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INTRODUCCIÓ A L’EDICIÓ ESPECIAL DIRECTE 68.
L’any 2012, quan el procés independentista va anar agafant força, vaig
començar a escriure la novel·la Vuitena generació. L’espurna que va generar l’argument
fou una pregunta espontània que no parava de donar-me voltes pel cap: què passaria si un
multimilionari prenia partit per Catalunya? A partir d’aquesta pregunta, vaig anar agafant
notes en una llibreta petita que portava sempre al damunt, idees disperses que em venien
al cap a qualsevol hora del dia i en qualsevol circumstància. Per alguna raó que ignoro, no
podia pensar en res més que en aquella història, els personatges s’havien instal·lat al meu
cervell i no em deixaven pensar en cap altra cosa. Al final, un cop enllestida la novel·la,
recordo que vaig sentir un gran alliberament, els personatges havien adquirit vida literària
i en compensació m’havien alliberat de pensar en ells i en les seves circumstàncies a tota
hora.
Un temps després, ja des d’una certa distància, vaig rellegir el meu propi text
i em vaig adonar d’una cosa que no m’havia adonat durant el procés creatiu: l’argument
incloïa elements que, al meu entendre, resultaven imprescindibles per a assolir la
independència de Catalunya. Curiosament, alguns d’aquells elements presents en la ficció
no era capaç d’identificar-los en el procés real, i això em va generar una certa inquietud,
perquè alguna cosa em deia que hi havia quelcom que no encaixava en aquell procés iniciat
pel poble però cedit posteriorment a uns líders polítics autonomistes que, sobtadament,
s’havien reconvertit en independentistes. A vegades el subconscient detecta coses que la
part conscient del nostre cervell no és capaç d’explicar; penso que això és el que em va
passar durant l’etapa central del procés.
Malgrat tot, durant els darrers cinc anys jo he participat en tota mena de
manifestacions i reivindicacions a favor de la independència, no me n’he perdut ni una, fins
i tot he posat diners a la caixa de solidaritat en diverses ocasions. L’encanteri va durar fins
al dia que vaig començar a escoltar i a veure coses estranyes, com ara les declaracions de
l’advocat Xavier Melero o l’exconsellera Clara Ponsatí referint-se a la DUI com un simulacre
o un “farol”. A partir d’aquí, el meu desconcert va créixer de forma exponencial, fins al
mes d’abril de 2020, quan algun, per casualitat, em va preguntar si havia vist el documental
La Mentida, el qual em va permetre entendre les reserves que el meu subconscient havia
expressat en nombroses ocasions. Finalment, vaig trobar una explicació coherent a tot el
desconcert generat al voltant del Procés.
Desitjo que gaudeixis llegint aquesta novel·la, tot i que et puc garantir que la
realitat, com gairebé sempre, supera de molt la ficció.
Joan Sanz Bartra
Juny de 2020
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VUITENA GENERACIÓ és una faula política i històrica en forma de novel·la, en què
les situacions i els personatges de ficció conviuen amb algunes figures i fets històrics
reals, al voltant dels quals es basteix una trama que s’inicia fa molts anys i acaba més
enllà de l’època actual. Una història on no falten els components imprescindibles del
thriller, amb presència destacada d’una sèrie d’elements, alguns reals i altres de ficció,
tan atractius per la força dramàtica que generen com pel magnetisme que desperten. Tot
plegat, ambientat en l’estira-i-afluixa permanent entre Catalunya i Espanya i un procés
d’alliberament nacional imaginari que sintetitza, de forma metafòrica, les accions que
hauria de portar a terme Catalunya per a assolir la plena sobirania. Tot i que som davant
d’una història que s’alimenta bàsicament d’elements de ficció, l’efecte catàrtic sobre el
lector està garantit, perquè els continguts posen de relleu, tant la força del poble —quan
aquest sap que té raó— com el veritable poder de la paraula escrita.
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PRIMERA PART
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I

—Una monja? Segur que no hem comès cap error? —va etzibar Carlota als seus
col·laboradors, una mica desconcertada, quan van desvetllar la identitat de la persona
escollida.
—Hem repassat el protocol diverses vegades. Punt per punt. El resultat és
sempre el mateix: a Catalunya, la persona que millor encaixa amb el perfil sol·licitat és
Serafina Subirats. Que sigui monja és un fet purament circumstancial. És la millor amb
diferència.
La resposta del màxim responsable del procés fou contundent, i Carlota va fer
un gest barreja d’acceptació i desconcert.
Aquell encàrrec, que inicialment semblava cosa de broma, havia suposat per a
la firma de selecció de talents de Carlota Estupinyà tot un repte, perquè durant la seva
extensa carrera professional —farcida d’èxits— mai no s’havia enfrontat a una feina
tan ben pagada i alhora tan exigent. Malgrat tot, aquell treball no el podria fer constar
mai al seu portafolis, perquè era un assumpte absolutament confidencial. Part dels
honoraris, que eren força generosos, estaven destinats a garantir el seu silenci i també
el dels seus col·laboradors més estrets. Per altra banda, abans de tancar el tracte
l’havien avisat que havia d’estar molt segura de poder complir amb la màxima
correcció i rigor, perquè darrera d’aquella comanda hi havia una persona molt i molt
important, algú anònim però que al mateix temps tenia la capacitat d’ordenar
transferències milionàries.
Carlota, que per damunt de tot era una dona intel·ligent i ponderada, sabia que
aquell advertiment embolcallat amb paraules amables incorporava una amenaça
seriosa: si fallava, seria la fi de la seva carrera i hauria de dedicar-se a una altra cosa,
perquè els qui són capaços d’encarregar processos de selecció valorats en centenars de
milers de dòlars, també tenen capacitat per acabar amb les persones o les empreses que
els perjudiquen o els deceben. No obstant això, ella havia acceptat l’encàrrec perquè
l’agència americana que li havia transmès l’oferta, Grappe&Sons, era tot un referent
als Estats Units, una consultora de primer nivell acostumada a tractar amb les
principals fortunes del món i a prestar-los serveis dels quals depenien operacions
valorades en centenars o fins i tot milers de milions de dòlars. Una agència d’aquella
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categoria, que disposava de tanta o més informació que el mateix govern dels Estats
Units, era impensable que s’hagués embolicat en una qüestió delictiva; de manera que
Carlota va dir sí a l’encàrrec tot i saber que en cap moment podria fer segons quines
preguntes perquè no obtindria cap mena de resposta.
***
El fet que Grappe&Sons s’hagués posat en contacte amb Carlota Estupinyà era curiós
però no inversemblant. La caçatalents catalana feia anys que havia internacionalitzat
els seus serveis i eren moltes les firmes estrangeres que recorrien a ella buscant els
millors professionals autòctons. Normalment treballava amb grans empreses europees,
fins i tot amb multinacionals de primer nivell que buscaven a Catalunya els millors
candidats per convertir-se en els seus delegats o per formar part del seu staff directiu.
No solia rebre encàrrecs directes d’agències tan importants, però tenint en compte la
seva trajectòria, era previsible que aquell dia havia d’arribar.
Sabia que l’havien escollit no pas per casualitat, sinó perquè en la fase prèvia
algú altre l’havia seleccionat a ella mateixa com la catalana més capacitada per dur a
terme amb èxit un procés de selecció completament inèdit. El que no sabia, però, era
que la persona que l’havia escollida per materialitzar aquella tasca havia estat el mateix
client anònim que transferia quantitats de diners molt respectables exigint a canvi la
màxima discreció.
Tot i no ser una dona de bandera, Carlota era la número u en la seva especialitat
i gaudia d’uns atractius molt concrets —entre els quals no hi faltava un generós compte
corrent—, gràcies als quals era presa preferent de molts executius encorbatats i
engominats que a la primera de canvi es llançaven damunt d’ella com a llops. Ella,
però, els despatxava amb la mateixa facilitat amb què descartava aspirants de segona
fila en un procés de selecció de primeres espases.
Una cabellera caoba permanentment rinxolada, una estatura més aviat discreta,
però no pas mancada de corbes, i una cara una mica rodona, amb uns ulls blaus
enormes que mai no es perdien cap detall, dotaven Carlota de l’atractiu necessari per
seduir tant als parquets dels despatxos com a les moquetes de les sales de festa
barcelonines. Tot i així, als seus 47 anys complerts, feia molt temps que s’estimava
més quedar-se a casa xatejant amb desconeguts que no pas malgastant les estones d’oci
amb un tipus de personal que ja coneixia de sobres i que a més mai no oferia la més
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mínima mostra d’originalitat. «Al xat, si més no, la decepció sempre arriba una mica
més tard que en directe», solia dir a les seves amistats quan li preguntaven per què
s’estimava més divertir-se amb els homes cibernèticament que no pas cara a cara.
Carlota era tan exigent professionalment com personalment, per això encara no
havia trobat el company ideal. No pas perquè no fos capaç de portar a terme un bon
procés de selecció, ben al contrari, sinó perquè com sol passar amb tots els oficis, a cal
ferrer, ganivet de fusta. S’havia ocupat tant de portar a terme seleccions per als altres,
que sempre havia deixat per a més endavant la selecció que li hauria permès formar la
seva pròpia família. I així, es podria dir que, encarant ja els 50, se li havia covat una
mica l’arròs. Malgrat tot, ella estava molt satisfeta amb la família professional que
havia format a la seva agència de selecció, i potser també perquè amb aquella família
ja se sentia prou realitzada, no havia tingut excessiu interès a formar-ne una altra amb
la qual hauria hagut de repartir el seu temps.
Abans d’iniciar tractes amb Carlota, l’agència americana havia encarregat un
informe previ a un equip de detectius amb delegació a Barcelona, per saber quina era la
tendència política de la directora i també dels seus col·laboradors. La persona que
havia encarregat aquell procés sabia que la intervenció d’un espanyolista disfressat de
català podia engegar en orris el projecte de bon principi i crear alerta abans d’hora.
L’informe emès pels detectius, però, fou impecable: Carlota, tot i haver estudiat durant
anys a l’estranger i haver viatjat moltíssim, era una catalanista convençuda que
procurava envoltar-se de col·laboradors afins, amb els quals solia relacionar-se també
fora de l’àmbit laboral. Tot i que era una dona tolerant i respectuosa amb les idees dels
altres, com corresponia a algú del seu nivell, no estava gaire predisposada a compartir
feina i amistat amb persones gaire allunyades del seu pensament, perquè sabia que a la
curta o a la llarga aquelles diferències afectaven les relacions laborals i també les
personals.
***
L’equip de Carlota es va reunir per valorar el resultat obtingut en aquell procés de
selecció que en realitat ningú no sabia quina finalitat tenia. Havien pentinat Catalunya
en totes les direccions possibles i, sens dubte, la persona més capacitada del país era
Serafina Subirats, més coneguda com la germana Fina. La candidata reunia tots els
requisits i fins i tot n’hi sobraven: el seu nivell d’intel·ligència s’apropava a la
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genialitat, havia acabat quatre carreres i dos doctorats, el seu expedient acadèmic era
ple a vessar de matrícules d’honor, parlava a la perfecció cinc llengües, era catalana de
soca-rel i sobiranista convençuda, comptava amb el do de la simpatia, controlava la
intel·ligència emocional, era una comunicadora nata, adorava la disciplina, gaudia
d’una salut de ferro, tenia una edat perfecta —48 anys—, no tenia obligacions familiars
i, a més, era alta i ben plantada, amb unes mans expressives i un somriure quasi
permanent que afavorien les seves extraordinàries habilitats comunicatives, sobretot
quan explicava alguna cosa graciosa o treballava amb habilitat d’orfebre una ironia
elaboradíssima.
Era molt evident que a Catalunya no hi havia cap altra persona amb el perfil de
la germana Fina. L’avantatge de ser un país petit era que es podia acotar al màxim la
recerca fixant molt pocs condicionants. Per tant, separar el blat de la palla no era una
tasca gaire feixuga, i un cop seleccionada la crême de la crême, només era qüestió
d’anar eliminant els candidats que presentaven elements dissuasius evidents, com ara
mal caràcter, edat inadequada per excés o per defecte, mala reputació, fiabilitat no
contrastada, poca motivació, salut delicada, excés d’ambició, presència poc adequada,
etc...
I Serafina Subirats, monja del monestir de Sant Benet, ubicat a Montserrat,
havia superat, un rere l’altre, tots els processos de selecció aleatoris que eren capaços
d’idear els sofisticats programes informàtics que tenia al seu servei l’equip de Carlota
per realitzar la part mecànica del procés selectiu. Tot era perfecte; només hi havia un
problema: la candidata havia estat monja durant bona part de la seva vida i ningú no
sabia amb certesa si aquella persona podria complir amb la demanda que se li faria
mantenint la seva condició de religiosa o si, al contrari, estaria obligada a abandonar la
vida monàstica. Com que, arribat aquest punt, Carlota havia de prendre una decisió
transcendental, va traslladar la consulta a Grappe&Sons. Necessitava saber quina seria
la missió futura d’aquella candidata, cas contrari no podia determinar si era o no la
persona idònia.
I quan Grappe&Sons, al seu torn, va traslladar la pregunta al seu client, aquest
es va sorprendre de debò, tant o més que la mateixa Carlota:
—Una religiosa? El nostre millor candidat és una monja? Aquesta sí que no me
l’esperava...
Si no hagués estat perquè el client coneixia Catalunya a fons, hauria pensat que
es tractava d’una broma o d’un error, però coneixent el terreny i les particularitats de la
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societat catalana, després de pensar-hi una estona va arribar a la conclusió que,
efectivament, Carlota Estupinyà no anava gens errada: la persona que estaven buscant
havia de tenir característiques de sant o de santa, sobretot pel que fa a la virtut de la
paciència. Per tant, considerant que el més semblant a una santa és una religiosa, potser
no era desencertat escollir aquella monja.
Finalment, doncs, el client va accedir a facilitar una mica més d’informació;
només l’estrictament necessària, però, per no córrer riscos innecessaris. Va autoritzar
al seu contacte de Grappe&Sons a transmetre-li a Carlota un parell de dades essencials.
Primer, era incompatible dur a terme la missió i al mateix temps continuar fent vida
monacal. I segon, la persona escollida estava destinada a presidir Catalunya a curtmitjà termini. A partir d’aquí, es tractava de temptejar la germana Fina per veure si era
o no possible comptar amb ella per portar a terme una missió indefinida ideada per un
milionari anònim les intencions del qual ningú no coneixia.
***
Durant la seva trajectòria professional, Carlota havia tractat molts tipus de persones, i
eren molt poques les que s’escapaven al seu ull expert. No obstant això, va haver de
reconèixer que no sabia com enfrontar-se a una monja que, a més, era un geni. El seu
propi currículum acadèmic no era, ni de bon tros, tan impressionant com el de la
religiosa, encara que comptava amb un parell de llicenciatures —era economista i
psicòloga— i també amb un doctorat realitzat en una universitat d’elit dels EUA, on
s’havia especialitzat en selecció de personal directiu; per això, tot i que
intel·lectualment no podia ni tan sols comparar-se amb qui ella mateixa i el seu equip
havien qualificat com la joia de la corona de la nació catalana, pensava que, si més no,
podria atrevir-se a mantenir-hi una breu conversa per exposar-li la situació i veure
quina era la seva resposta. De totes maneres, abans d’abordar directament la monja, va
pensar que potser era millor parlar amb la seva abadessa, per tal de respectar el
protocol monàstic, guanyar-se-la des de l’inici i aplanar una mica el terreny.
Sempre que havia d’entrevistar-se amb algú important però desconegut, Carlota
recollia i classificava tota la informació disponible sobre la persona en qüestió. Aquella
pràctica no tenia res d’original, perquè era a l’abast de tothom, però tot i això ella
l’emprenia amb rigor i mètode, perquè estava convençuda que era important no només
saber què havia de dir durant l’entrevista, sinó també què havia de callar.
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Com a bona psicòloga, Carlota sabia que tractar amb algú més o menys destacat
sense saber-ne absolutament res era una mostra de mala educació, però també sabia
que evidenciar un excés de coneixement també podia delatar un comportament poc
adequat, perquè quan algú demostra que ho sap tot d’una altra persona mai no li
transmet bones sensacions ni confiança.
Fet i fet, el cas és que Carlota no sabia ben bé com entrevistar-se amb una
monja o una abadessa, aquell no era ni de lluny el perfil de candidat que solia tractar la
seva agència: les monges i els monjos no eren un col·lectiu tradicionalment interessat a
ocupar càrrecs executius.
Sor Martina Raurell, l’abadessa del monestir de Sant Benet, no es podia dir que
hagués tingut una presència destacable als mitjans de comunicació, tot i ser el cap
visible d’una orde monàstica tan reconeguda i amb tants anys d’història. De fet, a la
xarxa i a les hemeroteques hi havia moltíssima més informació relativa a la germana
Fina, perquè la seva excepcional trajectòria acadèmica i els llibres i articles que sovint
publicava generaven un bon nombre de comentaris i referències, igual que les seves
aparicions als mitjans audiovisuals, que cada cop eren més regulars. Pel contrari, el cas
de l’abadessa era l’antítesi dels historials dels monjos i les monges de Montserrat més
cèlebres, perquè el seu currículum podia resumir-se en molt poques línies: la seva vida
era aparentment tan espartana com una cel·la monacal. Amb només aquells quatre
elements, resultava veritablement complicat saber quina era la millor manera
d’abordar-la amb èxit .
Carlota va tractar d’obtenir una mica més d’informació sobre Martina Raurell
buscant entrevistes de premsa o en vídeo. A la xarxa hi havia alguna cosa disponible,
però les intervencions de l’abadessa gairebé sempre estaven relacionades amb el seu
món particular o amb el que representava. Semblava una dona cordial i agradable, que
sabia escoltar i que reia quan havia de riure i adoptava un posat seriós quan la qüestió
que tractava ho requeria; però era gairebé impossible saber quines eren les seves
preferències polítiques o què pensava realment de les monges que alternaven la vida
monacal amb altres activitats, una informació que Carlota necessitava conèixer per
saber de quina forma havia d’orientar la trobada.
Finalment, però, quan ja havia decidit enfrontar-s’hi per la via directa fos quin
fos el resultat, amb educació i respecte però sense saber ben bé quines tecles convenia
tocar, el cercador va abocar una entrevista de premsa llarguíssima. A part dels temes
preferits de la religiosa —litúrgia, vida monàstica, església, evangeli, juventut, ètica,
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etc...—, hi mostrava una certa opinió personal sobre la qüestió estrella dels dies en què
s’havia realitzat l’entrevista: la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut
de Catalunya.
Carlota va imprimir el document, que tenia un munt de pàgines, i es va asseure
a la seva butaca preferida disposada a dedicar una bona estona a llegir-s’ho tot punt per
punt i assenyalar amb un retolador vermell les frases que poguessin aportar una mica
de claredat sobre la manera de pensar de la màxima responsable del monestir de Sant
Benet de Montserrat.
—Amb temps i esforç arriben els resultats! —va exclamar Carlota quan després
de repassar totes les frases marcades en vermell, va arribar a la conclusió que sor
Martina era una persona a qui realment se li podia plantejar la qüestió que l’ocupava
sense témer una reacció adversa.
«Quan algunes figures de la transició, fins i tot persones que van participar en
la redacció de la Constitució, diuen que amb una mentalitat oberta l’Estatut hauria
cabut en la Constitució... aquesta és una raó de més perquè Catalunya digui prou»,
havia etzibat sor Martina Raurell, en el seu dia. No expressava les seves opinions amb
la mateixa autoritat que l’abat de Montserrat, però Déu n’hi do, aquella bona dona no
es quedava enrere.
La primera reacció de Carlota fou agafar el telèfon i trucar al monestir de Sant
Benet per demanar una entrevista amb l’abadessa explicant qui era i què volia. Abans
de fer-ho, però, va meditar si aquella era la millor forma de preparar una trobada que
havia de ser transcendental. Va arribar a la conclusió que la trucada telefònica era la
forma més ràpida d’aconseguir l’entrevista, però no la manera més adequada de
preparar el terreny, o sigui que va optar per una via més lenta però més segura: la carta.
Es va asseure davant de l’ordinador, va obrir un nou document, i va escollir un
tipus de lletra que va considerar adequat per adreçar-se a una religiosa. Després de fer i
refer una dotzena de vegades el text fins a deixar-lo perfecte, Carlota va tenir la sensació
que ja no hi havia res més per corregir. Estava fent les coses correctament, de forma
quasi artesanal, i sabia per experiència que quan les coses es fan de la manera adequada,
els resultats solen ser bons. Però tot i així, feia molt temps que no se sentia tan insegura
a la feina; el record dels seus inicis professionals li estava retornant unes emocions que
feia anys que no experimentava.
La carta no era extensa. Incloïa una breu presentació personal i tot seguit entrava
directament en matèria, remarcant el fet que una consultora internacional de primer
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nivell havia realitzant un encàrrec el resultat del qual estava estretament relacionat amb
el monestir de Sant Benet, per la qual cosa considerava convenient sol·licitar una
entrevista amb la seva màxima responsable. A part d’acomiadar-se agraïnt l’atenció
dispensada, restant a la seva disposició i tot plegat, Carlota va considerar que no valia la
pena estendre’s gaire més: va suposar que el primer que faria l’abadessa, en rebre la
carta, seria esbrinar si l’agència que ella representava era o no una empresa solvent.
I amb la seguretat que atorga saber que la bona reputació personal i professional
és la clau que obre totes les portes, va enviar la missiva i va esperar la resposta amb
paciència.
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II

Seguint el protocol de les visites externes, Carlota va accedir al monestir de Sant Benet
a través de la discreta porta que hi havia al costat de la principal, que es va obrir
automàticament després de prémer el timbre del porter automàtic i explicar-li a la monja
responsable de la porteria que era Carlota Estupinyà i que tenia visita concertada amb la
mare abadessa.
Durant els pocs segons que va trigar a ser atesa, Carlota va repassar mentalment
la informació essencial que havia estructurat durant els deu dies transcorreguts entre
l’enviament de la carta a l’abadessa i la trucada de la seva secretària comunicant-li que
la rebria. Processant a velocitat d’ordinador, va recordar els aspectes cabdals que no
havia de perdre de vista algú que havia anat a Sant Benet justament per proposar-li a la
seva màxima responsable emportar-se la que sens dubte era la figura més valuosa de la
comunitat.
Una monja jove, amable i equipada amb un telèfon de mans lliures semblant als
que utilitzen els controladors aeris, li va oferir una breu benvinguda i la va convidar a
acompanyar-la a través d’un passadís ampli. La monja caminava de pressa, de manera
que el vent que generava aixecava l’hàbit suaument. Durant el recorregut, va tenir
ocasió de veure un parell de monges més que, com estels fugaços, es movien en
direccions diverses amb la mateixa determinació que la seva acompanyant; era evident
que a l’interior del monestir era norma no entretenir-se. Sobtadament, la monja
recepcionista es va aturar davant d’una porta doble de vidre gravat, la va obrir i va
convidar Carlota a entrar a la sala.
—La mare abadessa vindrà de seguida —va dir, amb amabilitat. I just rebre les
gràcies, va fer mitja volta i va retornar directament cap a la porteria, pendent de no
desatendre ni un instant la centraleta telefònica ni el porter automàtic.
La sala de visites era àmplia, però no luxosa ni recarregada, en línia amb la resta
d’elements de l’interior del monestir, on la netedat i la sobrietat destacaven per damunt
de cap altre element. En comparació amb la riquesa ornamental de la basílica de
Montserrat, la part privada utilitzada tant pels monjos com per les monges en el seu dia
a dia, era molt espartana.

13
Mentre Carlota gaudia del bell paisatge montserratí que oferien els finestrals de
la sala, l’abadessa va fer acte de presència. La religiosa va aparèixer de sobte, sense
preàmbuls ni anuncis previs, movent-se a la mateixa velocitat que la resta de monges.
Es va presentar amb una encaixada de mans, amb la màxima naturalitat, com qualsevol
altra persona, i va convidar Carlota a asseure’s en una de les dues butaquetes disposades
en angle davant dels finestrals que, a més d’oferir una bella imatge de l’entorn,
il·luminaven perfectament la sala.
El que va cridar més l’atenció de la caçatalents fou que la mare abadessa, sor
Martina Raurell, vestia exactament igual que la portera que l’havia rebut o el parell de
monges fugaces amb qui s’havia creuat pel passadís; els unics trets distintius que
presentava eren un crucifix metàl·lic que lluïa damunt l’hàbit negre, i un anell de plata
que, fixant-s’hi una miqueta, s’endevinava que era representatiu de l’autoritat abacial;
tot plegat, bastant discret, però.
Carlota havia preparat la visita comptant que tindria una bona estona per fer la
seva exposició, però després de veure que les integrants d’aquella comunitat realment
anaven per feina, va pensar que la millor manera de guanyar-se les simpaties de
l’abadessa era adaptant-se al seu ritme, o sigui que va anar directament al gra i va
exposar els seus arguments de forma metòdica i progressiva.
Sor Martina va escoltar Carlota amb el seu posat habitual, amb un mig somriure
atent, però no invasiu, que transmetia una certa confiança. La dona era exactament igual
com apareixia a les entrevistes: mitjana edat, pulcra i força ben conservada, amb una
retirada a la nena estudiosa que sens dubte havia estat de joveneta.
—El que li vull comunicar és molt concret, mare abadessa: Serafina Subirats és,
amb una probabilitat que s’acosta al cent per cent, la persona més intel·ligent de
Catalunya —va dir Carlota, sense embuts.
L’abadessa amb prou feines havia variat el seu posat estàtic fins el moment de la
gran revelació de Carlota. Aleshores va fer un gest contingut de sorpresa i va prendre la
paraula:
—Benvolguda senyora Estupinyà, gràcies a Déu, a Montserrat sempre hem
comptat amb monjos i monges força preparats. Són persones cultes que dediquen bona
part de la seva existència a les seves especialitats. Però considerar la germana Fina la
persona més intel·ligent del país, penso que és una mica... —i afegí, amb un punt de
sincera curiositat—: Vostè, com a especialista, és de l’opinió que es pot determinar qui
és la persona més intel·ligent d’un país? —Era evident que sor Martina no podia dir cap
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altra cosa, perquè si hagués callat hauria semblat que la modèstia no era una de les
virtuts de la comunitat, i no era pas el cas.
En aquest punt, Carlota va aprofitar la pregunta de l’abadessa per introduir la
qüestió més delicada de la conversa. En primer lloc, va reconèixer que, en termes
absoluts, era veritablement difícil determinar qui era la persona més intel·ligent de
Catalunya, entre d’altres coses perquè el concepte d’intel·ligència és molt ampli. Tot
seguit va matisar que el cercle es reduia moltíssim quan la intel·ligència d’una persona
es posava de manifest després de realitzar un procés selectiu molt rigorós encaminat a
trobar la persona més adequada per a assumir un càrrec molt important. Carlota es va
permetre posar un exemple proper, tractant d’apropar l’abadessa al seu terreny:
—Si em permet l’exemple... Per ser abat o abadessa segurament cal alguna cosa
més, a part d’un elevat grau d’intel·ligència. M’imagino que cal sentit de la justícia, mà
esquerra, molta paciència, un cert grau d’autoritat, dots diplomàtiques, experiència
monàstica...
Sor Martina, sense deixar de somriure, va mostrar el seu acord amb la teoria de
Carlota, però amb la seva expressió, un punt impacient, va transmetre que no acababa
de veure com hi encaixava, la germana Fina, en aquella conversa.
Carlota va considerar imprudent allargar gaire més els preàmbuls i va deixar
anar la informació clau de la trobada:
—Mare abadessa —va dir, utilitzant un grau de confiança que encara no havia
rebut però que era del tot necessari—, cregui’m que jo he estat la primera sorpresa, però
una de les agències d’informació més importants del món m’ha encarregat que
determini qui és la persona més preparada del país per liderar un procés d’alliberament
nacional. —sor Martina continuava escoltant amb molta atenció, fet que Carlota va
aprofitar per deixar anar la part final del monòleg, la més complicada—: Com que sóc
una professional honesta, vull plantejar-li la qüestió amb claredat: el nom que jo he de
facilitar és el de Serafina Subirats. A menys, és clar, que vostè em digui que és
absolutament impossible que un membre d’aquesta comunitat pugui encapçalar aquesta
iniciativa. És per això que sóc aquí.
De sobte, el mig somriure de l’abadessa es va transformar en una mena de rictus,
com quan a un polític li traspassen una patata calenta que no s’esperava i es veu obligat
a oferir una resposta immediata.
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—Té tota la raó, vostè, quan afirma que per ser abadessa calen virtuts
complementàries... Ser capaç d’encaixar sorpreses també hauria de figurar en la seva
llista —va respondre l’abadessa.
Carlota va correspondre la broma amb un franc somriure, que va ajudar a
generar una mica més de confiança entre les dues dones. Tot seguit, però, sor Martina
va entrar directament en matèria, esmentant, en primer lloc, que tenia coneixement de la
solvència professional de l’agència que representava Carlota, amb el benentès, això sí,
que la qüestió que estava plantejant era delicada, ja que prendre decisions irreversibles
basant-se en propostes de persones desconegudes era un risc que en aquell cas concret
podia erosionar la credibilitat i l’honorabilitat d’una comunitat religiosa amb segles
d’història.
L’únic que va poder transmetre Carlota a sor Martina en aquest aspecte va ser tot
allò que ella mateixa ja sabia, però res més. L’encàrrec provenia d’un client que per
raons de seguretat necessitava preservar la seva identitat. L’interlocutor era l’agència
Grappe&Sons, la qual cosa donava a entendre que l’encàrrec no era una broma ni el
client un qualsevol.
—Vostè que és una bona psicòloga, quina raó pensa que hi pot haver darrere
aquesta proposta? —va preguntar l’abadessa, deixant enrere el paper diplomàtic i
assumint directament el rol polític.
Carlota va meditar molt bé la resposta, perquè la gran pregunta continuava sent
¿per què algú que tenia tots els diners del món havia de perdre el seu temps en una
qüestió que afectava un petit país europeu, en crisi quasi permanent, on no hi havia ni
petroli ni recursos naturals remarcables?
Ella no sabia el perquè d’aquella proposta, però tenia constància que el client
havia liquidat l’encàrrec per avançat i de forma molt generosa. Per tant, volia creure en
aquella història, i la seva intuïció li indicava que en el fons sor Martina volia compartir
aquell acte de fe amb ella.
—Mare abadessa... vostè sap que algunes dones tenim dins nostre un punt de
romanticisme que fa que creguem en l’existència del príncep blau fins i tot més enllà
dels 40. Jo vull creure que darrera aquesta proposta hi ha un príncep blau, algú honest
que realment vol ajudar Catalunya a aconseguir allò que es mereix. Ja ho sé que els
diners no ho poden tot en aquesta vida, no voldria semblar ingènua, però també penso
que les oportunitats, quan es presenten, cal aprofitar-les. Vostè i jo tenim en comú una
cosa: som persones de fe. Vostè té fe en Déu i jo tinc fe en les persones... bé, en algunes
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persones; per això ni vostè ni jo descartem la possibilitat que de tant en tant es produeixi
un petit miracle.
Sor Martina va separar les mans i les va col·locar sobre els seus genolls, un gest
que tothom qui la coneixia sabia que era el preludi del final de la conversa. Carlota no
s’havia entrevistat mai amb ella, però coneixia els secrets del llenguatge gestual i va
entendre que calia anar enllestint la visita. L’abadessa es va aixecar, li va donar la mà a
Carlota i li va prometre una reposta més o menys ràpida, perquè volia consultar la
qüestió amb les altres monges i també amb la germana Fina, que en definitiva era la
interessada, l’epicentre d’aquell debat.
La forma tan sobtada com la seva amfitriona havia enllestit la trobada va
estranyar una mica Carlota, per bé que de seguida va entendre quin era el ritual: quan la
visita ho mereixia, l’abadessa expressava la seva cortesia acompanyant la persona fins a
la sortida, tal com va fer amb ella.
Durant el recorregut a través del passadís, sor Martina va tenir la deferència
d’anar a molta menys velocitat de la que era habitual en les monges que Carlota havia
tingut la oportunitat de veure, per tal de disposar de temps per expressar-li que li havia
agradat força, aquella breu dissertació sobre la fe i els miracles. En arribar a la porta, la
màxima responsable de la comunitat va estendre novament la mà a la convidada i amb
un punt de brillantor als ulls i una espurna de sana ironia als llavis, va dir:
—Faré els possibles per mirar de facilitar el miracle.
***
Sor Martina no les tenia totes, sabia que s’enfrontava amb una situació prou
compromesa, però l’abordà de seguida. La determinació era una altra de les seves
qualitats. I poca estona després que Carlota hagués marxat, l’abadessa de Sant Benet ja
havia aprofitat l’entrada conjunta al refectori per citar la germana Fina per després de
dinar.
L’àpat central de la comunitat es despatxava en poca estona i en silenci, amb
l’única companyia d’una lectura sagrada que una monja desgranava en veu alta des d’un
faristol, mentre les seves companyes complien amb els tres plats de rigor que unes altres
monges, proveïdes amb un llarg davantal blanc que contrastava amb l’hàbit negre,
s’afanyaven a servir damunt les llargues taules rectangulars disposades en sentit
longitudinal a banda i banda del refectori.
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L’abadessa, envoltada de les monges principals del monestir i alguns convidats,
als quals es reservava un lloc a la taula abacial que presidia la sala, va aprofitar l’estona
per preparar mentalment la xerrada amb la germana Fina, qui fidel als seus costums, era
a l’extrem d’una de les taules llargues, on solia arribar l’última i marxar la primera per
tal de perdre el mínim temps en desplaçaments i retornar com més aviat millor a les
seves ocupacions intel·lectuals.
En acabar de dinar, sor Martina i la germana Fina es van trobar a la cel·la de
l’abadessa, tal com havien quedat, per parlar durant aquella estona que, per norma, la
comunitat dedicava al descans.
Les dues monges es coneixien força bé, perquè, tot i que els separaven uns
quants anys de diferència, portaven molt temps compartint vida monàstica: eren dues
religioses acollides al monestir de joves i que havien estat influïdes pels mateixos
referents, però que en arribar a adultes havien escollit camins diferents dintre d’un
mateix destí: Martina Raurell s’havia encaminat cap a la teologia, mentre que Serafina
Subirats s’havia estimat més mantenir-se com a monja rasa, a canvi de poder bastir una
sòlida carrera intel·lectual dedicada bàsicament a Catalunya. Salvant molt petites
diferències, sor Martina i la germana Fina eren dues monges singulars, molt
representatives de Sant Benet, que s’entenien a la perfecció sobretot perquè cadascuna
exercia el paper que tenia assignat amb la màxima responsabilitat.
La cel·la de l’abadessa no tenia res d’extraordinari, era com qualsevol altra: un
llit individual, un armari, un petit escriptori, un rentamans i una finestra que mostrava
una imatge exterior que no era precisament la més atractiva que es podia contemplar des
del monestir.
Les monges estaven molt acostumades a les seves cel·les, pràcticament
idèntiques, i de seguida trobaven la forma més còmoda de mantenir una conversa
informal amb una companya. En haver-la citat allà, però, es feia evident que sor Martina
volia imprimir a la trobada un caràcter més pròxim que no pas solemne. Per això, només
entrar, la germana Fina es va acomodar i va iniciar la conversa amb un simpàtic «Tu
diràs, mare abadessa», que era la forma col·loquial que solia utilitzar per adreçar-se a la
seva superiora quan es tractaven en privat. Sense perdre el to col·loquial, sor Martina li
va etzibar:
—Què et semblaria ser presidenta de Catalunya?
—M’ho hauria de pensar —va respondre Serafina, imaginant-se que l’abadessa
també estava de broma.

18
—Doncs ja pots començar a pensar-hi, perquè la proposta és seriosa.
La germana Fina la va mirar fixament i va observar que l’expressió que havia
adoptat no era la que solia utilitzar quan volia allargar una broma. Va trigar uns quants
segons a reaccionar. Finalment es va aixecar, se’n va anar fins a la finestra, va mirar
l’exterior de forma fugaç, i es va girar per tornar a adreçar-se a sor Martina, aquest cop
amb el posat molt més greu.
Com solia fer sempre que escoltava algú altre i volia assimilar bé el que li havien
dit, la germana Fina va protegir les mans a les butxaques de l’hàbit, va prémer els llavis
en senyal de concentració, i desplaçant-se amb parsimònia pel reduït espai que oferia la
cel·la, es va mostrar disposada a assumir una informació tan desconcertant.
—T’escolto...
Sor Martina, fent ús de la seva indubtable capacitat gestual, li va explicar a la
germana Fina tot el que li havia transmès Carlota, més les reflexions que ella mateixa
havia incorporat al discurs durant l’estona que havia durat el dinar.
—No dius res? —va preguntar, en acabar l’exposició.
Coneixia molt bé la germana Fina i sabia que no era gens fàcil alterar-la. A
qualsevol persona aquella notícia li hauria provocat un estat de torbació més que
remarcable, però Serafina era d’un altre món: analitzava les qüestions amb gran
rapidesa i precisió i responia sempre amb una racionalitat aclaparadora. Al monestir de
Sant Benet no hi havia cap altra monja capaç d’entendre la realitat social i política com
ella, per això era d’allò més freqüent que la comunitat reclamés el seu parer davant
qualsevol situació; de fet, la majoria de les decisions delicades que prenia sor Martina
sempre tenien el seu origen en una consulta prèvia a aquella monja que al monestir no
volia càrrecs ni reconeixements, sinó únicament temps per poder dedicar-se en cos i
ànima a les seves tasques intel·lectuals.
Com qualsevol altra monja de la comunitat benedictina de Sant Benet, la
germana Fina complia amb les obligacions de la vida monàstica: respectava els horaris,
resava quan tocava resar i assistia a tots els oficis; era una perfecta complidora de l’ora
et labora, per bé que tant l’actual abadessa com l’anterior sempre l’havien dispensat del
labora considerant que la seva producció intel·lectual superava amb escreix les tasques
exigides a una monja normal i corrent. Deixant a banda la seva etapa de novícia, mai no
li havia tocat rentar els plats, servir el dinar, prestar servei a la bugaderia, tenir cura
d’una companya malalta, atendre la porteria o treure la pols als llibres de la biblioteca,
perquè la seva presència al monestir garantia que Sant Benet mai no prendria una
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decisió forassenyada. Era tal el seu prestigi intel·lectual, que les males llengües
afirmaven que fins i tot el pare abat de Montserrat no prenia cap decisió important sense
consultar abans Serafina Subirats.
—M’has dit que la Carlota Estupinyà és la millor caçatalents de Catalunya...
—va dir, finalment.
—Sí, vaig demanar referències abans de rebre-la. En el seu camp es la número u.
—Aleshores, ¿què vols que digui? No li portaré pas la contrària.
—És a dir... ¿hi estàs d’acord? —L’abadessa es volia assegurar que la germana
Fina havia entès perfectament la proposta.
—Saps prou bé que sóc disciplinada. I saps, també, quin és el meu sentiment
envers Catalunya. Ets la meva abadessa, faré el que tu decideixis.
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III

Tenia la sensació que la trobada amb l’abadessa havia anat prou bé. No volia llançar les
campanes al vol abans d’hora, perquè a la comunitat hi havia unes quantes monges i era
previsible pensar que a l’hora de plantejar una situació com la que ella havia traslladat,
farien acte de presència opinions diverses a favor i en contra. De totes maneres, Carlota
estava segura d’haver fet les coses correctament, i en conseqüència, si al final la cosa no
arribava a bon port no seria pas per culpa seva, tot i que reconeixia que no contemplava
cap altra possibilitat que no fos la continuïtat d’aquell miracle que, sense saber per què,
havia començat a gestar-se i l’havia triat a ella com a peça fonamental d’un engranatge
que estava predestinat a girar i engrandir-se.
No era una persona creient, i no pas perquè no volgués, sinó perquè les seves
pròpies reflexions l’havien portat a pensar que era molt poc probable que existís res,
més enllà de la mort. Malgrat tot, havia estat educada en la doctrina cristiana i no
renegava de la litúrgia eclesiàstica que tan arrelada estava a la societat de la qual
formava part. Quan havia d’anar a un bateig, una comunió, un casament o un
enterrament, hi acudia i seguia el cerimonial amb la mateixa naturalitat que en sortir del
monestir de Sant Benet havia agafat el cotxe per recórrer els escassos tres quilòmetres
que el separen de la basílica de Montserrat, on va visitar la Moreneta per demanar-li la
seva mediació en la qüestió que l’ocupava. Sense descuidar una sola etapa del ritual, en
deixar enrere la imatge de la Marededéu i travessar el passadís exterior on milers
d’espelmes de colors atorguen llum i escalfor als visitants, creant una atmosfera única,
va comprar una espelma de les grans, la va encendre i la va col·locar en un lloc destacat
perquè complís el sagrat deure de vetllar per un desig que amb tota probabilitat haurien
compartit uns quants milions de catalans, si hagués tingut ocasió de fer-se públic.
***
El primer tràmit que va haver de liquidar sor Martina fou tractar la qüestió amb les
monges que, d’acord amb la regla de Sant Benet, conformaven la seva plana major: la
priora, les deganes, la majordoma, la infermera, l’alberguera, la portera i la mestra de
novicies. Aquell petit consell assistia l’abadessa en totes les decisions que requerien un
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mínim consens, i molt especialment les que amb posterioritat havien de tractar-se a la
sala capitular davant tota la comunitat.
El cercle de confiança de l’abadessa no va expressar cap mena de discrepància,
tot i la sorpresa d’una proposta tan poc usual en un monestir benedictí; si la germana
Fina i la pròpia sor Martina estaven predisposades a encarar l’aventura, això era tota una
garantia. En qualsevol cas, el compromís que va obtenir l’abadessa del seu cercle més
proper fou el suport incondicional davant el sector més conservador de la comunitat, un
grupet de religioses, reduït però compacte, que tradicionalment s’oposava a qualsevol
proposta que anés més enllà del tipus de vida que hauria fet una religiosa de l’edat
mitjana.
Aquell grupet de religioses conservadores —a qui la germana Fina anomenava
Les set en contra— no veia amb bons ulls que Sant Benet tingués tanta projecció social,
i molt menys que sor Martina, i encara més sovint la germana Fina, sortissin als mitjans
expressant opinions no relacionades directament amb la vida monàstica.
***
Tal com havien previst l’abadessa i les seves conselleres, només plantejar la qüestió
davant el plenari reunit a la sala capitular, de seguida es van alçar les veus contràries a
ni tan sols contemplar una possibilitat que, segons el parer de la cap visible de les
opositores, sor Remei Quadrenys, «atemptava directament contra la voluntat de Déu,
que havia cridat la germana Fina a ser monja benedictina de Sant Benet i no pas a
dedicar-se a la política».
No era tasca senzilla acontentar tothom, però l’abadessa va deixar que les
detractores s’esplaiessin una bona estona. Un dels antics abats de Montserrat, anys
enrere li havia regalat la següent reflexió: reconeixia haver fracassat estrepitosament
quan al principi de ser abat havia tractat d’unificar la comunitat de monjos demanant als
sectors conservador i progressista que ho fossin una mica menys, per tal d’assolir una
majoria central moderada. L’home no se n’havia sortit de cap de les maneres, perquè
cap de les dues bandes estava disposada a sacrificar el seu ideari, i per tant la solució
final que va adoptar fou escollir el bo i millor de cada sector i aplicar-lo amb seny però
al mateix temps amb rigor, d’aquesta manera ningú no estava del tot content però
tampoc del tot descontent. Lògicament aquella solució no va satisfer els més
reaccionaris ni els més progressistes, que no toleraven de bon grat la incorporació de
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nous costums o el manteniment d’altres una mica tronats. Però davant d’aquells casos
irreductibles, l’abat havia argumentat que l’única solució era tenir unes espatlles ben
amples i deixar-los protestar fins que es quedessin completament afònics.
Per això sor Martina ja havia previst una votació final, que era la forma
salomònica d’acabar amb totes les discussions que impossibilitaven una solució del tot
equitativa. Quan el debat va finalitzar, després que les partidaries i les contràries a la
proposta exposessin públicament els seus arguments, l’abadessa anuncià que donava la
paraula a la germana Fina, que en definitiva era la membre de la comunitat més
directament afectada per aquella qüestió que, sens dubte, havia trasbalsat la rutina
monàstica.
—Mare abadessa, agraeixo la confiança que m’atorgueu. Confio en la
Marededéu. Hi confio del tot. Perquè sé que no permetrà que digui ni faci res que pugui
perjudicar aquesta comunitat.
La germana Fina va iniciar el seu discurs passejant-se pels generosos espais de la
sala capitular. Ho va fer sense amagar les mans a les butxaques de l’hàbit, que era la
seva forma habitual d’expressar-se amb comoditat, sinó que les va utilitzar per remarcar
els punts essencials del seu parlament.
—Estimo aquest monestir. Valoro tot el que l’identifica: la fe en Déu, la devoció
a la Marededéu, la Regla de Sant Benet, el treball, l’oració, la disciplina, l’obediència...
Sóc aquí des de ben joveneta atreta pel que representa la vida entre aquestes parets amb
molts segles d’història. Totes em coneixeu... —De memòria, sense dubtar un sol instant
ni recórrer a cap nota, la germana Fina es va adreçar a la comunitat amb l’autoritat
moral que atorga haver-ne estat membre des de la primera joventut, sense oblidar un sol
nom. Va anomenar totes les germanes: les vives, les difuntes, les més joves, les més
ancianes, les més properes, les no tan properes... Va tenir paraules amables per a totes,
fins i tot per a Les set en contra.
—...Totes formeu part de la meva vida. Especialment vosaltres —va dir
adreçant-se directament al grup opositor—: sor Remei, sor Ramona, sor Montserrat, sor
Jordina, sor Tomasa, sor Eloïsa, sor Anna. Sé que no aprovareu el meu discurs, sé que
hi votareu en contra, sé que rebutjareu qualsevol proposta que servidora pugui defensar.
I us ho agraeixo profundament, perquè gràcies a vosaltres sóc humil, ja que sé que en
aquesta vida no es pot convèncer tothom. Moltíssimes gràcies, germanes...
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La cara de desconcert i de creixent irritació de la germana Remei i les seves
incondicionals contrastava amb el discret somriure de la majoria de religioses reunides
en aquella sessió solemne, inclosa la mateixa abadessa.
—Som a Montserrat. Ens envolten més de mil anys d’història. Més de mil anys
de compromís amb Déu Nostre Senyor. Més de mil anys de servei a l’Esglesia. Més de
mil anys de fe cristina. Mil anys! Mil anys és molt de temps. Són deu segles. Mil anys
en què el compromís amb la cultura, la llengua i la identitat catalana no ha estat aliè a la
nostra comunitat. Montserrat ha vist morir monjos i monges per causes no estrictament
religioses. La nostra missió no és fer política, ja ho sabem, però abans que cap altra
cosa, som persones. Persones amb hàbit, sí, però éssers humans al capdavall. I com a
persones que som tenim sentit de la justícia i de la caritat.
»Per això, quan ha estat necessari, Montserrat ha acollit dissidents polítics que
corrien perill, encara que no fossin creients. Quan els temps han estat dificils,
Montserrat ha assumit riscos, i ha defensat els febles de les injustícies dels poderosos.
Déu mai no ens ha censurat per haver actuat d’aquesta manera; si haguéssim obrat
malament, Ell ens ho hauria fet saber. D’una manera o d’una altra, ens hauria comunicat
el seu enuig, totes sabem prou bé que quan Déu vol expressar el seu disgust troba el
camí per fer-ho. Si Ell ha callat, vol dir que Montserrat no ha obrat mai malament quan
en temps difícils s’ha compromès amb el país i els seus defensors.
La germana Fina va fer una pausa dramàtica. A la sala no se sentia ni respirar.
Totes les monges, sense excepció, tenien la vista clavada en ella. I aprofitant aquell
moment màgic, va encarar la part final del discurs.
—Si és voluntat de Déu que avui siguem aquí debatent entre la prudència o
l’audàcia, ¿qui som, nosaltres, pobres servidores de Déu Nostre Senyor, per contrariar la
seva voluntat?
Per acabar, la germana Fina va repetir diverses vegades la darrera frase, mirant
directament als ulls de totes les seves companyes, arrenglerades una al costat de l’altra
als escons laterals de la sala capitular: «Qui som, nosaltres, pobres servidores de Déu
Nostre Senyor, per contrariar la seva voluntat?». Dit això, es va adreçar al seu escó i,
agraïnt amb un gest el torn de paraula cedit per l’abadessa, va seure al seu lloc en
silenci; aquest cop sí, protegint les seves mans a les butxaques de l’hàbit.
Un profund silenci poblà la sala durant el breu període de reflexió, després del
qual sor Martina va prendre novament la paraula i va anunciar l’inici de la votació. La
qüestió era molt simple, s’havia de dir sí o no a la proposta de permetre a la germana
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Fina emprendre la missió externa a la qual havia estat cridada per servir Catalunya,
mantenint, però, la seva condició de monja benedictina i per tant mantenint també certs
vots irrenunciables, compromís que la protagonista d’aquell debat estava disposada a
assumir, personalment i de forma solemne, davant la comunitat allà present.
Durant uns minuts, el brogit del repartiment de paperetes en blanc i els llapis,
unit al murmuri contingut entre partidàries de les dues opcions, van omplir la sala
capitular. Al cap d’uns moments, quan va observar que més o menys tothom havia emès
el seu vot, l’abadessa va fer un gest amb el cap a dues monges, que van recórrer la sala
proveïdes amb uns cistells on s’havien d’anar dipositant les paperetes. Una a una, totes
les germanes van anar complint amb el seu deure, algunes amb més alegria que unes
altres. I finalment, els cistells plens es van entregar directament a l’abadessa, que va
cloure el procés emetent el seu propi vot.
Tot seguit, un altre parell de monges van anar comprovant les paperetes i
disposant-les sobre una tauleta en tres columnes corresponents al sí, al no i al vot en
blanc. De seguida es va veure que una de les tres piles creixia de forma molt
avantatjosa.
Un cop fet el recompte, l’anunci de sor Martina no va fer més que confirmar una
voluntat majoritària, que es respirava des de feia estona a la sala capitular del monestir:
de quaranta sis vots possibles, es van comptabilitzar set vots negatius i dos vots blancs.
El sí es va imposar d’una manera rotunda.
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IV

