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En Daniel fa temps que viu a Gui-
nea. Coneix el tarannà de les dife-
rents tribus i s’ha bellugat per di-
verses regions seguint el curs dels
rius i camins que la selva esborra
fàcilment. Quan el comandant Ma-
nuel Domínguez ha d’anar a resca-
tar una missió comercial que estu-
dia l’explotació de la fusta, l’oficial
se l’emporta com a guia. Atrapat
per la selva, meravellosa i asfixiant
alhora, i per l’ambició i prepotència
d’alguns humans, en Daniel buscarà
una sortida. Novel·la d’aventures.

JOSEP LORMAN és geògraf de for-
mació. Des de 1990 es dedica pre-
ferentment a la literatura per a
infants i joves i ha guanyat dos
cops el premi Joaquim Ruyra. Ac-
tualment alterna l’escriptura amb
la fotografia geogràfica i botànica.
Editorial Cruïlla li ha publicat per
als lectors joves El cofre del negrer,
amb el mateix protagonista de
la novel·la que tens a les mans, a la
sèrie Vermella del Vaixell de Vapor,
Quatre setmanes al Rif, a la col·lec-
ció Gran Angular, i L’aventura de
Saïd, a la Gran Angular Alerta Roja.
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A mí me gusta ver; y si hay una molestia
o un peligro para satisfacer mi curiosidad,

no tengo inconveniente en afrontarlo.

Las inquietudes de Shanti Andía, PÍO BAROJA







PRIMERA PART

En poder del rei Ba



6 d’octubre de 1903

COMENÇAVA A CLAREJAR quan tres portadors
itemu dels que s’havien avingut a internar-se en ter-
ritori pamue es van precipitar a la tenda del tinent
Bengoa, força espantats. El tinent, que encara dor-
mia, es va despertar sobresaltat pel sacseig dels tres
homes i els va escoltar mig adormit. A la selva hi
havia massa silenci; no se sentien ni la cridòria dels
ocells, ni els xisclets dels micos, ni els grunys dels sen-
glars, i allò, en aquelles hores del matí, no era nor-
mal. Els portadors estaven convençuts que alguna
cosa estranya passava.

–I què pot ser? –va preguntar el tinent Bengoa,
badallant.

–Pamue.
La resposta de l’itemu el va desvetllar de cop;

d’un salt va alçar-se del catre on descansava, es va
posar les botes i va sortir a l’exterior seguit dels por-
tadors. Efectivament, sota la dèbil claredat dels pri-
mers raigs de llum que es filtraven a través de la
fronda, el silenci era absolut.

–Bole! Buiko! Vinga, amunt, de pressa! –va cridar
el tinent Bengoa–. I vosaltres desperteu els altres 
i recolliu-ho tot –va afegir, dirigint-se als portadors.

Les ordres del tinent Bengoa ressonaven en la
volta verda del fullatge amb una anguniosa sensa-
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ció de soledat. Tot seguit va tornar a entrar a la
tenda per despertar els companys d’expedició.
L’enginyer Aguirre era l’únic que s’havia espavilat
amb l’enrenou.

–Què passa? –va preguntar en veure tornar a
entrar el tinent.

–Hem d’aixecar el campament –va dir Bengoa–.
Els homes pensen que tenim els pamue a prop.

La conversa va despertar els altres ocupants de
la tenda, un jove d’uns vint-i-cinc anys i un home
d’uns seixanta, calb i d’espessa barba blanca.

–Ens atacaran? –va preguntar el jove amb una
certa angúnia a la veu.

–No ho sé. Mai no se sap el que faran, aquests
salvatges.

–Indígenes, tinent –el va corregir el vell de la bar-
ba–. Indígenes, natius, aborígens..., digui’ls com vul-
gui, però no salvatges, ja sap que no m’agrada...

–Quan decideixin treure el nas ja em dirà si
se’ls pot dir d’una altra manera –el va tallar el ti-
nent–. Vinga, aixequin-se. O molt m’equivoco o
els seus indígenes, professor, estan esperant que
surti el sol per fer-nos una visita.

–Llavors pensa que ens atacaran... –va insistir el
jove, posant els peus a terra.

–Si fossin aquí fora ja ens haurien atacat durant
la nit –va dir l’enginyer, intentant tranquil·litzar el
seu company.

–Els pamue no ataquen mai de nit –va aclarir el
tinent Bengoa–. Pensen que és cosa de covards
atacar aprofitant la foscor. Si són aquí fora, quan
surti el sol ho sabrem. Vinga, vagin de pressa a
vestir-se. No vull que ens enxampin en calçotets.
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El tinent va sortir de la tenda i va observar el
tragí dels seus homes pel campament. «Si són aquí
ja no cal que m’hi escarrassi», va pensar. Dos ne-
gres venga que vestien uniformes militars es van
acostar al tinent i es van quadrar al seu davant.

–Aneu un a cada cantó del campament i vigileu
la selva. Tingueu les armes a punt, però no dispa-
reu si no us ataquen.

Els dos soldats es van separar i cadascun es va
situar darrere d’un arbre, observant l’espessor ver-
da que els envoltava.

