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a nit era freda, no obstant
això ell ja feia temps que havia deixat de
notar-ho. En aquell moment, una lleu pàti-
na de suor, fruit de l’esforç continuat, se li
congriava en el front. Es canvià de mà amb
rapidesa el fardell voluminós que transpor-
tava i mogué la mà lliure enèrgicament fins
que va notar la sang corrent-hi de nou.
Aquell paquet li engavanyava la carrera,
sobretot perquè a més de la pesantor inten-
tava ocultar-lo de mirades indiscretes enve-
lant-lo amb el capot que l’abrigava. No
havia tingut temps d’agafar res més acuitat
per les circumstàncies, però realment tam-
poc no hi havia cap altre objecte que neces-
sitara dur. El que encobria sota aquell emba-
lum era el més important.

Encara no sabia molt bé com li havia
arribat l’avís que l’havia fet fugir ni per què.
Malgrat que feia temps que temia que podia
tornar a estar en perill, s’emparava en l’espe-
rança infantil que al capdavall el deixarien
tranquil. Es deia a ell mateix que ja l’havien
fet patir prou i que arribat a aquella edat
començava a meréixer una vida serena, lluny
dels patiments i de les preocupacions que
havien travessat els seus dies fins llavors. La
innocent creença que el podrien oblidar, que
seria capaç de viure la resta de la seua exis-
tència en paus, s’havia esvanit just quan la
filla petita del seu parent Enric March havia
trucat a mitjan nit a la porta de casa seua i li
havia donat un escrit. Hi havia poques
paraules en aquell paper, a penes una adreça
i una indicació, però suficient perquè Daniel
Vives començara a plorar amb desesperació

L allí mateix. Sabia perfectament què signifi-
cava aquella nota.

Sabia que no tenia temps a perdre, que
cada segon que s’estava en aquella casa el
perill que els soldats anaren per ell augmen-
tava. Però malgrat això, no pogué evitar d’o-
brir l’embolcall una vegada més i d’assegu-
rar-se que hi era. Havia d’estar-hi, no podia
ser de cap altra manera, però sentia un estú-
pid temor supersticiós que no silencià fins
que descobrí el que amagava el sac obscur.

Malgrat la dèbil llum que produïa la
metxa d’oli, Daniel Vives pogué veure el lli-
bre perfectament. Amb la mà acaronà el
color roig de les tapes, les lletres daurades
del títol, la pell tibant del llom i, finalment,
l’obrí gairebé a l’atzar per llegir un passatge
del començament. Tal com imaginava, se’l
sabia de memòria.

Però no era moment de lectures.
Introduí el llibre en la seua funda, tornà a
posar la fusta al lloc i dissimulà l’amagatall
bufant la pols dels voltants. No es donà per
satisfet fins que aconseguí oferir una aparen-
ça homogènia al terra. Sabia que quan ells
arribaren escorcollarien tota la casa a cons-
ciència i no volia que trobaren aquell amaga-
tall perquè això els faria sospitar que ell
podia tenir el llibre. Per un instant tornà a
sentir que les llàgrimes pugnaven per eixir-li
dels ulls. Pensar en les seues coses regirades
per aquells maleïts li feia venir basques, i
pena, i ràbia, i impotència.

D’una revolada s’aixecà, empenyé el llit
fins al seu lloc i eixí de la cambra. En el pis
de sota, embolicà el volum amb una tela i hi

posà alguna roba per encobrir-ne les formes.
No volia que si algú el veia pel carrer pogue-
ra intuir que duia un llibre a les mans. La
ciutat era plena d’espies desitjosos de parlar
sobre gent com ell i no podia córrer cap risc.

Es vestí amb rapidesa i embotí en una
petita bossa de cuir les escasses monedes que
guardava i les pertinences que tenien algun
valor. La resta no podria anar amb ell. A la
biblioteca, s’acumulaven molts llibres i
molts escrits, però n’hi havia alguns que eren
especials i que estaven dissimulats entre les
pàgines de les desenes de volums dels pres-
tatges. Agafà aquests escrits i els llançà a la
llar de foc. Les flames els devoraren ràpida-
ment com si les brandes ataronjades de la
xemeneia estigueren delitoses d’alimentar-
se d’aquell paper prohibit. Daniel Vives
observà amb tristesa com els documents
prenien les formes arrugades de la descom-
posició i com, al capdavall, esdevenien pols.
Després, agafà un dels volums de la biblio-
teca. A les tapes deia que es tractava d’un lli-
bre de cavalleries, però Vives sabia que el seu
contingut era un altre. Arrancà les cobertes i
llançà les planes que contenia al foc. Hagué
de serrar amb força les mandíbules per a no
plorar.

Abans d’abandonar definitivament l’ha-
bitatge, féu una mirada al seu voltant. Sabia
que mai més no hi tornaria, que tots aquells
objectes que havia aprés a considerar seus
deixarien de pertànyer-li tan bon punt posa-
ra un peu fora d’aquella casa, que mai més
no podria recórrer les pàgines amigues dels
seus llibres, ni sentir l’olor familiar....
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