—Qualsevol cosa que necessitis, sóc aquí al costat. —Carlota va sortir del petit
apartament després d’haver-li mostrat a Serafina el que havia de ser el seu espai
domèstic.
—Gràcies. Només seran cinc minuts —va contestar Serafina, mig ajustant la
porta amb delicadesa. I amb un somriure còmplice, va afegir—: M’arreglaré una
miqueta. Hem d’impressionar el Gran Duc.
—El Gran Duc?
—M’has dit que sempre apareix de nit, com els mussols... —va concloure
Serafina—: Doncs li direm Gran Duc!
«Si fa broma, és que li ha agradat», va pensar Carlota amb alleujament. La
situació era una mica compromesa; aquell mateix dia la monja s’havia traslladat a
Barcelona des del monestir de Sant Benet, i era el primer cop en molts anys que
s’enfrontava al món desproveïda de l’hàbit benedictí. Carlota, mirant de posar-se en el
seu lloc, suposava que el moment devia ser com a mínim delicat, però com que encara
no li havia agafat prou confiança, no sabia ben bé quin paper havia d’adoptar ni com
l’havia de tractar.
Les darreres setmanes havien estat especialment intenses per a Carlota. Aquell
encàrrec era una mena de carrera d’obstacles progressiva, perquè cada cop que superava
una tanca, s’havia d’enfrontar a una de nova, encara més alta i profunda que l’anterior.
Localitzar i fitxar per a la causa la persona més intel·ligent de Catalunya havia estat una
empresa realment dura, però crear la seu d’una nova formació política procurant no
cometre cap error, i a més enfrontar-se a l’aprovació de persones a les quals amb prou
feines coneixia, era encara més compromès.
Tot i que ella era una persona feta d’una sola peça, aquell desafiament personal i
professional li estava consumint més energies del que era habitual. Es veia obligada a
treballar pràcticament sola, amb diners facilitats per algú que en realitat ni tan sols sabia
si existia de debò. Amb el pas dels dies, el benefactor sense nom ni rostre ni identitat, li
havia permès adreçar-s’hi sense la mediació de Grappe&Sons, la qual cosa ja era un
gran què, un signe evident de confiança creixent, però tot plegat continuava sent d’allò
més surrealista.
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Aquell ens misteriós es comunicava amb ella mitjançant el correu electrònic
convencional, o bé a través del xat d’una xarxa social qualsevol; però ell sempre portava
la iniciativa: decidia el mitjà, l’hora, la durada de la conversa, les qüestions que
tractarien i també el punt i final. Tot i que semblava algú amable, raonable i pragmàtic
―des del primer moment havia justificat la seva actitud preventiva per una qüestió de
seguretat―, des del punt de vista psicològic, era realment esgotador treballar per a un
complet desconegut. Per bé que a partir d’aquell mateix dia seria una mica menys
desconegut: li havia promès que per primer cop establirien contacte via
videoconferència; el benefactor ocult volia saludar personalment Serafina el dia de la
seva presa de possessió a la seu del partit.
—Què et sembla? —Serafina va irrompre a la sala gran de l’oficina, va fer una
volta sobre ella mateixa, exhibint-se com una joveneta que s’ha vestit de llarg per
primer cop, i va esperar la resposta de la seva companya, que agraïa com aigua en temps
de sequera les bromes i mostres d’espontaneïtat que la monja deixava anar, cada cop
amb més freqüència.
—Caram, molt bé... —Carlota ho va dir de debò: realment semblava una altra,
vestida de carrer, sense aquell hàbit negre que gairebé sempre l’havia acompanyat.
Serafina va somriure, però de seguida va fixar la seva atenció en els detalls més
evidents d’aquell espai que acabava de descobrir, decorat amb gust exquisit però sense
excessos.
—T’explico com ha anat, tot això... —Carlota va intuir que Serafina tenia
curiositat respecte d’aquell ampli entresol que a partir d’aquell dia seria el quarter
general de la nova formació política—: Penso que servirà, com a seu. Com pots veure,
la sala principal és àmplia i té força llum; la taula de reunions pot acollir deu o dotze
persones, hi ha tres despatxos individuals, l’espai de recepció és obert... No sé, he
procurat fer una cosa agradable, funcional, evitant caure en l’ostentació.
Serafina es va passejar pels diferents espais. Ho va fer sense presses, observant
cada detall, tocant els materials, provant els seients, apagant i encenent els llums,
corrent i descorrent les cortines, mirant breument a través de les finestres.
—És com un hotel, no hi falta cap detall. Has fet un treball excel·lent, Carlota, et
felicito.
—Si vols canviar alguna cosa, algun color que no et faci el pes, complements
que no t’encaixin...
—No, no, és perfecte. El lloc ideal per treballar.
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Carlota va mirar el rellotge de paret. Eren quasi les set de la tarda i encara
quedava una hora per connectar-se amb el Gran Duc. Era un bon moment per xerrar més
relaxadament amb Serafina i mirar d’estrényer els vincles de confiança, però no sabia
amb certesa quin tipus de conversa podia distreure-la, o sigui que es va llançar a
l’aventura.
—Hauries de conèixer el propietari, un personatge ben curiós...
Tot seguit, recollint el guant llançat per Carlota, Serafina va anar directa a la
cafetera automàtica com si ho hagués fet tota la vida i va preparar dos cafès. Les dues
dones van estrenar la saleta de reunions mirant de trencar definitivament el glaç amb la
història del primer contacte entre Carlota i Santi Marrasquí, el propietari d’aquell
entresol immens.
***
No havia estat mai experta en decoració ni en immobles, Carlota, però els seus
successius èxits l’havien convertit en la persona de confiança del Gran Duc, que
segurament pensava que si una persona funcionava prou bé, no calia buscar-ne cap altra.
O sigui que es va trobar localitzant i negociant el lloguer de la seu del nou partit i
barallant-se amb els decoradors durant setmanes per tenir l’obra a punt el dia acordat
per situar Serafina al capdavant del projecte i començar a treballar.
Els requisits havien estat dos: llogar en lloc de comprar ―ja que es tractava
d’una seu, a priori, provisional―, i que l’immoble estigués situat a la zona turística, en
un carrer o una plaça amb molt trànsit de gent diversa, perquè d’aquesta manera seria
més fàcil anar component la nova formació sense cridar gaire l’atenció de veïns i
comerciants. Era primordial evitar errors en el moment de formar la cel·lula mare del
projecte, perquè si el tronc principal no creixia recte de bon principi, difícilment hi
hauria ocasió de veure créixer les branques i encara menys d’assaborir els fruits que
tothom espera obtenir quan planta un arbre. Aquella havia estat la teoria esbossada pel
Gran Duc durant les primeres converses mantingudes, via xat i correu electrònic.
Tenia clar que ella no era pas una experta en la qüestió, però coneixia prou la
ciutat i també els mecanismes de cerca d’immobles en línia per no haver d’involucrar
ningú aliè al seu gabinet per trobar el lloc que el Gran Duc havia apuntat. Al carrer
d’Escudellers, al costat mateix del restaurant Los Caracoles, va localitzar un habitatge
antic que encaixava perfectament amb les seves necessitats. Era un pis gran, diàfan, un
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entresol completament rehabilitat i insonoritzat, que estava dividit en dos: un petit
apartament d’una habitació, cuina, lavabo i saleta-menjador, i un espai adjacent molt
més ampli que gairebé no tenia divisions, només un parell de lavabos; la resta eren
espais diàfans, la funció original dels quals era difícil de definir, però que eren d’allò
més funcionals per a les necessitats futures del projecte .
Als dos minuts d’haver-hi entrat, Carlota va saber que aquell era el lloc que
estava buscant. Només faltava veure quines eren les pretensions del propietari, a qui
acabava de conèixer personalment.
L’arrendador era en Santi Marrasquí, un actor teatral solter, de mitjana edat, a
qui Carlota havia vist dalt dels escenaris en nombroses ocasions. L’havia reconegut en
el moment just de sentir-li la veu per telèfon, i se’l va posar immediatament a la butxaca
en recordar-li de memòria algunes de les seves obres al Lliure, el Romea i el Poliorama,
entre altres teatres de Barcelona. Marrasquí, que era un tipus dotat d’un sentit de
l’humor i la ironia extremadament fi, de seguida va correspondre-la desplegant un ampli
ventall de gràcies i ocurrències que la van fer riure d’allò més.
Això sí, també es va adonar de seguida que amb aquell actor tan graciós i
simpàtic una podia fer tota la comèdia del món, però sense perdre de vista que la qüestió
dels calés la tenia molt clara. Marrasquí havia adquirit aquell immoble per un preu molt
concret, s’havia gastat una xifra considerable en la rehabilitació tant del mateix
immoble com de l’escala comunitària, i com que ja tenia una edat en què a un no li
agrada haver de conviure amb maldecaps o entrebancs, no volia renunciar a la renda que
considerava justa per a ell.
Un cop signat el tracte, Marrasquí estava disposat a demostrar que ell no era un
garrepa, sinó algú que simplement tenia cura dels seus propis interessos.
—Si et sembla, primer signem el tracte i després et convido a un sopar amb
ostres i cava, si convé; una cosa no treu l’altra —va dir mentre Carlota acabava
d’examinar el pis.
Tot i que era una dona que solia desempallegar-se de seguida dels oportunistes
que la convidaven a sopar sense més ni més, en el cas d’en Marrasquí va fer una
excepció i va acceptar que la convidés.
—Fem una cosa, Santi, parlem del tracte mentre sopem; si arribem a un acord,
convides tu, i si no, doncs convido jo —va proposar.
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Marrasquí va acceptar pensant que no hi tenia res a perdre, i en poc més de dos
minuts aquella conversa es va traslladar a una taula d’un dels restaurants més
emblemàtics de Ciutat Vella: Los Caracoles.
Durant el sopar Marrasquí va explicar que quan havia adquirit aquella propietat
no s’hi podia ni entrar. Havia estat un antic meublé del carrer d’Escudellers, molt
conegut en altres temps, però en un estat de decadència extrema que li impedia
continuar funcionant ni un dia més, ni tan sols en les pitjors condicions imaginables en
el món de la prostitució més arrossegada.
En aquell antre de mala mort no hi volien entrar ni les meuques més
desesperades, que preferien perdre el client o despatxar-lo de mala manera en una
cantonada o un portal fosc, abans que arriscar-se a patir un atac de puces jaient en un
dels matalassos infectes d’aquell meublé infernal, popularment conegut com El seis en
uno, perquè pel preu d’un servei el client s’emportava mitja dotzena de malalties.
Al final la mestressa del local va decidir posar-lo a la venda a un preu
veritablement atractiu, i Marrasquí se’l va quedar, conscient que l’endemà mateix de
signar l’escriptura de compra-venda, d’aquell antic bordell no en quedaria ni el record.
Va enderrocar totes les parets i va arrencar revestiments, rajoles, portes, finestres,
sanitaris i canonades. Va deixar l’immoble més llis que una pista d’aterratge, i un cop
desinfectat el va rehabilitar de dalt a baix fins a dotar-lo de l’aspecte impecable que
oferia en aquell moment.
Uns quants anys més tard, havia decidit arrendar l’immoble, perquè després de
viure al petit apartament i llogar la part diàfana com a alberg per a turistes, n’havia
quedat una mica tip i havia marxat a un altre carrer del mateix barri, no gaire lluny però
bastant més tranquil que Escudellers.
—Aquestes coses de bon principi fan gràcia —va apuntar Marrasquí—, però al
final cansen. Emprenya una mica creuar-se tothora amb un munt de gent que no
coneixes de res.
Tot i que tenia molt clar que aquell era el pis que buscava i que el llogaria
independentment del preu, Carlota va continuar oferint-li conversa per assegurar-se que
era una persona de confiança i de tendència sobiranista. D’altra manera, hauria suposat
un risc gestar el projecte en aquell pis; era evident que per fer les coses correctament
calia declarar l’activitat que es realitzaria a l’immoble.
—Un partit polític? —va preguntar Marrasquí, una mica sorprès.
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No podia entendre que amb el desgavell de partits, entitats, associacions i
plataformes que hi havia a Catalunya, encara hi hagués gent disposada a embolicar-se
en qüestions aparentment tan inútils com fundar una nova formació política.
Però la sorpresa inicial va quedar en no res quan el propietari va saber qui
liderava la iniciativa, i va esclatar a riure com un boig, ironitzant amb els capricis del
destí, que amb el temps havia acabat convertint el bordell més tenebrós de la ciutat en la
llar d’una monja.
Entre una cosa i una altra, havent sopat, Carlota s’havia adonat que aquell actor
ocurrent i irònic era un altre català desenganyat amb la política que es feia al Principat.
Allò que Santi Marrasquí esperava, en veritat, era el mateix que esperava una part molt
important del país: una formació política sobiranista, potent i homogènia, disposada a
enfrontar-se a Espanya amb l’ús de la força que proporciona la raó.
L’únic punt que Marrasquí no acabava de veure del tot clar era el finançament
d’aquell nou grup polític, però quan Carlota li va lliurar un xec amb els quatre primers
mesos com a garantia, dient-li alhora que darrere d’aquell projecte hi havia gent amb
molta capacitat econòmica, a ell li van brillar els ulls d’una forma molt especial, i no
només perquè amb aquelles paraules s’assegurava l’ingrés puntual del lloguer, sinó
perquè allò li confirmava la solidesa del nou partit.
***
—M’he estimat més explicar-te jo mateixa els antecedents d’aquest entresol, no fos cas
que més endavant algú altre tragués el tema i... —va dir Carlota, adonant-se que havia
arribat l’hora de connectar-se amb el Gran Duc.
—No hi pateixis, mentre s’entretinguin en això, nosaltres anirem fent via. Estic
segura que fins i tot ens anirà bé. —Serafina era de les que sempre veuen el got mig ple.
Carlota va activar el programa de videoconferència a la seva tablet i la va
col·locar en una taula, a l’extrem de la sala, per tal que la càmera integrada pogués
abastar una imatge general de la seu. Les dues dones van esperar l’aparició del Gran
Duc assegudes de cara a la pantalla .
—A veure què ens explica aquest bon home... —va dir Serafina, mirant
d’apaivagar els nervis del moment arreglant-se els cabells amb les mans i procurant
evitar la mínima arruga en la seva nova indumentària, tan diferent de l’hàbit benedictí.
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—De fet, no sabem si és home o dona. Mai no li he escoltat la veu, sempre que
ens hem comunicat ha estat per escrit —va puntualitzar Carlota.
—No li ho has preguntat?
—Estàs de broma? Mai no dóna peu a parlar de res que no sigui el punt concret
que vol tractar. Pren totes les precaucions possibles.
—...Que sempre seran poques —va concloure Serafina.
La tablet va emetre un senyal breu i sord. Les dues dones van callar de cop i van
mirar fixament la pantalla, on en pocs segons va aparèixer una silueta difusa, no gaire
més definida que l’ecografia d’un fetus de tres o quatre mesos.
La figura va saludar amb un so metal·lic i distorsionat que no deixava endevinar
si es tractava d’una veu masculina o femenina, tot i que allò era quelcom més que les
quatre ratlles de text amb què fins aleshores s’havia comunicat amb Carlota.
—Bona tarda. Et dono la benvinguda, Serafina. Espero que et trobis a gust en
aquest lloc. —Va fer una pausa molt breu, i va continuar—: Veig que tot s’ha fet
d’acord amb el que vam parlar amb la Carlota. Com ja és habitual, ha fet una feina
excel·lent. Demà rebreu 200.000 euros, són per entregar a la teva abadessa, Serafina:
una petita mostra d’agraïment. Bé, doncs, de moment, res més, ja ens hem vist.
Tornarem a parlar en un parell de dies. Adéu siau.
En el moment just en què les dues dones van tractar d’obrir la boca per dir
alguna cosa, el senyal va desaparèixer de la pantalla.
—El Gran Duc va per feina... —va dir Serafina, acusant un cert desconcert que
va controlar immediatament.
—Ja t’ho he dit. No dóna cap mena d’opció. Diu el que ha de dir i desapareix. I
avui encara, podríem dir que s’ha mostrat força esplèndid. Normalment és bastant més
breu.
—Si compleix amb la qüestió dels diners, no hem de patir. Nosaltres comencem
a treballar i ja li ho anirem explicant. —Serafina es va aixecar, va agafar un paper blanc
d’una taula, i va començar a apuntar algunes notes. El seu esperit eminentment pràctic i
proactiu estava prenent posicions en el seu nou hàbitat.
—No t’agradaria saber per què ho fa, tot això, el Gran Duc? —Carlota, en el
fons, no podia desprendre’s del tot del seu tarannà un xic romàntic.
—Tu i jo, Carlota, farem un gran equip. Serem imparables. No importa la raó
que el mou, l’important és que ho fa. I si ho fa, és que té un motiu de pes. Quan arribi el
moment, ja el sabrem. No som detectius, la nostra missió és una altra.
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I seguidament va enfilar cap a un dels despatxos individuals. Es va asseure a la
taula i va continuar escrivint unes quantes notes més al full. Carlota la va observar amb
atenció, dreta davant la taula, durant els escassos segons que la monja va trigar a omplir
pràcticament el full sencer. Escrivia a una velocitat increïble, més de pressa que els
metges, però amb una caligrafia que ratllava la perfecció.
—Te’n podràs ocupar? —va dir, lliurant-li el paper amb les notes a Carlota, que
les va llegir de seguida.
—Ja hi pots comptar. —Va plegar la nota, la va guardar a la seva bossa de mà, i
va marxar, permetent que Serafina prengués possessió del seu nou espai vital amb total
llibertat.
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V

En Felip Guitart i Rodríguez de Quesada era una mala persona, un ressentit social amb
cultura, prestigi acadèmic i nom il·lustre, però un mala peça, en definitiva. Sexualment
reprimit i dotat d’un físic poc agraciat, havia tirat per la branca intel·lectual perquè sabia
que per una altra banda no tenia res a fer. La seva facilitat a l’hora d’aprendre llengües
estrangeres i el fet de gaudir d’una herència familiar considerable, li havien permès
viatjar i formar-se sense haver de patir gens a l’hora de pagar les factures.
Malgrat tot, Guitart sempre havia adoptat el paper d’home progressista, militant
fins i tot en partits esquerranosos durant l’època posterior a la Transició, tot i que va
abandonar la militància a partir del moment en què la majoria d’aquells grups va decidir
adoptar una posició tèbia o neutra respecte al nacionalisme català, postura que ell
rebutjava de manera clara i frontal.
«França és gran, potent i respectada —solia argumentar—, perquè els francesos
tenen clar que la seva capital és París i la seva llengua, el francès. Als habitants del
Roselló o el Vallespir mai no se’ls acudiria dir que són més catalans que francesos; són
intel·ligents i pràctics, saben que pertànyer a una gran nació compensa amb escreix
renunciar a reivindicacions de poca volada, com ara la ximpleria aquesta del fet
diferencial català.»
El seu físic escanyolit, la seva veu trencada i unes maneres pròpies de persona de
gran cultura que ha recorregut el món sencer diverses vegades, convertien Felip Guitart
en deutor d’una gran consideració social, tot i que a la pràctica el seu anticatalanisme
era tan radical i visceral com el dels ultres més violents i obtusos. En el seu cas, però,
com que era un home llest i cultivat, embolcallava el seu discurs amb una pàtina de
savoir faire que neutralitzava el verí letal que incloïa els seu missatge ideològic. No era
casual, doncs, que l’unionisme radical i no tan radical hagués escollit espontàniament
Guitart com el seu ideòleg de referència, no en va era el màxim especialista en bastir
teories impossibles al voltant de demandes com ara el dret a decidir o la pròpia
existència del poble català com a subjecte polític.
***
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Aquell vespre, com tants altres vespres, Felip Guitart era al seu domicili del barri del
Putxet, gaudint d’una de les seves activitats preferides, que era llegir la premsa del dia
davant la llar de foc, acompanyat de la mitja dotzena de gats que convivien amb ell.
Els Guitart sempre havien viscut en aquell barri, i la seva torre representava un
anacronisme absolut. La ideologia del seu únic ocupant encaixava a la perfecció amb
l’aspecte tètric d’un habitatge que destacava sobretot pel singular escut de pedra imprès
a la façana, una mena d’al·legoria amb un àguila imperial esclafant un drac atravessat
per mitja dotzena de fletxes, una imatge que ningú no sabia ben bé què volia
representar. Coneixent la trajectòria històrica dels Guitart, però, era fàcil endevinar que
allò no era precisament una declaració de bones intencions.
Normalment, Felip Guitart llegia la premsa sense alterar-se, passava els fulls
lentament, amb un aire de total condescendència, com si res no fos capaç de
sorprendre’l. Coneixia a fons tots els mitjans, periodistes i opinadors del país, i per tant
sabia a quin amo servia cada cavaller i també quins interessos representava cadascún
dels mandarins que participaven en aquell joc d’equilibris aparentment fràgil i divers,
però que en realitat estava orquestrat de manera que fins i tot el soroll més estrident
acabés servint sempre la mateixa melodia; una melodia que comptava amb una partitura
perfectament pautada, escrita en exclusiva pels ideòlegs de capçalera del veritable poder
espanyol, entre els quals ell mateix, Guitart, ocupava un escó de primera categoria.
Contra tot pronòstic, però, aquella nit Guitart es va aixecar de cop, i la comitiva
de gats que dormia o mandrejava plàcidament al seu voltant, va saltar accidentalment
del sofà en totes les direccions, com si en aquell saló de cop i volta hagués començat a
ploure a bóts i barrals.
—La mare que els va arribar a parir! —va exclamar, mantenint la vista clavada
en una notícia que ocupava encara no un quart de pàgina.
Aquella lectura inesperada havia irritat profundament Guitart, perquè un any
abans, el mateix dia que la nova formació política —batejada amb el nom de SENY—
fou presentada públicament, l’havien avisat que allò podia succeir i ell, cometent un
error de càlcul veritablement greu, havia acabat menystenint tant el missatge com el
missatger.
Mentre caminava amb agitació per la sala, en totes direccions i repassant la
lletra menuda de la notícia fatídica, l’escena que havia generat aquell error
imperdonable va fer acte de presència a la seva memòria. Va recordar perfectament
com, passades les onze de la nit de tal dia com aquell de fa un any, havia rebut una
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trucada

telefònica

urgent

d’en

Peláez

aquell

indocumentat

del

Maresme,

autodenominat «el rei dels electrodomèstics», un individu nascut a Catalunya però fill
de pares immigrants, que havia fet fortuna explotant els quatre coneixements bàsics
sobre comerç adquirits quan era un simple aprenent de ferreteria, i també amb
l’empenta insolent que solen tenir aquells que saben que sense estudis ni influències ni
capital, l’única forma de prosperar socialment que els queda és fer ús de l’audàcia i el
sentit de l’oportunitat.
Aquell mig amic de circumstàncies, amb qui Guitart únicament compartia un
profund sentiment anticatalanista i alguns coneguts i saludats comuns, li havia dit que
aquell mateix dia el seu nebot, en Pere Fité, havia obtingut una informació privilegiada
que podia ser molt útil a la causa.
***
En Pere Fité era un desgraciat. Un curt de gambals sense ofici ni benefici que havia
repetit tres cops primer de Periodisme sense aprovar ni una sola assignatura. El noi no
servia per a res, era un complet inútil, però el seu oncle, el rei dels electrodomèstics,
cada any invertia més de dos-cents mil euros en publicitat als mitjans comarcals. I això,
òbviament, generava contraprestacions.
Un dels mitjans més directament beneficiats per l’oncle d’en Fité era una
emissora de ràdio privada de Mataró que es mantenia dempeus gràcies al fet que es
passava el dia emetent falques publicitàries de la cadena d’electrodomèstics de l’oncle
ric qui, lògicament, havia aconseguit col·locar el nebot inútil a l’emissora gràcies a la
seva influència.
El director de l’emissora sabia que d’en Pere Fité no en trauria mai cap mena de
profit, ja que era incapaç de redactar una notícia de forma coherent, locutar-la a través
del micròfon o controlar una taula de so. Però el mantenia en nòmina perquè no li
quedava cap altre remei, i per no tenir-lo tot el dia a la redacció fent nosa als tres o
quatre periodistes de debò que hi treballaven, el tenia voltant pel carrer on molt de tant
en tant s’assabentava casualment d’alguna qüestió que més tard l’emissora podia
reciclar com a notícia.
Fité no era cap llumenera, però físicament tenia una certa retirada al Rock
Hudson quan era jove; mantenia un bon color de pell, perquè els estius freqüentava la
platja i els hiverns les pistes d’esquí, i lluïa un pentinat una mica passat de moda però
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que recordava l’estil inconfusible dels cantants de rock dels anys 70 i 80. Tot plegat,
unit a una manera de moure’s una mica canalla, un caràcter decididament obert amb la
gent i una més que remarcable agilitat a l’hora de treure de la cartera la targeta amb el
seu nom acompanyat del càrrec de «periodista», feia que algunes persones que no
l’havien tractat gaire cometessin l’error de prendre-se’l mig seriosament.
Fet i fet, el cas és que Fité s’havia assabentat, a través d’una nota de premsa
rebuda a l’emissora, que tal dia a tal hora, a un entresol d’un número concret del carrer
Escudellers de Barcelona es presentaria un nou partit polític. O sigui que ell va anar
directament cap allà per mirar d’endrapar uns quants canapès i beure un parell de copes
de cava, que era la part de la nota de premsa que més li havia cridat l’atenció: «Al
final, s’obsequiarà els assistents amb un refrigeri».
Per descomptat, Fité ni tan sols es va preocupar d’arribar a l’hora, perquè el que
a ell li interessava de l’acte era la part final, de manera que no va prestar cap mena
d’atenció al contingut central de l’esdeveniment. El que sí que va notar, però, va ser
que els canapès i el cava que servien eren de primera categoria. El paio era un inútil
total per a la feina però tenia un paladar exquisit, i no se’n va estar de comentar-ho
obertament amb la primera persona amb qui va topar, algú que, com ell, també havia
optat per quedar-se una mica al marge de l’acte però no pas del refrigeri.
—Òndia, aquest cava és de collons! I els canapès, són de colló de mico. — Fité
no se’n podia estar d’utilitzar el seu complement preferit, i per alguna cosa a l’emissora
l’havien batejat amb el sobrenom de «el nebot dels collons».
—Sí, noi, es nota que se’ls han gastat. Aquesta gent remena molts calés, t’ho
dic jo.
—Ah, sí? Collons, sí que estàs ben informat...
—És clar que estic informat! Sóc el propietari de la seu.
El sòmines d’en Fité va tenir l’encert de donar conversa casual a Santi
Marrasquí, a qui Carlota havia convidat a l’acte de presentació per pura cortesia.
Com que l’ambient del periodisme polític no era el seu fort —ell era un home
de teatre— Marrasquí havia decidit matar el temps provant el repertori de canapès, la
qual cosa el va conduir, també, a beure més cava del compte. Per aquest motiu, quan
Fité li va donar conversa, ell ja portava més de quatre copes al cos i era ben lògic que
estigués predisposat a parlar sense gaire mesura. Tot i que de bon començament
Carlota li havia demanat expressament que fos molt discret, l’excés d’alcohol i el fet de
pensar que Fité era un personatge del tot inofensiu, el van empènyer a comentar certes
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qüestions confidencials que en cap cas era aconsellable transmetre a l’adversari en una
etapa tan primerenca.
Marrasquí no formava part de l’estructura del Seny, però sent com era el
propietari de la seu, les seves freqüents visites durant el procés de decoració final i
consolidació de l’espai, li havien permès escoltar algunes converses importants i també
ser testimoni de la presència de determinats personatges públics força destacats que
s’havien entrevistat discretament amb Serafina Subirats durant el període previ a la
presentació pública del partit.
I tota la informació que Marrasquí va transmetre a Fité entre copa i copa, aquest
la va repetir, com un lloro perfectament ensinistrat, al seu oncle empresari aquella
mateixa nit, quan va anar a visitar-lo al seu domicili per demostrar-li al seu protector
que no era tan inútil com tots es pensaven, sinó que en realitat era un periodista
espavilat però poc aprofitat, capaç d’obtenir informació de primera mà.
—Qui més hi havia, per allà, a part de la monja i el paio aquest que m’has
comentat, l’actor? —va preguntar Peláez.
—Collons, era ple de gent. Sense comptar els periodistes, potser érem
cinquanta o cent, no t’ho sabria dir...
—Has estat allà tres hores i no saps quanta gent hi havia? —l’oncle sabia que el
seu nebot era negat, però cada dia se superava en ineficàcia.
—No paraven de moure’s, collons... comptar gent que ara és aquí ara és allà, és
una tocada de collons. No sé quants eren, però he intercanviat unes quantes targetes.
Mira... —Fité va treure de la butxaca de la camisa un petit plec de targetes.
Peláez va agafar les targetes i va començar a inspeccionar-les, tot llegint els
noms en veu alta.
—Oriol de Requesens...
—D’aquest me’n recordo, també és periodista.
—Aquí diu que és doctor en comunicació... —va matisar l’oncle, rellegint la
targeta.
—Ah, sí? Collons... no m’ha dit pas que fos metge. Quins collons! Si fins i tot
m’ha dit «col·lega»...
Peláez va fer un gest de desesperació quasi imperceptible i va continuar
revisant les targetes.
—Carlota Estupinyà... Qui és aquesta?
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—Uiiii, aquesta sí que la sap llarga... Collons, quina paia! No em treia la vista
del damunt. És un cardo, però, què vols que et digui, una nit d’aquelles en què t’has
fotut quatre copes i no tens res millor a l’abast, doncs... collons, encara li fotria un
favor.
L’oncle es va fixar especialment en el càrrec de Carlota a l’organització del
Seny: adjunta a presidència.
—Dius que et mirava? —va preguntar Peláez.
—Collons, i tant! Aquesta paia busca mascle, t’ho dic jo. I val més que no
s’encanti gaire, perquè li queden un parell o tres d’anys, com a molt. Si s’encanta
massa, ni pagant, collons. —Fité va fer una gran rialla, celebrant el seu propi acudit.
—Fes-te’n amic.
Fité va deixar de riure de cop.
—De qui? Del cardo? Collons, tiet...
—Què passa? No dius que encara és aprofitable?
—Home, si hagués d’escollir entre ella i la monja, doncs potser sí que... Però,
collons, entre això i fer-se’n amic...
—A veure, Pere, tu ets periodista o només ho fas veure? —L’oncle va decidir
fer passar el nebot per l’adreçador.
—Collons, és clar que sóc periodista!
—Doncs vull més informació. Acosta’t a aquesta dona i treu-li el que puguis.
Entesos? Si a més a més li vols treure les calces, això ja és cosa teva.
***
En llegir que el Seny no només havia sobreviscut al seu primer any de vida, sinó que
s’havia reforçat amb la creació del Centre Financer del Seny, Felip Guitart va lamentar
profundament haver menystingut la informació facilitada un any abans per en Peláez,
el rei dels electrodomèstics, i no haver tingut en compte la possibilitat d’obtenir més
informació a través del seu nebot.
Per culpa d’aquell error de càlcul, aquella pedra a la sabata s’havia convertit en
un forat que calia tapar tan aviat com fos possible, perquè si el Centre Financer assolia
el seu objectiu, el Seny aniria creixent com una bola de neu i al final caldria utilitzar
accions contundents per neutralitzar aquella anomalia.
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De fet, Felip Guitart no fou l’únic vigilant de l’statu quo sorprès per l’inesperat
cop d’efecte del Seny. Durant el seu primer any de vida, aquella nova formació política
gairebé no havia gaudit de presència als mitjans de primera divisió, que l’havien deixat
de banda una vegada i una altra amb l’argument que es tractava d’un grup sense
representació al Parlament, per bé que tothom sabia que la raó principal era una altra:
cap dirigent polític s’atrevia a debatre públicament amb Serafina, i per altra banda ben
pocs periodistes s’haurien atrevit a entrevistar la monja amb esperit crític sense
arriscar-se a quedar del tot en evidència.
Guitart normalment no es deixava influir per ningú, però en el cas del Seny,
potser per comoditat, va voler creure la versió oficialista, una teoria especulativa que
havia pres com a base una llegenda urbana que afirmava que el Seny en realitat tenia
els dies comptats perquè s’estava finançant amb els diners procedents d’una herència
que hauria rebut Serafina Subirats, que en comptes d’entregar-los al monestir de Sant
Benet, que és el que solen fer les religioses, hauria preferit penjar els hàbits per intentar
una aventura independentista abocada al fracàs, perquè aquestes aventures, sense
finançament continu no tenien cap mena de futur.
El que Guitart no s’imaginava, era que aquella llegenda urbana l’havia estès
intencionadament el mateix Seny a través d’un rumor ideat per l’Oriol de Requesens,
el cap de comunicació, que com a bon coneixedor de la matèria sabia que la millor
manera de guanyar temps per construir sense interferències, era fer-li creure a l’enemic
que les forces contràries estan dormint o caminant a les fosques en direcció a un penyasegat mortal.
Tots els qui s’havien burlat de la feina de formigueta portada a terme pel Seny,
que havia anat fent via predicant als barris i els pobles, o mitjançant accions on-line, es
van quedar completament glaçats quan, a través de la premsa, van conèixer la notícia
bomba.
Acostumat com estava a tenir-ho sempre tot sota control, quan a en Guitart una
cosa se li escapava de les mans organitzava un gran espectacle. «Burro! Burro!
Burro!», repetia sense parar, adreçant-se a ell mateix i picant de peus a terra, mentre la
seva petita cort de gats observava amb desconcert com la reina de la casa desplegava
un repertori d’histèries més propi d’una vedet en plena decadència que no pas d’algú
que es vantava de ser un dels màxims representants de la burgesia barcelonina més
il·lustrada.
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La notícia de premsa que havia sorprès a uns i tret de polleguera a molts altres,
entre ells Felip Guitart, anunciava la presentació imminent del Centre Financer del
Seny, coincidint amb la inauguració de la seva seu social, un edifici d’oficines de nova
planta situat a la cruïlla estratègica existent entre els municipis d’Esplugues del
Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà, molt a prop dels estudis de Televisió de
Catalunya i l’Hospital Moisès Broggi.
És a dir, contra tot pronòstic, el Seny no només no havia desaparegut del mapa
en pocs mesos, sinó que un any després de la seva presentació tenia la gosadia d’ampliar
el seu patrimoni amb un Centre Financer que, segons l’article publicat, «té com a missió
garantir el finançament creixent del Seny, formació que aspira a ser la primera força
política de Catalunya, i al mateix temps treballar colze a colze amb els comerços, els
emprenedors i les petites i mitjanes empreses del país per tal d’enfortir al màxim
l’economia productiva catalana, crear ocupació i evitar la fallida d’empreses viables per
manca d’assessorament, relleu generacional o finançament».
Guitart va estampar el diari contra el parquet del saló, i els seus gats, cada cop
més contrariats, van fugir com esperitats passadís enllà, cercant amb urgència el refugi
d’altres parts de la llar una mica més segures, perquè aquella nit era molt evident que al
saló principal anaven mal dades.
Va agafar el telèfon i l’agenda i va iniciar una ronda de contactes amb caràcter
d’urgència. Calia organitzar una cimera per analitzar com dimonis se’ls havia pogut
escapar de les mans allò del Seny, i veure també de quina forma es podia aturar el
creixement del monstre. L’espanyolisme afincat a Catalunya havia comès un error, i
corresponia al seu màxim ideòleg prendre les mesures oportunes per evitar mals majors.
—Qui carai s’han pensat que són aquesta colla de galifardeus!? —es repetia a sí
mateix Guitart, en veu alta—: Centre Financer del Seny! Quines pretensions... és el
súmmum de l’estupidesa. Un colla de forassenyats, tots plegats, un cau de rates i
escurçons que jo mateix m’ocuparé d’exterminar per evitar que es reprodueixin. Només
ens faltaria això: el capital associat amb la barretina. Quina bajanada!
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VI

El dia de la presentació pública del Centre Financer del Seny, la platea de la sala d’actes
feia realment goig. Quan Serafina i Carlota van veure juntes per primer cop aquelles
dues-centes persones, totes elles curosament seleccionades, van entendre que l’esforç
realitzat durant tants mesos havia valgut la pena.
Durant el primer any, a part de conèixer-se mútuament i establir una bona
sintonia personal, les dues dones havien aconseguit bastir l’estructura base de la
formació, en la qual destacava la figura d’Oriol de Requesens, una autoritat en matèria
de comunicació, a més de reconegut sobiranista, que havia demanat l’excedència com a
catedràtic, entusiasmat amb la idea d’incorporar-se al projecte liderat per la seva amiga
Serafina Subirats. En només dotze mesos Carlota i Serafina havien convertit l’equip
inicial format per només dues persones —elles dues— en una corporació que hauria
estat l’enveja de qualsevol entitat financera de primer nivell, malgrat que la missió del
Centre Financer del Seny no era precisament dedicar-se a la banca de perfil més
tradicional.
Quan el Gran Duc va encarregar a Serafina crear el projecte que uns mesos més
tard acabaria convertint-se en el Centre Financer, el misteriós finançador del projecte
sabia que aquella seria la primera prova de foc per a la monja i el seu equip.
L’empresa no era pas menor: calia portar a terme un procés de selecció destinat
a fitxar un equip d’economistes i homes d’empresa de primer nivell, disposats a
materialitzar un projecte que per una banda hauria de moure molts milions d’euros i per
l’altra hauria de fer mans i mànigues per camuflar l’origen real d’un capital que en cap
cas podia endevinar-se que provenia d’un benefactor extern. Per tant, els candidats
havien de ser catalans i catalanes de perfil indiscutiblement sobiranista i, per
descomptat, molt competents en la seva matèria.
O sigui que tocava passar el rasclet a les millors escoles de negocis i universitats
del país, però també les universitats d’elit estrangeres que acollien estudiants o
investigadors catalans i, òbviament, les empreses nacionals i multinacionals dels cinc
continents que comptaven amb directius i economistes autòctons amb expedients
impecables.

