alguns „efectes‟ previsiblement beneficiosos.  

   

 