42
Aquell encàrrec monumental havia obligat Carlota i els membres del seu gabinet
a subcontractar una sèrie de col·laboradors externs que s’especialitzaren en localitzar
talents catalans residents a l’estranger, perquè la tasca que havien de dur a terme no era
pas menor, sinó al contrari. Un cop organitzats, van dissenyar un pla d’etapes de tipus
piramidal, que consistia a seleccionar primer els directius de màxim nivell i després,
d’acord amb aquests, anar bastint els distints departaments amb les persones idònies per
a assumir diferents graus de responsabilitat.
En qualsevol cas, aquella tasca havia obligat uns i altres a fer un munt d’hores
extraordinàries i a abocar totes les seves energies en el projecte.
—Avui és un dia molt important —va dir Serafina, adreçant-se a tots els
companys que ocupaven la platea—. Per això, abans d’obrir les portes a la premsa, vull
dir-vos un parell de coses. Primer de tot, us vull agrair la confiança que heu dipositat en
aquest projecte, i al mateix temps encoratjar-vos a treballar de valent. Ja sé que això de
«treballar de valent» ho diuen tots els polítics. En el meu cas, però, no és una frase feta:
jo us ho dic de debò. Sabeu que heu estat seleccionats no només per la vostra
professionalitat i el vostre nivell d’excel·lència, sinó perquè tots els aquí presents
compartim una estima superior pel nostre país. El Seny us ha ofert un lloc de treball
estable, qualificat, ben retribuït i reconegut socialment.
»Heu de tenir en compte, però, que un projecte com el nostre generarà més
d’una reacció de rebuig, i per tant caldrà estar preparats per rebatre falsedats i detectar la
presència d’elements que voldran fer-nos la guitza. Quan us dic que haureu de treballar
de valent, vull dir que a part de fer la vostra feina tan bé com sigui possible, haureu
d’estar molt atents al vostre entorn. Els infiltrats sempre adopten una forma aparentment
amable i inofensiva. La principal virtut d’aquestes persones és que semblen allò que no
són, justament. Per això caldrà anar sempre amb peus de plom i no perdre mai de vista
per qui treballem i quin és el nostre principal objectiu. Hem nascut per convertir-nos en
la primera força política de Catalunya, i és evident que aquesta idea no entusiasma
tothom. Per tant, a partir del moment en què obrim les portes d’aquesta sala i ens
mostrem a l’opinió pública, estarem exposats a tota mena de perills. No vull espantar
ningú, Déu me’n guard, només vull concienciar-vos que el Seny us demanarà bastant
més que el que una empresa normal sol demanar als seus executius. El Seny no només
us ofereix guanyar-vos bé la vida i participar en una experiència professional força
singular, sinó també formar part de la història d’aquest país, i això, amics i amigues,
penso que no té preu. Moltes gràcies!
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Immediatament després de la gran ovació que van arrencar les paraules de
Serafina, es van obrir les portes, i una munió de periodistes, càmeres i personal tècnic va
ocupar els llocs més estratègics de la sala d’actes, per tal d’obtenir les millors imatges i
el millor so.
L’escenari no era ostentós, però transmetia sensació de poder; el Seny s’havia fet
gran i anava a per totes. Els colors, la il·luminació, la textura dels materials utilitzats, el
so ambiental... tot havia estat mil·limètricament dissenyat per Oriol de Requesens amb
la intenció de transmetre caliu i al mateix temps conscienciar els assistents a l’acte que
allò del Seny anava realment de debò.
La taula d’oradors acollia quatre persones: Serafina, Carlota, el mateix Oriol de
Requesens i Salvador Pladevall, director general del Centre Financer del Seny. Cap
d’aquelles quatre persones destacava per sobre de les altres, ben al contrari. Oriol de
Requesens havia establert per a tots plegats, inclòs ell mateix, un look que sense ser un
uniforme sintonitzava amb el disseny de l’escenari i al mateix temps transmetia rigor i
seriositat.
Amb la premsa situada als seus llocs i totes les mirades de la platea pendents de
l’escenari, la il·luminació de la sala va minvar progressivament al mateix temps que uns
petits canons de llum concentrada apuntaven amb precisió les quatre persones que
ocupaven la taula.
El silenci es va imposar, i Serafina va iniciar l’acte donant les gràcies als
assistents i presentant les tres persones que l’acompanyaven, a les quals també va agrair
la seva implicació en el projecte, sense la qual no hauria estat possible assolir la
dimensió amb què es presentava el Seny un any després de la seva fundació. Dit això,
va convidar els assistents a visionar un audiovisual de cinc minuts de durada, realitzat
de manera impecable, el contingut del qual va permetre repassar la breu història del
partit, mostrar l’interior de la seu en imatges, explicar de forma molt precisa el perquè
del Centre Financer del Seny i finalment fer palès que l’objectiu prioritari de tot aquell
desplegament de mitjans era convertir-se en la primera força política de Catalunya.
Finalitzada la projecció, les cortines de fons de l’escenari van ocultar la pantalla,
i la il·luminació va recuperar els nivells inicials, destacant novament les quatre figures
que ocupaven la tribuna. La il·luminació general de la sala també va augmentar
gradualment, i Oriol de Requesens, assumint el rol de cap de comunicació, va anar
donant la paraula als representants dels mitjans que ho van sol·licitar.
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La primera intervenció va anar a càrrec d’una periodista d’un mitjà totalment afí
al Govern català.
—Bona tarda. Segons l’audiovisual que acabem de veure, el Centre Financer del
Seny s’encarregarà de detectar oportunitats de negoci a tot el Principat, i al mateix
temps estudiarà totes les peticions de finançament que els facin arribar emprenedors,
petits empresaris, autònoms o inversors modestos. No els sembla que aquesta funció ja
l’assumeixen les entitats financeres i el Govern de la Generalitat?
Serafina va respondre amb la rapidesa d’un llamp.
—Sí, ells l’assumeixen teòricament; nosaltres ho farem d’una forma pràctica.
Salvador Pladevall, director general del Centre Financer del Seny, va completar
la resposta aportant dades de perfil més tècnic.
—El compromís del Centre Financer és estudiar totes les ofertes amb criteri
estrictament tècnic per tal de seleccionar aquelles que ofereixin garanties de viabilitat.
—És a dir, el mateix que faria qualsevol banc, no? —va concloure el segon
periodista que va prendre la paraula, un altre representant destacat de la premsa propera
al Govern.
Salvador Pladevall va continuar parlant, adoptant una actitud més aviat
didàctica.
—Bé, la diferència entre una entitat bancària tradicional i el Centre Financer del
Seny és que, mentre que bancs i caixes ofereixen diners a canvi d’unes quotes
compostes de capital i interessos, nosaltres no exigirem res d’això, ni tan sols
demanarem garanties. Perquè el que farà el Centre Financer es convertir-se en soci de
l’activitat en un percentatge proporcional al capital aportat en relació al valor de la
societat. La garantia principal de les operacions serà, doncs, l’estudi de viabilitat que
nosaltres elaborarem, i sobretot la nostra capacitat de gestió i intervenció efectiva en els
diferents consells d’administració.
Serafina va tornar a intervenir.
—I això vol dir que estem obligats a fer-ho no només bé, sinó molt bé, perquè si
ens equivoquem més del compte i al final fem fallida, l’Estat espanyol no ens injectarà
diners públics per reflotar-nos. A nosaltres, segur que no.
Molts dels assistents no es van poder estar d’aplaudir de forma espontània la
intervenció de Serafina. Mentrestant, Felip Guitart, es removia en la seva butaca de la
part posterior de la platea alhora que enviava una ordre a través del seu mòbil.
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De manera immediata, un dels periodistes millor situats va demanar la paraula
amb ostentació, com si estigués més interessat a fer-se escoltar pel públic que no pas
pels membres de la taula.
—Senyor Pladevall, senyora Subirats, o germana Fina, no sé quin tracte
prefereix... si no vaig errat, m’ha semblat entendre que el Centre Financer del Seny és
en realitat una entitat de crèdit cooperativa. Podrien explicar una mica millor aquest
punt?
—Això vol dir que el capital social del Centre Financer l’hem aportat tots
nosaltres, que som alhora treballadors i accionistes —va aclarir Salvador Pladevall.
El periodista va recuperar la paraula.
—Dispensi, senyor Pladevall, però vol fer-nos creure que les dues-centes
persones que hi ha aquí en aquesta platea han aportat els milions d’euros necessaris per
crear aquest petit imperi?
Serafina va decidir intervenir.
—Miri, senyor-periodista-de-no-sé-quin-mitjà, si en comptes de preocupar-se
tant per la forma d’adreçar-se a una servidora, hagués estat més pendent de la resposta
que li ha ofert el meu company, potser no hauríem d’incidir en una qüestió que és òbvia.
Per què li estranya tant, a vostè, el fet que algunes persones utilitzin els seus diners per
una causa tan lloable com crear riquesa al seu país?
—Sincerament, no crec pas que siguem tan solidaris —va dir el periodista,
mirant de defensar-se de l’atac frontal de la monja.
—Que no som solidaris? —Serafina va esbossar un breu somriure abans de
continuar—: Li sembla que és poc solidari un país que cada any regala quinze mil
milions d’euros a l’Estat espanyol?
Guitart va donar una segona ordre a través del seu mòbil, i immediatament, un
altre periodista ben situat va demanar la paraula, prenent el relleu de l’anterior.
—El que el meu col·lega ha volgut dir...
—Hem entès perfectament el que el seu col·lega ha volgut dir, gràcies —va
reblar Serafina, afegint—: La seva pregunta, sisplau?
El periodista es va quedar momentàniament immòbil, com quan hom rep una
descàrrega paral·lizant, però va reprendre la paraula tot seguit.
—Algunes fonts apunten al fet que darrere el Seny hi ha un capitalista de pes. És
veritat, això?
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—La seva font l’ha informat correctament. De fet, com ja hem dit, darrere el
Seny no hi ha un capitalista, sinó més de dos-cents, concretament tots els que som en
aquesta sala; deixant a banda els periodistes, és clar.
Carlota va prendre la paraula per mirar d’ampliar la intervenció de Serafina.
—A mi m’agradaria destacar que rere el Seny, més que un gran capital monetari,
que també hi és, el que hi ha és un gran capital humà i professional. Hem seleccionat els
que podríem considerar els dos-cents professionals del sector de l’economia i l’empresa
més rellevants de Catalunya. Amb el valor afegit que tots, sense excepció, creuen que el
nostre país se’n pot sortir molt millor sent un estat plenament sobirà.
Diversos periodistes van demanar la paraula alhora. Oriol de Requesens va
indicar que li acostessin el micròfon al que havia aixecat la mà abans que els altres.
—Quan el Seny diu que vol ser la primera força política catalana, com hem vist
a l’audiovisual, a què es refereix? —La pregunta anava directament adreçada a
Serafina.
Serafina va somriure; evidentment feia estona que esperava la pregunta per tenir
ocasió de respondre-la.
—Ara diré una cosa que em sembla que no ha dit mai ningú: «M’agrada que em
faci aquesta pregunta».
La resposta va provocar més d’una rialla tímida i bastants murmuris. Serafina va
deixar passar uns instants, i va continuar parlant.
—Doncs sí, aspirem a ser la primera força política de Catalunya. «Com ho
farem», es deu preguntar vostè... És molt senzill: la idea del Seny és guanyar-nos la
confiança de tots aquells qui desconfien de l’actual classe política. Només que
convencem la meitat d’aquests ciutadans, tenim garantida la majoria absoluta.
L’ambient s’havia caldejat, però poc a poc va tornar la calma, i la resta de
preguntes, formulades per mitjans menys agressius, tot i ser molt propers al Govern, van
permetre tant a Serafina com als seus companys de taula esplaiar-se amb comoditat
explicant les intencions de futur del Seny i les funcions del nou Centre Financer.
Guitart ja n’havia tingut prou per confirmar que rere el Seny, realment, hi havia
un capitalista poderós, tal com un any abans havia insinuat Peláez gràcies a les
informacions facilitades pel sòmines del seu nebot, Pere Fité. Tot i que el noi era una
completa inutilitat, Guitart va pensar que potser no era una mala idea utilitzar-lo per a
apropar-se a qui —coincidint amb el criteri del rei dels electrodomèstics— considerava
el membre més vulnerable del Seny: Carlota Estupinyà.
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Sabia que la reconeguda psicòloga i caçatalents era experta en torejar ments
privilegiades, una dona capaç de clissar d’una hora lluny oportunistes, fantasmots i
vividors. Però justament perquè el seu terreny era aquest, les ments més privilegiades,
va pensar que davant d’una ment gens privilegiada, com la d’en Fité, tal vegada baixaria
la guàrdia i adoptaria un posat més relaxat, fins i tot maternal.
El que ara tocava era rumiar la forma de promoure l’acostament estratègic entre
l’idiota d’en Pere Fité i la Carlota, perquè estava convençut que ella compartia amb la
monja alguns secrets que ni tan sols Oriol de Requesens i Salvador Pladevall coneixien:
era evident que allò del Seny era un matriarcat en tota regla liderat per Serafina Subirats
i ves a saber qui més.
«Per atacar la línia de flotació del nou invent, cal saber qui hi ha al darrere, cas
contrari correm el risc de matar puces a canonades», rumiava Guitart.
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VII

—L’única cosa que aquests de la Lliga podran celebrar, serà que els del centre-esquerra
encara han perdut més vots que ells —va dir, amb una gran rialla, Santi Marrasquí.
Catalunya havia celebrat unes noves eleccions, i la Lliga Nacionalista havia
estat, un cop més, la força més votada. La victòria, però, va resultar una mica aigualida
perquè, a més de no obtenir una majoria contundent, els moderats de centre-dreta van
perdre un grapat de diputats.
El Seny, per la seva banda, tot i no haver obtingut la victòria tenia motius de pes
per celebrar els resultats electorals: a més de convertir-se al primer intent en la segona
força política catalana, amb més de vint diputats, havia escombrat els unionistes de
dretes i d’esquerres de la sempre reivindicada segona posició.
Serafina, Carlota i la resta de membres de la plana major del Seny, reunits a la
seu central per valorar els resultats electorals, van riure amb ganes. Tot i que Marrasquí
no era membre de la direcció del Seny, sinó un simple simpatitzant de base, gaudia d’un
salconduit en tractar-se del propietari del local, fet que li permetia passejar-se per les
oficines com si realment formés part de l’organització. Tanmateix, la circumstància de
compartir amb Serafina una aptitud innata per les ocurrències improvisades i la fina
ironia —habilitat cultivada amb moltes hores de lectura dels grans clàssics catalans
noucentistes— atorgava a Marrasquí una mena d’estatus que en cap cas hauria estat
permès a un altre arrendador. I quan apareixia per la seu, fet i fet, sempre se les
empescava per acabar xerrant una estona a soles amb Carlota, que mica en mica anava
permetent que el tracte inicial, estríctament mercantil, es convertís en una amistat que
s’anava consolidant.
Qui també tenia una certa facilitat a l’hora d’aparèixer per la seu del Seny,
sobretot quan hi havia alguna celebració, era Pere Fité. Ningú no sabia ben bé com s’ho
feia, però sempre era al mig com el dijous. Serafina no era gaire partidària de donar-li
tanta corda —les ocurrències infantils d’aquell sapastre, i en especial els seus continus
renecs, no li feien cap gràcia—, però al final Carlota sempre el disculpava amb frases
del tipus «Deixa’l estar, pobre, és inofensiu, no fa mal a ningú».
—Què hi fa aquest, aquí? —va preguntar Serafina, en adonar-se que Pere Fité
havia aconseguit infiltrar-se a la seu.
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—La Carlota l’ha deixat entrar, segur... —Oriol de Requesens, igual que
Serafina, no acabava d’entendre per quins set sous aquell brètol que es feia passar per
periodista sense ser-ho, gaudia de certs privilegis vetats als veritables professionals de la
informació.
Fidel als seus costums, Fité no només havia aconseguit barrejarse amb la plana
major del Seny el dia que celebrava el seu bon resultat electoral, sinó que es va permetre
beure cava i menjar canapès sense límit, fins l’extrem que fins i tot es va atrevir a alçar
la copa per proposar un brindis.
—Per la propera presidenta de Catalunya: va per tu, Serafina! I els de la Lliga...
que es toquin els collons!!!
—Gràcies. —Serafina va celebrar el brindis, però va evitar riure-li mínimament
la gràcia a Fité.
Després d’això, la sala es va quedar pràcticament en silenci. Tothom considerava
que Pere Fité no havia de ser present en aquella trobada. Ho entenia tothom menys ell,
que continuava menjant i bevent com si res.
—Bé, Pere, ja et trucaré per això de l’entrevista... —Carlota, mirant de ser
diplomàtica, va intentar fer-li entendre que havia arribat l’hora de tocar el dos.
Marrasquí, veient que Fité feia el ronso per no respondre al requeriment de
Carlota, va decidir actuar tirant pel dret.
—Au, vinga, Pere, marxem... Aquesta gent ha de parlar de les seves coses i tu i
jo ja no hi fem res de profit, aquí. —Li va prendre la copa de cava de la mà i la va
deixar damunt la taula, i tot seguit el va arrossegar —literalment— fora de la seu.
—Mira que li costa, a n’aquest noi, entendre les coses...—va exclamar Serafina,
amb evident disgust, tan bon punt van desaparèixer per la porta.
—Au, vinga, Fina, no siguis tan dura amb ell... És una mica lent de reflexos,
d’acord, però no és mal noi —va respondre Carlota.
Serafina no va dir res més. Assumia un cert prejudici personal envers Pere Fité
per la seva evident manca d’intel·ligència i la seva forma d’expressar-se sempre
barroera; per tant, amb el seu silenci va voler evitar que una qüestió estríctament
subjectiva generés un desacord innecessari amb la seva mà dreta.
—La resta us podeu quedar, però nosaltres hauríem d’anar preparant el guió de
la negociació. —Serafina va obrir la porta del seu despatx i Carlota, Oriol de Requesens
i Salvador Pladevall la van acompanyar, mentre que la resta de personal del Seny va
continuar amb la celebració a la sala principal.
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***
Amb una pèrdua de vots tan significativa, la Lliga Nacionalista no va poder ni tan sols
plantejar-se governar en minoria o amb el suport puntual de cap altra força que no fos el
Seny. El missatge emès per la ciutadania era molt evident: Catalunya apostava per un
nou escenari polític clarament sobiranista, i allunyar-se d’aquella línia implicava anar
contra la majoria i arriscar-se a perdre bous i esquelles en la propera contesa electoral.
Per tant, per a la Lliga el mal menor era pactar una coalició majoritària amb el Seny per
tractar d’ocupar els màxims camarots de classe preferent en aquell nou vaixell que,
segons semblava, avançava amb força envers un destí nítid: la plena sobirania.
—L’únic càrrec que no us discutirem és la presidència —va dir Serafina, just a
l’inici de la primera sessió negociadora—, ho respectem perquè heu estat la llista més
votada. A partir d’aquí, la proposta és molt simple: volem la vicepresidència i les
conselleries d’Economia, Cultura, Treball i Territori. La resta de conselleries, us les
podeu repartir amb tota llibertat.
—Nosaltres havíem pensat oferir-vos Cultura, Participació, Ensenyament i
Relacions Institucionals.
Abans de contestar, Serafina va mirar fixament als ulls del negociador en cap de
la Lliga, un xitxarel·lo encorbatat i amb unes ulleres de pasta exageradament grans que
només entrar a la sala havien cridat l’atenció de Carlota.
—Us penseu, realment, que ens quedarem les carteres representatives, les
maries, per deixar-vos a vosaltres les executives?
Dit això, Serafina es va adreçar als seus companys negociadors, Oriol de
Requesens i Carlota, fent al mateix temps l’acció de recollir papers i carpetes per
aixecar-se.
—M’havia semblat entendre que veníem a negociar… Però veig que ens han fet
venir per aixecar-nos la camisa.
La monja, que havia estudiat a fons tots els escenaris possibles, sabia fins a quin
punt podia tensar la corda, per això quan ella i els seus dos companys es van aixecar de
la taula fent veure que abandonaven la reunió, ho van fer amb decisió i sense contemplacions; tenien la certesa absoluta que els seus interlocutors els aturarien
immediatament.
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—Un moment! Un moment! Parlem-ne. No podem cremar les naus tan aviat —
va exclamar el que, per edat, semblava el més veterà de la comissió negociadora de la
Lliga.
Els membres del Seny es van asseure altre cop a la taula, als seus oponents els
havia quedat clar que no estaven per romanços i que per tant no els podrien entabanar
amb els quatre trucs apresos en un postgrau de negociació política. Els de la Lliga van
demanar cinc minuts per fer algunes trucades i parlar entre ells per tal de reconduir
l’estratègia.
Amb les cartes damunt la taula, la comissió negociadora es va reunir altre cop i
les converses van adquirir un tarannà més realista. Com a mostra de bona predisposició,
el de les ulleres de pasta va ocupar un lloc secundari a la taula, mentre que la monja va
continuar ocupant el seient central: havia guanyat el primer assalt abans de començar.
Així doncs, amb bones maneres, grans dosis d’humor i molta mà esquerra,
Serafina va aconseguir imposar la seva voluntat sense malmetre la dignitat dels seus
futurs socis de govern. No obstant això, en el moment que les negociacions es van
tancar i el president en funcions va fer acte de presència per rubricar el pacte, la monja
no es va poder estar d’idear un comentari dels seus, però com que ella no el podia fer
directament —no hauria estat correcte—, va delegar la intervenció en Carlota.
—President, el felicito, aquest cop sí que podrà presumir de tenir el govern dels
millors! —Carlota es va quedar ben descansada en poder-li etzibar al mateix president
una reflexió que ella també s’havia fet infinitat de cops.
L’expressió, aparentment, fou emesa en to de broma, però la cara de
circumstàncies del president va evidenciar que s’havia adonat que la futura
vicepresidenta i el seu equip no estaven disposats a passar-n’hi ni una. S’acostaven
temps difícils, encara més difícils del que havien estat els darrers anys.
***
Certament, la fotografia oficial del nou Govern de la Generalitat feia molta més patxoca
que l’anterior. El president, situat al centre, donava la talla com a cap de l’Executiu,
això ningú no ho posava en dubte, però envoltat de pesos pesants com Serafina i els
seus consellers més propers —homes i dones amb uns currículums acadèmics i
professionals impressionants—, tot indicava que aquell cop anava de debò allò del
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«govern dels millors». Per primer cop en molts anys, una representació de la flor i la
nata de la societat civil catalana es feia càrrec dels departaments cabdals del Govern.
Per altra banda, es donava la circumstància que els votants més sobiranistes de la
Lliga estaven encantats amb els resultats de les eleccions, perquè el pacte obligat amb el
Seny els havia permès treure’s del damunt alguns elements especialment incòmodes:
una col·lecció de personatges de perfil baix que compensaven la seva mediocritat i una
més que evident manca de talent, amb una dedicació extrema al partit que no tenia cap
altra finalitat que aconseguir el càrrec, no pas per mèrit personal, sinó perquè al
president no li quedava més remei que col·locar-los a l’Executiu per complir amb la
quota de partit.
En certa mesura, doncs, el Seny no va començar amb mal peu la seva aventura al
Govern de la Generalitat: entre les files del soci de govern hi havia molts admiradors
encoberts de la que popularment començava a ser coneguda com la Monja.
El somriure una mica glaçat del president a la fotografia oficial deixava
entreveure aquelles circumstàncies i també d’altres. Era un home que estava més a prop
dels seixanta que no pas dels cinquanta i, tot i que acostar-se als seixanta no era cap
impediment a l’hora d’exercir la política al màxim nivell, pensava que «quan la teva
vicepresidenta és bastant més jove que tu, està força més preparada a tots els nivells, i a
més compta amb el suport creixent de la ciutadania, és evident que cal anar pensant a
fer les maletes».
Sabia perfectament que després d’aquella legislatura no repitiria, perquè la seva
presidència no estava predestinada a ser de llarg recorregut. I també sabia que no
disposava de les cartes necessàries per passar a la història com un president carismàtic i
decisiu en el destí del seu país, perquè les circumstàncies no l’havien afavorit. En
qualsevol cas, el president tenia molt clar que el seu paper era presidir un govern de
transició entre una determinada manera d’entendre les relacions Catalunya-Espanya i
una nova etapa bastant més incerta, liderada de facto per un partit que no era el seu. La
seva missió, doncs, era transmetre gradualment els seus poders i reservar-se un paper
secundari com el president que va fer allò que el poble català va demandar tres-cents
anys després que l’exèrcit borbònic li hagués arrabassat les seves llibertats amb la força
de les armes.
***
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Com no podia ser d’una altra manera, a Madrid el pacte entre la Lliga Nacionalista i el
Seny va disparar totes les alarmes. Quan el poder central es va adonar que una colla de
desconeguts de perfil separatista, finançats vés a saber per qui, s’havia apoderat de la
torre de control del Govern de la Generalitat, van posar el crit al cel, pensant que tot
plegat no havia estat més que una maniobra premeditada pels nacionalistes amb la idea
d’agafar-los per sorpresa. El Seny havia anat escalant posicions sigilosament, ajudats
sense saber-ho per l’anterior Govern de la Generalitat i els seus tradicionals aliats en
l’àmbit mediàtic, que havien minimitzat el seu creixement imparable i la influència
social que havia anat guanyant el Centre Financer.
Per al Govern central aquell pacte era un revés considerable, no estaven
disposats a deixar el control del motor econòmic espanyol en mans d’una gent que ni
tan sols sabien de quina forma podien combatre. Tenien assumit que els nacionalistes
catalans rondinaven permanentment a causa del desequilibri fiscal, la solidaritat forçada
amb les comunitats més desafavorides, el no reconeixement de la llengua i la cultura
catalanes, la manca d’inversió en infraestructures, les agressions a l’autogovern,
etcètera. Però també tenien la certesa que els nacionalistes catalans mai no traspassarien
la línia vermella que separava la legalitat de la il·legalitat.
La tradicional lleialtat institucional de la Lliga representava alhora la seva major
mostra de debilitat, perquè se n’aprofitaven els qui no eren tan lleials, per exemple
aquells que recorrien al Tribunal Constitucional cada cop que una decisió catalana no
els convenia, independentment que aquesta s’hagués adoptat de forma totalment
democràtica.
Els mandarins del Govern espanyol van valorar els resultats electorals catalans
en petit comité, juntament amb el president. Com ja era habitual, quan es referien a
Catalunya i els catalans ho feien utilitzant la metàfora i un llenguatge clarament
pejoratiu, propi d’aquells qui se senten amos i senyors per dret de conquesta.
—Un partit que rondina però respecta la llei és com un gos que borda ben lligat
a la caseta.
—Hi ha gossos que no borden perquè saben que mai no podran desfer-se de la
cadena.
—També n’hi ha que no borden perquè, quan l’amo no els vigila, estan ocupats
mossegant la corretja.
—Sí, són els que te la claven quan passes pel costat confiant que estan ben
lligats.
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Per al president del Govern espanyol el Seny era un gos d’aquesta última
espècie, perquè els havia clavat una dentegada sense ni tan sols avisar de la seva
existència. El sistema de control havia fallat, i quan el sistema fallava, Espanya corria
perill de patir un ensurt, com quan aquell president de la Generalitat díscol va
aconseguir que les Corts votessin una proposta d’Estatut que afirmava que Catalunya
era una nació.
Amb el Seny al Govern de la Generalitat, era evident que les coses es podien
tornar a complicar. L’ordre del president espanyol, doncs, fou intervenir a Catalunya
amb la màxima contundència per situar les coses al seu lloc tan aviat com fos possible.
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VIII

Si en un moment donat havien arribat a pensar que la creació del Seny i del Centre
Financer i l’assalt al Govern de la Generalitat serien les tres empreses més feixugues
que els tocaria emprendre en relació al projecte del Gran Duc, l’entrega del següent
capítol d’aquell fulletó va convèncer Serafina i Carlota que allò que havien viscut fins
aleshores era només una mena d’escalfament previ, perquè els plats forts d’aquella
representació encara no havien entrat en escena.
—Que t’has begut l’enteniment? —Serafina mai no s’havia adreçat al Gran Duc
d’una forma tan contundent.
Eren les deu tocades del vespre. Serafina, després d’exercir tot el dia com a
vicepresidenta de la Generalitat, havia passat una estona per la seva oficina del Seny
abans de retirar-se al seu espai privat. Sabia que al voltant de les deu el Gran Duc
contactaria amb ella via videoconferència, però amb la veu i la imatge distorsionades,
com ja era habitual. En aquest aspecte el Gran Duc continuava actuant amb el mateix
hermetisme que al principi: no estava disposat a deixar-se veure per ningú, ni tan sols
per Serafina.
Carlota era al despatx del costat, acabant d’enllestir també algunes feines
pendents d’última hora; des que Serafina era vicepresidenta de la Generalitat, el pes de
la gestió del Seny s’havia traslladat a les dues persones de l’staff que s’havia establert
que no entrarien al Govern per tal de garantir el control directe del partit.
En definitiva, Carlota s’havia convertit en la màxima responsable executiva del
Seny, juntament amb Salvador Pladevall, que controlava el Centre Financer. Oriol de
Requesens s’havia traslladat al Govern com a cap de gabinet de la vicepresidenta, per bé
que a estones continuava marcant l’estratègia de comunicació del Seny. Entre dues
persones, doncs, controlaven aquell gegant que creixia dia rere dia sense saber en quin
punt s’aturaria. Tant l’un com l’altre, eren perfectament capaços de conduir el vaixell,
però a costa de treballar totes les hores del món i no tenir pràcticament vida privada.
—Si no vols res més, me’n vaig cap a casa —va dir Remei, la secretària de
Carlota.
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—Jo em quedaré una estona més, vull acabar quatre coses i aprofitar que la
Serafina és aquí per parlar una estona amb ella. Marxa tranquil·la, Remei. Ho tenim tot
més o menys al dia, oi?
—Bé, sí… tot està al dia. Només tinc pendent dir-li alguna cosa a en Pere Fité,
que truca día sí dia també.
—És més pesat que el plom! L’entrevista dels nassos… —Carlota feia veure que
la insistència d’en Pere Fité la molestava, però en el fons, encara que no ho volgués
admetre, se sentia afalagada.
—Diu que li ho vas prometre.
—Sí, és cert, li ho vaig prometre… Si torna a trucar digues-li que ho tinc
present, que ja l’avisarem, que t’ho he dit jo mateixa.
—Molt bé. Quan torni a trucar, li ho diré. Fins demà —va fer Remei, tot
marxant.
El to inusualment exaltat de la conversa entre la Monja i el Gran Duc va cridar
l’atenció de Carlota, que en comprovar que Remei ja havia marxat, va alçar el cap i va
mirar Serafina, amb actitud interrogativa, a través del vidre que separava els seus
respectius despatxos.
Serafina va fer-li un senyal perquè entrés, volia que fos testimoni de la nova i
escabellada instrucció del Gran Duc.
—Què passa? —va interrogar Carlota, amb to preventiu.
A la pantalla, la figura fantasmal es movia d’una forma inèdita, com si s’estigués
divertint a costa de les respostes pujades de to de Serafina, que també eren d’allò més
inèdites. La Monja, al contrari del que en ella era habitual, no estava per gaires bromes;
tot i que la seva capacitat de treball i la seva intel·ligència semblava que no tenien
límits, aquella nit el pes de la responsabilitat institucional i la tensió que suposava haver
creat un gran entramat polític i econòmic sense ni tan sols saber amb qui se l’estava
jugant, li estaven passant factura.
El Gran Duc es va adonar que no era prudent tensar més la corda, perquè tant
Serafina com Carlota començaven a oferir mostres d’esgotament. Elles sempre el veien
distorsionat, però ell, jugant amb un clar avantatge, les veia en una pantalla d’alta
definició i grans dimensions, a través de la qual podia captar la més subtil de les
expressions.
—Jo no he dit que l’hagueu de materialitzar vosaltres, aquest projecte. Només he
dit que el proper pas és construir una ciutat de mig milió d’habitants al centre de
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Catalunya; el projecte el portarà a terme la multinacional LukeMoble —va matisar el
Gran Duc.
—Com? —Carlota també es va esparverar, en escoltar la proposta del Gran Duc.
Serafina va recuperar la calma, mirant d’enfocar la qüestió amb la màxima
coherència.
—Escolta —va dir adreçant-se a la pantalla—: deixant de banda Barcelona, aquí
només tenim una ciutat que s’aproxima mínimament al que tu proposes: l’Hospitalet de
Llobregat.
—I amb tot i això, només té 250.000 habitants —va afegir Carlota.
—Així doncs, em doneu la raó: al Principat li cal una altra ciutat tipus
l’Hospitalet.
Serafina i Carlota, amb evident complicitat, es van posar a riure alhora. Tot
seguit, Serafina va reprendre la conversa amb el Gran Duc.
—Si volem guanyar les properes eleccions, et puc assegurar que el que menys
ens convé és una ciutat el doble de gran que l’Hospitalet. Si no és que canviem
radicalment de programa, és clar…
—L’Àrea Metropolitana és el nostre punt feble, és una àrea difícil per al
sobiranisme. Molta gent ha vingut de fora, només parla castellà i se sent espanyola —va
aclarir Carlota.
—Si traslladem aquest model al centre de Catalunya, ho tenim molt magre. No
guanyarem de cap de les maneres. Ni tan sols amb l’acció del Centre Financer. Ho
sento, però em sembla que no és una bona idea —Serafina la va deixar anar pel broc
gros.
—La idea, precisament, és neutralitzar l’efecte Àrea Metropolitana —va aclarir
el Gran Duc.
—Home, si aquesta nova ciutat fos una mena de Vic o Ripoll de grans
dimensions, potser sí que neutralitzaríem l’efecte Cinturó Roig. Però ja m’explicaràs tu
d’on traurem mig milió de vigatants o ripollencs… Encara que els fabriquéssim en un
laboratori, amb tècniques avançades de clonació, hauríem d’esperar que fossin majors
d’edat, perquè poguessin votar. Definitivament, penso que aquesta vegada no has tingut
una idea gaire encertada.
Carlota no es va poder aguantar el riure, amb les ocurrències de Serafina.
El Gran Duc va permetre que les dues dones fessin una mica de gresca a costa
seva, però finalment va dir que aquell projecte de ciutat l’havia meditat molt a fons i
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que a més ja estava en una fase avançada; els detalls els rebrien en un document adjunt
via correu electrònic. Dit això, va dir bona nit i, fidel a la seva manera d’actuar, es va fer
fonedís sense més, com el geni que retorna a la làmpada després d’haver concedit els
tres desitjos.
***
—Bona nit, senyores, com va tot? —Marrasquí va treure el cap per la seu. Ho va fer,
com sempre, amb una certa dosi de prudència, mirant de no abusar de la confiança.
—Hola, Santi, bona nit… Mira, aquí estem, encara —va fer Serafina.
—A aquest pas ens guanyarem el cel… Ha anat bé, avui, la funció? —va
preguntar Carlota, canviant de tema per tractar de fer-li entendre que aquell no era un
bon dia per sortir a prendre una copa plegats.
Marrasquí, que tenia molta sensibilitat amb la qüestió dels tons i les actituds, de
seguida es va adonar que Carlota i Serafina estaven pendents d’alguna cosa: no es
movien del costat de l’ordinador i se les notava una mica inquietes.
—La funció ha anat bé, com sempre. Però estic cansat. Bé, doncs, res més,
senyores, volia passar a saludar, i ja ho he fet.
Marrasquí se’n va anar i a Carlota li va quedar un regust estrany al cos; en el
fons, se n’hauria anat amb ell a fer la copa, tot i que tenia molt assumit que la feina tenia
prioritat total.
—És un bon home —va dir Serafina.
—Sí, i a més molt prudent. Sap quan s’ha de quedar i quan ha de marxar —va
afegir Carlota.
—No com el poca-solta aquell d’en Fité, que es presenta quan li dóna la gana i
no marxa ni amb salfumant. Sincerament, Carlota, no hi ha color: jo de tu, ni m’ho
pensaria.
Carlota es va posar vermella com un tomàquet.
—Què vols dir?
—Que demà plourà, això vull dir… —Serafina va somriure, però sense passar-se
de la ratlla, per no ferir la sensibilitat de Carlota, que va mirar de dissimular la vermellor
de la seva cara fixant la mirada a la pantalla de l’ordinador.
***
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El document del Gran Duc va arribar en qüestió de segons. Serafina va descarregar-lo al
seu ordinador i va ampliar-lo a pantalla completa per poder veure amb claredat de què
anava aquella història de la nova ciutat al centre de Catalunya.
—Si més no, ara ja sabem per què hem assumit la cartera de Territori… —va dir
Serafina, en adonar-se de la magnitud de la proposta.
El projecte era crear una nova ciutat, dissenyada íntegrament partint de zero, en
un espai verge i al mateix temps pla de la Catalunya central, concretament a la comarca
de la Segarra. El nom escollit era Plana de Segarra.
L’immens solar de quasi cinquanta quilòmetres quadrats damunt el qual es
construiria la ciutat, havia estat seleccionat des de feia temps; els terrenys agrícoles els
havia adquirit un fons d’inversió creat expressament per a l’ocasió i els projectes
executius havien estat desenvolupats per prestigiosos equips d’arquitectes, urbanistes,
paisatgistes i enginyers dels cinc continents, especialitzats en crear noves ciutats.
Tot estava a punt per posar fil a l’agulla i començar les obres a partir del
moment en què el govern autonòmic aprovés el projecte; fins i tot existien precontractes
signats amb les empreses que portarien a terme en només quatre anys aquella
monumental empresa. Amb el Seny al Govern de la Generalitat controlant la
vicepresidència i les carteres de Territori, Economia i Treball, en teoria no havia de
comportar cap dificultat tramitar per la via d’urgència un projecte ambiciós i al mateix
temps capaç de reduir considerablement el preocupant nivell d’atur existent a
Catalunya, en especial a les comarques centrals.
Serafina i Carlota es van quedar a l’oficina fins molt tard. Aquella nova i
monumental sorpresa deixada anar pel Gran Duc com si res, les havia submergit en un
estat que barrejava el desconcert amb la incertesa. Hi havia preguntes en relació al
macroprojecte que no oferien una resposta fàcil, i encara menys lògica. Per què no
n’havia parlat abans, el Gran Duc, d’aquella idea? Quina mena de persones acolliria una
nova ciutat de mig milió d’habitants? Què pretenia exactament la multinacional
LukeMoble, la promotora del projecte, establint-se a Catalunya d’una forma tan
determinant? Quina relació existia entre el Gran Duc i la direcció de la multinacional?
—Encara que comptéssim amb mig milió de catalans exiliats disposats a
establir-se a Plana de Segarra, que no els tenim, aquest projecte de ciutat és precipitat —
va reflexionar Serafina.
—Per què ho dius? —Carlota s’havia pres un parell o tres de cafès per mantenirse desperta, però el seu cervell funcionava al ralentí, víctima del cansament.
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—És molt senzill. Suposem que el Gran Duc té raó i a nosaltres fer la ciutat no
ens comporta cap esforç perquè és la multinacional qui s’ocupa de tot. Qui et penses que
capitalitzarà els rèdits polítics? Com a molt, ocuparem un seient de segona fila. Els
mèrits se’ls emportaran els presidents de govern català i espanyol. Fins i tot la Casa
Reial voldrà posar-hi cullerada. A nosaltres ens deixaran completament de banda, i en
els fons a tots ells ja els va bé, això, perquè recularem en intenció de vot.
—Si les coses van d’aquesta manera, aquest nou projecte reduirà al mínim tot el
que haurem creat amb el Centre Financer. La nostra tasca de formiguetes sucumbirà
sota la pota d’un gran elefant. És això el que vols dir? —Carlota va mirar de concentrarse al màxim per posar en ordre les idees.
—Fins avui em sentia segura perquè notava que el Gran Duc era dels nostres.
Ara mateix, però, no sé què dir-te. Tinc la sensació que el nostre principal aliat ha
començat a llançar pedres damunt la nostra pròpia teulada.
Carlota no sabia què dir, en el fons se sentia la principal responsable de tota
aquella situació, en haver estat ella la primera que va confiar en el Gran Duc.
—La culpa és meva. Tinc quasi cinquanta anys i sóc tan idiota que encara crec
que realment hi ha persones amb ideals.
—És clar que hi ha persones amb ideals! —Serafina va reaccionar—: Tu, jo i
tots els qui han cregut en nosaltres som persones amb ideals. El problema és que ara
mateix no sabem ben bé on som ni on anem, es com si anéssim a tota pastilla i sense
llums per un túnel que ens han assegurat que és recte. Què passarà si resulta que el túnel
no és tan recte com ens han dit?
—I si tot plegat no és més que una prova de fe? —es va preguntar Carlota—. De
fet, tant tu com jo ens vam ficar en aquesta aventura per una qüestió de fe. Ben mirat,
sempre hem estat circulant a tot drap per aquest túnel fosc que ens han dit que era
completament recte.
Serafina es va quedar mirant fixament Carlota durant uns quants segons.
—Una prova de fe… Potser sí que només estem patint una crisi puntual de fe.
En aquest cas, l’únic que podem fer és continuar endavant i que sigui el que Déu vulgui.
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IX

La previsió de Serafina es va complir al peu de la lletra perquè, efectivament, quan es va
fer públic que la multinacional americana LukeMoble tenia la intenció de construir a
Catalunya una ciutat que seria el referent europeu de la marca, tots els focus van apuntar
directament al president de la Generalitat. La notícia era tan important que era evident
que a ningú no se li va ocórrer entrevistar la vicepresidenta o els titulars d’Economia o
Treball, en relació a aquella qüestió. Així doncs, a Catalunya, qui va capitalitzar al cent
per cent aquella excel·lent notícia, fou el president de la Generalitat, i de retruc, el seu
partit, la Lliga Nacionalista.
Al cap de poques hores de saber-se la notícia, a més, els mitjans espanyols
també van córrer a espanyolitzar degudament la bona nova, incidint en el fet que els
nord-americans havien escollit Espanya com a destí preferent a l’hora de crear una
ciutat que sens dubte seria l’equivalent espanyol de la italiana Maranello, seu de Ferrari,
o l’alemanya Ingolstadt, seu d’Audi. Des de Madrid, doncs, ni una sola referència a
Catalunya o al Govern de la Generalitat; la notícia era que LukeMoble s’instal·lava a
l’Estat espanyol, el fet que els terrenys escollits fossin al Principat, per a ells, era un
assumpte del tot secundari.
Espanya, a causa dels estralls provocats per la crisi, feia molt temps que anava
escassa d’esdeveniments positius i, per tant, quan podia apropiar-se d’una notícia més o
menys favorable, i més si era d’àmbit internacional, la feia seva immediatament, sense
cap tipus de contemplació. En el cas concret de LukeMoble, el president del Govern
central fins i tot va tenir la gosadia de dir en roda de premsa que estava molt satisfet de
poder anunciar que finalment les negociacions mantingudes amb la multinacional nordamericana havien arribat a bon port, tot i que en realitat ell mai no s’havia entrevistat
amb cap dels màxims responsable de LukeMoble.
Serafina i la resta de consellers del Seny van aguantar el xàfec amb esportivitat.
El que ningú no entenia, malgrat que Serafina i Carlota no es cansaven de repetir que es
tractava d’un acte de fe, era per quina raó aquell qui se suposava que era el seu màxim
avalador, estava oferint peixet als adversaris del Seny. Segur que tot plegat tenia una
explicació coherent, segur que sí, però de moment ningú no era capaç d’endevinar-la, ni
tan sols Serafina.
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***
—Carlota, en Pere Fité és aquí altre cop. Reclama l’entrevista promesa —va dir Remei
—. Li he dit mil cops que estàs ocupada, però ell insisteix
—Saps què? Fes-lo entrar. Que em faci la maleïda entrevista, potser així em
deixarà tranquil·la una temporada.
Carlota sabia que Pere Fité era un pobre diable incapaç de realitzar una
entrevista acceptable. Però també tenia present que era un dels informadors que havien
acudit a la presentació inicial del Seny, un personatge que sempre anava a les rodes de
premsa i que tot i que pràcticament ningú no el tenia en consideració, no perdia mai el
somriure ni l’entusiasme per una professió que no estava feta per a ell.
Efectivament, tal com havia apuntat Serafina —a qui no se n’hi escapava ni una
—, entre Marrasquí i Fité no hi havia color, però Carlota, potser perquè tenia aquell
punt de feblesa que Guitart havia suposat, no es decidia ni a treure’s del damunt el plom
d’en Fité, ni a obrir-li definitivament la porta a Marrasquí.
—Què tal, Pere! M’alegro molt de veure’t —va mig mentir, Carlota, estrenyent
la mà d’en Pere Fité.
—Collons, ets cara de veure, eh, Carlota? M’ha costat un colló i part de l’altre
aconseguir l’entrevista…
—Oh, noi, ja se sap que fer de periodista no és fàcil… —va fer Carlota, amb un
gest de picardia.
—Collons, collons, collons… És molt difícil fer de periodista, eh? La gent es
pensa que aquesta feina la pot fer tothom, però què collons, és molt complicat, molt
complicat…
Carlota va pensar que si no anava realment per feina aquell diàleg absurd
s’allargaria indefinidament. Es va asseure a la tauleta rodona que tenia en un extrem del
despatx i va convidar el periodista de pa sucat amb oli a seure davant seu.
—Vinga, Pere, dispara! Només tenim mitja horeta.
Fité es va treure la jaqueta i la bufanda precipitadament i després de fer-se un
embolic amb la bufanda i la bossa de pell que portava penjada, finalment va aconseguir
localitzar la gravadora de mà. De cop, però, es va adonar que li faltava alguna cosa
important.
—Colloooons… m’he deixat el bloc amb les preguntes… I ara què?
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Carlota va fer un gest de desesperació per a ella mateixa, que l’altre ni tan sols
va copsar.
—És igual, Pere, segur que te’n recordes de memòria. Tu ets un gran periodista.
Pregunta’m el que vulguis, vinga, improvisa…
A Fité allò de «ets un gran periodista» li va arribar al cor, i va respondre amb un
ampli somriure que també va arribar al cor de Carlota, que en el fons per a aquestes
qüestions era una sentimental. Quan tenia davant seu un paio ben plantat però dotat de
pocs recursos intel·lectuals, s’apoderava d’ella un instint de protecció que li era molt
dificil de foragitar.
L’entrevista es va desenvolupar de la pitjor manera possible, és clar. Fité feia
preguntes òbvies, no deixava parlar l’entrevistada, saltava d’un tema a un altre sense
cap mena de sentit, interrompia amb intervencions mancades de gràcia… en definitiva,
posava en pràctica tot allò que qualsevol facultat de periodisme diu des del primer dia
que mai no s’ha de fer. Carlota, però, va aguantar estoicament, més que res perquè es
veia incapaç d’engegar directament a passeig aquell sòmines que jugava a fer de
periodista sense tenir la més remota idea de l’ofici.
En acabar l’entrevista, Fité es va tornar a fer un embolic amb la bufanda, la
jaqueta i la bossa de pell i, sense adonar-se’n, va apagar malament la gravadora, que va
continuar enregistrant la conversa.
—Collons, quantes coses que saps, eh, Carlota…? —va dir, el matalot, mentre
tractava de guanyar temps per posar-se bé la jaqueta i la bufanda.
—Oh, i el que no t’he explicat! —Carlota ho va dir en to de broma, contenta
perquè ja havia complert amb aquell pobre nano.
Aquella frase feta, però, en realitat amagava una gran veritat: Carlota sabia
moltes més coses de les que explicava. Fité es va posar a riure com un nen gran. Es va
acomiadar, i se’n va anar repetint-li per enèsima vegada a Carlota que si mai tenia una
exclusiva, que sisplau pensés en ell. Ella li va dir oi tant que sí, Pere, només faltaria, i
se’l va treure de sobre definitivament acompanyant-lo fins a la porta de l’ascensor.
I el brètol d’en Fité se’n va anar content i enganyat, sense ni tan sols adonar-se
que al final, amb l’embolic de la bufanda i la jaqueta, s’havia descuidat la bossa de pell
amb la gravadora a l’interior.
—Casum collons… La bossa! —El sòmines no es va adonar que se l’havia
deixat fins el moment que va trepitjar el carrer d’Escudellers. I just quan anava a tornar
a entrar a l’edifici, des del balcó va sentir un crit: «Pere! Un moment… La bossa».
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Remei va baixar fins al carrer per entregar-li a Fité la bossa oblidada. Carlota,
l’havia enviada per evitar que «el nebot dels collons» tornés a pujar.
***
Una estona més tard, Guitart va rebre Fité al seu domicili i no va perdre ni un sol segon
mirant d’obtenir una dada aprofitable directament d’ell. De seguida li va demanar la
gravadora per descarregar el contingut al seu ordinador i analitzar l’entrevista a
consciència.
—Aquest imbècil s’ha deixat la gravadora engegada. Serà burro! —va renegar
Guitart, per a ell mateix, mentre Fité s’esperava al vestíbul, entretingut amb la colla de
gats que havia anat a comprovar si la visita era o no digna de confiança.
Després de despatxar el nebot del rei dels electrodomèstics amb un fals «ho has
fet molt bé, si et necessito un altre cop ja t’avisaré», Guitart va agafar el seu ordinador
portàtil i es va instal·lar al sofà acompanyat del seu seguici de gats, que va considerar
que aquella nit segurament no hi hauria res que alterés l’ànim de l’amo de la casa, i que
per tant uns i altres podrien gaudir d’una agradable i tranquil·la vetllada de sofà davant
el foc.
Guitart no va posar el crit al cel, com en altres ocasions, però la processó anava
per dins, perquè en escoltar el contingut de l’entrevista que Fité li havia fet a Carlota
se’l van emportar tots els dimonis.
Li costava d’entendre que al món hi hagués gent tan rematadament estúpida com
aquell cap de trons amb ínfules de periodista. Al final, però, la processó es va acabar de
cop, perquè quan la gravació ja arribava al final va tenir una sopresa: una conversa off
the record que va considerar que era del tot aprofitable. En el fons, aquell idiota tocat
per la sort havia fet altre cop diana, com la vegada que casualment havia captat la frase
d’un Santi Marrasquí amb alguna copa de més.
Aquest cop, Fité havia aconseguit enregistrar sense voler-ho la breu conversa
que després de l’entrevista havien mantingut Carlota i Oriol de Requesens:
—Ja ha marxat, aquell pesat?
—Sí, ara mateix. Per fi.
—Què t’ha preguntat?
—Res. Obvietats. Rucades…
—T’ha comentat alguna cosa en relació a LukeMoble?

65
—Sí, però ja et dic: rucades i obvietats. Res important.
Oriol canvia de terç, adopta una actitud transcendent. Se sent el soroll d’una
cadira que s’arrossega.
—Fins quan haurem d’aguantar aquesta incertesa?
—Fins que el Gran Duc ho decideixi. És ell qui mana.
En el moment d’ocupar la cadira, Oriol s’adona que al damunt hi ha alguna cosa.
—De qui és aquesta bossa?
—Ostres, és tan burro que se l’ha deixat…
***
L’endemà al migdia, Felip Guitart i Toni Arenós van dinar plegats al Rebelión, un
restaurant petit i discret de la zona alta de Barcelona freqüentat pels conservadors, que
en escollir per primera vegada aquell lloc com a punt de trobada, devien pensar que el
nom de l’establiment allunyaria qualsevol sospita de conspiració conservadora.
Toni Arenós era diputat de la Lliga, el partit del Govern; oficialment se’l
considerava nacionalista, però tothom sabia que era un dels puntals del sector més
conservador i dretà de la formació i, sobretot, un ferm defensor de la unitat d’Espanya.
Per això tenia amistat amb Felip Guitart, amb qui compartia sovint canvis
d’impressions, gairebé sempre al voltant de la mateixa qüestió: Aconseguirien trencar
Espanya, finalment, tota aquella colla de fills de puta?
—Saps què passa, Toni…? Doncs passa que em costa molt de creure que tot
això de LukeMoble hagi caigut del cel sense més ni més.
—Hi pots pujar de peus. Ningú no en sabia res. Res de res. Ni aquí ni a Madrid.
—Segur? —va interrogar-lo, amb insistència, Felip Guitart.
—Homeee… —l’expressió d’en Toni Arenós, que fins i tot va deixar anar els
coberts, era prou eloqüent: si ell assegurava que ningú no en sabia res, d’aquell
assumpte, era evident que aquella informació anava a missa.
—Doncs això ha estat cosa del Seny. No hi ha volta de full —va sentenciar Felip
Guitart.
—La Monja i companyia? Vols dir que van tan forts?
—Van molt més forts del que ens pensem. De bon principi m’ho van filtrar i no
en vaig fer cas. Darrere aquesta gent hi ha molts calés.
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—A què et refereixes? —Arenós va deixar altre cop els coberts a banda; ho feia
sempre que alguna cosa li cridava l’atenció.
—LukeMoble podria ser l’aliat capitalista del Seny. Mai m’he empassat que es
financiïn únicament amb diners del associats. Tot plegat és una tapadora.
—Això del Centre Financer ho hem mirat del dret i del revés. No hi ha per on
agafar-los. Si és una tapadora, és indemostrable. Pladevall és un primera espasa. Saben
molt bé el que fan —va sentenciar Toni Arenós.
—Jo investigaria a fons LukeMoble. Per si de cas. Tinc la sensació que al final
lligarem caps.
—Està bé. Investigarem LukeMoble. Demà mateix m’hi poso. Quan tingui
alguna cosa, t’aviso, d’acord?
Toni Arenós s’agafava la qüestió política de forma molt poc apassionada, ben al
contrari que Guitart, que era molt més visceral i profund. Ell tenia molt clar que era
conservador i que la seva feina era defensar uns determinats interessos. Era diputat, però
també hauria pogut ser gestor administratiu o recepcionista d’hotel, perquè la seva
forma d’actuar era pràctica i directa; semblava que tant li feia un ou com una castanya,
tot i que al seu partit tothom el considerava una peça fonamental gràcies a la seva
eficàcia i els seus contactes.
Guitart el respectava i cultivava la seva amistat, però només per interès, perquè
en el fons no acabava de comprendre que la qüestió de la unitat d’Espanya Arenós la
tractés amb la mateixa lleugeresa que hauria tractat la tramitació d’una simple pòlissa.
Només per això, va preferir guardar-se per a ell la referència al Gran Duc, la figura
cabdal que havia descobert per primer cop a través de la conversa robada a Carlota i
Oriol de Requesens.
«Qui deu ser aquest Gran Duc?», es repetia, Guitart, un cop rere l’altre.
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X

El Gran Duc no podia haver escollit un nom millor per a la nova ciutat que seria la base
europea de l’imperi LukeMoble. Es tractava d’una plana natural, d’uns vuit quilòmetres
de llarg per sis d’amplada, encerclada per dues vies principals, l’autovia A2 i la C25,
més coneguda com l’Eix Transversal.
Els terrenys eren tots de secà, amb poc valor de mercat, i els municipis i nuclis
de població que envoltaven la plana eren molt petits; és a dir, els seus ajuntaments
tenien escassa influència política: Sant Ramon, Les Oluges, Tarroja de Segarra, El Llor,
Gospi, La Prayanosa, Castellnou d’Oluges…
Així doncs, l’equip d’especialistes que el fons d’inversió creat expressament per
la multinacional havia enviat a aquests municipis per negociar la compra dels camps de
cultiu i aplanar un terreny que ja era planer de natural, no va topar amb opositors
remarcables, i més quan els alcaldes i alcaldesses de la zona van saber que aquella
comarca de secà tradicionalment despoblada i modesta, a poc temps vista es convertiria
en l’enveja de la resta de Catalunya.
Per descomptat, com sol passar en aquests casos, de seguida que es va conèixer
l’existència del projecte van sorgir grupets de salvadors d’una plana que sobtadament
pretenien reivindicar com a espai d’interès natural i hàbitat d’especies protegides, però
les protestes van minvar en poques setmanes a causa de la pressió dels propietaris dels
terrenys i la gent que albirava la possibilitat de trobar feina a prop de casa. Els més
reacis ho van deixar estar quan van saber que la nova ciutat seria un exemple de
sostenibilitat i racionalitat; el projecte de ciutat comptava amb solucions d’última
generació en matèria d’aprofitament energètic, mobilitat i integració a l’entorn. No es
podia dir de cap manera que el disseny d’aquella ciutat fos urbanísticament agressiu.
Tot i que la idea amagava segones intencions polítiques que només coneixien del
tot el Gran Duc i a mitges Serafina, Carlota i el seu cercle de màxima confiança,
oficialment Plana de Segarra havia de ser la seu central europea i nord-africana d’una
multinacional americana líder al seu sector; és a dir, una ciutat estretament lligada a una
marca de prestigi mundial que dissenyava, fabricava i distribuïa tot allò relacionat amb
la llar, des d’uns simples coberts fins una casa modular sencera i perfectament equipada.
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LukeMoble havia escollit Plana de Segarra com a ubicació estratègica per a la
seva seu continental, amb l’afany de posicionar-se definitivament en una àrea
geogràfica on fins aleshores només havia tingut delegacions, magatzems reguladors i
diverses factories i centres de disseny. La marca era l’equivalent americà de la
multinacional sueca Ikea, però amb molta més envergadura i capital. Una idea que, com
totes les grans oportunitats de negoci, havia sorgit pràcticament del no-res. En poques
dècades, però, havia convertit el seu fundador, Luke Cooperfield, un senzill fuster rural
amb alguns coneixements d’economia i empresa, en el capità d’un veritable imperi
econòmic.
Malgrat tot, durant el procés de compra de terrenys, amidaments in situ i disseny
de la ciutat, ningú no va saber que darrere aquella macro-operació hi havia una marca
concreta; els representants del fons d’inversió, extremadament discrets, sempre havien
parlat en nom propi i no facilitaven dades sobre la veritable identitat del seu client,
perquè, de fet, ni ells mateixos la coneixien; és limitaven a explicar tan sols la veritat:
que havien rebut l’encàrrec de preparar la construcció d’una nova ciutat en aquell lloc
concret de Catalunya, on una multinacional americana de primer ordre hi establiria una
seu continental amb les seves corresponents factories i, com no podia ser d’una altra
manera, habitatges i serveis de tot tipus per als milers d’empleats de la companyia i les
seves famílies.
Un cop es va fer públic que LukeMoble era la màxima responsable del projecte,
qui va portar el pes de l’operació i va donar en tot moment la cara com a màxim
representant de la companyia va ser el cap d’operacions, Arthur Smile, que va oferir
infinitat de comunicats, rodes de premsa i entrevistes per explicar amb pèls i senyals per
quina raó havien escollit primer Catalunya i després Plana de Segarra per materialitzar
el seu projecte.
L’alt executiu nord-americà va repetir fins a la sacietat els mateixos arguments a
tots aquells qui el van entrevistar directament o en roda de premsa. Parlava sense parar
de xifres d’inversió, d’expansió comercial, de previsions de producció, de distribució
òptima per carretera i ferrocarril, de connectivitat amb el port de Barcelona, de mercats
emergents, de recerca i innovació, de la necessitat d’impulsar definitivament el
Corredor Mediterrani per enllaçar amb Europa i el nord d’Àfrica, d’infraestructures
pendents, del 8% de creixement anual de l’aeroport d’El Prat, de les bones relacions
amb el Govern de la Generalitat, de les grans virtuts del poble català, de com n’era de
bonica Barcelona, tant a l’hivern com a l’estiu, i mil qüestions més relacionades amb
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l’economia, el comerç i les relacions entre Amèrica i Europa, sense deixar de banda les
perspectives de futur que oferia el continent africà.
La mateixa Serafina, actuant en qualitat de vicepresidenta i titular d’Economia
del Govern de la Generalitat, es va entrevistar diverses vegades amb ell sense arribar a
esbrinar, ni de bon tros, quina relació podia existir entre el Gran Duc i aquella
multinacional. Cada cop que li preguntava al cap d’operacions per què havien escollit
Catalunya a l’hora de pensar en la ciutat LukeMoble, l’home contestava el mateix: «Era
la millor opció», i tot seguit repetia, un cop més, tot el reguitzell de dades econòmiques
i macroeconòmiques que se sabia tan de memòria com el Parenostre.
***
Un cop aprovats els permisos reglamentaris per part de la Generalitat i iniciades les
obres, l’atenció es va centrar en la qüestió dels llocs de treball que generaria Plana de
Segarra. El Govern espanyol no veia amb bons ulls aquella complicitat creixent entre la
direcció de LukeMoble i el Govern català, però també li interessava que el projecte es
materialitzés, doncs sabia que generaria molts impostos i milers de llocs de treball, la
qual cosa suposaria un respir per a la imatge espanyola, força deteriorada a causa de les
xifres cada cop més escandaloses en matèria d’atur, dèficit, deute extern, fracàs escolar
i, sobretot, casos de corrupció.
Representants del Govern espanyol, de la Generalitat i de Luke Moble van
acordar establir una tanda de reunions per tractar la qüestió dels llocs de treball que
acabaria generant la nova ciutat. Lògicament, Serafina i la gent del Seny volien
escenificar que l’ocupació generada per LukeMoble no era més que una perllongació de
tota l’acció econòmica i social portada a terme fins aleshores pel Centre Financer, que
no era pas menor però que en cap cas es podia comparar amb l’impacte mediàtic que
suposaria penjar-se la medalla de milers de llocs de treball assolits amb una sola acció.
Per altra banda, el president de la Generalitat continuava acaparant al màxim
l’atenció dels mitjans en relació a aquell afer, procurant evitar que l’opinió pública
pogués arribar a pensar que aquell èxit no l’havia materialitzat una institució presidida
per la Lliga Nacionalista.
Al seu torn, els representants del Govern espanyol estaven capficats en què era
un mal assumpte permetre que aquella nova ciutat fos majoritàriament ocupada per
catalans. Per una banda volien assegurar-se el rèdit econòmic i polític immediat que
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proporcionaria la iniciativa, però per l’altra els preocupava que a mitjà termini Plana de
Segarra pogués convertir-se en una mena d’Àrea Metropolitana, però de caràcter
catalanoparlant i amb intenció de vot netament sobiranista. El fet que Catalunya tingués
un nivell d’atur elevat no facilitava que la ciutat pogués atraure una nova massa
migratòria, similar a les dels anys 50 i 60 del segle XX.
Però totes aquelles elocubracions tactistes les va aigualir de cop i volta Arthur
Smile, quan a l’inici d’una reunió amb la delegació del Govern espanyol va anunciar
que LukeMoble sol·licitava formalment la nacionalització de dos-cents mil estrangers.
Els membres de la delegació espanyola van posar el crit al cel quan van escoltar
aquella xifra del tot alarmant.
—Dues centes-mil persones de fora? Però si tenim sis milions d’aturats…
—No ho entendrà ningú, absolutament ningú, políticament és impresentable!
—No es poden nacionalizar dos-cents mil estrangers, la gent se’ns menjarà vius.
Arthur Smile amb prou feines es va immutar. Va dir que tant el Govern
d’Espanya com el de Catalunya n’havien fet de molt més grosses, des del punt de vista
social, i que la ciutadania encara no s’havia menjat cap polític.
Tot seguit va justificar la seva demanda amb l’argument que Plana de Segarra
acabaria sent una ciutat de mig milió d’habitants, però que aquesta xifra s’assoliria a
mitjà termini. Primer, calia construir la ciutat, les infraestructures, els serveis, les
factories, els centres de distribució, les oficines i un munt d’elements més del tot
necessaris en una ciutat estretament lligada amb una marca.
Smile va deixar ben palès que Plana de Segarra no seria una ciutat qualsevol,
sinó que seria la base d’operacions de LukeMoble al continent. Si algú es pensava que
allò seria una mena de campament de refugiats a gran escala, estava completament
equivocat. Quan s’hi posava, era un tipus veritablement dur de pelar, Arthur Smile.
—Algú es pensa, realment, que un projecte d’aquesta magnitud es deixarà en
mans de gent sense experiència? Nosaltres no fem experiments, sinó que estem creant
una ciutat LukeMoble. No serà la primera ni la segona ni la tercera que fem, per tant no
admetrem que ningú ens digui com hem de fer la nostra feina i encara menys com hem
d’administrar els nostres recursos.
—El Govern espanyol tampoc no admetrà… —un membre dels representants
espanyols va voler treure pit.
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—El Govern espanyol amb els seus diners pot fer el que consideri oportú. Però
amb els diners dels altres, ni pensar-ho. —Smile no estava per romanços, tallava com un
ganivet esmolat.
Després de veure com les gastava Mr.Smile, tots els membres de la mesa de
negociació van entendre què representava tractar amb una multinacional disposada a
invertir centenars de milions de dòlars en un país que no era el seu.
—Bé, si em permeten que continuï —va dir Arthur Smile, amb un to més pausat
—, els explicaré per què necessitem aquestes dues-centes mil persones. LukeMoble
dissenya, fabrica i comercialitza més d’un milió de productes. Alguns d’aquests
productes són idèntics a tot arreu, però altres són diferents, perquè estan adaptats als
gustos de les zones on es comercialitzen. També fem productes que pel seu tamany o les
seves característiques, no resultaria rendible ni lògic transportar-los d’una punta a l’altra
de món. Una llar prefabricada, per exemple… ¿Algú s’imagina traslladar una casa de
70.000 dòlars a través de l’Atlàntic? Comercialment no és viable. Per tant, una nova
ciutat LukeMoble el primer que ha de planificar és els productes que fabricarà i quantes
persones expertes en la matèria seran necessàries. Estic parlant d’enginyers, arquitectes,
economistes, tècnics intermitjos, encarregats, formadors… gent qualificada que treballa
amb nosaltres des de fa anys, o que s’ha preparat per fer-ho, i que està disposada a
instal·lar-se a Europa. A aquestes persones i les seves famílies no les podem tractar com
a immigrants, aquests professionals vindran per quedar-s’hi, i per tant se’ls ha de tractar
com cal, perquè seran els qui seleccionaran i formaran els catalans i els espanyols que
progressivament s’integraran a LukeMoble.
Serafina va prendre la paraula.
—Per entendre’ns: al final, fet i fet, hi ha en joc uns cent mil llocs de treball. Si
Plana de Segarra pot acollir mig milió de persones i Luke Moble n’aporta dues-centes
mil, queden tres-centes mil vacants, de les quals només una tercera part seran llocs de
treball; la resta són els familiars. És això, oi?
—La cosa va més o menys per aquí —va reblar Mr. Smile.
La cara dels negociadors catalans i espanyols va posar en evidència que aquella
xifra era molt inferior a la que inicialment havien calculat, però van entendre que
LukeMoble, a part de posar-hi el capital monetari, també voldria assegurar-se la jugada
amb una important aportació de capital humà.
A partir d’aquell moment, amb les grans xifres damunt la taula, la negociació va
entrar en una mena de petit mercadeig en el qual cadascú va mirar d’afavorir els seus

72
propis interessos. Serafina va començar exigint el màxim de qüota per als treballadors
catalans, però la pressió dels representants del Govern espanyol era implacable, perquè
l’ordre suprema era treure les màximes contraprestacions a la qüestió de les dues-centes
mil nacionalitzacions.
Al final, Serafina va acceptar representar el paper de perdedora, la qual cosa va
generar una notable eufòria en la delegació espanyola. El que no sabien, era que la nit
anterior el Gran Duc havia comunicat a la Monja que no patís gens ni mica per la
qüestió de les qüotes de treballadors catalans, espanyols o estrangers a Plana de Segarra,
perquè tot estava sota control. I com sempre, Serafina havia acceptat les seves
instruccions per disciplina, sentit del deure i acte de fe, tot i que començava a estar-ne
una mica tipa, de conduir a cegues per aquell tunel fosc el final del qual mai no
apareixia.
***
Al mateix temps que els membres de la comissió negociadora espanyola agafaven l’Ave
per tornar a Madrid, plenament convençuts que havien posat en el seu lloc la gent del
Seny, Serafina es va retirar al seu apartament privat amb la sensació que aquella
aventura cada cop se li estava escapant més de les mans.
Va provar de dormir però no se’n va sortir, era massa d’hora i no estava prou
cansada. O sigui que es va aixecar i va convocar una reunió d’urgència a la seu del Seny
amb les persones de la seva màxima confiança: Carlota, Oriol de Requesens i Salvador
Pladevall.
La reunió a quatre bandes es va allargar fins a altes hores de la matinada, i és
que Serafina buscava una sèrie de respostes que ni ella ni cap dels seus companys
d’aventura eren capaços d’oferir. Les preguntes eren cada cop més sòlides, granítiques,
denses, impenetrables: ¿Qui dimonis deu ser, el Gran Duc? ¿Què pretén, realment? ¿Per
què no dóna la cara? ¿No li hem ofert prou mostres de confiança, potser? ¿És realment
una bona oportunitat la nova ciutat Luke Moble? ¿O potser serà el nostre pitjor malson?
Entre tots quatre van tractar de fer un retrat robot de qui podia ser el Gran Duc.
Van intentar-ho de totes les maneres possibles, utilitzant braimstorming, mapes mentals,
tècniques de creativitat, pensaments laterals… fins i tot a algú se li va ocórrer dir, mig
en broma, que podrien consultar una vident. Era impossible determinar-ne la identitat.
El Gran Duc podia ser una persona o diverses, algú proper o llunyà, podia anar de bona
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fe o de mala fe… fins i tot podia tractar-se d’una aplicació ideada amb la tecnologia que
es creen els videojocs més sofisticats. Res no era segur.
Tractar de descobrir què o qui hi havia rere aquella bogeria era tan complicat
com esbrinar els secrets de l’univers o l’origen mateix de la vida. No quedava més
remei que deixar-se portar. Però cada cop resultava més feixuc treballar per a algú que
amb el pas del temps semblava que anava a favor de l’adversari.
Arribat a aquest punt, Serafina va començar a alimentar seriosament la idea que
tot plegat podia ser una estratègia maquiavèlica per acabar de soca-rel amb el
sobiranisme.
—Fem un breu exercici d’imaginació —va exposar—: suposem que Carlota la
va encertar i una servidora és realment la persona idònia per liderar el procés
d’independència de Catalunya. Hauré comptat amb finançament il·limitat i amb els
millors professionals del país, que sou vosaltres i tota la gent que conforma el Centre
Financer. Si tot plegat acaba com el rosari de l’aurora… ¿quina seria la conclusió?
Tots els presents van estar d’acord en què l’opinió general seria que la
independència de Catalunya és una fita impossible, perquè ni tan sols amb finançament
il·limitat i persones de primer nivell al capdavant l’aventura hauria estat possible.
—No descarto res. Ni tan sols que el Gran Duc sigui en realitat un element al
servei d’Espanya —va concloure Serafina.
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XI
No havien passat gaires dies des de la primera trobada entre Toni Arenós i Felip Guitart,
qui popularment també era conegut com «el botifler en cap». «L’home de fer feines» de
la Lliga, l’Arenós, no va trigar gaire a reunir-se novament amb Guitart al Rebelión per
explicar-li tot el que havia pogut esbrinar respecte a LukeMoble.
—Aquesta gent fa anys que volen instal·lar-se a Espanya.
—Ah, sí? Primera notícia.
—Fa deu anys ho van intentar. Van exigir l’execució del Corredor Mediterrani.
Com que Madrid els va dir que no, se’n van anar amb la cua entre les cames.
—Curiós…
—Eren altres temps. Madrid encara s’ho podia permetre.
—Com és que han tornat, justament ara, que es parla més que mai de sobirania?
Algú els ha promès alguna cosa, potser?
—Ni idea. Han reaparegut de sobte, com un bolet. Ja t’ho vaig dir: ningú no en
sabia res, d’aquest assumpte. Però tenen claríssim que faran la seva ciutat.
—Bé, això és la versió oficial. És evident que tenen aliats, ningú inverteix
centenars de milions sense garanties. Algú altre està amagant informació.
—Ei, que no hi ha res, t’ho dic jo. —Toni Arenós no consentia que ningú posés
en dubte la qualitat de la seva informació.
—Saps alguna cosa més?
—Sé que van molt forts i que tiren pel dret. No es deixen intimidar per ningú.
Compten amb un negociador molt dur.
—Qui?
—L’Arthur Smile, el cap d’operacions.
—És aquest qui mana?
—Per sobre hi ha el president d’honor, el fundador, que és l’amo de tot. Però és
gran i està retirat. A la pràctica, qui talla el bacallà és l’Smile.
—Has sentit a parlar del Gran Duc? ―La pregunta d’en Guitart va descol·locar
Toni Arenós, que va trigar uns segons a contestar.
—De qui???
—El Gran Duc. Suposo que és un nom en clau.
—Ni idea. No l’he escoltat mai, aquest nom.
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***
Havent dinat, Felip Guitart se’n va anar cap a casa. Amb la nova informació facilitada
per Toni Arenós i la gravació obtinguda per Fité, tenia elements suficients per alimentar
quelcom més que una sospita raonable. Era evident que hi havia alguna cosa estranya
rere l’ascens del Seny, la creació del Centre Financer i les formes abassegadores de
LukeMoble, que s’havia plantat a la península com si fos la seva parcel·la particular.
Ningú no sabia qui era el Gran Duc, però tenia la certesa que era algú que
realment existia i que remenava les cireres; si no fos així, Carlota i Oriol de Requesens
no l’haurien esmentat d’una forma tan familiar. Tot allò, a més, lligava amb la primera
dada obtinguda pel tonto amb sort, Pere Fité, quan va esbrinar que rere el Seny hi havia
«molts calés».
Guitart no era caçador ni pescador. De fet, les activitats a l’aire lliure mai no li
havien interessat. Malgrat tot, sabia que esvalotant una mica el bosc a base de soroll, era
fàcil caçar alguna peça, encara que fos a l’atzar, perquè el soroll fa que les perdius
abandonin les capçanes i els conills els caus.
I això va ser, ni més ni menys, el que va fer. Es va inventar una història falsa,
però versemblant, que relacionava el finançament del Seny i la creixent onada
sobiranista de Catalunya amb la reaparició de LukeMoble a la península. El seu relat
donava per fet que la multinacional nord-americana havia finançat el Seny per debilitar
el Govern espanyol i així poder imposar allò que no havia pogut aconseguir deu anys
enrere: una obra pública fonamental que beneficiava Catalunya i deixava de banda la
resta d’espanyols. I tot plegat perquè en traiés profit una multinacional que no tenia cap
confiança en el personal autòcton, perquè el primer que havia exigit era poder importar
mà d’obra estrangera.
Un cop llençada, tota aquella porqueria, el ventilador s’encarregaria d’escamparla a tort i a dret.
***
Tal com havia previst Guitart, en pocs dies es va generar un escàndol de mil dimonis:
els periodistes cavernaris es van fer seves aquelles calúmnies i van engegar els
ventiladors amb fúria per escampar porqueria en totes les direccions. Les portades dels
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diaris espanyols, tots sense excepció, parlaven obertament d’una trama obscura que
tenia com a epicentre el finançament del Seny amb diners provinents de la
multinacional LukeMoble, que hauria comprat grans extensions de terreny a preus de
saldo, aprofitant la complicada conjuntura espanyola, i al mateix temps s’hauria
assegurat les màximes facilitats administratives finançant una nova formació política
que hauria acceptat entrar al govern de la Generalitat només si es complia l’exigència
d’assolir les carteres d’Economia, Treball i Territori.
Sobre el paper, les peces que conformaven la gran mentida ideada per Guitart
encaixava a la perfecció, i per tant tots els tertulians espanyolistes van tenir carta blanca
per carregar sense límit contra Serafina, el desgast de la qual interessava pràcticament a
tothom, excepte a la seva pròpia formació.
En el moment en què la figura de la Monja fou relacionada amb un escàndol
presumptament lligat amb una qüestió econòmica de gran abast, el país es va dividir en
dos bàndols: els que defensaven a mort Serafina i els qui pensaven que era el dimoni
personificat. El terme mitjà va desaparèixer de l’escenari polític, i pràcticament ningú
no tenia una opinió centrada i raonada en relació a l’afer. Per als partidaris del Seny tot
plegat no era més que un muntatge del sistema, encaminat a parar-li els peus a un
moviment polític i social que era evident que estava guanyant massa terreny, mentre que
per als detractors, les dades eren inqüestionables: la Monja havia penjat els hàbits atreta
per la cobdícia del poder i el diner fàcil.
Com sol passar a les societats que no destaquen per un elevat nivell d’educació,
els titulars es van imposar amb força a les matisacions escrites en lletra menuda, i ni tan
sols una autoritat en matèria de comunicació com Oriol de Requesens va poder aturar
l’impacte del temporal.
Tampoc no va ajudar gens Serafina que un mitjà determinat, molt ben relacionat
amb l’Església més conservadora, hagués aconseguit penetrar mig d’amagat al monestir
de Sant Benet per entrevistar sor Remei Quadrenys, la màxima representant de Les set
en contra, que es va despatxar a gust contra la germana Fina, a qui va acusar d’afany de
protagonisme, de manca de vocació, d’ambició desmesurada, de desconèixer el
significat de la paraula humilitat i d’haver revolucionat el pacífic i discret monestir de
Sant Benet. Amb les seves declaracions, sor Remei Quadrenys va alliberar de verí la
seva ànima turmentada, que mai no havia volgut reconèixer la intel·ligència superior de
la germana Fina ni havia pait les ironies esmolades que la Monja li havia etzibat durant
anys cada cop que s’havien enfrontat dialècticament.
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Serafina va aguntar la tempesta sense immutar-se, però la processó anava per
dins. Ella era capaç d’aguantar tot allò i molt més, però necessitava saber que tenia el
control de la situació. L’actitud misteriosa del Gran Duc i el secretisme permanent que
envoltava la seva figura, privaven la Monja de la seva principal arma de defensa: la raó.
Per tant, va decidir plantejar-li al Gran Duc una situació de caixa o faixa, perquè ella no
estava disposada a continuar conduïnt a cegues i a tota velocitat per aquell túnel fosc pel
qual, per fer-ho tot encara més complicat, començaven a circular massa vehicles en
sentit contrari.
—Si el Gran Duc no afluixa, amb mi que no hi compti.
—Què faràs? —va preguntar Carlota, visiblement trasbalsada per la situació.
—Me’n tornaré al monestir.
—I el projecte?
—Això li ho hauries de preguntar al Gran Duc. El que jo no faré serà treballar
pel dimoni. Carlota, tu tens la certesa absoluta que no ens l’han jugada?
Carlota sabia que quan Serafina remarcava aquelles dues paraules l’última cosa
que podia fer era respondre-li amb una altra pregunta o amb una ambigüitat.
—No hi puc posar la mà al foc.
—Aleshores… ¿què estem fent?
La cara de Carlota va expressar una barreja de desconcert i desconeixement: ni
l’una ni l’altra podien assegurar que el Gran Duc no fos l’emissari d’una multinacional
que se les havia enginyat per instal·lar-se a Espanya amb avantatge.
Eren les deu del vespre. Puntual com un rellotge suís, la figura del Gran Duc es
va manifestar, un cop més, a través de la pantalla.
—Bona nit, senyores…
—És l’última vegada que tu i jo parlem. —Serafina no estava per brocs, volia
encarar la qüestió directament.
—Això no es pot dir mai, Serafina… —El Gran Duc era gat vell i no es deixava
impressionar fàcilment.
—Haig de defensar-me. I sense armes, no puc fer-ho. —La Monja no va caure
en el parany de perdre el temps amb una conversa buida de contingut.
—Què necessites?
—Informació. Quina relació tens amb LukeMoble?
—Si facilito més informació de l’estrictament necessària, el projecte serà
vulnerable.
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—Ja som vulnerables. Rebem garrotades de totes bandes.
—Us foten garrotades, és cert, però no podran destruir-vos. Sou forts perquè no
disposeu de la informació que us podria afeblir.
—El teu discurs no em convenç. Tu comptes amb la nostra fe, però nosaltres no
podem comptar amb la teva.
—No us he fallat mai.
—Ens estàs fallant ara, perquè permets que ens facin mal sense necessitat.
—Molta gent ha perdut la vida defensant Catalunya. La causa no necessita més
herois morts: necessita herois vius. Si et dono la informació que em demanes, tots
plegats podem acabar morts i enterrats. Ja saps com les gasta, l’adversari.
Serafina va fer una pausa breu i tot seguit va apagar l’ordinador, fent
desaparèixer el Gran Duc per voluntat pròpia.
—Però… ¿què has fet? —Carlota no s’ho podia creure.
—Ja n’hi ha prou, de bajanades. Me’n torno al monestir.
I tot d’una, se’n va anar directa al seu apartament privat i va omplir d’una
revolada la mateixa maleta que havia utilitzat el dia que havia arribat a Barcelona
procedent del monestir de Sant Benet. En un tres i no res es va desprendre de la roba
que utilitzava per a exercir de vicepresidenta i màxima responsable del Seny, i va
reaparèixer vestida de monja benedictina.
Carlota va mirar d’aturar-la, però no se’n va sortir, Serafina va agafar la maleta,
va baixar les escales, va enfilar el carrer d’Escudellers en direcció a la Rambla i allà va
aturar el primer taxi lliure que va arreplegar.
Quan Carlota va arribar al carrer després de seguir Serafina escales avall, l’únic
que va trobar van ser dos borratxos que discutien sobre si aquella figura fugaç que
acabaven de veure —una monja corrent amb una maleta— era una imatge real o
imaginària.
***
Allò va ser una sotragada per al país sencer. La desaparició de la Monja de l’escenari
polític i mediàtic va desestabilitzar el Govern de la Generalitat, mentre que el Govern de
Madrid ho va interpretar com una clara victòria sobre el sobiranisme.
El Seny, per la seva banda, va mirar de recompondre els plats trencats fent-se
fort al voltant dels seus incondicionals i posant l’accent en l’acció econòmica portada a
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terme pel Centre Financer, que era qui assegurava les fidelitats més estretes, en gran
part perquè es tractava de persones que en molts casos havien progressat o s’havien
salvat de la bancarrota gràcies als programes del Centre.
Qui més trasbals va patir, però, fou l’abadessa del monestir de Sant Benet, sor
Martina Raurell, perquè el retorn de la germana Fina al monestir no només va col·lapsar
la centraleta telefònica i l’adreça de correu electrònic, sinó que la comunitat sencera va
viure una autèntica revolució amb discussions contínues entre partidàries i no
partidàries de la germana Fina.
—A mi m’has d’explicar la veritat, Fina, no em pots despatxar amb una simple
nota de premsa. —L’abadessa havia citat la germana Fina a la seva cel·la després de
deixar-la reposar un parell de dies.
—No et puc explicar la veritat perquè ni tan sols jo la sé. La veritat és el que diu
la nota de premsa.
—Que plegues per raons personals perquè has perdut la fe en el projecte? No
pots dir res més que això?
—Què vols que digui? No puc pas explicar que el cap suprem del projecte és
algú que no sabem ni qui és. Encara em prendrien per més idiota del que m’han pres.
—Voldria ajudar-te… però no sé com fer-ho.
—Pots ajudar-me deixant que les aigües es vagin calmant per elles mateixes. Tot
plegat era un acte de fe que podia derivar en un bon o un mal resultat. Hem d’assumir
que ens hem equivocat, i punt. No cal donar-hi més voltes, ha estat una aposta fallida.
—I ja està? Et quedes tan ampla després d’haver invertit tants esforços i
il·lusions en aquest projecte?
—Déu ens posa a tots a prova. En el meu cas, podríem dir que s’hi ha esforçat
potser una miqueta més. Però en definitiva, no ha estat més que una prova.
L’abadessa sabia que la germana Fina rarament es refugiava en la figura de Déu
per justificar les seves accions, sempre racionals i mil cops meditades, per això va
decidir no burxar més en la ferida; si una persona com Serafina havia renunciat a emetre
una explicació més elaborada i recorria a qualificar l’afer com una «prova divina no
superada», era perquè aquella persona, tot i les seves capacitats intel·lectuals, havia
estat vençuda per les circumstàncies.
De manera que sor Martina va optar per deixar que Serafina Subirats recuperés
els seus hàbits de vida, procurant al mateix temps mantenir-la apartada de les
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provocacions i retrets de Les set en contra, que no deixaven d’esvalotar el galliner a la
mínima ocasió que se’ls presentava.

81

SEGONA PART

82

XII

Amb la marxa de Serafina Subirats una sensació d’atordiment i desesma s’apoderà de
l’ambient. Començant pel mateix partit i pels seus integrants, amb Carlota al capdavant,
que deixaven passar els dies sense avançar ni recular, i continuant amb el país, amb el
Govern, i amb tot allò que tenia a veure amb la vida pública al Principat.
La ciutadania n’estava molt tipa, de casos de corrupció, de promeses electorals
que no es complien, de polítics mediocres que ocupaven càrrecs que els anaven grans,
de mitjans de comunicació que s’inventaven una realitat diferent a la qual hom havia
d’enfrontar-se cada dia al carrer.
L’ambient era una mica irrespirable, sí, però qui més qui menys continuava
respirant, encara que fos de manera assistida, i el Seny no era una excepció.
El Centre Financer aguantava l’estrebada perquè comptava amb el suport dels
seus associats, i també amb tots aquells qui trucaven a la porta i trobaven una solució als
seus problemes. No eren pas pocs els comerços, petites indústries i autònoms de
Catalunya que havien aconseguit tirar endavant o superar dificultats aparentment
insalvables, gràcies a la mediació del Centre Financer, que si bé de moment havia
aconseguit frenar la progressiva decadència del país, no tenia força suficient per dotar
l’economia catalana dels recursos necessaris per fer-la novament capdavantera.
Sense un Estat al darrere, era impossible compensar els estralls que generava un
govern central que mirava d’ofegar els catalans per totes les vies possibles. Per altra
banda, ningú no veia de quina forma es podia aconseguir la plena sobirania, perquè la
persona que semblava que hauria pogut liderar aquell procés, Serafina, havia estat
vençuda per l’unionisme, i en conseqüència el país sencer s’havia quedat amb una
sensació barreja d’impotència i desgana.
Els ciutadans rebien amb escepticisme aquell discurs continuïsta que no portava
enlloc, amb un president de la Generalitat que feia anys que deia que el país avançava
cap a la plena sobirania, però que no explicava de quina forma assoliria l’objectiu final
sense burlar unes lleis estatals que, començant per la pròpia Carta Magna, tenien com a
missió principal evitar no només que Catalunya pogués independitzar-se, sinó fins i tot
que es pogués considerar subjecte polític.
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Plana de Segarra, per la seva banda, era a punt de convertir-se en una realitat,
però la gent, en general, no tenia massa interès en aquell macroprojecte. L’escàndol que
havia provocat la dimissió de la Monja havia reconvertit les il·lusions inicials en
indiferència; la població considerava aquella nova ciutat una cosa aliena a Catalunya,
amb capital americà, direcció estrangera, producció destinada al mercat exterior i mà
d’obra que ves a saber d’on arribaria.
L’opinió popular sobre aquell projecte era que, a la pràctica, Plana de Segarra
seria una mena de base americana que en lloc de comptar amb personal militar,
comptaria amb personal civil, i que els impostos generats, com ja era habitual, se’ls
emportaria Madrid per repartir-los entre les comunitats eternament subvencionades i per
poder garantir així la pervivència indefinida dels dos grans partits estatals, els quals
podien discrepar en mil coses, però mai en allò que feia referència a la pertinença de
Catalunya a l’Estat espanyol pels segles dels segles.
***
Qui també havia patit i encara patia el desengany col·lectiu provocat per la retirada de
Serafina, era Santi Marrasquí. Tot i que oficialment la seva relació amb el Seny era
estríctament mercantil, s’havia implicat de tal forma en el projecte des del primer dia,
que quan Carlota es va trobar més sola que mai al front de la nau, ell va ser el primer a
donar-li suport incondicional.
Marrasquí era un artista, i per tant poc podia ajudar a nivell de gestió, però la
seva xerrameca ocurrent i divertida havia salvat Carlota de la desesperació més d’una
vegada. Aquella curiosa amistat que inicialment fou una mica forçada, fruit de les
circumstàncies, amb el temps es va convertir en sòlida com una pedra, fins al punt que
Carlota considerava Marrasquí una peça fonamental del seu equip, juntament amb Oriol
de Requesens i Salvador Pladevall.
La missió de Marrasquí no era aconsellar Carlota en qüestions polítiques o
econòmiques, sinó ser allà, sempre disposat a xerrar una estona o a anar a fer una copa a
qualsevol lloc, encara que fossin les dotze tocades o fins i tot més tard. I aquella
confiança creixent havia portat Carlota a compartir amb Marrasquí el secret de
l’existència del Gran Duc, un privilegi que només coneixien quatre persones, inclosa
ella mateixa.
—Per molts anys!
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Marrasquí va entrar al despatx de Carlota amb la confiança pròpia de qui sap que
serà ben rebut. Eren les nou tocades del vespre i ella continuava treballant, com gairebé
sempre, independentment que fos dia laboral o festiu.
—Gràcies, Santi, però ja fa uns quants anys que no celebro els aniversaris. Què
vols que et digui? Fer-me vella em motiva més aviat poc.
Marrasquí va mirar-se-la amb un somriure d’orella a orella. La coneixia prou bé,
i sabia que quan es feia la víctima en realitat el que estava demanant era atenció.
—Te, això és per a tu —i li va lliurar un paquet que duia mig ocult amb el diari
doblegat que gairebé sempre portava sota el braç.
Carlota va observar que el paquet tenia la mida d’una caixa de bombons. Li
encantaven els dolços, però l’excés de feina, els anys i la vida sedentària havien
començat a passar-li factura, i el metge li havia recomanat seguir un règim una mica
estricte del qual els pastissos, els bombons i els gelats havien estat desterrats.
—Si és el que em penso t’ho agraeixo molt, Santi, però te’ls hauràs de menjar tu.
—No és el que et penses, tho asseguro. Obre’l.
Carlota va fer una ganyota d’incertesa i va obrir el paquet. No era una caixa de
bombons, sinó un llibre enquadernat amb tapes de pell i un títol ben curiós, imprès amb
lletres daurades.
—«Informe Marrasquí». Què és això?
—El meu regal d’aniversari. He reservat taula al vegetarià, si em concedeixes
l’honor d’acompanyar-me, t’ ho explico.
Santi Marrasquí no era cap eminència intel·lectual, no tenia, ni de bon tros, el
nivell d’Oriol de Requesens o Salvador Pladevall, però comptava amb l’espurna i la
creativitat pròpia dels artistes. Com que, a més, disposava de diners estalviats obtinguts
en gran part amb el lloguer de la seu del Seny, havia decidit fer alguna cosa de profit per
a aquella formació ―en la qual ell i molts altres catalans havien dipositat les seves
esperances― i de passada ajudar Carlota.
—Santi, que t’has begut l’enteniment? Això et deu haver costat un munt de
diners! —Carlota es va escandalitzar quan es va adonar que aquell informe en realitat
era el fruit d’una investigació privada realitzada als Estats Units.
—Bah, els diners van i vénen… La llibertat de Catalunya val més que un bon
compte corrent.
Entre plat i plat, Carlota va llegir, en diagonal, el resum de l’informe. Quanta
més informació obtenia, més se sorprenia.
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—A veure, Santi… —va dir, mig rient—. Per què suposes que el Gran Duc és el
president de LukeMoble?
—Fa anys, en una obra vaig interpretar un policia. Tenia una teoria: el sospitós
número u és el que sempre solem descartar perquè és massa evident.
—Santi, m’estàs parlant d’una obra de teatre, d’un personatge de ficció…
—Tot el que tu vulguis, però aquell policia va acabar resolent el cas. I aplicant la
mateixa lògica, gràcies a aquest informe que tens a les mans, sabem algunes coses força
interessants sobre en Luke Cooperfield, l’amo de LukeMoble.
—T’has gastat els estalvis investigant un paio que és tan ric que no sap ni els
calés que té? Estàs completament boig!
—No estic boig, no… Quan llegeixis l’informe complet te n’adonaràs. En Luke
Cooperfield anys enrere freqüentava una de les tendes d’antiguitats més prestigioses de
Nova York. De cop i volta, va deixar de fer-ho.
—Els rics les fan contínuament, aquestes coses. Canvien de dona, de cotxe, de
casa, de país… Es cansen de tot.
—Potser sí, però resulta que Luke Cooperfield va deixar d’anar a la botiga
d’antiguitats un any abans que el Gran Duc fes acte de presència.
Carlota va fer una gran rialla.
—Però el Gran Duc sempre s’ha expressat en català. En Luke Cooperfield és
americà, ni tan sols deu saber que a Europa existeix una llengua que es diu català!
La rialla d’en Marrasquí va superar amb escreix la que Carlota havia emès un
instant abans.
—Aquí ve on t’equivoques de mig a mig, Carlota. En Luke Cooperfield, va
deixar de freqüentar la tenda d’antiguitats després d’adquirir un manuscrit del segle
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escrit per un català, Jaume Escarceller. Va pagar una petita fortuna per aquell

manuscrit. I poc després, es va absentar de Nova York durant més d’un any. A veure si
endevines on va ser durant tot aquell temps?
—Ves a saber! Els milionaris viatgen contínuament, tant de bo jo pogués fer el
mateix.
—Va ser a Barcelona. A l’hotel Neri, per ser exactes. Inscrit amb un nom fals;
per no cridar l’atenció, segurament.
Carlota va alçar les celles. Era un gest que solia fer quan volia expressar
admiració per la tasca eficient realitzada per algú de qui no s’ho hauria esperat mai.
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Marrasquí coneixia prou bé aquell gest, tant pel seu ofici d’actor com per haver passat
moltes hores a prop de Carlota, i per tant, va reaccionar en conseqüència.
—Et penses que t’hauria fet un regal d’aniversari com aquest, si no hagués
tingut la certesa que al darrere hi ha una història sòlida?
El cambrer va servir una ampolla de cava, i Carlota va aprofitar l’ocasió per
proposar un petit brindis. A partir d’aquell instant, va canviar d’actitud respecte
Marrasquí i el seu informe.
—Com has dit que es deia, l’autor del manuscrit?
—Jaume Escarceller.
—No em sona de res, aquest nom.
—És lògic. Els seus descendents, que havien fet fortuna a Amèrica, van morir
tots assassinats l’any 1928. No es va salvar ni el lloro.
—Caram… I se sap qui va ser l’autor del crim?
—En teoria, els va matar la màfia. Però hi ha una dada que no encaixa: a partir
de l’assassinat, la mansió dels Escarceller la va ocupar un paio misteriós, poc sociable.
El veïnat de més edat encara se’n recorda, diuen que era espanyol. Fa uns trenta anys,
que és mort.
—I no va deixar descendència, és clar…
—No. La casa va estar molts anys tancada. Ara és de l’ajuntament de Nova
York, que l’ha rehabilitada per a ús públic. El manuscrit va aparèixer quan feien les
obres. El contractista el va vendre pel seu compte a l’antiquari d’en Cooperfield.
—Una història ben interessant. I quina conclusió en treus, de tot plegat?
—No sabem què diu el manuscrit. L’investigador ha aconseguit la informació
que tenim a través d’un empleat de la tenda d’antiguitats. No hem pogut anar més enllà.
L’empleat sap la història del manuscrit, però en desconeix el contingut, que només el
coneixen l’antiquari i en Cooperfield.
—I el contractista que el va trobar, no?
—Aquest no en sap res de res. L’investigador el va localitzar, però diu que el
manuscrit estava escrit en una llengua estranya que ell no entenia. En veure que era
antic i que estava molt ben amagat, el va portar a valorar a un antiquari. L’Izak Rosberg,
el proveïdor d’en Cooperfield, se’l va quedar per una quantitat de diners raonable. El
contractista sap que hauria d’haver entregat la troballa a l’ajuntament, però va pensar
que vendre’l era una forma d’aconseguir uns diners extra que assegura que va repartir
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amb els seus empleats. Al capdavall, ningú no li podia reclamar un manuscrit que no se
sabia que existís, oi?
—És a dir, no sabem què diu, el manuscrit, però sabem que els descendents del
seu autor van morir tots assassinats, i també que un multimilionari ha pagat molts diners
per posseir-lo.
—Sí, i la meva teoria és que el Gran Duc en realitat és en Luke Cooperfield. No
dóna la cara perquè no vol córrer la mateixa sort que la família Escarceller. Però és molt
evident que el contingut del manuscrit l’ha portat a fer tot el que està fent.
—Resumint, penses que l’amo de LukeMoble s’ha gastat uns quants milers de
milions de dòlars a Catalunya, perquè ha llegit un manuscrit del segle
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escrit per un

català.
—Tu mateixa has dit que els rics són capritxosos. Per en Luke Cooperfield, mil
milions de dòlars són calderilla, els guanya cada quinze dies.
—No és que no vulgui creure en la teva teoria, Santi, però no m’entra al cap que
pel simple fet de llegir un manuscrit algú s’embranqués en una història tan bèstia com
aquesta.
***
Aquella nit, Carlota amb prou feines va poder dormir. Feia temps que funcionava una
mica per inèrcia, dedicant la vida a mantenir dempeus aquell castell de cartes que ella
mateixa havia ajudat a aixecar, justament perquè era una dona que creia en els petits
miracles i en l’èpica. Les circumstàncies viscudes, però sobretot la renúncia de Serafina,
l’havien convertit en escèptica practicant. Però el cor li deia, un cop rere l’altre, que
havia de continuar endavant, que ella potser no era tan intel·ligent i brillant com la
Monja, tot i que a vegades la força de voluntat i la perseverança aconsegueixen arribar
allà on l’intel·lecte no pot fer-ho per manca d’oxigen.
Sent com era una dona romàntica, superats els cinquanta Carlota continuava
esperant tant el príncep blau com l’heroi justicier. El príncep blau podia ser
perfectament Marrasquí, que li havia fet el regal més ocurrent i esplèndid que en la vida
s’hauria pogut imaginar; mentre que l’heroi justicier, ben mirat, podia ser Luke
Cooperfield, que en aquest cas en comptes de dir-se Batman o Superman, es deia Gran
Duc.
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«A vegades els herois formen part del nostre entorn i ni tan sols ens n’adonem»,
va pensar Carlota, i tot seguit la fantasia la va portar a imaginar-se un personatge
inexistent que tenia el físic d’en Pere Fité, la gràcia d’en Marrasquí i l’èpica del Gran
Duc.
La lògica hauria despatxat fulminantment l’idiota d’en Fité d’aquell triumvirat,
però els sentiments i el desig moltes vegades desobeeixen la lògica, i per això, quan
Carlota deixava volar lliurement la seva imaginació, la figura de Fité feia acte de
presència. Perquè, deixant de banda que era una calamitat amb cervell de mosquit,
aquell periodista de pa sucat amb oli tenia un físic i un somriure que encantava a les
dones. Carlota sabia que no tenia cap mena de sentit imaginar-se compartint amb Pere
Fité res que no fos una conversa estúpida; tot i això, aquella era una idea que alimentava
periòdicament, per bé que la mateixa idea la feia sentir especialment vulnerable, i més
aquell dia, que Santi Marrasquí havia guanyat els màxims punts possibles oferint-li un
regal tan original i que, òbviament, delatava que la seva amistat era un sentiment que
albirava assolir un estadi superior.
El que en realitat inquietava la consciència de Carlota era el fet que, d’un temps
ençà, el gamarús d’en Fité hagués desaparegut del seu entorn sense cap explicació. Ella
sabia que Marrasquí era la seva millor opció, des del punt de vista sentimental, però li
hauria agradat poder arribar a aquesta conclusió no pas per manca de quòrum, sinó per
pròpia elecció.
«En Santi no es mereix guanyar per punts sinó que ho hauria de fer per KO»;
amb aquesta reflexió Carlota va perdre el control dels propis pensaments i es va
adormir.
***
L’endemà al matí, el primer que va fer Carlota va ser realitzar unes quantes trucades
fins a localitzar el que estava considerat el millor especialista en gestió de documentació
històrica catalana. Un cop localitzat, el va citar per tractar un assumpte urgent i li va
prometre una quantitat de diners respectable si en un plaç de temps breu, però mantenint
el rigor acadèmic, era capaç d’informar-la sobre què podia haver provocat la mort de la
família Escarceller a finals dels anys 20 del segle passat.
L’especialista no va trigar gaire a contestar, perquè disposava d’un programa
informàtic que enumerava els fets documentats als quals estava vinculat un determinat
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cognom. I el cas és que el cognom Escarceller només estava vinculat a un afer, però era
un esdeveniment tan consistent que, sens dubte, havia estat l’origen de l’assassinat de
tota la família.
—Coneix els Fets de Prats de Molló? —va preguntar l’especialista.
—N’he sentit a parlar, però no en conec els detalls —va contestar Carlota.
—L’any 1926, abans de ser president de la Generalitat, Francesc Macià va idear
una operació militar. L’objectiu era ocupar el Principat, a través de França, amb un
exèrcit d’uns deu mil homes.
—Tinc entès que tot plegat va acabar en fracàs.
—Efectivament, l’operació va fracassar, però no pas per manca de finançament
o perquè estigués mal planificada, sinó perquè Espanya va aconseguir infiltrar un agent
que es va fer passar per col·laborador italià: Ricciotti Garibaldi. Aquest personatge, va
avortar la invasió denunciant els fets a les autoritats.
—I l’Escarceller quin paper hi va jugar, en tot això?
—Les cròniques parlen d’un Escarceller d’origen català, establert a Amèrica,
que va contactar amb Macià per oferir-li finançament. Era un home que comptava amb
una gran fortuna.
—Però com van entrar en contacte, Macià i Escarceller?
—Quan Macià i Estat Català van idear l’operació, van pensar que podrien
finançar l’exèrcit a través de catalans establerts a Amèrica. Per fer-ho possible, van
crear l’Emprèstit Pau Claris, que van definir com «un préstec a Catalunya per la
conquesta de la seva llibertat». Calculant que necessitarien uns nou milions, van emetre
bons de 25, 100, 500 i 1.000 pessetes. Mèxic, Cuba, Xile i Argentina van col·laborar,
però qui va comprar la majoria de bons fou un ciutadà de Nova York, l’Escarceller.
—I per què tanta generositat?
—Les cròniques no en parlen gaire. Se sap que era un home molt ric i al mateix
temps força romàntic en relació a la idea d’una Catalunya lliure. El que no sabem és la
causa, d’aquesta dèria.
—El cas és que el van matar. Tant a ell com a la seva família.
—És clar. Eren una amenaça per a Espanya. Tenien molts diners i estaven
disposats a emplear-los en la causa catalana. L’operació de Prats de Molló va sortir
malament, però va anar del canto d’un duro que no sortís bé. Espanya va decidir matar
el gos per evitar nous brots de ràbia, és evident.
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Carlota va agrair a l’especialista la seva col·laboració, i va ordenar que li
paguessin el servei, però es va reservar per a ella la informació relativa al manuscrit.
Només ella, i probablement el Gran Duc, eren capaços de lligar una història amb l’altra
i abocar una mica d’aigua clara en relació a una qüestió que anava més enllà d’una
simple hipòtesi.
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Carlota conduïa de Montserrat cap a Barcelona amb una sensació agredolça. De
moment no havia aconseguit el seu objectiu: Serafina no volia tornar a la primera línia.
Però alguna cosa en ella li havia transmès que la flama d’il·lusió pel projecte no estava
del tot apagada.
Amb els nous descobriments, l’escenari havia canviat prou per intentar que la
Monja mogués fitxa, i per això aquell matí Carlota havia decidit tornar a emprendre el
camí cap a Sant Benet. La responsabilitat l’aclaparava, disposava d’informació
privilegiada i sabia quina peça li faltava per compondre un trencaclosques que si algú
aconseguia completar i el difonia, acabaria causant un veritable terratrèmol.
Malgrat la inquietud que li provocava ser la dipositària d’aquella informació,
Carlota va decidir no precipitar-se. Compartir amb el Gran Duc les dades obtingudes no
era una bona solució, era evident que ell havia decidit actuar de forma del tot anònima
per protegir-se ell mateix i protegir l’obra que estava liderant i finançant.
Probablement, el Gran Duc sí que disposava de totes les peces, i això el
convertia, per tant, en la persona que podia provocar el gran terratrèmol; i, a més,
disposava dels mitjans econòmics necessaris per fer que aquell sisme generés un munt
de rèpliques.
Carlota entenia ara per què actuava amb tanta precaució, el Gran Duc: si arribava
a conèixer el seu pla, l’unionisme hispànic més radical no regatejaria mitjans per
aconseguir eliminar-lo, de la mateixa manera que noranta anys abans havia eliminat
l’Escarceller i la seva família utilitzant els serveis d’un agent especial que, a més,
s’havia instal·lat a la mansió de les seves víctimes per assegurar-se que allà no hi
quedaria cap llavor capaç de fer reviure el monstre. L’agent dels serveis secrets
espanyols ho havia previst absolutament tot, menys el fet que entre les parets de la
mansió hi hagués un manuscrit que anys més tard abandonaria el seu amagatall, i
gràcies a la casualitat aniria a parar a les manes menys adequades, des del punt de vista
dels interessos espanyols.
Per tot això, Carlota havia tornat a enfilar la carretera que conduïa al monestir de
Sant Benet, per mirar de convèncer Serafina no pas amb paraules, sinó amb fets, perquè
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tenia molt assumit que les simples paraules no aconseguirien tòrcer la fèrria
determinació de la Monja.
—Dono per fet que no has vingut a demanar-me que torni —va ser el primer
Déu Vos Guard de Serafina.
—No, només he vingut a veure’t i a demanar-te consell.
Serafina va creuar els braços; sabia que no podia negar-li un simple consell a
algú amb qui havia compartit tantes il·lusions, infinitat d’hores de feina i una més que
evident amistat, però al mateix temps va voler transmetre que faria tots els possibles per
establir una barrera emocional entre el seu món actual, que eren les quatre parets del
monestir, i les qüestions externes.
Carlota va estar una bona estona desgranant davant la seva antiga companya de
partit totes les dades de l’informe Marrasquí, mentre ella l’anava escoltant amb una
atenció mal dissimulada, encara amb els braços creuats damunt del pit.
Finalment, es va fer un silenci, que va trencar Serafina:
—No sé per què m’expliques tot això, Carlota, el consell que et donaré el saps
de sobres: si no coneixes totes les cartes, estàs completament venuda. —La Monja
continuava tancada en banda.
—No conec totes les cartes, però sé que el Gran Duc no actua de mala fe.
—Això tu no ho pots saber.
—Sé que el seu predecessor va pagar molt car no haver estat més discret. Ell i la
seva família van morir assassinats. Tots. Fins i tot els infants. Et quedes igual davant un
fet tan injust?
Serafina va variar lleugerament la seva postura corporal, aquella dada que
Carlota li havia reservat pel final va fer que descreués els braços lentament. Com a
religiosa no podia fingir indiferència davant uns fets tan horribles, per bé que tenia molt
assumit que totes les guerres sempre acaben causant víctimes innocents i episodis
infames.
Es va adreçar a Carlota d’una forma una mica menys seca que al principi, però
tot i així la seva posició respecte el Gran Duc no va variar.
—Aquesta història l’únic que fa és alimentar una hipòtesi, però no la confirma.
Sense el manuscrit no pots tancar el cercle, et falta una carta, i per tant no tens la partida
assegurada. El consell que et puc donar ja el coneixes…
—Continues sense acceptar cap marge de risc —va concloure Carlota, amb
evident decepció.
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—Accepto el risc quan no queda més remei. En aquest cas hi ha risc degut a que
el Gran Duc es reserva una carta.
—El motiu està prou justificat.
—No ets objectiva, Carlota. Creus el que vols creure. La realitat és una altra. La
història que m’has explicat està molt bé, però té escletxes a través de les quals pots
estavellar-te.
—Hi ha alguna cosa en aquesta vida que no tingui escletxes, eh? Em pots posar
un sol exemple? —Carlota va acabar perdent la compostura, l’excessiva racionalitat de
la Monja estava eliminant les engrunes de romanticisme que de tant en tant encara
alimentaven la seva ànima, i no estava disposada a renunciar-hi del tot sense oposar-hi
una mínima resistència.
—Carlota, si aconsegueixes tancar el cercle, canviaré la meva actitud, t’ho
prometo. —La Monja va optar per calmar els ànims i li va oferir una píndola
d’esperança—: Jo només puc implicar-me novament en aquest projecte si podem donar
l’estocada final a l’adversari. Si no és així, se’ns menjaran vius un cop rere l’altre.
***
Ja feia una estona llarga que conduïa, i el cervell de Carlota continuava repassant la
trobada amb la Monja. Per una banda havia aconseguit estovar una mica la seva postura,
però per l’altra la condició que ella imposava per considerar un hipotètic retorn era
excessivament ambiciosa. A la pràctica, Serafina exigia disposar de la mateixa
informació que el Gran Duc, i això obligava Carlota a aconseguir el manuscrit, la qual
cosa suposava una fita gairebé impossible.
Carlota va posar en marxa la radio pensant que una mica de distracció no li
aniria malament.
La sintonia de l’informatiu la va distreure de les seves cabòries, i la primera
notícia la va agafar totalment per sorpresa: El Govern espanyol estava molt indignat
amb la direcció de LukeMoble, perquè s’estava adonant que la majoria dels immigrants
que arribaven a Plana de Segarra s’expressaven en un català perfecte.
La notícia recollia opinions de les dues parts; el representant de LukeMoble
argumentava que en el conveni signat entre la multinacional i el Govern espanyol en cap
cas s’havia indicat res en relació al coneixement d’una determinada llengua, o no, per
part del personal de Luke Moble traslladat a Plana de Segarra. El representant del
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Govern espanyol, per la seva banda, deia que es consideraven enganyats de forma
deliberada per la multinacional, per haver-los imposat un conveni de nacionalització que
contemplava l’arribada de desenes de milers de catalanoparlants que no se sabia d’on
havien sortit.
***
En menys de mitja hora, Carlota es va plantar a Plana de Segarra. En sentir la notícia va
agafar l’autovia direcció cap allà, en lloc de fer-ho cap a Barcelona. I només arribar, va
poder veure el canvi radical que havia experimentat la nova ciutat.
El darrer cop que l’havia visitada, unes quantes setmanes abans, semblava un
immens formiguer on desenes de milers d’homes, vehicles i maquinària de tota mena no
cessaven de moure’s al voltant d’un solar de dimensions col·losals que dia rere dia
havia anat adquirint la forma d’una urbs completa i moderna on no hi faltaven edificis
alts i baixos, zones residencials, complexos esportius, equipaments culturals, centres
comercials i, per descomptat, parcs d’activitats i polígons industrials.
En aquell precís instant, però, l’aspecte de la nova ciutat era un altre. Estava
pràcticament llesta, i la fase d’obres, polseguera i maquinària pesada havia cedit el pas a
una nova etapa en què la neteja, els acabats, la decoració, la pintura, l’enjardinament, el
mobiliari urbà i la posada en marxa d’activitats i serveis eren la nota dominant. Les
grans empreses constructores nacionals i estrangeres havien desmuntat els immensos
campaments i hangars utilitzats per allotjar-se i gestionar les seves activitats, i
progressivament havien marxat formant combois interminables, com quan un gran circ
abandona un poble i enfila un nou destí.
L’atmosfera de Plana de Segarra s’havia aclarit, gràcies a l’absència de pols, i
els sorolls propis de la construcció a gran escala havien cedit el protagonisme a una altra
gamma de sorolls molt més propera i menuda. Era l’hora dels oficis, de manera que el
ric-rac del xerrac del fuster es barrejava amb el rrrrrrrrr del trepant de l’electricista, el
pim-pam del martell del manyà, el xip-xap del pintor de brotxa o el rum-rum de la
formigonera del paleta detallista. Els vehicles grans havien cedit la calçada a vehicles
molt més lleugers: petits camions, furgonetes, ciclomotors, tricicles elèctrics i un gran
nombre de bicicletes. L’absència de maquinària pesada i la progressiva consolidació
dels espais verds havien atret un gran nombre d’ocells, que amb els seus cants
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començaven a dotar de vida aquell macroespai, que de moment semblava més un
immens decorat de Hollywood que no pas una ciutat de veritat.
Entre les sis i les set de la tarda els treballadors deixaven enrere les seves
obligacions i es reunien als primers locals d’oci de la ciutat. En aquells nous espais es
formarien les primeres relacions de parella i també les primeres societats entre el
conjunt de persones que acabarien sent els pioners de Plana de Segarra.
I tal com havia escoltat Carlota a la ràdio, tota aquella gent amb ofici i ganes de
quedar-se a viure a la nova ciutat, tenien un tret en comú: entre ells parlaven en català.
Les ètnies eren força diferenciades; hi havia des d’egipcis o marroquins fins a
filipins, xinesos, pakistanesos, ucraïnesos, romanesos, subsaharians, indis, tibetans o
haitians. Plana de Segarra era una mica com el barri del Raval de Barcelona, però molt
més gran i uniforme quant a llengua, perquè tots aquells nois i noies multiètnics
dominaven la llengua pròpia de la comunitat que els estava acollint per iniciar una nova
vida carregada de projectes i il·lusions.
—D’on ha sortit, tota aquesta gent? —es va preguntar Carlota, després d’aparcar
el cotxe i fer un tomb per alguns d’aquells centres d’oci recent estrenats.
La resposta la va obtenir de forma immediata. Un noi negre com el carbó que
lluïa un gran somriure es va acostar a la barra del bar on Carlota havia entrat a prendre
una Coca-cola. El noi va demanar unes quantes begudes al cambrer, i mentre esperava
que les hi servissin, es va adreçar espontàniament a Carlota.
—Estàs sola?
—Perdona...? —Carlota no va poder evitar reaccionar com solia fer-ho sempre
que un desconegut buscava conversa ves a saber amb quines intencions.
—T’ho dic per si et ve de gust seure una estona amb nosaltres... —el noi va
assenyalar una taula propera on hi havia un grupet de nois i noies, tots d’ètnies
diferents.
El negret de somriure blanc va agafar les begudes i va enfilar en direcció a la
taula.
—Vinga, anima’t... Com has dit que et deies?
—No t’ho he dit! —va dir ella, contagiant-se del somriure generós del noi.
Carlota va passar la resta de la tarda xerrant animadament amb aquell grupet de
nois i noies que feia poc que havien arribat a Plana de Segarra. Van explicar-li que tots
provenien del Programa Vailets, una iniciativa benèfica portada a terme per l’obra
social de LukeMoble, que s’ocupava d’allotjar, educar i oferir un futur a infants orfes de
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països del Tercer Món. Aquells joves acabats d’incorporar al mercat del treball, més
alguns altres no tan joves que fins i tot tenien formació de grau mitjà o superior,
s’havien format amb un programa específic que els havia ensenyat la llengua catalana i
també la cultura i els costums del país d’acollida amb la vista posada a oferir-los un lloc
de treball, un habitatge i una vida digna a la nova ciutat que LukeMoble havia creat a
Catalunya.
I de sobte, Carlota ho va entendre tot: el Gran Duc, a través de LukeMoble,
havia colat un gol monumental al govern espanyol, que de cop i volta s’havia trobat que
Catalunya comptava amb milers i milers de nous ciutadans espanyols —i que per tant
tenien dret a vot— però que eren de parla catalana i tendència política clarament
catalanista, ja que per a tots aquells nouvinguts Catalunya representava la terra promesa.
El Programa Vailets havia salvat tots aquells orfes del seu trist destí oferint-los
educació bàsica, un ofici útil, un lloc de treball a LukeMoble i la possibilitat de
progressar en tots els aspectes, sempre tutelats per monitors del programa especialment
preparats per a guiar-los fins que fossin adults i amos absoluts del seu propi destí.
Lògicament, aquells infants que de petits en molts casos havien viscut l’horror de
l’abandó, el maltractament, la guerra o la misèria severa, estaven més que agraïts a
l’organització que els havia reservat una plaça al Primer Món.
Per a tots ells el català era la llengua amable que els havia salvat d’un destí
tràgic, la forma com s’expressaven aquells que sempre els havien ajudat, la parla natural
de la terra promesa on sabien que podrien convertir-se en homes i dones de profit.
***
El trajecte fins a Barcelona no fou gens agradable; Carlota tenia dins seu una estranya
sensació. Per una banda, no podia treure’s del cap les darreres paraules de Serafina, que
continuava sense refiar-se del Gran Duc; per altra banda, no considerava gaire ètic el fet
de condicionar la vida d’uns pobres orfes del Tercer Món per assolir un objectiu polític
concret, encara que fos una causa tan justa com la catalana. D’alguna manera, aquella
nova acció sorpresa del Gran Duc —precisament perquè era espectacular i força
ambiciosa—, l’havia encaminada a alinear-se cada cop més amb Serafina.
«Algú que juga tan fort, no sé pas si és una persona amb gaires miraments», va
concloure Carlota en arribar a Barcelona i deixar el seu cotxe a l’aparcament.
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Un cop a la seu del Seny, el primer que va fer va ser reunir-se amb Salvador
Pladevall i Oriol de Requesens.
―Penso que és una idea sensacional, per treure’s el barret ―va dir Oriol de
Requesens, en escoltar la història del Programa Vailets.
―Gran notícia! Això demostra que el Gran Duc ha recuperat el pols. El projecte
no està mort, sinó al contrari —va reblar Salvador Pladevall, visíblement emocionat.
Carlota, perplexa amb la reacció optimista dels seus companys de comandament,
va mirar de transmetre’ls la seva inquietud.
―No us n’adoneu? Algú que juga d’aquesta forma amb la vida de les persones
és capaç de fer qualsevol cosa. Qui ens assegura que a nosaltres no ens ha utilitzat
també com a simples titelles?
Però Oriol de Requesens i Salvador Pladevall estaven tan entusiasmats amb les
perspectives que oferia Plana de Segarra, que amb prou feines van parar atenció a les
paraules de Carlota.
—L’economia s’animarà —va sentenciar Pladevall—. I la reducció de l’atur
juvenil ens beneficiarà.
—On més es notarà serà a les eleccions. A qui votarà tota aquesta canalla? —es
va preguntar Oriol de Requesens. I ell mateix es va respondre―: Ho tinc claríssim: ens
votaran a nosaltres! Acaben d’arribar, però segur que tots saben qui és qui en aquest
país.
—Entre una cosa i l’altra, Madrid treurà foc pels queixals. Ja cal que ens
preparem... —va reblar en Pladevall, mig en broma.
En vista de l’èxit, Carlota va decidir enllestir la reunió i anar-se’n de dret al seu
apartament; entre el viatge i les emocions viscudes a les darreres hores, estava cansada i
tenia pressa per ficar-se al llit, no tenia esma ni per discutir.
—Per cert, Carlota, en Fité et vol veure ―va dir Oriol de Requesens, en el
moment precís en què ella es va aixecar de la cadira.
—En... Pere Fité? —La notícia va agafar Carlota per sorpresa, fins al punt que
no va controlar gaire la seva reacció.
—Sí, noia, el sòmines. Si no fos tan burro, fins i tot en podries treure algun
profit; el paio té devoció per tu. —Oriol de Requesens estava especialment fi, aquell
vespre.
—Malament, malament rai... Malastruc! —va fer en Pladevall, sense perdre el to
de broma.
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—Què passa? —Carlota no entenia de què anava la cosa.
Oriol de Requesens es va posar a riure.
—En Salva diu que sempre que aquest brètol s’acosta per aquí, passa alguna
desgràcia.
―Au, nois, bona nit! ―Carlota va agafar la porta i va enfilar en direcció al seu
apartament; no estava disposada a alimentar encara més aquella burla que en el fons
sospitava que no l’excloïa del tot a ella mateixa.
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XIV

L’endemà de la trobada amb Serafina al monestir de Sant Benet i de la primera presa de
contacte amb els nous habitants de Plana de Segarra, Carlota veia les coses encara
menys clares que el dia anterior. Havia descansat unes quantes hores, i per tant no podia
atribuir el seu estat d’ànim al cansament o a la manca de reflexió. Al contrari: com més
hi pensava, més segura se sentia de la seva postura. S’havia apoderat d’ella la idea que
el Gran Duc n’estava fent un gra massa, i no podia suportar la càrrega moral que li
suposava continuar treballant al seu servei sense obligar-lo a posar les cartes damunt la
taula.
―Bon dia! Com va tot? ―El Gran Duc, en resposta al requeriment d’urgència
de Carlota, va acceptar un cara a cara via videoconferència.
―No gaire bé, la veritat. I si continues sense donar la cara, penso que no anirà
gaire millor. —Carlota va haver de fer un esforç considerable per imprimir a la conversa
el caràcter d’ultimàtum.
Aquell personatge enigmàtic, el Gran Duc, continuava mostrant-se únicament a
través d’una imatge difosa que no permetia endevinar gairebé res respecte a la seva
identitat.
―No puc donar la cara, Carlota, ho saps prou bé. Aquesta discussió ja la vam
tenir amb la Serafina. Em pensava que ho havies assumit. —Al Gran Duc, per la seva
banda, no li feia falta esforçar-se gens per mantenir el seu caràcter impassible; semblava
perfectament acostumat a torejar situacions tenses.
―Doncs tenim un problema. Un problema greu, més ben dit, perquè jo també
n’estic farta, de fer el paper de titella.
―Portem molt temps funcionant d’aquesta manera, i fins ara has acceptat les
regles del joc.
―Tu ho has dit: fins ara. Fins que he vist el que has fet amb aquells pobres
nanos de Plana de Segarra. No ens informes de res, jugues a sorprendre’ns, fas i desfàs a
cop de talonari, utilitzes la gent sense miraments... Per què haig de pensar que no estàs
fent el mateix amb nosaltres? —Un cop llançada la primera pedra, Carlota no va
afluixar, i el seu discurs no només va guanyar en seguretat, sinó també en contundència.
―Tens idea del destí que els esperava, als nois del Programa Vailets?
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―M’ho puc imaginar. Res de bo. Però això no justifica el que s’ha fet amb ells.
Hi ha moltes maneres d’ajudar el Tercer Món. Invertint en desenvolupament al mateix
país, per exemple.
―A mi no em sembla tan lamentable, el que s’ha fet. Oferir-los educació, un
sostre, una bona alimentació i feina permanent a canvi d’instal·lar-los a Catalunya, com
a ciutadans del Primer Món, no ho considero un mal tracte. —El Gran Duc procurava
allunyar el to defensiu del seu discurs per tal de no mostrar la mínima debilitat, però per
primera vegada es veia obligat a utilitzar més paraules de les habituals i un cert to
condescendent.
―Pots vestir-ho com vulguis, però èticament és inadmissible. Utilitzar la caritat
amb finalitats polítiques em sembla menyspreable. —Carlota sabia que quan algú no és
capaç de vendre el seu discurs amb poques paraules, el discurs perd força, per tant ella
va mirar de reforçar el seu propi discurs alçant el to de veu, mirant de ser breu i
utilitzant expressions que mai abans no s’hauria atrevit a utilitzar amb la suprema
autoritat.
―Carlota, has trigat massa a fer-te aquest plantejament. Ets una dona adulta i
des de bon principi sabies que aquest procés no quallaria si anàvem amb el lliri a la mà.
L’adversari juga fort, molt fort, i si de tant en tant no el sorprenem guanyarà la partida
una altra vegada, i tot plegat no haurà servit per a res.
Carlota va fer l’acció de contestar alguna cosa relacionada amb el gran negoci
que representava per a LukeMoble l’operació Plana de Segarra. Però sobtadament, es va
trobar amb la pantalla en negre: el Gran Duc havia desaparegut, com solia fer gairebé
sempre, per bé que aquell cop, tenint en compte el to una mica agre de la darrera frase,
era evident que s’havia fet fonedís d’una forma bastant més brusca del que era habitual.
***
La residència Cooperfield era més aviat senzilla, considerant la immensa fortuna del seu
propietari. L’únic ocupant de l’immoble, deixant a banda el personal de servei i
seguretat —una dotzena llarga de persones—, era en Luke Cooperfield, mentre que el
capità de l’equip era en George, el majordom d’origen anglès que des de feia més de
trenta anys servia el gran magnat nord-americà amb la fidelitat d’un mastí.
Des que el patró s’havia retirat, la vida en aquell àtic dúplex amb vistes a Central
Park era relativament tranquil·la. Però en altres èpoques, quan Luke encara estava actiu

101
i viatjava contínuament, sol o en companyia de la seva exesposa i els seus fills, governar
correctament aquella casa era una tasca que només era a l’abast dels millors majordoms
britànics.
George formava part d’aquella casta tan especial i se’n sentia orgullós, malgrat
que havent-ne complert seixanta i amb la jubilació a prop, només podia reviure els seus
anys de glòria quan s’havia de contractar un nou empleat domèstic, a qui calia explicar
les normes i costums de la casa i la seva història. Normalment, però, dedicava la seva
jornada laboral a repassar tots els racons de l’immoble, per si de cas algú, traient la pols,
havia col·locat una peça fora del seu lloc precís. Quan no feia la ronda d’inspecció o
matava l’estona xerrant de coses quotidianes amb la cuinera, el xofer o les noies de la
neteja, muntava guàrdia al seu despatxet, tot esperant una ordre que mai no arribava, al
mateix temps que rellegia, per enèsima vegada, alguna de les seves novel·les victorianes
passades de moda.
Aquell vespre, contra tot pronòstic, el timbre del despatxet va sonar i George va
fer un bot que el va alçar literalment de la cadira. Va deixar la novel·la que estava
llegint damunt la butaca, tant de pressa que fins i tot va perdre el punt, i va recórrer a
bon pas l’ample passadís emmoquetat i carregat d’obres d’art que el separava de l’estudi
d’en Luke, d’on només en sortia en ocasions molt comptades, en especial des que havia
tornat de la seva llarga estada a Barcelona.
―Senyor... ―George va fer un truc breu a la porta i la va obrir lleugerament,
esperant la resposta d’en Luke.
―Endavant, George...
El majordom va entrar a la sala, va tancar la porta i va esperar a peu dret les
instruccions d’en Luke, que era al seu escriptori acabant d’escriure una nota a mà.
L’estudi era de dimensions considerables, més gran fins i tot que un apartament
corrent; comptava amb dos nivells i estava decorat amb un gust exquisit, però no estava
tan recarregat com el passadís. La distribució era exemplar, tenia una zona de lectura
amb dos sofàs chester de cuir vell encarats, una taula de reunions envoltada amb sis
cadires, un escriptori de fusta noble realment preciós i un seient blanc ergonòmic situat
davant d’una pantalla d’ordinador de grans proporcions, on s’endevinava que Luke s’hi
passava la vida. El terra era de fusta tropical massissa, i les parets emmoquetades d’un
color verdós semblant al de les ampolles de cava. Unes quantes obres d’art, totes d’un
mateix autor i d’estil idèntic, oferien la nota de color i trencaven la monotonia cromàtica
de tots aquells metres quadrats de paret, mentre que la uniformitat del parquet comptava
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amb unes pinzellades de contrast gràcies a mitja dotzena de catifes orientals distribuïdes
amb encert.
Aquell era un lloc realment agradable, on el silenci era total i la pau semblava
que hagués estat importada d’un altre món. La llum natural entrava a l’estudi a través
d’una gran finestra rectangular protegida amb una cortina de vellut de colors vius que
mantenia els rajos del sol a ratlla, però que quan s’enretirava deixava veure una vista de
postal de la ciutat de Nova York.
―Té, encarrega-te’n, sisplau. Les instruccions són al paper; és molt important
que es compleixin fil per randa. Entesos? ―Luke va lliurar un sobre gran tancat a en
George, damunt el qual hi va enganxar, amb una tira adhesiva, el paper amb les
intruccions que ell mateix havia escrit un instant abans.
George es va acostar fins a l’escriptori per recollir el sobre.
―Me n’ocuparé personalment. Alguna cosa més, senyor?
―Res més, George. Fins a l’hora de sopar, res més. Gràcies.
Luke, seguint un ritual que havia repetit una infinitat de vegades durant la seva
vida, es va aixecar de la butaca de l’escriptori i no es va moure fins que George no va
sortir de l’estudi i va tancar la porta amb la mateixa suavitat que l’havia obert uns
instants abans. Era un home que estava prou acostumat a ser servit i a donar ordres a tort
i a dret, no era una cosa que li vingués gens de nou, però des de sempre, tant a l’empresa
com en l’àmbit privat, havia mantingut el costum d’acomiadar sempre a peu dret els
seus col·laboradors de confiança.
Aquell cop, però, va notar que mantenir-se gaire estona dret li suposava un
esforç cada cop més gran. Era de complexió normal i naturalesa sana, ni fort ni feble,
però feia ja uns quants anys que havia superat els setanta, i sens dubte tants anys de
treball, tants viatges, tants canvis de dieta, tantes decisions preses a contracor, tantes
pressions i fins i tot tantes incomprensions, havien començat a passar-li factura.
Havia llegit en algun llibre que un es comença a fer realment vell el dia que es
mira al mirall i hi veu el seu propi pare. Luke s’havia retirat de la direcció executiva de
LukeMoble a una edat prudencial, quan ja feia temps que el mirall reflectia la imatge
viva del seu progenitor, aquell homenet mig calb, somrient i simpàtic, amb pòmuls
pronunciats i vermellosos, que no podia negar a ningú que era anglosaxó pels quatre
costats; un senzill fuster rural, dotat d’idees comercials revolucionàries, que va oferir al
seu fill Luke les directrius tècniques i filosòfiques que amb el pas del temps li van
permetre bastir un imperi empresarial gegantí.
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Com que estar gaire estona dret l’incomodava, Luke es passava el dia en
mànigues de camisa, saltant de la butaca de l’ordinador a la butaca de l’escriptori; i
quan no era ni a un lloc ni a l’altre, es deixava caure de cos sencer a un dels dos chester
de pell. Tenia tots els diners del món, però el seu món eren aquelles quatre parets
emmoquetades. Les seves grans il·lusions s’havien esgotat feia temps, la Terra se li
havia fet petita, perquè ja era incapaç de sorprendre’l, i l’única cosa que realment el
motivava, el projecte en el qual s’havia embarcat mig per casualitat, amenaçava amb
acabar com el rosari de l’aurora, perquè tant Serafina com Carlota havien optat per
posar-lo entre l’espasa i la paret.
«Què he fet malament?», es preguntava Luke, un cop rere l’altre, mig estirat en
un dels seus múltiples espais de descans. Estava disgustat perquè tenia la convicció
d’haver fet les coses correctament en tots els sentits, però no se’n sortia en la qüestió de
transmetre total confiança fins al final. El vaixell havia superat mitja travessa sense patir
dificultats insalvables, però a mesura que la nau s’acostava al port de destí els pilots
abandonaven el pont de comandament posseïts pel virus de la desconfiança. Primer
Serafina i després Carlota, les dues havien reaccionat exactament igual en el moment en
què Luke s’havia negat a revelar la seva identitat davant l’exigència de les dues dones.
«Què he fet malament?», es va preguntar per darrer cop. I va arribar a la
conclusió que ell no havia fet res malament, en tot cas qui havia fet les coses millor que
no es pensava era l’adversari, perquè havia estat capaç d’enverinar la ment de les dues
persones que més necessitava per portar a bon port el seu projecte.
Convençut que no podia fer cap altra cosa, perquè si donava la cara tant ell com
el projecte podien considerar-se morts i enterrats, Luke es va aixecar i se’n va anar
directament cap al seu ordinador, on va començar a teclejar un correu electrònic que
mai no hauria desitjat haver d’escriure, però que en les circumstàncies del moment era
del tot necessari per a evitar mals majors.
***
Benvolguda Carlota,
Creu-me que ho lamento, perquè tu i jo som en aquest vaixell des del principi.
Considerant, però, que ja no sóc mereixedor de la teva confiança, i que
recuperar-la d’acord amb les teves exigències m’obligaria a posar en perill
extrem el projecte mateix i també la meva persona, em veig en l’obligació de
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suspendre’t de les teves funcions amb caràcter immediat. Els propers dies
decidiré el nom de la persona més adeqüada per ocupar el teu lloc. Fins
aleshores, espero que compleixis amb el teu deure com ho has fet fins al dia
d’avui.
Gràcies per tot.
En rebre aquell correu, Carlota no va experimentar cap mena de sorpresa. Sabia
que enfrontar-se al Gran Duc i mostrar-li obertament desconfiança comportava
abandonar el vaixell per pròpia iniciativa, com havia fet Serafina, o bé ser amablement
convidada a cedir el lloc de comandament a una altra persona, com era el seu cas. No
tenia sensació de sorpresa però se sentia cansada, desorientada, enfadada amb tot plegat
i també amb ella mateixa, perquè tot i que estava plenament convençuda que tenia raó,
al final aquella situació no era més que l’expressió d’un gran fracàs personal i col·lectiu.
Li hauria agradat tenir fe cega en el Gran Duc, i fins i tot ser capaç d’acceptar
que accions com el Programa Vailets eren imprescindibles, però per més que s’hi
esforçava no aconseguia fer entrar aquella fe tan necessària en la seva ànima sense
concessions. Seguint l’exemple de tots aquells que han perdut la fe en un déu que
permet el mal al món, Carlota havia perdut la devoció per un ésser les intencions finals
del qual no acabava de veure clares. El dogma de fe que oferia el Gran Duc era tan poc
consistent com l’existència de l’Esperit Sant, i tot i que els petits miracles qüotidians
ajudaven a mantenir més o menys viva la flama de la creença, havia arribat un punt que
el dogma i els petits miracles quotidians no eren suficients per mantenir-se al peu del
canó.
Carlota estava molt tocada, i necessitava una bona ració d’autoestima. El més
lògic hauria estat reclamar la presència d’en Marrasquí, que l’hauria consolat encantat,
però per una raó estranya que ni ella mateixa va ser capaç de comprendre en aquell
moment, va decidir trencar els esquemes i sorprendre’s trucant directament Pere Fité i
convidant-lo a compartir amb ella una estona d’oci al seu apartament.
―M’estàs convidant a casa teva? Collons, no m’ho puc creure...
―M’han dit que em volies veure, no?
―Sí, però, collons, és que normalment no em fots ni puto cas.
―Aquest cop no podràs dir el mateix, doncs.
La conversa fou molt breu. Pocs segons després d’haver penjat el telèfon,
Carlota ja s’havia mig penedit d’haver trucat, però va assumir que a vegades cal
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permetre que els rampells campin al seu aire. «En tot cas ―va meditar― ja m’inventaré
alguna teoria que justifiqui la ximpleria que acabo de fer». I tot seguit, conscient que
deixava enrere una etapa i n’iniciava una de nova, va anar cap a la cuina, va obrir un
armari, va agafar una presa de xocolata i se la va cruspir gairebé sencera sense
experimentar el mínim sentiment de culpa.
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XV

El timbre va sonar i Carlota va deixar passar uns quants segons abans d’obrir la porta:
volia assegurar-se que estava d’allò més presentable, i es va aplicar els darrers retocs
davant el mirall del rebedor. També va canviar les seves sabatilles d’estar per casa per
unes sabates de taló; la seva estatura va augmentar de forma considerable, semblava una
altra. Es va mirar per segona vegada al mirall i va considerar que ja estava a punt. En
posar la mà al pom de la porta, el timbre va sonar per segona vegada.
—Què passa, Pere? Em tens abandonada! —va dir, en veure Fité plantat al replà.
—Collons, és que ets molt cara de veure, noia! Des que ets la jefa suprema, t’has
oblidat dels amics.
Després de meditar-ho durant una estona, Carlota s’havia convençut a ella
mateixa que havia citat Fité al seu apartament, i no a les oficines del Seny, com en
anteriors ocasions, perquè no volia que Oriol de Requesens, Salvador Pladevall o
qualsevol altre col·laborador proper fos testimoni de la trobada. Sabia que tots plegats
es burlaven obertament d’en Fité, i suposava que també devien fotre’s d’ella mateixa,
cada cop que veien que cedia com una bleda a les demandes d’aquell carallot mancat de
cervell però dotat de bona planta i millor somriure.
Per tant, amb l’argument que no volia ser objecte de burles, Carlota va cometre
l’error de quedar amb Fité al seu domicili a les nou del vespre d’un divendres.
L’absència de testimonis va permetre al convidat seguir fil per randa les instruccions
facilitades un munt de cops pel seu oncle i Felip Guitart, per assegurar-se que executaria
correctament la missió que li havien confiat després de saber que la màxima responsable
del Seny li estava oferint la possibilitat de veure’s a soles en un espai discret.
D’acord amb les seves intruccions, Pere li va dir que als darrers temps no l’havia
trucada perquè havia notat que els seus filtres li posaven excuses per treure-se’l de
sobre. Era mentida, i Carlota ho sabia perfectament, però va pensar que l’important era
que aquell dia el tenia allà per poder gaudir del plaer que li proporcionava a una dona de
cinquanta anys sentir-se desitjada per un home molt més jove que ella, encara que
l’home en qüestió tingués el cervell d’un adolescent. Fet i fet, tot i que no tenia la més
mínima intenció de cedir a les suposades pretensions d’en Fité, tampoc volia renunciar
al plaer de tenir-lo a prop, i per això es va vestir per a l’ocasió i se les va enginyar per
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moure’s amb qualsevol excusa per l’apartament, per tal que el noi tingués ocasió de
contemplar-la a bastament i llançar-li unes quantes floretes.
I tal com s’havia imaginat, Fité no dissimulava gens a l’hora de clavar els ulls al
seu escot generós o de seguir els seus passos observant com el pantaló clar i ajustat que
havia escollit per a la cita li transparentava lleugerament les calces. Sabia de sobres que,
tenint en compte la seva edat i la seva situació personal, l’home que li convenia més era
Marrasquí, que era divertit, bona persona i bastant més intel·ligent, però no podia
treure’s del cap la idea d’escollir, i per escollir necessitava com a mínim dos aspirants.
Si un dels dos aspirants abandonava abans d’hora, la cosa deixava de tenir gràcia.
En el fons, aquella fou l’única raó que havia conduit Carlota a acceptar
novament la companyia eventual d’un personatge que havia desaparegut del mapa feia
molt de temps. Sabia que aquell sentiment era molt primari, i que el més correcte hauria
estat allunyar del cap aquella idea una mica cavernícola dels dos mascles que se la
disputaven, però va pensar que no feia mal a ningú gaudint d’un plaer íntim que potser
no tindria ocasió d’experimentar mai més. No era res més que una petita malifeta tan
innocent com cruspir-se una presa de xocolata abans d’anar a dormir tot i haver jurat a
tothom que no se saltaria el règim per res del món.
—Vols alguna cosa més? —va preguntar, després de servir un parell de
gintònics, unes patates i unes escopinyes.
—Si tinguessis una mica de gel…
—Ai, el gel! —Carlota va fer un bot i va tornar a córrer en direcció a la cuina.
Aquest cop, però, Pere Fité no es va dedicar a mirar-li el cul, sinó que va
aprofitar per dipositar dins el got de la seva amfitriona el contingut d’una petita càpsula
que duia preparada a la butxaca de la camisa. No va trigar ni cinc segons a realitzar
l’operació, la qual cosa evidenciava que havia practicat l’acció un munt de cops abans
d’executar-la. Ho va fer tan bé i tan de pressa, que quan Carlota va tornar amb el
glaçons, encara va tenir temps de dir-li com de bé li quedaven aquells pantalons i que
semblava impossible que una dona tan atractiva i ben conservada hagués superat ja els
cinquanta.
—Que n’ets d’exagerat, Pere… No canviaràs mai —va dir ella, enganyada però
satisfeta.
I per celebrar-ho, es va beure mig gintònic de cop i, ben aposentada al sofà, li va
dir: «Què m’expliques?», convençuda que aquella breu frase serviria per donar corda al
seu convidat durant una bona estona. La idea de Carlota era gaudir del gintònic, les
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patates i les escopinyes, mentre escoltava les ximpleries del seu acompanyant, per
arribar a la conclusió que Marrasquí, tot i no ser tan jove ni tan ben plantat com aquell
pseudoperiodista, era molt millor opció, perquè en el fons, no s’imaginava a ella
mateixa compartint la resta dels seus dies amb un inútil com aquell, que només quedava
bé a les fotos, perquè cada cop que obria la boca mig món se’n reia i l’altre mig
badallava d’avorriment.
En aquella ocasió, però, no va tenir temps ni de fer un primer badall, a la tercera
frase d’en Pere Fité s’havia adormit com un sabatot. I ho va fer d’una forma tan
profunda i immediata, que ni tan sols va poder deixar el got sobre la taula; Fité el va
rescatar just en el moment que li anava a caure la resta del gintònic sobre aquells
pantalons clars i ajustats que tant li havien alegrat la vista. Per un moment, aquell pocasolta va tenir la temptació de grapejar-la una mica; total, estava ben adormida i mai no
ho sabria, però va decidir ser un bon professional i anar per feina, convençut que la
recompensa que Guitart i Peláez li proporcionarien a canvi d’aquell servei, li permetria
gaudir de la companyia d’una meuca molt més jove i més atractiva que Carlota.
—Ja està. —A Fité no li va caldre dir res més per indicar al seu contacte a través
del mòbil que tot estava a punt per portar a terme la segona fase de l’operació. Dit això,
va obrir la porta de l’apartament, es va asseure altre cop al sofà i va atacar les
escopinyes que quedaven d’una forma gairebé compulsiva, fins l’extrem que es va
beure fins i tot el suc, sense prestar la més mínima atenció a Carlota, que s’havia quedat
allà, mig estirada al sofà, tan immòbil i absent com qualsevol dels objectes decoratius
que componien aquell apartament petit però força acollidor.
En un parell de minuts Peláez i Guitart van fer acte de presència. Venien
acompanyats de dos tipus amb cara de pocs amics però que anaven molt per feina. El
grup va entrar a l’apartament discretament, sense fer soroll, van tancar la porta per dins i
es van repartir l’espai per dur a terme un escorcoll.
—Ja pots marxar, Pere. —Guitart li va donar un parell de copets a l’esquena.
—Aquest cop t’has comportat. Té, això és per tu. Vigila com te’ls gastes!
—L’oncle, el rei dels electrodomèstics, li va lliurar un sobre amb diners.
—Voleu que faci alguna altra cosa?
—No, no… ara ja és cosa nostra —va dir Guitart, empenyent-lo cap a la porta.
En un tres i no res, Fité es va trobar al mig del carrer d’Escudellers amb mil
euros a la butxaca i el cap de setmana per davant. Per un moment, va arribar a pensar

109
que potser hauria estat millor ser agent especial que no pas periodista, perquè en la seva
vida mai no havia guanyat tants diners d’una forma tan ràpida.
I al mateix temps que Fité decidia la millor forma de malgastar els diners, els
homes d’en Guitart ja havien regirat bona part de l’apartament, mentre Carlota
continuava dormint com un tronc. Sobtadament, un dels dos homes que anaven per
feina va deixar de llançar carpetes, dossiers i llibres al terra.
—Ei, Guitart, mira això…
—«Informe Marrasquí?» A veure... —Guitart va fer un cop d’ull a l’informe i de
seguida va saber que havia tingut una gran idea planificant un escorcoll al domicili de la
cap visible del Seny.
***
Carlota no va recuperar el coneixement fins l’endemà al migdia, després de dormir
catorze hores seguides. Tenia un mal de cap terrible, la boca seca i els ulls plens de
lleganyes; mantenir les parpelles obertes li suposava un esforç enorme, tan inassumible
com aixecar-se i caminar. La sensació d’esgotament i mareig era tan poderosa que
només va tenir esma per anar fins a la cuina i beure de cop mig litre d’aigua fresca.
Va notar alguna cosa estranya al seu voltant, com si els objectes estiguessin fora
del seu lloc habitual, però com que en el seu estat no era capaç de saber si estava
adormida o desperta, va optar per anar directa a la seva habitació, on es va deixar caure
damunt el llit per continuar dormint millor que al sofà.
Mentre Carlota continuava dormint, completament aliena als estralls que podia
generar l’Informe Marrasquí en mans d’en Guitart i companyia, els serveis secrets
unionistes ja havien rebut instruccions precises de l’home fort de l’extrema dreta a
Catalunya, qui després de llegir de forma exhaustiva l’informe va estar en condicions de
certificar qui era el responsable de la creació del Seny i el Centre Financer i qui, entre
moltes altres accions, havia enganyat el govern espanyol amb la qüestió dels immigrants
catalanitzats que s’havien instal·lat a Plana de Segarra amb tots els papers en regla.
—Fill de puta! Fill de puta! Fill de puta! —Guitart, fidel al seu estil histriònic,
va provocar, un cop més, l’estampida de la seva cort de gats llançant el dossier contra la
taula del menjador, amb tan mala fortuna que amb l’impacte es van trencar uns
canelobres de plata que havien presidit la taula del menjador principal dels Guitart
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durant cent-cinquanta anys; una taula que havia acollit convidats tan il·lustres com el
general Primo de Rivera, entre molts altres.
Les fotografies emmarcades que hi havia al menjador donaven fe que tot allò
que Felip Guitart explicava respecte a la seva família no era pas fantasia, l’espanyolisme
incondicional dels Guitart es remuntava al segle

XVIII.

Mentre l’iniciador de la nissaga

Escarceller havia defensat la ciutat de Barcelona del setge imposat per les tropes
castellanes, el primer Guitart, reconegut botifler, havia donat suport a Felip V esperant
gaudir dels avantatges socials i econòmics que sens dubte generaria formar part del
bàndol vencedor, encara que això suposés un acte de traïció profunda a les pròpies
arrels.
***
Carlota no va estar en condicions de comprendre què li havia passat fins ben entrat el
migdia del diumenge. Aleshores va ser conscient de la magnitud de la tragèdia: el
malparit d’en Pere Fité havia reaparegut sobtadament, després de molts mesos de
silenci, amb la idea d’aprofitar la mínima distracció per posar-li un somnífer a la beguda
i deixar-la fora de combat un parell de dies.
—Mira que n’arribo a ser, d’imbècil! Com he pogut ser tan bleda, Déu meu, no
n’aprendré mai… —es repetia a ella mateixa mentre buscava amb ànsia l’informe entre
el munt de roba, papers, dossiers, llibres, fotografies i objectes de tota mena que aquells
desaprensius havien escampat per l’apartament durant l’escorcoll.
Com qui fa una mudança, va anar col·locant totes les coses al seu lloc, i quan va
haver acabat la feina va tenir la certesa absoluta que l’única cosa que havia desaparegut
era l’Informe Marrasquí. Va notar un buit a l’estómac i una sensació tràgica es va
apoderar del seu cos. Intuïtivament va córrer a connectar l’ordinador per enviar un
missatge urgent al Gran Duc, que no va contestar. Va enviar el mateix missatge un munt
de cops, pregant una contesta, un senyal… El buit a l’estómac es va fer més intens,
l’angoixa havia convertit l’atmosfera de l’habitació en irrespirable.
I al vespre del mateix diumenge, la notícia va donar la volta al món: Luke
Cooperfield, president-fundador de la multinacional Luke Moble, havia aparegut mort
en circumstàncies estranyes a la seva residència de Nova York.
Carlota sabia que allò podia passar, però quan es va confirmar que havia succeït
de debò, es va quedar clavada a la butaca durant hores, incapaç de reaccionar. Es va
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empassar un cop rere l’altre el reportatge estàndard que les agències havien editat i difós
per donar a conèixer la figura de Luke Cooperfield, un home extremadament ric i
reconegut als cercles econòmics i empresarials de tot el món, però bastant desconegut
entre el gran públic a causa del seu tarannà discret, que sempre l’havia apartat del club
dels multimilionaris mediàtics.
Paradoxalment, Carlota va saber qui era realment Luke Cooperfield gràcies a un
reportatge televisiu, perquè tot i que havia tractat directament amb ell durant anys,
aquella figura que a nivell domèstic havien batejat amb el sobrenom de Gran Duc, mai
no havia traspassat la frontera discreta que s’havia imposat per dur a terme aquella
missió que els mitjans desconeixien completament.
Segons el reportatge, Cooperfield, que ja tenia una edat, s’havia apartat de les
seves responsabilitats empresarials feia ja uns quants anys i dedicava la seva acomodada
existència a gaudir de l’estudi i el coneixement retirat a la seva residència de Nova
York, realitzant viatges esporàdics en solitari que en alguna ocasió havien superat l’any
de durada. Durant tots aquells anys ningú no havia sospitat que Luke Cooperfield era
coneixedor de la llengua catalana ni tampoc que era el benefactor que podia dur
Catalunya a la independència.
La notícia, com no podia ser d’una altra manera, en la versió espanyola
vinculava la figura de Cooperfield directament amb el macroprojecte de Plana de
Segarra, circumstància que els mitjans oficialistes, òbviament, van aprofitar per ressaltar
els vincles entre Espanya i el magnat desaparegut, a qui s’atribuïen estades més o menys
llargues al país per tal de conèixer de primera mà les grans possibilitats econòmiques
que oferia Espanya als grans inversors internacionals.
No cal dir que els redactors de la notícia van passar per alt el fet que hagués estat
la ciutat de Barcelona, la que havia acollit Cooperfield durant més d’un any, i també el
fet que la fundació benèfica presidida pel difunt hagués educat en català a milers de nois
i noies orfes del Tercer Món per tal d’integrar-los amb totes les garanties al seu destí, la
nova ciutat LukeMoble de Plana de Segarra.
Repassant la trajectòria pública d’en Luke i contrastant-la amb la part privada
que només ella i unes quantes persones més coneixien, Carlota de seguida va lligar caps
i va entendre quina havia estat des del principi l’estratègia del magnat. Ell, sens dubte,
coneixia perfectament la història de l’Escarceller que havia estat assassinat, juntament
amb la seva família, per haver finançat l’ofensiva de Prats de Molló ideada per Macià i
la gent d’Estat Català. També sabia —perquè havia viscut a Catalunya durant més d’un
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any— que Espanya no havia canviat gens de tarannà, i que no pensava fer-ho de cap de
les maneres. Per tot plegat, Cooperfield havia assumit que plantejar l’alliberament de
Catalunya a través d’un doble front polític i financer era una operació d’alt risc que
només podia assolir l’èxit si l’operació arribava a un punt de no retorn.
Carlota coneixia pràcticament totes les peces del trencaclosques, només li faltava
saber dues coses: si el Gran Duc havia aconseguit conduir el procés a un punt de no
retorn abans del seu assassinat, i què contenia el manuscrit original del primer
Escarceller per haver influït d’una manera tan decisiva en la ment d’un home que ho
havia aconseguit pràcticament tot a la vida.
En el precís moment que Carlota es feia aquelles dues preguntes, algú va trucar
al timbre. Just la persona que necessitava veure en aquells moments: Santi Marrasquí.
***
La notícia de la mort d’en Luke Cooperfield arribà també al monestir Sant Benet, on
Serafina va ser conscient que cada cop disposava de menys elements al seu favor per
resistir-se a retornar a la política activa. Sor Martina Raurell, l’abadessa de Sant Benet,
la va citar a la seva cel·la per parlar amb ella una estona.
—Què penses fer?
—La mort d’en Luke Cooperfield no és cap prova que hagi estat assassinat, és
una simple suposició.
—Per l’amor de Déu, Fina… és tan evident!
—Bé, suposem que sigui cert. Donem per fet que els serveis secrets espanyols
l’han eliminat. Què puc fer, jo? Esperar que em liquidin a mi, també? Aquesta gent no
té aturador, ja sabem com són, eliminaran qualsevol que posi en perill la seva idea
d’Espanya. Ja m’han tret de circulació un cop. No dubtaran a fer-ho els cops que faci
falta; si convé, amb un tret al clatell.
—I quina és la teva solució, doncs? —L’abadessa no volia llançar la tovallola.
—Potser no hi ha solució. Vés a saber! Per què se suposa que he de trobar-la jo,
aquesta solució, si és que existeix?
—Perquè ets la persona més preparada.
Serafina va meditar uns breus instants, abans de contestar.
—Això és una guerra, Martina. I les guerres les lliuren els polítics i els militars.
Jo no sóc ni una cosa ni l’altra. Em vaig comprometre amb aquest projecte comptant
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que la democràcia seria l’única arma que caldria utilitzar. I em vaig equivocar. El nostre
adversari fa les lleis al seu gust i conveniència, compta amb els mitjans necessaris per
imposar els seus interessos, tant si t’agraden com si no; i si te’n vas a Europa i reclames,
et diuen que és un assumpte intern i que els estats són els únics interlocutors. Davant
d’aquesta dinàmica, ¿quina utilitat té, algú com jo? Cap ni una! Perquè al final, l’opinió
pública es creu qualsevol titular tendenciós i et deixa a l’estacada just quan més
necessites el seu suport. Trencar aquesta dinàmica implica no acatar la legalitat vigent,
plantar cara a tothom, tant als de dintre com als de fora, lluitar contra els porucs, els
exaltats, els cagadubtes, els infiltrats… Cal molta força, molta, per portar a terme una
acció d’aquest tipus. Hem disposat de tots els diners del món i un equip humà de
primera, però al final, ja veus on sóm…
L’abadessa no va saber què contestar, el discurs de Serafina era tan contundent i
realista, que no admetia cap tipus de rèplica. Però tot i això, Serafina no va voler tancar
la conversa amb un missatge del tot derrotista, perquè en el fons de la seva ànima sentia
una espurna d’esperança que no estava disposada a apagar del tot.
—Creu-me, Martina, si jo sabés que aquesta força existeix realment, seria la
primera a agafar novament la bandera. I aquest cop, res no m’aturaria, res! T’ho ben
asseguro.
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XVI

Informació a canvi d’informació, aquest havia estat el pacte que havien establert Felip
Guitart i els serveis secrets de l’Estat encarregats de liquidar Luke Cooperfield. Ell va
facilitar el nom del cap suprem que dirigia i finançava el moviment secessionista català,
i a canvi l’encarregat de materialitzar l’operació li entregaria el manuscrit del segle
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que havia estat el causant d’aquella aventura.
En circumstàncies normals, els serveis secrets no haurien accedit a una petició
d’aquest tipus, però en aquest cas van fer una excepció. Per a ells, Guitart era un
personatge clau: un català de soca-rel al servei d’una concepció d’Espanya que a
Catalunya no comptava amb gaires partidaris, ni tan sols entre aquells que es declaraven
més espanyols que catalans.
Però els serveis secrets espanyols no s’havien embrutat les mans directament
amb l’assassinat d’en Luke Cooperfield. No l’havia portat a terme cap dels seus agents,
sinó que havia estat encarregat directament a un assassí a sou nord-americà especialitzat
en operacions ràpides i d’alt risc. Tot i que Cooperfield vivia envoltat de mesures de
seguretat, l’equip encarregat de materialitzar l’operació no va tenir excessives dificultats
a l’hora d’assaltar el domicili i neutralitzar les persones que vetllaven per ell; quan un
govern està diposat a pagar uns quants milions de dòlars per liquidar algú, sigui un cap
d’estat, un magnat o un espia que s’ha passat a l’altre bàndol, sempre hi ha una manera
efectiva de portar a terme l’operació. L’important és que algú estigui disposat a posar
damunt la taula els diners necessaris per motivar l’assassí a sou a jugar-se la vida per
una qüestió que li resulta completament aliena. I en aquella ocasió aquest “algú” havia
estat l’Estat espanyol, que no havia dubtat ni un instant a destinar un bon pessic de fons
reservats a mirar d’aturar l’abella reina que alimentava aquell rusc separatista que es
negava a admetre que Espanya és un concepte indivisible.
Felip Guitart no va voler córrer cap risc, i per això es va desplaçar als Estats
Units per recollir personalment el sobre amb el manuscrit. Li van entregar puntualment i
amb discreció en un centre comercial de Nova York. Ni tan sols va saber si la persona
encarregada de fer-ho era americana o espanyola, perquè es va limitar a preguntar-li el
nom i a entregar-li el sobre en el moment que ell va respondre afirmativament. El
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missatger va desaparèixer amb la mateixa facilitat amb què havia aparegut pocs segons
abans.
No s’hi va entretenir gaire, a la ciutat dels gratacels, tan bon punt va tenir el
manuscrit a les seves mans, Guitart va agafar un taxi que el va portar directament a
l’aeroport, i durant les vuit hores que va durar el vol de tornada a Barcelona, tota
l’estona va mantenir la vista clavada a les pàgines esgrogueïdes d’aquelles memòries
escrites tres segles enrere, un text que havia generat totes les accions posteriors descrites
en l’Informe Marrasquí.
En arribar a l’aeroport del Prat, es va sentir l’home més afortunat del món, era
l’únic que disposava de tota la informació relativa a aquell cas. Sentia que formava part
de la història, i era conscient que havia ajudat a canviar-la de trajectòria amb la seva
intuició i els seus excel·lents reflexos.
Aquell manuscrit havia aconseguit que sis generacions seguides d’Escarceller
s’haguessin dedicat a crear una gran fortuna a cinc mil quilòmetres de la seva Catalunya
original, amb la sola idea de tornar algun dia a la seva terra i alliberar-la del domini
castellà. Aquell llarguíssim discurs escrit amb el cor però també amb el cap, havia portat
el setè representant de la nissaga Escarceller a destinar la seva immensa fortuna a la
causa catalana, fins a l’extrem que no només hi va deixar la vida i el fruit de set
generacions, en aquella empresa, sinó també el futur dels seus descendents.
La força del manuscrit, però, no es va aturar en aquell punt, ben al contrari,
perquè quasi un segle més tard aquelles paraules van emergir miraculosament de les
entranyes d’un vell edifici mig en runes, i aliant-se amb l’atzar van aconseguir captar
l’atenció d’un dels homes més rics del món, Cooperfield, que encisat per aquella
singular història, va decidir dedicar la seva jubilació d’or a prendre el relleu d’un home
amb el qual no l’unia cap lligam de sang ni de pàtria.
Havia nascut la vuitena generació Escarceller, una generació que tot i ser
adoptiva comptava amb la gran virtut de ser invisible davant l’adversari, que no
s’imaginava que l’esperit d’en Jaume Escarceller i tots els seus descendents morts,
havia reeixit de les seves pròpies cendres personificat en la figura d’en Luke
Cooperfield. Un personatge que no era català d’origen ni membre de la família, però
que no obstant això comptava amb la força imparable d’aquells que es troben orfes de
causa pròpia i n’adopten una d’aliena no pas per deure o obligació, sinó per expressa
voluntat i necessitat imperiosa de fer un gran acte de justícia col·lectiva abans
d’abandonar aquest món.
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Guitart de seguida va ser conscient que aquell manuscrit suposava un veritable
perill per a la sagrada unitat de la pàtria, i un cop a casa seva, va decidir que el millor
servei que podia fer a la idea d’Espanya en la qual ell creia, era destruir-lo.
Tot i que com a amant de les peces antigues amb solera i valor històric li va fer
una certa recança desprendre’s del manuscrit llançant-lo al foc, un cop fet el pas va
sentir un profund alliberament. En el moment en què el va veure convertit en cendres,
no va poder evitar imaginar la felicitat completa que li hauria proporcionat oferir el
mateix destí infernal a les maleïdes Cartes d’Organyà o a qualsevol altre document,
resta arqueològica o peça de museu avaladora de les tesis nacionalistes.
Un cop eliminat el manuscrit, Guitart va redactar un informe exhaustiu per
justificar l’operació portada a terme pels serveis secrets espanyols amb fons reservats,
en el qual es va autoproclamar per enèsima vegada màxim garant de l’espanyolisme al
territori català. Va justificar l’acció incidint especialment en la capacitat econòmica del
difunt Luke Cooperfield, un home obsessionat amb una idea romàntica, disposat a
invertir bona part de la seva fortuna en una aventura tan escabellada com impossible:
separar Catalunya de la resta d’Espanya.
«Destruït el manuscrit Escarceller i eliminat Luke Cooperfield, podem
considerar superada l’ofensiva separatista sorgida a Catalunya als darrers anys; a partir
d’ara només em queda recomanar vivament que es faci el màxim possible des de l’Estat
per accelerar la dissolució del Seny i el Centre Financer, en aquests moments màxim
exponent de l’acció directa proindependentista».
Amb aquesta frase contundent va cloure Felip Guitart el seu informe i se’n va
anar al llit satisfet d’haver complert amb la història i amb la llarga i inqüestionable
tradició botiflera de la seva nissaga.
***
Oriol de Requesens i Salvador Pladevall es van assabentar del que li havia passat a
Carlota tan bon punt ella mateixa va convocar reunió d’urgència per mirar de quina
forma encaraven els darrers esdeveniments. Els dos executius, per prudència i estima,
van evitar recriminar-li que hagués comès l’error de reunir-se a soles amb el malastruc,
però sí que van lamentar que no els hagués avisat abans.
—És igual, encara que us hagués avisat tampoc no hauríem pogut evitar la mort
d’en Luke. El primer que vaig fer quan em vaig despertar va ser intentar contactar amb
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ell; ho vaig provar un munt de cops, per tots els mitjans possibles, i va ser inútil.
Segurament ja era mort, quan li vaig enviar els missatges. Fet i fet, la culpa ha estat
meva, m’he comportat de forma poc responsable i vet aquí el resultat...
—La part positiva, si és que n’hi ha alguna, és que ara sabem del cert qui era el
Gran Duc —va dir Oriol de Requesens.
—La part negativa és que ens hem quedat sense font de finançament. A partir
d’ara, haurem de refiar-nos del que tenim i prou —va reblar Salvador Pladevall.
—Això encara no ho sabem. —Carlota també va voler dir-hi la seva.
—És clar que ho sabem —va replicar Pladevall—. En Luke Cooperfield és mort.
Si ell era el Gran Duc i nosaltres som els únics que coneixíem el seu secret, s’han acabat
les accions sorpresa i les transferències milionàries, això és molt evident. Si l’han
liquidat és perquè l’afer de Plana de Segarra els ha esgotat la paciència.
—Hi ha un altre problema… —va afegir Oriol—. Ara l’adversari sap el mateix
que nosaltres. I potser més i tot. Si han estat capaços d’eliminar Cooperfield al seu propi
domicili, vol dir que també hauran pogut escorcollar-lo. Si han localitzat el famós
manuscrit, ells deuen saber per quina raó Luke Cooperfield ha fet tot el que ha fet.
Nosaltres, a dia d’avui, encara no ho sabem.
—Segueixo pensant que el Gran Duc era massa llest per no haver previst la seva
pròpia mort —va apuntar Carlota—. Ell sabia el destí sofert per la família Escarceller
per haver finançat en Macià. Per això prenia tantes precaucions; si actuava des de
l’anonimat no era per fer-se l’interessant, sinó perquè era molt conscient que s’hi jugava
la vida. El problema és que nosaltres, i especialment jo, ens n’hem adonat massa tard.
Salvador Pladevall, com solia fer a totes les reunions, apuntava en un bloc de
notes tots els elements destacats que els presents posaven damunt la taula; en el moment
que tenia un esquema fet, exposava les seves conclusions.
—La cosa està clara. Primer, si el Gran Duc ha deixat alguna cosa prevista,
nosaltres no hi podem fer res, ja la coneixerem quan l’haguem de conèixer. Segon, ara
mateix l’enemic té més força i més informació que nosaltres. No podem fer el pinxo, si
es pensa que estem acabats, potser ens perdonarà la vida i tot; si li plantem cara, rebrem
bufetades per totes bandes. Conclusió final, el millor que podem fer és mantenir-nos a
l’espera durant un temps prudencial i protegir-nos al màxim. Proposo doblar la partida
de seguretat des d’avui mateix, si un idiota com en Fité ha aconseguit neutralitzar la
Carlota, és que alguna cosa hem fet malament. Si més no, ara ja sabem que no és només
un malastruc, sinó un enemic declarat.
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—I si en un temps prudencial no passa res, què fem? —va preguntar Carlota.
—Doncs haurem de tancar la barraca —va concloure Oriol de Requesens—.
Quina altra cosa podem fer? Sense finançament i amb tots els elements en contra, ens
espera la mort del poll, està claríssim. De moment, però, ens toca aguantar el tipus.
Carlota es va alçar, però en comptes de donar per enllestida la reunió, que és el
que solia fer quan es posava dreta i recollia papers, va deixar anar una frase que va
deixar els seus dos companys del tot desconcertats.
―Per continuar en el càrrec, m’heu de ratificar. ―Quan va veure que Oriol i
Salvador s’havien mig recuperat de la sorpresa inicial, va continuar―: Ara mateix estic
formalment despatxada. Va ser la darrera decisió que em va comunicar el Gran Duc. Si
no ha nomenat successor ha estat perquè no ha tingut temps de fer-ho. Em va acomiadar
perquè no podia mantenir al capdavant del projecte algú que no confiava en ell al cent
per cent.
La reacció es va fer esperar una bona estona, però al final Oriol de Requesens va
decidir trencar el glaç amb una de les seves aportacions en positiu.
―Ara que és mort... suposo que ja hi pots confiar, oi?
―Sí, però no vull aprofitar-me’n, d’això. Necessito la vostra aprovació.
―Per mi, considera’t ratificada —va dir Salvador Pladevall.
―Per part meva, tres quarts del mateix. Habemus papam! ―Oriol de
Requesens, sempre fent broma, fins i tot quan anaven mal dades.
Marrasquí es va presentar a la seu del Seny a l’hora que acostumava a fer-ho
quan volia quedar amb Carlota. Va entrar amb decisió, però en adonar-se que ella
encara estava reunida es va aturar en sec i li va fer un senyal: continua, continua,
m’espero.
Carlota va obrir la porta de la sala i va convidar Marrasquí a afegir-se a la
reunió.
—Bona tarda! ―adreçant-se a Carlota―: Com estàs?
—Una mica millor, gràcies. Has esbrinat alguna cosa?
—I tant! Agafeu-vos bé a la cadira.
Marrasquí es va acomodar, tenia ganes de buidar el pap. Al mateix temps,
Carlota va facilitar la informació prèvia a Oriol i Salvador.
―En Santi està convençut que en Pere Fité és el braç executor del seu oncle.
Fins ara no havíem lligat caps.
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—Una autèntica perla, realment… ―A Marrasquí, la informació li cremava a les
mans, no podia esperar més a deixar-la anar.
—Qui, en Fité? ―Oriol de Requesens encara no s’havia acabat de situar.
—No, home, aquest és fins i tot més desgraciat del que suposàvem.
—Ah, sí? Per què? ―va interrogar-lo Pladevall.
—Doncs perquè a més de ruc, resulta que és fatxa.
—No pot ser! Me n’hauria adonat. —Carlota no estava disposada a admetre que
hagués perdut tantes facultats, a l’hora de clissar les persones.
—No te n’has adonat perquè ni tan sols ell ho deu saber, que és fatxa. Què vols
que sàpiga, aquell soca! El fatxa, el que és un perla considerable, és el famós tiet.
—En Peláez, el dels electrodomèstics? ―Oriol ja estava perfectament situat.
—Sí, el paio està carregat de duros i finança totes les accions anticatalanistes
que li proposen. La gent que el coneix bé diu que fins i tot té amistat amb en Felip
Guitart.
En escoltar el nom de Felip Guitart, a Carlota li va caure el món al damunt: es va
tornar a trobar malament de cop.
—Què m’estàs dient?
—Doncs que, molt probablement, qui ha organitzat tota aquesta moguda i s’ha
carregat el Gran Duc hagi estat l’entorn d’en Guitart —ve sentenciar Marrasquí.
Salvador Pladevall també va canviar de cop l’expressió de la seva cara, aquella
era una molt mala notícia. Va prendre la paraula.
—Abans he proposat doblar la partida de seguretat. Però a aquests, amb això no
els farem ni pessigolles. Com a mínim haurem de triplicar-la: tenim el diable com a
adversari.
La plana major del Seny tenia assumit que Guitart representava l’ala més radical
i intransigent de l’espanyolisme arrelat a Catalunya. No hi havien tingut mai contacte, ni
tan sols el coneixien personalment, només de vista, però sabien del cert que Guitart i els
seus incondicionals responien a un perfil clarament psicòtic. Tractar amb aquella gent
de forma raonable era impossible, perquè ni tan sols eren demòcrates, per bé que no
dubtaven a utilitzar totes les eines de la democràcia, a l’hora d’imposar el seu discurs
dogmàtic i autoritari.
―Amb en Guitart ficat pel mig, i un finançador potent disposat a donar suport a
les seves iniciatives extremistes, el Seny té molt mala peça al teler ―va concloure
Carlota.
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***
L’endemà, Felip Guitart i Toni Arenós, l’home de fer feines de la Lliga, van quedar
altra vegada per dinar al Rebelión. Havien de parlar de moltes coses, i coordinar-se de
cara a la següent etapa, que era minar el Seny per tal de limitar les seves possibilitats
electorals.
—El presi ha donat l’OK —va dir Arenós, referint-se a la proposta vehiculada
per la gent de la Lliga a través del consell assessor del president del govern central.
—Suposo que t’he de felicitar, doncs… —A Guitart no l’entusiasmava gens la
idea de combatre l’independentisme alimentant el nacionalisme moderat; proposta que,
òbviament, la Lliga i els seus lobbies defensaven amb vehemència, perquè a ells en
particular era la que més els convenia.
—En aquests moments no hi ha cap altra solució, treure de circulació la Monja
ha suposat un esforç considerable; si ara ens carreguem el Seny sense més, la gent
potser ens veurà massa el llautó. El ciutadà ha de creure que és ell qui decideix.
—Arenós, al contrari de Guitart, que anava per la vida sense careta, era dels qui es veia
obligat a predicar una cosa i fer-ne una altra.
—Jo us ajudaré, però amb una condició: no vull escoltar les paraules
independència o sobirania en boca del president de la Generalitat. Si continuo escoltant
aquest discurs, actuaré pel meu compte, només amb la meva gent.
—T’equivoques, Guitart; si fem via per l’altre camí, a quatre anys vista podem
tenir la cosa del tot controlada; només parlaran de sobirania quatre eixelebrats, com
abans.
—No entenc per què tants miraments, els hem deixat sense cap visible i sense
font de finançament, seria el moment d’esclafar-los. —A Guitart li costava molt
apaivagar el seu instint autoritari; tot i ser un home de cultura, la forma subtil d’actuar
del nacionalisme moderat el treia de polleguera.
—A veure, Guitart… saps millor que jo que una cosa és el que voldríem fer i
una altra de molt diferent el que podem fer. Agradi o no, ara mateix tenim un pacte amb
el Seny; un pacte que a les darreres eleccions la nostra gent ens va exigir. O ja no te’n
recordes? A les properes, el Seny encara treurà molts vots, el que hem de procurar és
que deixi de ser decisiu, i això Madrid ens ho facilitarà finançant l’altra campanya, la
que no es veu però es nota.
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—I aquí és on entro jo, suposo… Quin seria el pla? —va dir, resignadament,
Guitart.
—L’objectiu principal és fragmentar el vot a Plana de Segarra. És un mercat nou
que amb prou feines coneixem i que cal explorar bé per veure com el tractem. L’altre
objectiu és la clientela del Centre Financer; però d’aquest apartat ja ens n’ocuparem
nosaltres, ho tenim bé entrant-los a través de les subvencions. Aquesta mena de gent es
mou bàsicament pels calés. Hi ha uns quants idealistes, ja ho sabem, però no tants com
sembla. —Arenós es trobava com peix a l’aigua, en el terreny de l’estratègia política,
barrejant sense miraments solucions legítimes amb recursos del tot immorals.
—És a dir, que a mi em toca ocupar-me dels galifardeus de Plana de Segarra
—va concloure Guitart.
—Exacte. Però, sobretot, no els parlis d’Espanya ni de llengua castellana. Això,
ja arribarà... Ells ara mateix només tenen Catalunya al cap; el que cal és transmetre’ls la
idea que hi ha maneres diferents d’estimar la terra promesa. L’objectiu és fragmentar el
vot i debilitar el Seny. D’acord?
—No hi estic d’acord, però ho faré. Ara bé, recorda el que t’he dit abans: no
m’agrada gens que el president de la Generalitat…
—Tot arribarà, Guitart, tot arribarà… —Arenós va tallar Guitart—. Una mica de
paciència. No podem posar el carro davant dels bous.
Guitart no va dir res més, es va servir una ració d’albergínies farcides i, tot
menjant, va començar a meditar la forma de portar a terme la missió encomanada.
***
Mentre Guitart rumiava, Pere Fité lamentava haver esgotat tots els diners extres
aconseguits a la darrera missió. Tractant-se d’un cap verd incapaç de vetllar pels seus
propis interessos, els mil euros aconseguits adormint la Carlota havien desaparegut de la
seva cartera en poc més d’una setmana. Un parell de sopars en un restaurant de moda de
Gràcia, on servien unes anxoves úniques, portades directament de l’Escala; una tarda de
compres a la secció de roba masculina d’El Corte Inglés de la Plaça de Catalunya, i una
visita nocturna al Sinsentido, una barra americana de l’Avinguda Sarrià, on una simple
Coca-cola amb quatre gotes de vodka costava cinquanta euros, van resultar suficients
per deixar-lo altre cop pelat com les rates, només amb les restes del sou més que discret
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que cobrava a l’emissora, on encara gràcies que l’aguantaven per la influència de
l’oncle fatxa dels electrodomèstics.
Sigui com sigui, com que anar just de calés era el normal en la seva vida, Fité no
va allargar gaire els seus laments. «Al cap i a la fi ―va dir per a ell mateix―, què
collons, la gresca que he viscut, ningú me la fotrà.» Tot seguit va començar a pensar
seriosament en la possibilitat de deixar el periodisme per dedicar-se en exclusiva a les
missions especials, doncs era molt evident que rendien bastant més que fer de reporter.
En un parell de minuts, però, va canviar altre cop de parer; va considerar que era més
segur el periodisme, al cap i a la fi allò de les missions no era una cosa del tot segura,
mentre que la cosa de les notícies era un fet continu, que cada dia es renovava.
«Collons, el món genera constantment notícies ―meditava―, però les missions
especials només es donen molt de tant en tant».
Al final, després de rumiar una bona estona, el baliga-balaga d’en Fité va arribar
a la conclusió que podia alternar sense cap mena de problema les dues feines: el
periodisme i les missions secretes, l’única cosa que havia de fer era modificar la seva
targeta, tot i que no estava del tot segur de la conveniència o no d’identificar-se com a
agent secret, a part de periodista. «Collons, quin dilema! ―va agafar el mòbil per fer
una trucada―. Li ho preguntaré al tiet, a veure què hi diu.»

123

XVII

Desapareguts per sempre, tant el representant de la sèptima generació i els seus
descendents, com Luke Cooperfield, i amb el manuscrit convertit en cendres, Felip
Guitart considerava que havia fet net amb l’afer Jaume Escarceller-manuscrit-Luke
Cooperfield. Aquella maleïda llavor representava que no havia existit mai, i per tant ja
no suposava un perill per a Espanya.
Aquesta era la convicció que Guitart mantenia viva al seu cap mentre estava
despert, plenament conscient. Quan s’adormia i perdia el control dels seus propis
pensaments, però, el subconscient i els somnis li jugaven males passades. Les figures
fantasmals de Jaume Escarceller i els seus descendents no deixaven de martiritzar-lo
declamant un cop rere l’altre el testimoni escrit en aquell vell manuscrit que havia
desaparegut físicament però que es mantenia viu en la memòria d’aquells qui havien
tingut ocasió de llegir-ne el contingut, com ell mateix.
Tot i ser impermeable a qualsevol missatge patriòtic catalanista, Guitart, no
aconseguia foragitar del seu pensament aquell Jaume Escarceller Vilanova, nascut a
Barcelona a finals del segle
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i que únicament amb la força de la paraula escrita

havia estat capaç de situar Espanya contra les cordes tres segles després de la seva mort.
El patiment d’en Guitart no remetia; en el fons sabia que la força d’aquell
missatge escrit comptava amb un nucli dur carregat de raons. «Ningú no dedica la vida
sencera a una causa, ni és capaç de transmetre a set generacions posteriors els motius
d’una lluita, si al darrere no hi ha un missatge convincent, un acte de justícia pendent,
una reivindicació ineludible», aquesta idea havia arrelat en el subconscient d’en Guitart;
així, de la mateixa manera que els esperits amb deutes pendents amb els vius, es neguen
a abandonar les llars que han estat testimonis de les seves desventures fins que no es
repara el mal causat, els capítols més destacats del manuscrit no deixaven de minar el
cervell d’en Guitart quan no estava en guàrdia.
I quan finalment aconseguia despertar del malson i recuperar el control dels seus
pensaments, un parell de preguntes inoportunes afegien el punt i final: «I si algú més, a
part del difunt Luke Cooperfield, coneix el contingut del manuscrit?» «Què passarà si
aquest algú també es deixa posseir per l’embruix del testimoni dels Escarceller?».
15 de setembre de 1714
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Em dic Jaume Escarceller i Vilanova. Sóc de Barcelona. Inicio aquest diari tal
dia com avui, que als 30 anys deixo enrere la meva ciutat, el meu país i tot allò
que fins ara havia estat el meu món. Sóc l’únic de la família que ha sobreviscut
al setge de Barcelona. Com a membre del Gremi de Cotoners, he defensat la
ciutat vestint l’uniforme de la Coronela. Hem perdut la darrera batalla, però si
tornés a néixer, tornaria a defensar la meva ciutat fins al darrer instant. Diuen
que no té cap sentit defensar-se quan l’adversari és clarament superior. El meu
parer és un altre, penso que la història no s’ha escrit amb decisions racionals.
Per això, en aquesta nit sense lluna del 15 de setembre de 1714 marxo camí de
l’exili. Ho faig a bord d’un vaixell clandestí l’espai limitat del qual comparteixo
amb un grup de patriotes catalans que, igual com qui escriu aquest diari, han
optat per continuar la lluita des de la distància. Fugir no ha estat fàcil. Els
borbònics castiguen amb duresa els defensors de la ciutat, i en especial aquells
qui ho hem fet vestint uniforme. Per això amenacen i subornen qualsevol que
pugui oferir-los informació que faciliti la captura de fugitius. El capità d’aquest
vaixell ha estat víctima d’aquestes males arts. Per sort, me n’he adonat a temps
i hem pogut salpar salvant la pell de miracle. L’he hagut d’amenaçar posant-li
un ganivet al coll.
Això no és res, però, comparat amb les atrocitats que he viscut els darrers dotze
mesos. No sóc home d’armes, sempre he estat un simple comerciant, però les
circumstàncies m’han conduït a aprendre l’ofici a marxes forçades. Sóc viu
gràcies a tot allò que m’han ensenyat alguns que ara ja són morts. Pregunto al
destí per quina raó m’ha preservat la vida. No em respon. O sigui que jo mateix
m’he buscat una resposta. Conservo la vida, el cap despert i una bona salut,
perquè el destí m’ha encomanat la missió de no trair la memòria d’aquells qui
han mort per uns ideals que ells ja no podran defensar. És en memòria
d’aquests homes i aquestes dones del meu poble, que avui inicio un viatge que
no sé on em conduirà. Ignoro si seré o no capaç d’assolir l’objectiu que em
proposo. Faré tot el possible per aconseguir-ho. Si no me’n surto, espero que tu,
descendent meu que encara no has arribat al món, continuis la tasca iniciada
per aquest humil servidor de Catalunya.
5 d’abril de 1736
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Per primera vegada en molt temps, estic engrescat. Fa més de vint anys que sóc
exiliat. Durant aquest temps només he patit desenganys. A Viena se’ns han tret
del damunt en dues ocasions. Ens consideren estrangers de baixa condició, això
fa que no ens hi vulguin, a la ciutat imperial. A Sardenya i Sicília ens ha estat
permès refer-nos, però les tropes del maleït Felip V ens han obligat a fugir un
cop rere l’altre. Finalment, però, sembla que l’emperador Carles ha trobat una
solució definitiva per als catalans que li hem estat sempre fidels. Ens ha ofert
instal·lar-nos al Banat de Temesvar. El territori, conquerit als Turcs, és als
límits de l’Imperi. No hi ha ningú i tot està per fer. Però la terra és nostra i som
lluny de l’abast de Felip V. Passo dels cinquanta i començo a patir els estralls
de l’edat. Malgrat tot, no m’espanta la feina. Compto amb la Teresa i la
canalla. Sé que ens en sortirem, perquè la il·lusió mou muntanyes. Inicialment
l’Imperi volia convertir el Banat de Temesvar en una nova Catalunya. Amb el
pas del temps ens hem adonat que el projecte era massa agosarat. Finalment,
doncs, farem una nova Barcelona. Ja hi haurà temps, de fer la nova Catalunya.
Em pensava que seríem més, els catalans engrescats amb la idea. En total, però,
només som uns vuit-cents. Molts són vells i malalts, no sé pas si podran
treballar gaire. Els joves s’han empleat com a soldats a l’exèrcit de
l’emperador, i els nobles s’han estimat més conservar els privilegis assolits a
Viena. Amb aquests no hi podem comptar.
No serà fàcil tirar endavant, però ens organitzarem bé i segur que avançarem.
Al grup, a part de vells i malalts també hi ha famílies senceres amb pares de
família engrescats, mares que saben portar una casa i canalla que aprèn de
pressa i que d’aquí a poc temps serà adulta. Som catalans, estem obligats a
sortir-nos-en. L’imperi ens ha cedit la terra, material de construcció, plànols
per aixecar la nova ciutat i provisions per a un parell d’anys. Nosaltres només
hi hem de posar l’empenta. Jo no arribaré a veure-la acabada, la nova
Barcelona, sóc massa gran. Em conformo amb iniciar-la tot pensant que la
canalla sí que l’acabarà. I no només la ciutat, segur que després faran la nova
Catalunya i un país sencer que al capdavall tindrà centenars de milers de
catalans, i un exèrcit poderós capaç d’alliberar la vella Catalunya de l’invasor
castellà. Amb aquesta sola idea, sóc capaç de treballar tant de dia com de nit
tot el que em resti de vida.
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15 de març de 1739
El tercer hivern al Banat de Temesvar ha estat molt més dur que els dos
anteriors. Durant mesos hem suportat temperatures de vint graus sota zero, i
fins al dia d’avui el sol no ha començat a treure el cap. Enguany, la maleïda
pesta ha acompanyat la boira i el fred, i ha causat estralls a la colònia. Els
vells, els malalts i els nadons han mort gairebé tots i algunes famílies han
desaparegut. Jo he perdut la Teresa i les bessones. Em diuen que encara he
estat de sort, perquè els tres nois i jo mateix hem conservat la vida. El cas és
que sense les dones la casa ha perdut l’alegria, i hem decidit marxar, com la
gran majoria. Aquí ja no hi fem res, entre morts i desertors només quedem
quatre arreplegats incapaços de tirar endavant aquesta ciutat que mai no
hauríem d’haver iniciat. En aquesta terra no s’hi pot viure. Els hiverns són
eterns i el fred és tan persistent que no hi creix absolutament res. Els
funcionaris imperials que van preveure que al Banat de Temesvar els exiliats
catalans hi podríem viure com a Catalunya, es van equivocar de cap a peus i
nosaltres, pobres diables, n’hem pagat les conseqüències encegats per una falsa
il·lusió. Tinc cinquanta-cinc anys i el cos comença a dir-me que ja n’hi ha prou.
Em fan mal tots els ossos, només em sento una mica alleujat quan sóc al sol o
vora el foc. El que més mal em fa, però, és l’ànima. La guerra em va llevar la
meva joventut, i l’exili se m’ha endut la maduresa. Al final, me n’aniré d’aquest
món pelat com les rates. Ja no tinc esma per fer res que no sigui escriure aquest
diari, que serà l’única herència que podré deixar als nois. No tenim gaires
alternatives. L’imperi ofereix dos anys de pensió a aquells que han decidit
tornar a Catalunya, que no són pas pocs. S’equivoquen. Hauran de començar
altre cop de nou i amb el vent en contra. Sempre seran exiliats retornats, gent
vençuda i humiliada.
Jo, pel temps que em queda, he decidit no moure’m. L’Imperi m’ha promès una
petita pensió i a més em permet instal·lar-me a Viena, la capital. Ja era hora!
Som tan pocs els exiliats catalans que quedem, que ni tan sols ens consideren
colònia estrangera. Dedicaré el que em resta d’existència a ordenar aquest
diari i a completar-lo amb els records previs al dia que vaig iniciar-lo. Espero
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que Déu Nostre Senyor em permeti enllestir aquest petit recull.. No demano
gaire. Serà l’única obra que hauré pogut completar en tota una vida.

27 de desembre de 1743
Em dic Ramon Escarceller. La família sempre m’havia dit Ramonet. Però com
que gairebé ja no me’n queda, de família, des d’ara em diré Ramon. M’he fet
adult abans d’hora forçat per les circumstàncies. El meu pare, Jaume
Escarceller, em va escollir el seu successor ara fa quatre anys. Ell és mort i a
mi em toca mantenir viva la seva memòria i ser digne del seu únic llegat, que és
aquest manuscrit. Tot i ser el més petit dels seus fills vius, em va escollir un dia
que va reunir-nos als meus dos germans grans i a mi per fer-nos una pregunta.
Jo vaig ser l’únic que va contestar allò que el pare volia escoltar. Per això vaig
resultar elegit, i en Pere i en Josep, els meus dos germans, van haver de
sacrificar-se marxant de casa per tal que el pare i jo poguéssim sobreviure amb
la minsa pensió de l’Imperi.
Els meus germans són soldats de l’exèrcit imperial. Són l’única família que tinc.
De tant en tant ens veiem, però sabem que estem condemnats a deixar de
veure’ns. I ara que el pare és mort i enterrat i jo sóc a punt de partir, segur que
aquesta temença es convertirà en realitat. És el preu que haig de pagar per
haver encertat la pregunta del pare i haver estat escollit el seu successor. El
meu destí és fer les Amèriques i bastir la base d’una gran fortuna que en un
futur més o menys llunyà ens permeti als Escarceller retornar a Catalunya i fer
justícia. No conec la terra dels meus avantpassats i inicio aquesta aventura
completament sol. Compto amb un passatge que el pare es va encarregar
d’adquirir en vida, unes poques monedes estalviades i tot allò que ell m’ha
ensenyat durant els quatre anys que Déu Nostre Senyor li va concedir de vida
des que la pesta i el maleït fred del Banat de Temesvar es van endur la mare i
les bessones i amb elles la darrera il·lusió del pare, que era construir una nova
Catalunya en aquell paratge inhòspit i de trist record.
El pare ha mort en pau després d’ensenyar-me l’ofici de cotoner i tot allò que
ha après al llarg de la vida. Trenta anys després d’abandonar Catalunya en un
vaixell, la història del pare es repeteix en la meva persona i em toca embarcar-
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me en direcció a Amèrica per complir amb una promesa que ha de ser l’eix
principal de la meva existència. Els Escarceller serem presoners d’aquesta
promesa fins que un de nosaltres tanqui el cercle i d’aquesta manera l’ànima
del pare pugui descansar en pau per sempre més.

30 d’octubre de 1926
El meu nom és Amadeu Escarceller. Han passat més de dos-cents anys des que
el meu avantpassat Jaume va iniciar aquest manuscrit que a mi em toca
enllestir. M’han precedit sis generacions d’Escarcellers dignes de portar el nom
del nostre il·lustre avantpassat, homes i dones que han sabut complir amb la
missió encomanada i als quals no els ha tremolat gens la mà quan han hagut
d’escollir entre els seus descendents el més capaç de continuar vetllant per
aquest llegat. El meu pare, EPD, em va escollir el seu successor de la mateixa
manera que l’avi, el besavi i rebesavi també van complir amb el tràmit quan els
va arribar l’hora. A mi ja no em caldrà escollir successor, el pare em va deixar
una fortuna més que considerable, suficient per fer front a la sagrada missió
que fins ara ha estat l’estendard de la nostra família. La meva empresa, doncs,
no és incrementar el patrimoni familiar, això ja ho han fet les generacions que
m’han precedit, sinó posar la nostra fortuna al servei de l’alliberament de
Catalunya i tancar aquest cercle iniciat el 1714.
Considero que he estat molt de sort, perquè el destí m’ha fet coincidir en el
temps amb el Sr. Francesc Macià, un autèntic patriota català exiliat a França,
que justament està buscant finançament en aquestes terres d’Amèrica per portar
a terme una operació militar que té com a objectiu ocupar Catalunya i crear la
República Catalana. He viatjat fins al sud de França per conèixer personalment
el Sr. Macià i el seu projecte. El considero un personatge fascinant, predestinat
a fer història; és per això que li he ofert el meu suport incondicional i, per
descomptat, tots els diners que m’ha demanat. El seu pla és perfecte. Sap el que
es porta entre mans perquè anys enrere fou coronel de l’exèrcit espanyol. La
idea és entrar de nit i per sorpresa a Catalunya amb cinc-cents homes entrenats
i ben armats, i un cop al territori proclamar per ràdio la República Catalana,
incitant el poble a la revolta, i al mateix temps neutralitzar les posicions de
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l’exèrcit espanyol. Tinc la certesa absoluta que l’operació serà un èxit, perquè
el Sr. Macià fins i tot ha previst instruir els nostres soldats amb l’ajut d’un grup
de militars antifeixistes italians.
No fallarem. Catalunya serà finalment lliure i els Escarceller podrem tornar a
la nostra terra d’origen amb el cap ben alt i la satisfacció que dóna haver
complert fins al final amb la pàtria, la família i la memòria de tots els catalans
que han donat la vida per la causa.
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XVIII

La vida recollida de Serafina al monestir de Sant Benet es va alterar amb l’aparició
sobtada d’un sobre. La tramesa havia arribat al monestir a nom de la germana Serafina
Subirats i el remitent era una oficina notarial de Nova York. La Monja va obrir el
paquet a poc a poc, en la intimitat de la seva cel·la, on el sol del matí es filtrava
esmorteït per les cortines, i n’examinà el contingut durant una llarga estona. Tot seguit,
va agafar el telèfon.
―Carlota, t’he de donar una notícia...
Carlota va copsar l’emoció de Serafina en la forma d’expressar-se i no la va
deixar continuar, estava tant o més alterada que ella.
―Ho sé, ho sé... ho acaben de dir a la ràdio!
―N’han parlat els mitjans? —contestà Serafina, una mica esverada.
―Oi tant! Han entrevistat el director, el guionista...
En aquest punt va ser Serafina qui la va tallar.
―Una... pel·lícula?
―És clar: El setge. De què estem parlant, si no?
Serafina s’aclarí la gola abans de contestar.
―Del manuscrit d’en Jaume Escarceller. En tinc una còpia.
Va ser en aquell punt, que totes dues es van adonar que no estaven parlant del
mateix. La Monja, amb la seva vida retirada a Sant Benet, encara no s’havia assabentat
de l’estrena imminent de la superproducció El setge, mentre que Carlota no en tenia ni
idea, que el Gran Duc hagués enviat una còpia de seguretat del manuscrit a Serafina.
―Creus que aquesta pel·lícula és un altre regal d’ell?
―N’estic segura.
***
L’estrena d’El setge va coincidir amb els primers moviments d’en Felip Guitart per
portar a terme el pla encomanat pel sector unionista de la Lliga. Aquell pla no li
agradava gens perquè ell era partidari de tirar pel dret, però les circumstàncies
l’obligaven a actuar amb el cap i no pas amb l’estómac. Així doncs, el primer que va fer
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fou contactar amb Pere Fité amb la intenció d’enviar-lo una temporada a Plana de
Segarra, amb totes les despeses pagades.
—Quina serà la meva missió? —va preguntar el sòmines.
—La teva missió és fer-te el tonto —va respondre Guitart, sense gaire
diplomàcia—. Vull que t’instal·lis a la ciutat i que facis el que sempre has fet: el paper
de periodista innocent. Tu fas la teva vida, parles amb l’un i amb l’altre, et fas el
simpàtic amb tothom, de tant en tant convides a una ronda, i anar fent. M’explico? Si et
pregunten què hi fas, allà, dius que estàs preparant un reportatge sobre els primers
passos d’una nova ciutat.
—I què collons els pregunto? —Fité ja estava atabalat, amb tantes instruccions.
—Res, no cal que els preguntis res, tu parla de tot i de res, però sempre amb la
gravadora en marxa. Procura estirar-los de la llengua, vull dir que quan vegis que es
llancen una mica, tu calla i deixa’ls parlar a ells. Ens interessa la seva opinió, no pas la
teva.
—Però… si el periodista sóc jo!
—No, en aquest cas no ets periodista, sinó que fas de periodista. Entens la
diferència?
—No ho entenc. Collons, si faig de periodista, és que sóc periodista, no?
Tot i que li resultava força útil, a en Felip Guitart el desesperava la manca
d’intel·ligència d’en Fité.
—A veure, Pere, escolta’m bé: en realitat faràs d’agent; un agent que es fa
passar per periodista. No costa pas tant d’entendre, penso jo…
—Ah, collons, ara ho he captat! Haver començat per aquí…
Fet i fet, al final Guitart va col·locar Fité d’informador a Plana de Segarra. El pla
era analitzar les opinions dels nouvinguts per tal de dissenyar un discurs polític fet a la
seva mida i així induir-los a votar en clau nacionalista, però de forma dispersa.
***
El setge es va estrenar alhora a tots els cinemes del món, la superproducció va entrar en
escena com un veritable cicló, acaparant immediatament l’atenció de crítics, públic,
premsa i opinadors en general. Amb un cartell tan impressionant no podia ser d’una
altra manera, amb sis grans estrelles encapçalant un repartiment que feia molts anys que
no es veia en una mateixa pel·lícula, un director amb dos Òscars al seu currículum, i un
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petit exèrcit de col·laboradors de luxe interpretant personatges tan singulars com
Voltaire o Lluís XIV, l’avi de Felip V.
El primer cap de setmana el film va recuperar bona part de la inversió i a partir
d’aquell moment la història es va convertir en el fenòmen cinematogràfic de la
temporada, acumulant un munt de nominacions a tots els festivals on els productors la
van presentar. Lògicament, no van faltar les comparacions amb altres produccions de
similar categoria que havien triomfat uns quants anys abans, com Braveheart o
Gladiator; tampoc no van ser poques les apostes al voltant de quin dels tres actors
principals aconseguiria incorporar un nou guardó a les seves exitoses carreres.
El més important, però, va ser el rebombori monumental que va generar la
història que havia inspirat el guió, perquè el factor «basat en fets reals» va despertar
l’interès d’una part del món que ni tan sols sabia situar al mapa la península Ibèrica.
Gràcies a l’efecte catifa vermella generat per El setge, uns quants centenars de
milions de ciutadans del món van descobrir que Barcelona, a més de bressol del Barça i
destí turístic de primera, era la capital d’una nació sense Estat anomenada Catalunya, on
es parlava una llengua diferent del castellà, anomenada català, la qual tenia més de mil
anys d’història, gairebé tants com el mateix país. El finançador del projecte havia
expressat el desig que la causa catalana fos tan coneguda com la realitat jueva o la
realitat escocesa, i no havia regatejat esforços per aconseguir-ho. Així, doncs, el director
del projecte va complir fil per randa amb l’encàrrec i va entregar un llargmetratge digne
del seu nivell.
La reacció d’Espanya va ser immediata, després de contemplar aquell espectacle
d’abast mundial amb una barreja de desconcert, irritació i impotència. Els defensors de
la pàtria estaven descol·locats, aquell cop baix ningú no se l’esperava, però el que els
molestava de debò era què no podien culpar-ne directament els catalans, perquè la
producció era cent per cent americana, mentre que la irritació els la provocava el fet de
no poder escapolir-se de l’ull de l’huracà ni rebatre uns esdeveniments històrics, que
posats en boca d’un director de cinema o un actor mundialment reconegut, no es podien
desmentir ni menysprear amb la facilitat amb què la caverna despatxava aquelles
qüestions en l’àmbit domèstic.
La impotència suprema, però, la va experimentar el Govern espanyol, després
que el seu ambaixador presentés una queixa formal al Govern dels EUA, pel tractament
suposadament «esbiaixat i interessat» que la producció El setge havia mostrat en relació
a la Guerra de Successió. La queixa espanyola va arribar a oïda del president de la
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major que havia assumit la producció executiva —un personatge histriònic, gran amant
de polemitzar públicament amb el poder—, i al final el remei va resultar més nefast que
la pròpia malaltia, perquè l’alt executiu, que no tenia pèls a la llengua, va buidar el pap
contra el govern espanyol aprofitant la projecció mediàtica d’un festival de cinema
internacional de primer nivell. El president de la companyia va denunciar públicament
que una pel·lícula com El setge, que estava rebent les millors crítiques i al mateix temps
una sensacional acollida per part del públic, no podia enterbolir la seva brillant
trajectòria per culpa del Govern d’un país amb ínfules imperialistes que encara no havia
assumit que la seva influència internacional era pràcticament nul·la.
—Senyor ambaixador —va dir—, comuniqui de part meva als governants del
seu país que la indústria cinematogràfica americana mai no deixarà de produir grans
històries només perquè determinats continguts poden trepitjar alguns ulls de poll entre
persones poc habituades a exercir l’autocrítica. I que no ens provoquin, perquè després
d’aquest film ambientat el 1714 potser ens plantejarem produir una altra superproducció
ambientada al 1492, a través de la qual explicarem qui era i d’on era realment aquell
que vostès anomenen el descobridor d’Amèrica.
De resultes d’aquella picabaralla, s’incrementà la notorietat del producte i es
disparà la venda de localitats a Espanya, perquè la gent volia saber de primera mà
quines raons havien empès el Govern espanyol a formular una protesta a un nivell tan
elevat. Al final, entre una cosa i l’altra a l’Estat espanyol El setge va recaptar molt més
del previst, mentre que a la resta de països els productors van procurar rendibilitzar la
protesta espanyola dotant el producte del valor afegit que sempre aporta la polèmica.
El sentiment d’impotència del Govern espanyol era gran perquè s’havia adonat
que enfrontar-se a la indústria de l’entreteniment americana era molt més complicat que
no pas no reconèixer la independència de Kosovo o fer-se el boig en els casos d’Escòcia
o el Quebec; enfrontar-se als americans en una qüestió com aquella comportava greus
conseqüències de cara a l’opinió pública, i per tant era millor aguantar el xàfec i esperar
la fi de la tempesta, perquè si a les majors americanes de cop i volta els agafava la dèria
de començar a fer superproduccions sobre la descoberta d’Amèrica per part d’un català,
la desfeta de Cuba de 1898 o els distints processos d’independència dels antics territoris
de dominació espanyola, la catàstrofe podia ser molt pitjor que els fets que havien
inspirat els films.
Així que, veient que no hi podia fer res, el Govern espanyol va decidir donar un
cop de carpeta a aquella qüestió, embeinar-se-la com havia fet amb el cas de Plana de
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Segarra i els immigrants catalanoparlants, i no parlar-ne més, per bé que a Catalunya el
mal ja estava fet, perquè El setge exasperava els ànims dels sobiranistes, espavilava els
indecisos, crispava els espanyolistes i despertava la curiositat dels sectors que sempre
havien viscut al marge de les qüestions identitàries.
El film s’havia convertit en un revulsiu. La mateixa història, explicada per un
sobiranista del mateix país o per una estrella de cinema mundialment reconeguda,
provocava efectes totalment contraposats, perquè molts catalans que mai no haurien
perdut un minut de la seva existència escoltant un representant del nacionalisme català,
es quedaven embadalits i amb la pell de gallina davant la magistral interpretació de
Rafael de Casanova quan, sabent que tot està ja pràcticament perdut, brandant la
bandera de Santa Eulàlia al crit de «Via Fora!», encoratja els seus homes a oferir a la
posteritat una darrera mostra de dignitat patriòtica, encapçalant l’última i definitiva
acció defensiva contra l’exèrcit felipista.
***
—Pinten bastos, Guitart, pinten bastos… —Arenós estava visiblement disgustat,
parlava al mateix temps que repassava el diari que tenia a les mans, la portada del qual
destacava l’èxit de públic de la superproducció El setge el cap de setmana de la seva
estrena—. Això de la pel·lícula ens ha canviat l’escenari i no tenim temps de rectificar,
les eleccions són a tocar.
―Aquesta pel·lícula és foc d’encenalls; d’aquí a quatre dies ningú no se’n
recordarà. En realitat s’hauran gastat un munt de calés per no res. A més, el Gran Duc ja
no hi és, o sigui que les grans «inversions» s’han acabat. Si no hi ha calés, no hi ha
sorpreses.
Mentre Guitart mirava de treure ferro a la qüestió ―més que res perquè els fets
posaven en dubte les seves teories― Arenós continuava repassant el diari amb un punt
d’agressivitat, utilitzant la fressa generada pels fulls com un dard directament adreçat al
seu interlocutor.
―No, Guitart, les sorpreses no s’han acabat... ―Arenós va plegar el diari pel
mig, per mostrar millor una notícia de mitja pàgina, i li va plantar als nassos―: Mira!
Guitart no va tenir més remei que empassar-se la notícia que anunciava a so de
bombo i platerets el retorn de Serafina Subirats a l’arena política.
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—I què farem, doncs? Ens quedarem tan amples veient com la monja aquesta
dels pebrots ens revoluciona el país? ―Davant l’evidència, a Guitart no li quedava més
remei que mirar de compartir responsabilitats expressant-se en plural.
—Tens alguna proposta?
—Jo me la carregaria sense manies, ja ho saps…
Arenós es va apropar a Guitart, per assegurar-se que ningú no podia escoltar-lo
ni remotament.
—No et permetran carregar-te ningú més, Guitart. Liquidar l’amo de LukeMoble
ha costat una fortuna, i el resultat el pots veure tu mateix: el monstre no només no s’ha
mort, sinó que ha crescut, i a més, ara té un grapat de caps. Em consta que el president
està especialment content amb tu i els teus informes…
—Què estàs insinuant, que m’he venut a l’adversari? —Guitart s’estava posant
vermell per moments.
—No estic insinuant res. La situació és la que és; a tu i a mi ens tenen per netejar
la roba bruta, prou que ho saps.
—Quin seria el pla B?
—El que menys li agrada al president; el que més ens desgasta a nivell exterior;
el que més editorials en contra generarà al New York Times i a Le Monde. En resum, el
pla B és el més car de tots, perquè ens resta credibilitat com a nació, i a més a tu i a mi
ens deixa sense feina.
El pla B consistia a combatre frontalment l’embat catalanista amb sentències
adverses del Tribunal Constitucional, la qual cosa generava no poques crítiques al
Govern espanyol.
—Tant de bo tu i jo deixéssim de tenir feina per sempre, voldria dir que ja no
queden nacionalistes.
Guitart no va ser capaç d’aportar una frase més ocurrent o constructiva a la
conversa, saber que el president del Govern estava descontent amb el seu servei l’havia
posat de més mal humor del que ja estava, se sentia maltractat perquè considerava que
els serveis prestats mereixien molt més agraïment del que estava rebent.
—Menja tu sol, a mi m’ha passat la gana —Guitart es va aixecar i se’n va anar
sense dinar, deixant Toni Arenós plantat davant una taula que havia reservat per a dues
persones.
***

136
El retorn de la Monja alguns el van rebre amb sorpresa i altres amb satisfacció o
preocupació, segons el cas. De totes maneres, ningú no es va mostrar indiferent, ni tan
sols els mitjans de comunicació que a l’anterior etapa havien deixat de banda el Seny.
La Monja havia decidit presentar-se novament com a candidata a presidenta de la
Generalitat amb el Seny, però aquest cop amb la idea clara de guanyar de forma
contundent.
Pocs dies després d’anunciar el seu retorn, Serafina fou entrevistada en un
programa de televisió de màxima audiència, on no es va mossegar gens la llengua.
—Per què ha tornat, Serafina?
—Perquè molta gent m’ho ha demanat i perquè aquest cop intueixo que les coses
poden anar d’una altra manera.
—Per què ho pensa, això?
—El país portava un temps mig endormiscat, fins que ha aparegut un revulsiu
que li ha permès veure la llum. Ara el país és a punt per fer el gran pas, i jo no vull
perdre’m la participació activa en aquesta cursa.
—Vostè ha estat un temps retirada. La van acusar d’afavorir interessos
econòmics privats. En comptes de defensar-se, vostè va preferir fer un pas enrere. Per
què ho va fer?
—Ara compto amb una força que en aquell moment no comptava. Noto la força
de tot un poble i noto també la meva pròpia energia; ara crec al cent per cent en la meva
gent i en mi mateixa.
—Vol dir que abans no hi creia?
—No he dit això: he dit que ara hi crec absolutament. Abans hi creia, però em
faltava un plus.
—Pot explicar-nos en què consisteix aquest plus?
—Aquest plus no es pot explicar, penso que serà molt millor copsar-lo en directe
durant la propera campanya.
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XIX

«Grans mals, grans remeis», va pensar Felip Guitart, després de donar voltes durant tota
la tarda a la qüestió espinosa tractada al migdia amb Toni Arenós. Havia seguit
l’entrevista a Serafina fil per randa i tampoc no havia entès exactament a què es referia
la Monja, quan parlava del famós plus. Intuïa que alguna cosa havia succeït després de
la mort d’en Luke Cooperfield, i era conscient que no li havia servit de gran cosa
destruir el manuscrit, perquè la pel·lícula El setge havia posat a l’abast de tothom
aquella història que tot i ser de ficció, no amagava que s’havia inspirat en fets reals.
Guitart estava neguitós perquè notava l’eufòria dels contraris, però sobretot perquè no
sabia com podia combatre un optimisme que no intuïa què el provocava. A més, el
temps corria en contra seu, perquè la campanya electoral era a punt de començar i no
disposava del material ni els recursos tècnics necessaris per neutralitzar aquell nou cicló
sobiranista.
Però tot i així no es podia donar per vençut, i de seguida va idear una nova
ofensiva al cor del Seny, una acció temerària que sabia que tenia moltes probabilitats de
sortir malament, però que si sortia bé li permetria recuperar el crèdit perdut i fins i tot
posicionar-se com a artífex de solucions quasi miraculoses.
En realitat, el toc d’atenció rebut per part de l’home de fer feines de la Lliga, no
feia més que confirmar les reserves d’en Guitart respecte a la metodologia tova i
excessivament prudent del centre-dreta català, sempre disposat a nedar i a guardar la
roba «per si de cas». Igual que Peláez, Guitart era un home partidari de l’acció directa
contundent, que es desesperava davant certes actituds; per això a part de continuar
treballant en el pla oficial pactat amb Arenós, va decidir obrir una nova línia d’actuació
encaminada a obtenir informació del Seny tirant directament pel dret.
***
Aquella tarda, l’ambient a la seu del Seny era excel·lent, com als inicis, quan cada dia
avançaven una miqueta més i s’adonaven que havien arribat a més població. La marxa
de Serafina, primer, i la mort del Gran Duc, després, havien deixat la plana major del
grup força tocada, per això tant la pel·lícula El setge com el retorn de Serafina havien

138
suposat un bàlsam recuperador, amb l’afegit que la Monja no va arribar amb les mans
buides, sinó amb un xec deixat en herència pel Gran Duc ―inclòs en el sobre que
contenia la còpia del manuscrit dels Escarceller― amb el qual es podia finançar
directament la campanya electoral més potent i efectiva vista mai pels catalans.
Tot i el ritme frenètic que imposava participar a primera línia en una campanya
electoral que es veia a venir que seria històrica, Carlota estava molt més relaxada que
als darrers temps; no patia la pressió de ser la responsable accidental del Seny, ni
acusava el desànim generalitzat que havia imposat la lenta decadència generada per les
adversitats viscudes per la formació des que Guitart i els seus havien entrat en acció.
Santi Marrasquí li aportava seguretat, s’havia convertit en una figura
imprescindible per a Carlota, fins al punt que l’havia incorporat a l’equip de campanya
com a conseller permanent. Com que el Seny anava sobrat de pressupost gràcies a
l’aportació econòmica pòstuma del Gran Duc, i també als bons resultats econòmics que
el Centre Financer havia assolit amb la gestió encertada d’en Salvador Pladevall,
Carlota es va poder permetre aquest petit caprici.
Marrasquí només marxava quan tenia funció de teatre, generalment no més de
tres hores al dia. A la gent de l’equip directiu, a més, la seva presència l’ajudava a
mantenir la moral alta; els freqüents estirabots de l’actor i els seus anàlisis una mica
surrealistes generaven no pocs atacs de riure, i de tant en tant també alguna idea
original, als responsables del departament creatiu, que mai no desaprofitaven
l’oportunitat de fer-li fer valoracions sociopolítiques. Entre les respostes absurdes que
Marrasquí solia donar, sempre hi havia algun matís aprofitable o que havia passat per alt
a les ments acostumades a pensar en base a altres paràmetres.
El bon humor s’havia tornat a instal·lar a la seu del Seny gràcies a la combinació
Serafina-Marrasquí: quan l’un i l’altra començaven a intercanviar comentaris cada cop
més esmolats sobre fets concrets, l’espurna de genialitat de cadascun d’ells
s’accentuava. Als inicis del Seny, els debats oberts entre Marrasquí i Serafina ja havien
marcat una època que alguns havien donat erròniament per acabada, perquè en aquella
segona etapa el nivell havia augmentat considerablement, i això que ells mateixos
s’havien encarregat de deixar el llistó ben alt.
Però l’ambient relaxat es va trencar quan Remei va trucar a la porta del despatx
de Carlota.
—Digue’m…
—Tens visita.
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—No esperava cap visita, avui. Qui és?
—En Pere Fité.
Carlota es va aixecar de cop.
—Què? Com s’atreveix!?
—Ja li he dit que no el voldries rebre. Però m’ha insistit. Vols que el despatxi?
—No cal que ho facis, ho faré jo mateixa…
Carlota va fer l’acció de sortir del despatx per anar directament a recepció i dir-li
quatre coses a aquell tòtil que l’havia mig enverinada el darrer cop que s’havien vist.
—Espera… —Marrasquí va aturar Carlota agafant-la del braç—: No ens
precipitem, estic pensant una cosa.
Carlota es va adreçar a la seva secretària.
—No el despatxis, encara.
Remei va sortir del despatx i va tancar la porta. Marrasquí va reprendre la
paraula.
—Si el despatxes no sabrem quina una en porta de cap.
—Què vols, que el deixi entrar per rematar-me?
—No, dona, el que has de fer és teatre. És tan ruc que ni se n’adonarà.
Carlota va seure altre cop a la butaca. Marrasquí va continuar esmicolant el seu
pla.
—Ara ell entrarà i et demanarà que el perdonis, et dirà que està molt penedit del
que va fer, que es va equivocar, que no passarà més, etcètera, etcètera. Tu, d’entrada, fas
veure que estàs molt dolguda…
—És que estic molt dolguda amb ell, Santi! —va puntualitzar Carlota.
—Millor, així la teva actuació resultarà més creïble. Ell s’esforçarà encara més
per estovar-te. Quan vegis que el paio ja no dóna per més, aleshores cedeixes una mica,
només una mica, i li dius que has d’anar un moment al lavabo. Mentre tu ets fora, jo el
vigilaré amagat rere les cortines i…
—Santi, sisplau, això no és cap vodevil. No podem fer el pallasso d’aquesta
forma. Avisaré a seguretat i que el facin fora. Punt i final. —Carlota es va aixecar altre
cop i Marrasquí la va retenir per segona vegada.
—Ja ho sé que el que et proposo sembla una animalada. Però intueixo que
deixant-lo marxar perdem una oportunitat. La seva presència ens indica que l’adversari
està desesperat. Aprofitem-ho, caram, que no hi perdem res!
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***
Efectivament, tal com Marrasquí havia intuït, l’actuació d’en Pere Fité va resultar tan
previsible com una obra de teatre amateur dolenta. No es va descuidar cap de les frases
que el seu oncle i Guitart li havien fet repetir un munt de cops per garantir l’èxit de la
missió, i quan el brètol va estar convençut que Carlota havia caigut de quatre grapes en
el seu parany, va aprofitar la seva anada al lavabo per col·locar un micro-espia diminut
que li havien donat, en el punt precís on el giny podria transmetre totes les converses
sense perill de ser descobert: una planta artificial amb base de grava volcànica el color
de la qual es confonia perfectament amb el color discret d’aquell petit aparell.
En el moment en què Guitart va poder comprovar que des del seu receptor se
sentien perfectament les converses que es duien a terme al despatx de Carlota, Pere Fité
va tornar a rebre una generosa gratificació. A primera vista semblava que la missió
havia estat un èxit total, igual que l’anterior, i tant Guitart com Peláez van a arribar a
pensar que Fité potser sí que era completament negat per a les idees, però en canvi
semblava que no ho era tant quan es tractava de portar a terme unes instruccions molt
concretes. Per primera vegada en la seva vida, aquell sabatot estava guanyant alguns
diners pels seus pròpis mèrits, i no només pel fet de ser nebot d’algú que tenia diners i
influències.
―M’agafaré una setmana de vacances ―va dir Fité, tot estarrufat, en rebre la
gratificació econòmica i el corresponent reconeixement verbal per part del seu oncle i
Guitart.
―Res de vacances. Tu te’n tornes directament a Plana de Segarra ―va
puntualitzar Guitart, tot afegint―: Això només ha estat un extra.
―Collons, no em doneu ni dos dies? ―va protestar Fité.
―No! S’acosten eleccions. No és època de vacances. Nano, et necessitem al peu
del canó —va afegir l’oncle.
Aquella frase: «et necessitem al peu del canó», va desmuntar del tot Fité, que per
primer cop en la seva vida va gaudir del plaer que representa sentir-se imprescindible,
una vivència que va superar amb escreix les sensacions gastronòmiques i sexuals que ell
havia previst finançar amb la gratificació obtinguda.
De manera que el sapastre d’en Fité se’n va anar cap a Plana de Segarra i el rei
dels electrodomèstics va fer el mateix, però en direcció al Maresme, on hi tenia el seu
quarter general. Felip Guitart es va quedar sol a casa seva, en companyia de la seva cort
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de gats, que, igual que Fité, també van poder gaudir del brot de bon humor del seu amo,
assaborint un parell de llaunes de sardines en escabetx.
***
Marrasquí no anava errat, havia valgut la pena deixar entrar altre cop a aquell poca-solta
a la seu del Seny. La plana major del partit, conscient de l’oportunitat que representava
tenir línia directa amb l’enemic a través del micro-espia, va decidir controlar al màxim
les converses que es durien a terme en aquell espai. La idea era utilitzar el despatx amb
normalitat, xerrant sense limitacions sobre qüestions molt qüotidianes o de poca
importància, amb l’objectiu de fer-los creure que al Seny ningú no era conscient de
l’existència d’un micròfon a l’habitació. Per tant, la consigna era transmetre normalitat
absoluta i al mateix temps anar pensant quina informació interessava filtrar a les
posicions enemigues per tal de treure’n profit.
Aquella qüestió l’havia assumit en exclusiva el Departament de Comunicació
liderat per Oriol de Requesens, amb la col·laboració d’en Marrasquí, que també hi
participava per tal de dramatitzar adequadament les píndoles d’informació falsa que
interessava fer arribar a l’enemic. Una de les idees aprovades fou transmetre la idea que
el Gran Duc en realitat no era en Luke Cooperfield, sinó algú altre encara no identificat,
per bé que la conversa també donava a entendre que aquell a qui havien assassinat a
Nova York podia ser un doble i no l’autèntic fundador de LukeMoble, que hauria fingit
la pròpia mort amb l’ajut dels mitjans de comunicació. L’objectiu era crear la màxima
confusió i obligar l’adversari a cometre tants errors com fos possible.
Quan Guitart va escoltar a través del seu receptor que al Seny continuaven
referint-se al Gran Duc com si aquest encara fos viu, els renecs del Botifler en Cap es
van estendre per tota la casa, i aquest cop els gats no només van abandonar la
companyia de l’amo esperitats, sinó que van fugir en comitiva cap al jardí, aprofitant
que la finestra de la cuina estava mig oberta.
―On ets? ―va preguntar Guitart, al telèfon, amb expressió autoritària.
―Collons, a Plana de Segarra. On vols que sigui? ―va respondre Fité, que no
acabava d’entendre el perquè d’aquell to tan urgent.
―Doncs torna cap a Barcelona.
―Ara? Però si he arribat tot just...
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―No m’has sentit? Torna-a-Barcelona-ara-mateix. Ho has entès o cal que t’ho
repeteixi?
Fité no es va atrevir a fer cap més comentari, potser no era massa llest, però
igual que els gats d’en Guitart, entenia a la perfecció que amb l’amo era millor no
discutir-hi quan estava de mala lluna.
Mentre Fité tornava cap a la capital, Guitart va citar Peláez en una cafeteria del
centre que utilitzaven de tant en tant, especialment quan calia tractar alguna qüestió
urgent.
―Què passa, Guitart, et noto molt esverat... ―va dir el rei dels
electrodomèstics.
―Està viu! El fill de la gran puta no és mort.
―Qui?
―El Gran Duc, en Luke Cooperfield o com collons es digui.
―És clar que és mort! No has vist les notícies? A més, tu ho saps millor que
ningú, que és mort.
―Una de dues: o hem mort algú que no era o ens l’estan fotent ben fotuda.
―Qui ens l’està fotent?
―Els del Seny, els de LukeMoble, tots plegats... Continuen referint-se a ell com
si res.
―Hòstia! Com pot ser?
―Diuen que després de les eleccions, que pensen guanyar, per cert, el Gran Duc
els facilitarà noves instruccions.
Peláez va fer un gest imprecís, a mig camí entre la incredulitat i el dubte.
―Em passo el dia escoltant què diuen ―va puntualitzar, Guitart―. I a més, ho
enregistro tot, o sigui que la informació és totalment veraç: el Gran Duc continua al
capdavant del Seny.
―I ara què fem, doncs?
―He avisat el teu nebot. Com que se’n surt prou bé, amb això de les missions,
l’enviarem a fer un màster intensiu als Estats Units.
―Ui, ui, ui... T’ho has pensat prou? ―L’oncle era molt conscient de les
limitacions d’en Pere Fité.
―Tranquil, només haurà de vigilar. Però cal actuar de pressa i esbrinar què
collons ha passat amb aquest Gran Duc.
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XX

―Hem de mostrar la nostra força ―va dir Serafina, obrint el debat, tot afegint―: Vull
idees innovadores, encara que semblin esbojarrades. O sigui que expresseu-vos amb
plena llibertat. Creativitat, companys, necessitem creativitat.
Serafina havia convocat els màxims responsables del Seny, i també els quadres
intermedis més influents, per tal de consensuar l’organització d’una nova acció de força
encaminada a garantir el manteniment del focus mediàtic sobre el Principat.
―Hem guanyat les eleccions... ―va apuntar un dels presents, donant per fet que
la veritable força d’una formació política són els vots.
―Efectivament, tenim majoria al Parlament, la Generalitat és nostra... Però si no
visualitzem aquesta força, malament rai ―va puntualitzar Oriol de Requesens, com a
resposta puntual a l’anterior intervenció.
―El que cal és oferir un cop de força com a poble. Que el Seny és fort a nivell
electoral, això ho sap tothom. Ara toca entrar en un nou estadi psicològic: el poble
català s’ha de veure, s’ha d’escoltar, s’ha de notar... ―Carlota va recórrer als seus
coneixements de psicologia per il·lustrar la seva aportació.
―Jo voto per la solució clàssica: manifestem-nos! ―va dir Salvador Pladevall,
apostant sempre per la via pràctica.
―Manifestacions, concerts solidaris, mosaïcs gegants, cadenes humanes, plecs
de signatures... A aquestes altures tot això no serveix per a res, només perquè Madrid es
foti un tip de riure a costa nostra. El que hem de fer és passar a l’acció i deixar de banda
el teatre, i que consti que estic llançant pedres a la meva pròpia teulada.
L’ocurrència d’en Marrasquí, també present a la reunió, va fer somriure als
presents. Al mateix temps, però, va fer reaccionar Salvador Pladevall.
―No em referia a una manifestació convencional, sinó a una manifestació
inèdita: una cosa mai no vista, que no es pugui rebatre de cap de les maneres.
―Suposem que som capaços de mobilitzar més gent que mai, que ho farem, ¿on
els col·loquem? —A Oriol de Requesens li agradava la idea però li preocupava la
qüestió logística―: L’objectiu ha de ser una foto aèria que no s’hagi vist mai a
Catalunya i un missatge directe, entenedor; si no, haurem perdut el temps i les energies.
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La campanya electoral del Seny havia estat impecable en tots els sentits. En
primer lloc, perquè havia comptat amb un pressupost fins aleshores inèdit en un partit
obertament sobiranista; en segon lloc, perquè el seu principal competidor, la Lliga
Nacionalista, havia apostat un cop més per una ambigüitat calculada que ja no donava
més de sí i per un candidat amortitzat que no despertava cap mena de passió; en tercer
lloc, perquè gràcies a les operacions de contra-espionatge ideades per l’equip de
campanya dirigit per Oriol de Requesens, l’espanyolisme havia comès errades garrafals.
Tot plegat, unit al fet que els nous votants de Plana de Segarra representaven un element
neutralitzador del vot tradicionalment unionista de l’Àrea Metropolitana ―sector molt
debilitat, per altra banda, gracies als efectes de la superproducció El setge―, havia
permès al Seny encarar les eleccions amb unes previsions més que excel·lents, que el
dia de les votacions es van superar amb escreix. Però un cop assolida la victòria, calia
administrar-la de la millor forma possible i fer un pas més en el procés; el problema era
que el Seny ja no comptava amb el Gran Duc per dirigir l’orquestra: els nous màxims
responsables, amb Serafina al capdavant, estaven obligats a decidir el rumb del vaixell.
―La Diagonal! ―Serafina va deixar anar la idea com qui llança un dard―.
Omplirem la Diagonal de cap a cap, des de la caserna del Bruc fins al Besòs; deu mil
metres de longitud, cinquanta d’amplada: mig milió de metres quadrats. Dues persones
per metre quadrat: un milió de manifestants!
Tots els presents es van quedar muts, mirant directament Serafina; havia
manifestat un estusiasme tan contundent amb la idea, havia elaborat el càlcul d’una
forma tan vertiginosa, que ningú no es va atrevir a trencar el glaç, va haver de ser ella
mateixa l’encarregada de sacsejar la seva pròpia proposta.
―Ja sé que la idea no és gaire original... però, ¿què us sembla?
―No et preocupis, en aquest cas la creativitat la reservarem per a organitzar la
moguda, que bona falta ens farà. ―Oriol de Requesens va recollir el repte llançat per
Serafina.
―Si un bon dia vam organitzar uns Jocs Olímpics... ―Salvador Pladevall hi va
afegir una mica més d’entusiasme, i al final la idea fou aprovada per unanimitat.
Tothom estava d’acord en què havia arribat l’hora de treure el Sant Cristo Gros,
perquè tot i la victòria aclaparadora del Seny el Govern de Madrid continuava ignorant
les reivindicacions catalanes i tractant la nova presidenta de la Generalitat com una
subalterna que ni tan sols mereixia l’atenció del president del Govern.
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La Monja, com la gran majoria de sobiranistes catalans, sabia que amb Espanya
no hi havia res a parlar, pero malgrat tot, va oferir al Govern central una solució
negociada, d’igual a igual, ja que era molt evident que la majoria de catalans eren
partidaris de l’Estat propi.
La resposta del Govern espanyol va consistir en una nota breu amb un NO com
una catedral i els tres afegitons habituals: Espanya és l’única nació, ningú no pot estar
per sobre de la Constitució i la sobirania recau en el conjunt dels espanyols. Com
sempre, ni una sola referència a un hipotètic reconeixement al poble de Catalunya.
***
―«El poble català s’ha de veure, s’ha d’escoltar, s’ha de notar», m’ha agradat aquesta
frase, has estat brillant. ―Marrasquí estava eufòric, amb la idea de la gran manifestació.
―Tu també ho has estat, «hem de deixar de banda el teatre i passar a l’acció!».
Genial! ―Carlota va tornar a riure amb ganes.
L’eufòria de Carlota va fer que el convidés a sopar al seu apartament un cop
acabada la reunió. «Res de l’altre món, alguna cosa senzilla», va proposar ella, i
Marrasquí hi va afegir allò de «faig unes truites de patates increïbles».
Va ser així que Carlota i Marrasquí es van trobar a la cuina preparant primer
«una cosa senzilla» i després sopant de manera informal al sofà. En acabar l’àpat, ell es
va oferir a preparar un cafè, però Carlota es va estimar més declinar l’oferta amb una
frase d’aquelles que sovint molts homes malinterpreten: «No, res de cafè! El que vull és
relaxar-me».
―Si el que vols és relaxar-te... ―Marrasquí va fer la volta al sofà i es va situar
estratègicament darrere d’ella, tot afegint―:...has de saber que no només em defenso
fent truites de patates. Hauries de provar els meus massatges...
Va començar a acariciar-li el coll i l’espatlla, escenificant una acció que havia
realitzat un munt de cops al teatre, quan li havia tocat interpretar el paper de seductor.
Inicialment, Carlota el va deixar fer, va tancar els ulls i es va deixar portar, però va notar
que les mans abandonaven el coll i les espatlles per explorar altres parts del cos menys
innocents; va decidir que ja n’hi havia prou.
―No em sembla una bona idea, Santi ―va dir-li, aixecant-se del sofà i posantse bé el vestit.
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A Marrasquí aquell rebuig li va fer mal, va sentir una punxada al pit intensa i
una sensació de mareig puntual. No era la primera vegada que vivia una situació com
aquella; algun cop havia mirat de traslladar al terreny privat les relacions passionals
amb actrius que sobre l’escenari funcionaven d’allò més bé, amb una gran complicitat.
Però en el fons només eren fruit d’un malentès, i havia fracassat estrepitosament. Tot i
que portava molts anys actuant, Santi Marrasquí encara no havia descobert la diferència
entre una actriu que fingeix a la perfecció i una que sent realment allò que està
interpretant. Sens dubte, aquell era el secret més ben guardat pel sector femení de la
seva professió.
―No n’aprendré mai... ―va dir, com a única resposta , després de repassar
mentalment les vegades que havia estat víctima de la seva pròpia incapacitat a l’hora
d’interpretar els veritables sentiments de les dones.
―La culpa ha estat meva. ―Carlota es va col·locar al costat d’en Marrasquí,
que continuava immòbil, amb la mirada perduda i les dues mans posades damunt el
respatller―: No és que no vulgui... ―va afegir, procurant escollir molt bé les paraules i
mantenint un to conciliador―, però encara no és el moment, el projecte ens necessita
concentrats al cent per cent. Si ens deixem portar per la passió, cometrem errors, segur.
I no ens ho podem permetre.
―Molt bé. No pateixis, m’esperaré. Suposo que això és com el futbol: abans del
partit els jugadors és millor que no... ja m’entens.
Carlota va somriure, li va fer un petó molt tendre a la galta i el va agafar de la
mà perquè l’acompanyés al sofà. No volia malmetre la seva amistat per res del món, i
més després de veure de quina forma tan esportiva havia encaixat la seva negativa a
iniciar relacions.
Es van asseure un al costat de l’altra, com un matrimoni madur consolidat, i van
mirar de relaxar-se mirant una estona la tele, tot i que interiorment tots dos miraven de
recompondre el desassossec que aquella situació els havia generat. Ell es va consolar
pensant que allò que és bo sempre es fa esperar, mentre que ella va arribar a la ferma
convicció que un home que passats els cinquanta encara és capaç d’esperar una dona, és
un sant més que no pas un home.
***
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Pere Fité no acabava d’entendre la finalitat d’aquella missió especial i urgent que
Guitart li havia encomanat. En poc menys de vint-i-quatre hores havia passat de ser als
carrers de Plana de Segarra, mirant de saber què pensaven els seus nous habitants, a
passar-se el dia observant a través de l’objectiu d’una càmera. Feia setmanes que era a
la ciutat de Nova York, en un apartament situat davant mateix del que havia estat el
domicili d’en Luke Cooperfield. Guitart s’havia encarregat de localitzar i llogar
l’apartament, i també de proveir regularment de fons el compte corrent d’en Fité per tal
de garantir la seva dedicació exclusiva a la missió, que no era cap altra que tractar de
provar documentalment que Luke Cooperfield, àlies Gran Duc, no estava mort sinó que
continuava viu, conspirant activament contra l’Estat espanyol tot oferint suport
econòmic i logístic als separatistes del Seny.
―Què? Cap novetat? ―Cada dia, puntualment, Guitart telefonava Fité a la
mateixa hora interessant-se pel desenvolupament de la missió.
―Què collons, aquest paio no apareix mai. L’únic que veig és el majordom dels
pebrots traginant paquets amunt i avall. Aquesta missió és molt avorrida, Guitart,
collons...
Fité, seguint les intruccions facilitades, havia plantat un trípode i una càmera
amb teleobjectiu apuntant directament a les finestres de la residència del fundador de
LukeMoble, on lògicament Luke Cooperfield mai no apareixeria; en aquella residència,
l’única persona que hi quedava era el fidel majordom George, a qui els descendents del
difunt havien encarregat la tasca d’inventariar i empaquetar tots els objectes personals,
mobles i obres d’art existents per tal de buidar l’immoble i donar-li un nou destí.
Malgrat l’evidència, Guitart estava convençut que tard o d’hora aquell subjecte
malèfic acabaria apareixent, encara que fos disfressat amb una falsa aparença. Donava
per fet que aquells qui estan plenament convençuts que tothom els dóna per morts, un
dia o altre acaben cometent una petita imprudència.
―Paciència, Pere, paciència... Cooperfield apareixerà, t’ho dic jo. Tu estigues a
l’aguait i avisa’m de seguida, si veus alguna cosa estranya.
I dia rere dia, aquella mateixa conversa es repetia, i Guitart veia com el seu
compte corrent es ressentia de la despesa que representava mantenir algú de guàrdia
permanent al barri més car i exclusiu de la ciutat de Nova York. Però no volia donar-se
per vençut, sabia que ja no podia comptar amb noves assignacions de fons reservats
perquè el president li havia retirat la confiança, i per això necessitava un cop d’efecte
destinat a recompondre la seva malmesa reputació com a ideòleg de l’espanyolisme al
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Principat; estava tan segur que demostrant que el Gran Duc encara era viu donaria la
gran campanada, que tot i la seva reconeguda intel·ligència, Guitart en cap moment va
sospitar que les converses que escoltava a través del micro-espia col·locat al despatx de
Carlota no eren més que un parany destinat a fer-lo fracassar reiteradament.
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—No queda més remei que prohibir la manifestació —va dir un dels assessors del
president del Govern, que havia convocat una reunió d’urgència per tractar aquella
qüestió.
—Perdrem credibilitat. Manifestar-se és un dret fonamental; no ho podem fer,
això —va matisar el president.
—D’acord. El que sí que podem fer, però, és ajudar-los en la qüestió logística
—va replicar un altre membre del consell.
—Explica’t…
—És molt senzill, president, traslladar tanta gent a Barcelona comporta un gran
enrenou. Si la Delegació del Govern situa uns quants milers de policies nacionals a llocs
estratègics, podem fer fracassar la manifestació sense necessitat de prohibir-la.
—Ja, però d’això després se’n parlarà als diaris, a la ràdio, a les tertúlies… —El
president no veia gaire clara l’opció del boicot.
—No importa. La gent, en general, només mira els titulars i les fotos. Interessa
mostrar la Diagonal amb buits importants. Serà la imatge del fracàs, perquè no hauran
assolit l’objectiu, que és omplir l’espai de gom a gom.
—D’acord! —El president va donar llum verda a la proposta, però va matisar el
seu vistiplau—: Però no vull més errors. Durant la campanya ens hem cobert de glòria i
al final ja heu vist quin ha estat el resultat. Si hi ha errors de càlcul o l’execució no és
eficaç, rodaran caps; me n’ocuparé personalment. Entesos?
L’ambient a l’entorn del president del Govern s’havia endurit molt des que el
Seny havia assolit la majoria. El fracàs de les operacions programades per neutralitzar la
campanya dels sobiranistes havia posat contra les cordes personatges com Felip Guitart
o Toni Arenós, considerats homes clau de l’Estat a Catalunya. Presidència no estava
disposada a tolerar nous errors, i encara menys a confiar la integritat de l’Estat a
persones que amb les seves errades al final l’únic que havien aconseguit era enfortir
l’enemic. El Govern central només confiava en ell mateix, per això l’operació destinada
a fer fracassar la gran manifestació fou encarregada a gent experta i eficaç però poc o
gens subtil a l’hora de fer les coses.
***
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Serafina i el seu equip intuïen que en aquell moment Madrid no permetria una
manifestació d’aquelles característiques, i per tant la consigna fou mentalitzar tothom en
el sentit que segurament hi hauria accions en contra i boicots contundents; es tractava,
doncs, de prendre’n bona nota i en la mesura del possible enregistrar imatges
testimonials, no pas per desmentir els titulars contraris davant la claca espanyolista, que
era d’idees fixes, sinó per enfortir els ànims dels mateixos catalans, que tard o d’hora
haurien d’assumir que la democràcia i la bona fe no eren elements suficients per
alliberar-se d’un estat opressor que no només no jugava net, sinó que comptava amb
mecanismes legals per convertir el joc brut en accions aparentment legítimes.
Efectivament, el boicot ideat per fer fracassar la gran manifestació que havia
d’omplir la Diagonal amb tres milions de catalans, va fer caure la bena dels ulls a molts
ciutadans confiats que havien fletat centenars d’autocars que mai no van poder arribar a
Barcelona. La policia nacional va encerclar la capital amb milers d’agents als quals
s’havia encomanat una missió clara i ineludible: retenir aquells vehicles amb excuses de
tot tipus; totes legals, per descomptat, si la llei aplicada era l’espanyola i no pas la
catalana.
Els efectius traslladats a Catalunya no només van envair descaradament les competències de la Generalitat de Catalunya, sinó que emparant-se en una situació
expressament declarada com a excepcional per part de l’Estat, van provocar embussos
de trànsit interminables a la majoria d’accessos a la capital. Les excuses eren barroeres
però efectives, perquè entre controls d’alcoholèmia als conductors, registres preventius
als viatgers i falses incidències, la immensa majoria d’autocars que tenien previst arribar
a l’hora a Barcelona per participar en la manifestació, van fer tard i per tant la foto
oficial que es va obtenir de la concentració va evidenciar que aquesta no havia superat
els cinc-cents mil participants, una xifra que cuinada amb la cura necessària pels
mitjans afins a l’Estat espanyol, pretenia demostrar que els catalans no eren tan
sobiranistes com podia semblar, tot i els resultats contundents de les darreres eleccions.
Els mitjans del Principat es van omplir de denúncies contra les forces de l’Estat
per haver boicotejat d’una forma tan descarada el seu dret a manifestar-se. Alguns van
parlar obertament d’un nou «setge a la ciutat de Barcelona», però aquell rebombori no
va travessar la frontera física i ideològica catalana, perquè la premsa i els mitjans
estatals van combatre l’ofensiva amb el seu cinisme habitual, repetint fins a la sacietat
que els catalans veien fantasmes allà on no n’hi havia, perquè s’estava posant en qüestió
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el deure primordial de les forces de seguretat de l’Estat, que era protegir la integritat de
tots els espanyols, catalans inclosos.
El ministre de l’Interior va tancar la qüestió amb una d’aquelles sentències que
tant agradaven als representants de l’Estat.
—Nosaltres hem assumit la nostra responsabilitat, que és protegir la seguretat
dels ciutadans. El veritable acte d’irresponsabilitat ha estat pretendre traslladar i
concentrar més d’un milió de persones a Barcelona.
***
La resposta de Serafina no es va fer esperar. Convertida ja, a tots els efectes, en
presidenta de la Generalitat i abillada d’acord amb l’alt càrrec que ostentava, es va
adreçar al poble de Catalunya a través d’un programa especial emès per la televisió
pública en horari de màxima audiència i enregistrat íntegrament al despatx de
Presidència. Serafina, ben aconsellada per Oriol de Requesens, volia dotar l’acció
comunicativa de la màxima solemnitat; per tant, no es van regatejar esforços ni mitjans
a l’hora d’escenificar l’entrevista, conduïda per la periodista estrella de la cadena
autonòmica.
―El primer que hauria de fer, com a presidenta, és exigir explicacions al
president del govern. L’Estat ha vulnerat el dret a manifestar-nos i a més ho ha fet
utilitzant l’abús de poder, de forma prepotent, volent fer-nos creure, tanmateix, que ha
actuat així pel nostre bé, per protegir-nos de la nostra pròpia inconsciència, com si no
fóssim prou grans ni assenyats per decidir per nosaltres mateixos.
―Confia que el president espanyol atendrà la seva queixa, presidenta? —va
preguntar l’entrevistadora, seguint fil per randa el guió establert.
La Monja, abans de contestar, va somriure durant un parell de segons; una acció
també inclosa en el guió, que el realitzador es va encarregar de mostrar en un primer
pla.
―El president espanyol sempre contesta. Institucionalment hi està obligat. —La
Monja va canviar lleugerament de postura, per marcar el punt i seguit i generar més
expectativa—. El problema és que la seva resposta és reiterativa, com si tingués un
model únic al qual només li canvia la data. Esmenta la Constitució i el fet que la
sobirania recau en el conjunt dels espanyols, i amb aquest argument ens ve a dir, sense
dir-nos-ho de forma explícita, que el que hem de fer els catalans és acceptar que la
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nostra voluntat estarà sempre sotmesa a la voluntat del poble espanyol. —En aquest
punt el realitzador va tornar a recórrer al primer pla—. I per què? Doncs perquè
quaranta milions de ciutadans sempre sumaran més que set.
―És evident, presidenta... —L’entrevistadora, aplicant-se a fons, també
marcava els tempos amb evident ofici—. No obstant això, l’Estat espanyol ha signat
diversos tractats de la Unió Europea que garanteixen els drets de les minories i la
pluralitat lingüística. Això no compta?
―Hauria de comptar, però no compta. Els nostres eurodiputats presenten
queixes constants contra els reiterats incompliments de l’Estat espanyol.
―I doncs?
―Brusel·les no acostuma a estirar les orelles als estats membres que no
compleixen; si més no, de forma notòria. Sempre és el mateix: la força d’un estat és
molt superior a la pressió d’uns diputats considerats simples representants regionals.
―Això vol dir, presidenta, que fora de les nostres fronteres Catalunya no té
estatus de nació? —La periodista va formular la pregunta amb to retòric i una cadència
premeditadament lenta, preparant així la resposta de Serafina. En aquest cas el
realitzador va optar per partir la pantalla amb un doble primer pla: a la dreta
l’entrevistadora i a l’esquerra la Monja, escoltant la pregunta amb la màxima atenció.
―Moralment sí que se’ns reconeix com a nació cultural, sobretot després de
l’impacte que ha tingut la pel·lícula El setge. Però el món té moltes altres qüestions en
què pensar, allò que avui és notícia demà ja ha passat, no som més que un simple granet
de sorra. El món no està pendent de nosaltres, hem de ser nosaltres els qui hem d’estar
pendents del món per tal de veure si hi podem tenir un forat.
L’entrevistadora va modificar la seva posició, acostant-se una mica més a la
presidenta per tal de generar un punt d’intimitat, que va reforçar variant lleugerament el
seu to de veu.
―Presidenta, digui’m una cosa: vostè comparteix la idea que ha estat un fracàs,
haver convocat una manifestació d’un milió de persones?
―Un fracàs? No ho crec pas... Ha estat una gran victòria, perquè ara mateix a
Catalunya tothom sap el pa que s’hi dóna. Som un país desenganyat, i això és un gran
què.
―Què pensa fer, a partir d’ara?
―Com que ja no queda ningú per desenganyar, ha arribat l’hora de convocar la
consulta i fixar-ne la data. Serà el proper u de març.
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L’entrevistadora va reaccionar amb un gest de sorpresa espontani, que van poder
contemplar en directe els milions d’espectadors que en aquell moment estaven pendents
de la pantalla.
―Això... això és oficial? ―A la periodista no li va quedar més remei que saltarse el guió i improvisar, igual que al realitzador, que es va veure obligat a deixar de
banda la planificació inicial i recórrer als seus millors oficis per tal de copsar la
transcendència d’un moment estel·lar no previst, com quan en una retransmissió
esportiva en directe un defensa s’escapa de la seva posició habitual i en pocs segons
marca un gol tan imprevist com espectacular.
―Als periodistes els agraden les primícies, oi? Doncs de mi no es podrà
queixar; n’hi acabo d’oferir una en safata. —Serafina va acompanyar la frase amb un
somriure murri, el mateix que en aquell precís moment va esbossar entre bambolines
Oriol de Requesens, l’artífex d’aquell cop d’efecte comunicatiu.
***
Serafina havia consensuat la data de la consulta amb el nucli del Seny però amb ningú
més. Per això la noticia fou una veritable sorpresa per a tothom, fins i tot per als
periodistes i comunicadors habituats a fer la seva feina als passadissos del Parlament i el
Palau de la Generalitat. En pocs minuts les redaccions del país sencer van començar a
bullir d’activitat, fins l’extrem que la majoria de programes de ràdio i televisió van
veure interrompuda la seva programació habitual per retransmetre el tall en què la
presidenta de la Generalitat de Catalunya desafiava frontalment el Govern central fixant
una data concreta per celebrar una consulta que Madrid havia titllat, per activa i per
passiva, de completament il·legal.
Guitart es va assabentar de la notícia al bar de copes on solia reunir-se amb
Peláez, que l’havia citat perquè estava una mica tip de rebre trucades del seu nebot
demanant-li que l’alliberés d’aquella feina d’agent secret tan avorrida.
―Ho veus? Veus per què necessito en Pere al peu del canó? ―va exclamar,
Guitart, en veure la Monja a la tele, anunciant la data de la consulta―. Aquesta filla de
puta se sent valenta perquè sap que té un roc a la faixa. El Gran Duc és viu i continua
alimentant aquests malparits. Però això aviat s’acabarà; aquest cop no ens enredaran,
m’encarregaré personalment que el liquidin de debò.
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―No sé pas si aguantarà massa més, en Pere, està acostumat a moure’s amunt i
avall i això d’estar allà tot el dia tancat no ho porta gens bé.
―Se me’n fot! Ho entens? O sigui que imposa’t, sigues dur, que bé que saps ferho, quan et convé.
―En Pere no és cap treballador, és de la família.
―Raó de més. Necessitem algú de confiança. No ens la podem jugar amb un
qualsevol.
Guitart no afluixava, estava rabiós i al mateix temps eufòric, com quan el gos
sap que la presa és a la vora, perquè l’ensuma, tot i que encara no ha pogut veure-la.
Peláez, que coneixia tan bé Guitart com els seus gats, sabia que en aquelles
circumstàncies no era gens prudent portar-li la contrària, cas contrari l’home podia patir
un dels seus atacs de còlera i llançar contra el seu cap tot allò que tingués a l’abast.
―L’estan cagant, l’estan cagant de totes totes... Ja ho vaig dir, jo, que boicotejar
la manifestació se’ls giraria en contra. Que n’arriben a ser, de rucs...! No vols caldo?
Doncs tres tasses! ―Guitart repassava l’actualitat en veu alta mentre el rei dels
electrodomèstics pensava la forma de convèncer el seu nebot perquè continués a Nova
York sense queixar-se dia sí dia també―. T’ho vaig dir o no t’ho vaig dir?
―El què? ―Peláez tenia el cap a una altra banda.
―Cony... doncs això: que l’estan cagant, que si m’haguessin fet cas, tota aquesta
merda ja seria claveguera avall. Això s’arregla amb quatre trets ben fotuts. Tanta
tonteria, tanta diplomàcia, tanta prudència... Mira on ens ha conduït la correcció
política: directament a la sedició!
L’oncle d’en Fité no va badar boca, va continuar escoltant Guitart en silenci,
abonant totes les barrabassades feixistes que aquell element era capaç de verbalitzar
quan notava que l’adversari estava guanyant terreny. No s’escandalitzava gens, perquè
en el fons ell pensava el mateix que Guitart: la democràcia té els seus límits, i per tant,
quan van mal dades, l’ús de la força està justificat.
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Faltaven molt pocs dies per a la celebració de la consulta. Poc a poc, l’hivern cedia el
seu minvat protagonisme a la imminent primavera i les temperatures començaven a
enfilar-se tímidament, per bé que en política ja feia dies que es fregava la banda alta del
termòmetre. Tot semblava a punt per iniciar les accions de força que durien Catalunya a
trencar definitivament les costures que l’obligaven a malviure en una mena de gàbia
legislativa que l’impedia expandir-se lliurement com a nació.
Serafina liderava aquell procés amb una seguretat absoluta. Mostrava una
determinació tan gran, que cap dels seus col·laboradors havia gosat emetre un sol
«però»; tothom donava per fet que ella sabia molt bé on anava i amb què comptava. En
el fons, però, només comptava amb una fe cega en el testament pòstum del Gran Duc;
estava segura que ell havia previst tot allò que estava succeïnt i també una resposta
oportuna, si finalment el Govern de Madrid executava totes les seves amenaces i
advertiments, que no eran pas poques.
Realment, la Monja es trobava en la mateixa situació que s’havia trobat Jaume
Escarceller dos-cents setanta sis anys abans, quan es va adonar que el peix ja estava tot
venut, com se sol dir. El cercle opressor s’havia anat estrenyent al seu voltant, fins al
punt que ja no li quedava marge de maniobra, però tot i això l’home no va defallir,
encara va tenir esma per extreure un darrer as de la seva màniga. I gràcies a ell, la
vuitena generació ―primer encarnada pel Gran Duc i després per la Monja―, havia
decidit, igual que els seus predecessors, no trair la memòria d’aquells qui havien mort
per uns ideals justos que ja no podien defensar.
«No trair la memòria.» Aquella expressió s’havia apoderat totalment de
Serafina, era el seu parenostre particular, l’estendard que guiava els seus actes des de
primera hora del matí fins a la matinada, quan ja no donava més de sí i s’estirava al llit
unes quantes hores per recuperar forces de cara a l’endemà. A mesura que s’acostava la
data clau de l’u de març, s’havien incrementat les trucades personals de grans figures
espanyoles, i també catalanes, entestades a «fer-la entrar en raó». Li deien que allò no
tenia cap sentit, que era millor una retirada a temps que no pas una derrota contundent,
que al Govern central no li tremolaria la mà a l’hora de suspendre l’autonomia, cessar-la
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en el càrrec o fins i tot il·legalitzar els partits sobiranistes, inclòs el Seny, en cas que
l’opció final fos substituir la consulta per unes eleccions plebiscitàries.
Les trucades no només foren de caire estatal, també van arribar de fora, d’estats
occidentals en teoria oberts, plurals i democràtics, però que a l’hora de la veritat havien
decidit vestir-se l’uniforme del pragmatisme per acabar comunicant a Serafina que no
veien amb gaire estusiasme la creació d’un nou estat europeu, ja que això podia
representar un precedent que a la llarga l’únic que aconseguiria seria fraccionar un
poder polític i estratègic que ningú no estava disposat a compartir amb nouvinguts.
El club dels estats existents venia a dir-li a Serafina que no admetia nous socis
perquè aquell era un club tancat.
―I quina solució em doneu? ―preguntava Serafina, als homes i dones d’estat
que amablement es posaven en contacte amb ella, dia sí dia també, per fer-li veure una
«realitat» que, pel que semblava, ella s’havia entestat a obviar.
―Tu ets una dona intel·ligent, Serafina. Trobaràs la forma d’arribar a un pacte
amb el president del Govern. El que no es pot fer és deixar de banda el diàleg i tirar pel
dret; catalans i espanyols esteu obligats a entendre-us, porteu cinc-cents anys junts.
El discurs dels «consellers» exteriors era tan monotemàtic com els impresos amb
data canviada que el president del Govern utilitzava com a resposta única a totes les
propostes que la Generalitat de Catalunya li havia adreçat des que el Seny havia
obtingut la majoria. La diferència era que, mentre que uns estaven tancats en l’expressió
«la sobirania recau en el conjunt dels espanyols», els altres se centraven en la repetició
sistemàtica de la paraula «diàleg», com si això fos possible amb algú que a la primera
de canvi et recorda que set milions de catalans mai no podràn condicionar l’opinió de
quaranta milions d’espanyols. «Entre una lleona afamada i un cèrvol indefens no hi ha
diàleg possible ―solia argumentar Serafina, tot afegint―: L’única alternativa és fugir».
«No podràs fugir, Serafina, et trobaràs amb el pas barrat», li repetien els emissaris de
l’stablishment.
I com més cops li ho deien, més convençuda estava que el Gran Duc tard o
d’hora acabaria mostrant la seva darrera carta; no en va tota la seva vida havia estat un
home apassionat de les solucions imaginatives.
Reflexionant sobre aquelles qüestions i rellegint alguns capítols del manuscrit
d’en Jaume Escarceller, Serafina va copsar les primeres clarors d’un nou dia.
Sobtadament, van trucar a la porta del seu apartament amb insistència.
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―Fina, desperta’t, corre... ―L’expressió urgent de Carlota era una barreja de
sorpresa i optimisme.
Allò era molt estrany, perquè ningú no solia molestar Serafina tan aviat, com
tampoc no era gens habitual que a la seu del Seny hi hagués tant trànsit de persones
quan ni tan sols s’havia fet de dia.
***
Mentrestant, a l’altra punta de món, Pere Fité va decidir que ja n’hi havia prou, de
passar-se totes les hores del dia pendent d’un immoble on ja no hi havia cap mena de
moviment. L’antic domicili d’en Luke Cooperfield era completament buit, només hi
quedaven les parets i el terra; el seu darrer ocupant, George, el majordom, havia
abandonat definitivament la llar després d’acomiadar els treballadors encarregats
d’emportar-se les darreres caixes. Fins i tot algú tan limitat com Fité se n’havia adonat,
que la relació entre aquell luxós dúplex de Central Park i Luke Cooperfield havia
finalitzat; tothom n’era conscient menys Felip Guitart.
―Digue’m... ―Guitart va agafar el telèfon amb la rapidesa del llamp. Era molt
d’hora però ja estava despert, com la immensa majoria de catalans, pendent d’una
notícia de darrera hora que arribava a batzegades, tal vegada la notícia del segle; si més
no per al poble català.
―Guitart, ho deixo, no aguanto més...
―Per això em truques, cap de suro? Et vaig dir que em truquessis només si hi
havia notícies... ―La irritació es va apoderar completament d’en Guitart, que ja estava
prou esverat amb tot el que estava escoltant als mitjans.
―Vols una notícia? Collons! Doncs mira, aquí la tens: la notícia és que al
dúplex aquest dels pebrots ja no hi queda ni el gat. ―Fité també estava irritat, allò de
«cap de suro» feia molts anys que ningú no li havia dit d’una forma tan descarada,
concretament des que havia abandonat l’escola.
―Tu ets ruc, nano! Han buidat el pis per fer creure a tothom que no hi ha ningú.
Però el bitxo, eh...?, el bitxo és dins i tard o d’hora apareixerà. O sigui que et mano que
continuis fent la teva feina o en pagaràs les conseqüències. M’has entès??? M’has entès
bé, cap de suro?! ―Guitart va penjar l’aparell de forma brusca, amb un cop tan fort que
gairebé va esquerdar el cos d’aquell telèfon d’aire modernista ―un record de família―
que devia valer una autèntica fortuna.
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El Botifler en Cap no es donava per vençut de cap de les maneres; a través del
receptor del micro-espia instal·lat a la seu del Seny rebia informacions esporàdiques que
li donaven a entendre que el Gran Duc continuava viu, estratègicament amagat en aquell
domicili enorme de Nova York, des d’on durant anys havia mogut els fils fins acabar
situant Espanya en una situació d’escac i mat. Fet i fet, Guitart tenia un punt de raó,
perquè Luke Cooperfield, igual que el Cid Campeador, el llegendari heroi castellà,
també havia guanyat la darrera batalla després de mort, en bona part perquè els seus
adversaris s’havien pensat que encara era viu.
***
–Què passa? Que ha ressuscitat de debò, el Gran Duc, potser? ―va dir Serafina,
irònicament, en aparèixer precipitadament a la sala central del Seny i veure tots els
presents pendents de la televisió, completament al·lucinats amb la notícia insòlita que
els mitjans començaven a clarificar amb un cert rigor informatiu.
I és que la notícia-bomba, realment, superava amb escreix l’exemple irònic que
Serafina havia utilitzat, perquè el que no paraven de repetir els serveis informatius
semblava un experiment social o una innocentada col·lectiva, més que no pas una
notícia real.
—És una broma? —Serafina es va treure les ulleres, les va netejar amb el seu
mocador, i se les va tornar a posar per a assimilar millor el que estava veient i escoltant
a la tele.
—No, res de bromes, és ben real —va matisar Carlota, que no acabava
d’endevinar si s’havia d’alegrar o preocupar, davant d’aquella notícia.
—A veure, centrem-nos...—referint-se a la pantalla—: Això no és possible, és
una il·lusió i prou, algú està jugant amb nosaltres: Andorra no té exèrcit. —El tarannà
racional de Serafina es negava a admetre l’evidència.
—No en tenia... però ara en té —va dir Oriol de Requesens, convidant Serafina a
fer un cop d’ull al carrer des del balcó—: Mira!
La Monja es va acostar al balcó, des d’on va observar un grup de soldats
muntant guàrdia al carrer, davant mateix de la seu.
—Déu del cel... Per què no se m’ha informat? —Serafina es va adonar
immediatament que la pregunta era del tot estúpida: l’estaven informant en aquell precís
instant, perquè la notícia havia agafat tothom per sorpresa.
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Els fets eren els següents: a una hora concreta de la matinada, diverses forces
d’elit havien neutralitzat els efectius de l’Exèrcit Espanyol, la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil destacats al Principat, anunciant al mateix temps que eren una força
amiga que l’únic que pretenia era blindar i defensar la frontera del territori català per tal
de garantir la celebració de la consulta popular prevista a pocs dies vista, i que el
Govern espanyol tenia tota la intenció d’evitar.
En conèixer la notícia, la primera reacció de l’exèrcit espanyol fou traslladar a
Catalunya les seves unitats d’intervenció immediata, per bé que l’ordre fou anul·lada de
forma fulminant després de comprovar, a través d’imatges per satel·lit, que aquell
misteriós exèrcit sorgit del no res, no només comptava amb un mínim de trenta-mil
efectius altament preparats i millor equipats, sinó també amb armament de darrera
generació, inclosos avions de combat i vaixells cuirassats que a mesura que anava
passant l’estona apareixien per sorpresa, sorgits d’amagatalls totalment imprevistos, o
bé feien acte de presència als distints ports i aeroports catalans.
Fet i fet, a primera hora del matí el Principat comptava amb un exèrcit que
qualsevol militar competent hauria qualificat de prou dimensionat per garantir
aficaçment la defensa integral d’un territori com Catalunya.
El màxim responsable d’aquell exèrcit encara no identificat —un paio tranquil
que s’expressava en anglès americà i que transmetia una certa confiança— no es
cansava de repetir als mitjans que no calia esverar-se més del compte i que el més
assenyat era procurar fer vida normal, tot i que, òbviament, era recomanable estar
pendent de les notícies.
Les alarmes, però, es van disparar a tots els nivells, i aquell dia Catalunya
―aquella petita regió de la península Ibèrica que molts governs ni tan sols haurien estat
capaços de situar en el mapa abans de l’estrena del film El setge— es va convertir en el
veritable centre del món.
Els mitjans de comunicació del planeta sencer van registrar el seu rècord
d’audiència en el precís instant en què va aparèixer a les pantalles el primer ministre
d’un microestat poc o gens conegut per la immensa majoria de països: el Principat
d’Andorra.
―Sóc Roger Matamala, primer ministre d’Andorra ―va dir aquell perfecte
desconegut―. Vull manifestar que fa poques hores he ordenat a l’exèrcit del meu país
l’ocupació del territori català, no pas amb finalitats ofensives, sinó per garantir que el
poble de Catalunya ―poble germà amb el qual compartim no només llengua i cultura,
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sinó també infinitat de lligams―, pugui exercir democràcticament el seu dret a la lliure
determinació.
I dit això, el primer ministre va cedir la paraula a la munió de mitjans que
ocupaven l’atepeïda sala de premsa de la seu del Govern andorrà. I aquell rostre que fins
aleshores gairebé mai no havia tingut presència a la premsa internacional, de cop i volta
va superar en quota de pantalla al mateix president dels Estats Units.
Tothom volia saber per quina raó un microestat aliè a la Unió Europea havia
conquerit de forma fulminant una comunitat autònoma del país veí, Espanya, membre
de la Unió, per bé que el que més cridava l’atenció era que en comptes de sentir-se
agredits, els ciutadans d’aquella autonomia anomenada Catalunya més aviat se sentien
agraïts, tant amb el Principat d’Andorra com amb els membres del seu exèrcit.

161

XXIII
Si aquest escrit arriba un dia que té l’oportunitat de ser llegit públicament,
voldrà dir que al final tot ha sortit segons el previst; deixant a banda, és clar,
que jo ja no hi seré, per bé que podeu tenir la certesa absoluta que si hi fos
compartiria la vostra felicitat.
L’ocasió de conèixer el vostre país m’ha estat donada a una edat una mica
avançada, gràcies a un fet casual: l’adquisició d’un manuscrit del segle
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que es va apoderar de la meva ànima des del moment que vaig iniciar la seva
lectura. Per això, sempre he pensat que més que trobar jo el manuscrit, va ser el
manuscrit el que em va trobar a mi. A partir d’aquí, vaig decidir que volia
conèixer a fons Catalunya, i també Espanya, un cop adquirit el compromís de
no trair la memòria d’en Jaume Escarceller, l’autor principal del manuscrit, i
també de tots aquells que l’havien succeït i precedit.
Amb el temps, i tenint en compte els precedents, em vaig adonar que aquesta
empresa podia acabar amb la meva vida abans d’hora, com així ha estat, però
en funció de les meves possibilitats materials, que gràcies a la sort que he tingut
a la vida no han estat pas menors, vaig dissenyar un pla destinat a satisfer
definitivament el clam de justícia que durant tres-cents anys ha expressat el
poble català.
Intuïa que alliberar-se d’Espanya no seria possible utilitzant només la via
democràtica, per això, a banda de treballar colze a colze amb la Carlota, la
Serafina, l’Oriol, el Salvador i tota la gent del Seny que des del primer dia s’ha
compromès amb el projecte, a part, i de forma completament independent, vaig
treballar en un pla B que, arribat el moment, tenia la certesa que seria
necessari activar. Per això els darrers anys el petit estat d’Andorra ha sofert
importants canvis: des d’una renovació profunda al govern fins una forta
injecció de capital, del tot necessària per estovar algunes voluntats polítiques i
garantir la discreció durant el procés.
Andorra i el seu exèrcit, un exèrcit d’origen americà contractat expressament
per garantir l’èxit de l’operació, han pogut ocupar Catalunya per sorpresa i
sense causar una sola víctima, tot plegat gràcies als petits miracles que els
diners a vegades ens proporcionen. Cal admetre, però, que la plena sobirania
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de Catalunya no hauria estat possible només amb diners; l’objectiu final s’ha
aconseguit sobretot gràcies a la força de les paraules que en Jaume Escarceller
va escriure quan intuïa el final dels seus dies; gràcies a la fidelitat de les set
generacions que el van succeir; gràcies a la Carlota, que un bon dia va confiar
en mi sense ni tan sols donar-li l’oportunitat de veure’m la cara; gràcies a la
Serafina, que ha canviat de vida i superat una crisi de fe profunda, prioritzant el
seu amor per Catalunya; gràcies a tots els qui heu treballat o donat suport al
Seny fins convertir-lo en la primera força política de Catalunya; gràcies al
primer ministre andorrà, en Roger Matamala, que s’ha deixat guiar per mi a
l’hora de traçar i executar un pla rocambolesc que no semblava pensat per a la
vida real; gràcies als qui us heu jugat el tipus cada cop que s’ha hagut de donar
la cara pel país; gràcies als qui haureu votat sí al referèndum que en aquests
moments segur que ja s’ha celebrat.
Sigui com sigui, el cas és que avui Catalunya és un país lliure perquè Andorra
l’ha fet seu per després donar-li l’oportunitat d’escollir lliurement el seu futur.
Tot això ha estat possible gràcies a la protecció de l’exèrcit que vetlla i vetllarà
per la integritat territorial catalana i andorrana fins que el nou país decideixi si
crea o no un exèrcit propi; en tot cas, els serveis de l’actual exèrcit estan
garantits durant uns quants anys. Aquest és el meu regal de comiat. No em
doneu les gràcies, el mèrit no ha estat només meu, ben al contrari: el mèrit és
sobretot del poble de Catalunya, per haver estat capaç de mantenir-se viu
durant tres segles.
Ha estat un veritable honor servir la memòria d’aquells qui, abans que jo, han
mort per uns ideals que ja no poden defensar. Adéu siau. I visca Catalunya!
Al final, contra tot pronòstic, un esdeveniment tan sorprenent com imprevist
―l’ocupació de Catalunya per part d’Andorra― havia capgirat radicalment la situació.
Catalunya no només va esdevenir independent molt abans del que tothom havia previst,
sinó que Europa i la comunitat internacional es van veure obligades a fer malabarismes
diplomàtics i polítics per encarar-se a un escenari que ningú no havia imaginat.
Òbviament, l’artífex d’aquella obra d’enginyeria política fou, un cop més, el
malaguanyat Luke Cooperfield, a qui amb posterioritat als esdeveniments la plana major
del Seny va voler retre públic homenatge inaugurant una estàtua en honor seu a la plaça
principal de Plana de Segarra. La figura del Gran Duc mereixia un lloc d’honor en la
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història de Catalunya, i els carrers i places del nou estat no podien obviar aquell
personatge que amb els anys assoliria el caràcter de mite, en morir per una pàtria que, a
més, no era la seva sinó una pàtria d’adopció, escollida per voluntat pròpia.
Serafina, actuant com a mestra de cerimònies, va llegir el discurs escrit que, al
seu torn, en Cooperfield mateix havia entregat al primer ministre andorrà, també present
a la tribuna. La plaça d’en Luke Cooperfield estava plena de gom a gom i l’acte fou
transmès en directe pels mitjans de comunicació catalans i andorrans; la lectura del
missatge pòstum del Gran Duc havia generat molta expectació, perquè explicava fil per
randa uns esdeviments que la població havia viscut en rigorós directe però sense
comprendre la lletra menuda del procediment.
—Em sap greu no haver tingut ocasió de conèixer-lo —va dir Salvador
Pladevall, amb la vista clavada a l’estàtua d’en Luke Cooperfield.
—I a mi! —va afegir Carlota—: No neix cada dia un personatge d’aquesta talla.
—Vosaltres dues, si més no, l’heu tractat en versió online. Nosaltres, ni això!
—Oriol de Requesens, sempre eloqüent.
Carlota va esbossar un somriure melanconiós.
—Pobre Gran Duc! Tan puntual, tan discret, tan previsor...
—Pobre? No, home... S’ha sortit amb la seva. Sigui on sigui, segur que ho està
celebrant: ha guanyat per KO. —Serafina no volia deixar-se arrossegar per la nostàlgia,
per bé que, igual que els seus companys, lamentava profundament no haver tingut
l’ocasió de compartir aquell esdeveniment amb el Luke Cooperfield real.
***
El dia de l’ocupació els noticiaris del món sencer havien anunciat el fet, que era del tot
inèdit, però ningú no sabia amb certesa qui podia haver organitzat i finançat aquella
operació llampec. Com a conseqüència dels fets, Catalunya s’havia convertit de facto en
una exautonomia espanyola ocupada per un país extracomunitari, Andorra, que,
tractant-se d’un estat plenament sobirà, tenia dret a gaudir d’exèrcit pròpi. Com que, a
més, posteriorment a l’ocupació el govern andorrà havia ofert a la ciutadania catalana
l’oportunitat de decidir mitjançant el seu vot si volien retornar a Espanya o bé
confederar-se amb Andorra per formar la Confederació de Països Catalans, el resultat de
la votació, que fou majoritàriament partidari de la segona opció, va atorgar a la nova
realitat política una legitimitat difícil de combatre amb arguments democràtics.
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Espanya, lògicament, va protestar fins a la sacietat, però la comunitat
internacional, analitzant la qüestió de forma pragmàtica, no va moure un sol dit per
desmuntar per la via de la força una realitat que comptava amb el vistiplau de la majoria
de ciutadans afectats. Entenent que aquell havia estat un fet pràcticament inèdit, els
organismes internacionals van dedicar els seus esforços a encabir aquella nova realitat
en l’ordre europeu i occidental, més que no pas a combatre-la: tothom va entendre des
del primer moment que aquell procés era del tot irreversible.
Malgrat tot, l’Estat espanyol va continuar protestant i va anunciar a so de bombo
i plateret que mai no renunciaria a reclamar els territoris de Catalunya, com tampoc no
renunciava a Gibraltar. Els seus clams, però, no van arribar gaire lluny, perquè la
Confederació de Països Catalans el primer que va fer va ser posar-se a treballar per
minimitzar l’impacte social, comercial i polític d’aquell nou statu quo, deixant en segon
terme reivindicacions externes que no tenien cap mena de sentit en aquell nou estat
confederat on la immensa majoria de ciutadans afirmava sentir-s’hi prou còmode.
***
Finalitzat l’acte en honor de Luke Cooperfield, els representants institucionals dels
governs català i andorrà van celebrar un dinar de germanor en un hotel de Plana de
Segarra, capital provisional del nou estat confederal, un encontre que va servir per oferir
una primera imatge formal d’aquella nova realitat política. Abans de l’àpat, els mitjans
van tenir ocasió de fer unes quantes fotografies i també una tanda de preguntes, que tant
el primer ministre andorrà com la presidenta catalana es van encarregar de respondre al
hall de l’hotel.
Entre el grup de periodistes proveïts de càmeres de foto i video, hi havia una
figura familiar: Pere Fité, que havia engegat definitivament l’ofici d’agent secret i havia
recuperat la seva faceta periodística. Carlota el va localitzar a primer cop d’ull, i sense
pensar-s’ho dues vegades s’hi va adreçar directament.
—Mira qui tenim per aquí… —va dir, utilitzant un to marcadament sarcàstic—.
Aprofitarem per donar-te les gràcies.
Fité no va saber ben bé com havia de reaccionar. Sobretot quan va veure que
Santi Marrasquí també s’afegia a la conversa en qualitat d’acompanyant de Carlota.
—Les gràcies...? No sé què collons vols dir.
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—Sí, home, el micro que em vas col·locar al despatx. Ens va resultar molt útil
durant la campanya. Per cert, si el veus, saluda en Guitart de part nostra.
—No sé si el tornaré a veure. Ha tocat el dos a l’estranger —va esbossar Fité,
sense acabar d’entendre el veritable sentit d’aquella incòmoda conversa.
—A l’estranger? —va preguntar Marrasquí.
—Sí, ara viu a Madrid.
Carlota i Marrasquí es van posar a riure alhora: aquell carallot, tot i ser més curt
que la cua d’un conill, havia entès perfectament que Catalunya ja era un estat del tot
independent, prova més que evident que el procés havia culminat amb èxit.
―Hem triomfat, ara sí! —Marrasquí li va fer un petó espontani a Carlota,
mentre Fité es mirava l’escena amb cara d’estaquirot.
―Santi, sisplau... som en un lloc públic.
―No puc fer-li un petó a la meva dona?
―Aquestes coses es fan en privat.
―No, en privat no, vull que el tòtil d’en Fité en tingui constància explícita.
Carlota va meditar durant una fracció de segon i li va tornar el petó a Marrasquí.
―També tens raó. Que en tingui constància!
Marrasquí i Carlota van marxar agafats de la mà mentre Fité es va quedar allà,
palplantat, amb la seva expressió més característica a la boca.
―Collons...
***
Serafina va entrar al despatx de Presidència del Palau de la Generalitat disposada a
iniciar la tasca titànica que els esperava, tant a ella com als membres del Govern, per
posar en solfa la gran quantitat de qüestions que afecten un nou estat. Havia arribat
l’hora de fer política de debò i de demostrar amb fets per quina raó en el seu dia un grup
d’experts, encapçalats per Carlota, havia dictaminat que Serafina Subirats era la
catalana més capaç per dirigir el país.
A la Monja no li feia por el repte, sabia que estava força preparada a nivell
acadèmic i també que disposava d’energia per uns quants anys. Havia decidit assumir el
càrrec durant un parell de legislatures, si és que tornaven a votar-la, i després
reincorporar-se al monestir de Sant Benet on esperava gaudir d’un merescut retir. Era
l’hora de marcar prioritats, d’establir fulls de ruta, de preparar noves lleis i suprimir-ne
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d’altres, d’establir relacions amb nous països, de donar suport a un munt de sectors
il·lusionats, de calmar els ànims dels qui es consideraven perjudicats, de seduir i llimar
diferències amb els qui seguien sentint-se espanyols, de parar els peus als oportunistes
que pretenien enriquir-se a costa de la nova situació... La llista d’assumptes pendents
que tenia Fina damunt la taula era interminable.
Calia molta mà esquerra, molta paciència i molta capacitat de treball per carregar
amb tot aquell equipatge; la nova presidenta, però, estava disposada a posar la carn a la
graella i a sortir-se’n, i per això comptava amb un equip de primera amb el qual als
darrers anys ja havia viscut una autèntica muntanya russa. Uns i altres havien assolit
força experiència; era doncs l’hora d’aplicar-la en benefici de la Confederació. Ja no
comptava amb els recursos sorpresa del Gran Duc, que era com saber que tens l’Esperit
Sant d’aliat, però disposava de les eines d’un estat propi, les quals representaven un
digne substitut.
O sigui que Fina va seure davant la seva taula i es va fer una pregunta: «Per on
començo?». Tenia la mateixa sensació que havia experimentat el primer dia, quan
Carlota i ella mateixa van decidir començar a donar forma al Seny. «Comencem pel
principi, doncs», es va respondre, i al mateix temps va agafar el manuscrit d’en Jaume
Escarceller que tenia damunt la taula, en un lloc preferent, on l’havia deixat per no
perdre’l de vista ni oblidar el contingut ni tot el que aquella obra col·lectiva
representava.
La decisió que va prendre respecte al manuscrit fou entregar-lo al Museu
Nacional d’Història de Catalunya. Era conscient que es tractava d’una còpia, però com
que l’original ningú no sabia on havia anat a parar ―Guitart mai no va explicar a ningú
que l’havia llançat al foc―, era evident que el document que acabaria sent històric no
podia ser cap altre més que la còpia que el Gran Duc li havia adreçat de forma pòstuma.
Abans d’entregar el manuscrit al Museu, però, la Monja va pensar que a aquell
document li faltava el capítol final, el testimoni signat per la vuitena generació, la que
havia tancat el cercle. Aleshores va ser conscient que amb la desaparició d’en Luke
Cooperfield era ella, l’encarregada d’exercir el paper de notària del moment històric que
Catalunya estava vivint. Així, doncs, es va procurar una ploma i un tinter ―l’acte
reclamava una certa litúrgia― i va descriure un resum acurat dels esdeveniments viscuts
des del dia que Carlota s’havia presentat a Sant Benet per primera vegada, fins aquell
moment precís, que al mateix Palau de la Generalitat, i havent assumit el càrrec de
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presidenta de Catalunya, va poder estampar la data i el punt i final a aquella història
sorprenent que havia canviat el destí del país.
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Epíleg

L’argument i la majoria de personatges d’aquesta novel·la son fruït de la ficció, però cal
aclarir que tot i que mai no ha existit un Jaume Escarceller autèntic, la seva figura està
inspirada en els milers de catalans defensors de la Casa d’Àustria que en acabar la
Guerra de Successió van fugir de Catalunya buscant refugi i protecció als dominis de
l’emperador Carles.
Les represàlies que Felip V va aplicar als austriacistes que no van poder escapar,
en molts casos foren brutals. Tal és el cas del general Moragues, que fou arrossegat viu
per un cavall pels carrers de Barcelona abans de ser executat i esquarterat i el seu cap
penjat durant nou anys en una gàbia de ferro al Portal de Mar, per tal que el poble
tingués present què els passava a aquells qui no acceptaven l’autoritat del nou monarca.
No tots els exiliats catalans que van aconseguir establir-se als dominis de
l’emperador Carles van córrer la mateixa sort. Nobles, alts funcionaris, eclesiàstics i
militars de graduació, entre d’altres, van gaudir d’unes pensions i uns privilegis que en
cap cas van assolir els menestrals, els artesans i la resta de representants de les classes
populars, que es van veure obligats a començar de nou, perquè ho havien perdut tot, i a
espavilar-se en una terra que no era la seva.
Als exiliats catalans que no gaudien de privilegis, no se’ls va permetre instal·larse a Viena, la capital de l’Imperi, sinó que van ser traslladats als regnes de Nàpols i
Sicília, dels quals novament van haver de fugir, perdent-ho tot altre cop, quan aquestes
possessions també van passar a mans de l’insaciable Felip V. Finalment, vint anys
després de la derrota de 1714, l’Imperi va mirar de buscar un destí definitiu als exiliats
austriacistes que encara quedaven vius. En aquest punt, entre els anys 1735 i 1738, es
produeix un fet tan poc conegut com singular: uns quants centenars d’exiliats
austriacistes, catalans la majoria, van establir-se al Banat de Temeswar, un territori que
l’Imperi havia arrabassat als turcs, en el qual es va decidir construir-hi una ciutat
anomenada Nova Barcelona o Carlobagen, que seria el bressol d’una futura rèplica de la
Corona d’Aragó, eliminada a la península Ibèrica pels exèrcits borbònics.
Aquell projecte va fracassar estrepitosament per diverses raons. Primer, perquè
els exiliats, en la seva majoria, eren massa grans, delicats de salut o poc hàbils a l’hora
d’exercir els oficis imprescindibles per crear una nova ciutat. Segon, perquè el desco-
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neixement del nou territori va fer creure als colons que al nou assentament gaudirien de
terres fèrtils i clima mediterrani, quan en realitat en aquella zona els hiverns són llargs i
molt rigorosos, amb temperatures que sovint superen els vint graus sota zero. Tercer,
perquè una terrible epidèmia de pesta va reduir a poc més de dues-centes persones una
colònia que inicialment estava formada per prop de vuit-centes.
A la pràctica, la desfeta del Banat de Temeswar fou el punt i final del col·lectiu
d’exiliats catalans no privilegiats. Als supervivents se’ls va oferir la possibilitat de
tornar als seus llocs d’origen cobrant de cop dos anys de pensió. Alguns exiliats catalans
van tornar de vells a la Catalunya que havien abandonat sent joves, mentre que altres es
van allistar a l’exèrcit imperial a canvi d’un sou, o bé van decidir viure els seus darrers
dies a Viena, amb una pensió que tot just cobria les necessitats més bàsiques.
La figura d’en Jaume Escarceller està inspirada en un d’aquells escassos exiliats
catalans que va estimar-se més morir a l’exili que no pas tornar a Catalunya com un
vençut més.
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Vuitena generació és la seva primera incursió
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