A mesura que la llum augmentava, les ombres
començaven a tenir forma definida i color. Sobta-
dament, d’entre el fullatge va sorgir un cap negre,
coronat amb plomes de papagai. Els seus ulls eren
brillants i ferotges, i el seu rostre, solcat des del
front fins a la part inferior de la mandíbula per
dues ratlles vermelles, tenia un aspecte aterridor. A
la mà dreta duia una atzagaia i del coll li penjava
una grapa d’animal d’ungles esmolades. Després
d’aquest cap en van anar apareixent molts més,
fins a una trentena, tots amb la cara pintada i ar-
mats amb atzagaies, matxets i arcs.

–Pamue! –va cridar Bole, un dels soldats negres
que vigilava.

Tots van mirar cap a l’espessor, on continuaven
apareixent caps de negres pertot, com llavors que
germinessin de cop.

–Quiets! Que no es mogui ningú –va ordenar el
tinent Bengoa.

Tothom va aturar-se, pendent dels que acaba-
ven d’aparèixer, que, a poc a poc, es van anar
acostant al campament fins a tenir-lo encerclat per
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complet. Devien ser uns cinquanta. Un crit del ne-
gre emplomallat els va fer aturar tots, i ell va
avançar fins a la petita clariana on hi havia les ten-
des; tot seguit va començar a parlar:

–Vol saber qui és el cap del nostre grup –va tra-
duir Buiko, l’altre soldat negre.

–Digue-li que sóc jo i pregunta-li què vol –va
dir el tinent Bengoa.

Buiko, evidentment nerviós, va dirigir-se al ca-
pitost pamue i va esperar la seva resposta.

–Diu que no ens faran res. Només volen que els
acompanyem al seu poblat perquè el rei conegui
els homes blancs.

–Pregunta-li qui és el seu rei.
–Ba –va dir el pamue després d’escoltar la pre-

gunta per boca de Buiko.
La paraula va ser com un cop de tralla que va

fer tremolar tots els portadors. De sobte, uns
quants van arrencar a córrer en diferents direc-
cions. En un instant es va organitzar un embolic
formidable, perquè la seva iniciativa va ser secun-
dada per tots els altres. Els portadors corrien per
escapar-se i els pamue per no deixar-los escapar.
En el reduït espai de la clariana, de cop i volta un
centenar de negres s’havien posat a jugar a tocar i
parar. La paraula clau havia estat «Ba», un reietó
que els itemu coneixien prou bé per la seva cruel-
tat i amb qui estaven perpètuament en guerra.

Quan després de cops i corregudes va tornar la
calma, els pamue van obligar de mala manera els
portadors a carregar tot el bagatge, i es va organit-
zar la marxa. Els quatre blancs anaven davant, se-
guint el capitost emplomallat i vigilats per una dot-
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zena de guerrers que no els treien l’ull del da-
munt; al darrere duien la resta dels pamue burxant
els portadors perquè caminessin de pressa.

Passats els primers instants de confusió, el ti-
nent Bengoa es va adonar que els pamue no ha-
vien capturat tots els portadors, sinó que faltava
un jove venga, natural d’Elobey, que segurament
s’havia pogut escapar. I mentre es dirigien cap al
poblat de Ba, va pensar que aquell noi era la seva
única esperança en cas que les intencions dels pa-
mue no fossin exactament les que havien anunciat.

EN DANIEL va apartar la mosquitera i es va llevar.
Eren les set del matí. Aquella nit havia dormit ma-
lament i estava neguitós. Feia dies que no descan-
sava bé. No sabia què li passava. Per la finestra
que donava a la plantació de bananers entrava una
claror somorta i silent. Devia estar núvol, com
sempre, va pensar el noi; després, a mig matí, amb
sort, el cel s’obriria una estona, però es tornaria a
tapar al migdia i descarregaria un aiguat que xopa-
ria la terra i ho podriria tot. Era època de pluges i
el temps oferia poques variacions. Cels blancs, ca-
lor, humitat i descomposició pertot. Fins els cer-
vells es descomponien allí baix. Potser era això el
que li passava, que ja començava a tenir el cervell
aigualit de tanta pluja i humitat. Feia tres anys que
era a Elobey. S’hi havia quedat per fer companyia
a en Nelo quan el van ferir; en Nelo havia mort i
ell continuava allí sense saber ben bé per què.

En Daniel va vestir-se i va sortir de la casa sense
fer soroll per no despertar el factor. En realitat, el
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factor n’era el culpable, de la seva llarga per-
manència a l’illa. Després de la mort d’en Nelo, li
va oferir feina i d’alguna manera es va fer càrrec
d’ell. En aquests tres anys, en Daniel havia après
d’aquell home senzill i amable tot el que sabia de
la Guinea i dels natius; també li havia ensenyat a
llegir i a escriure i a saber apreciar els bons llibres.
Li devia molt, a en Jaume Puig, però sentia que
s’acostava el moment de dir-li adéu. Ja no hi feia
res, en aquella illa.

A poc a poc va dirigir-se cap a la platja, on es
començaven a moure els pescadors venga. Ibeku,
el pare d’Uyoke, el va veure assegut a la sorra i
s’hi va acostar.

–T’has llevat d’hora, avui –li va dir somrient–. Et
passa alguna cosa?

–No podia dormir. Surts a pescar?
–Sí.
–T’acompanyo.
En Daniel es va alçar i es va dirigir cap a la pe-

tita embarcació d’Ibeku, que no era res més que
un tronc buidat, amb dues pagaies i una vela. Una
mica d’acció li aniria bé per desempallegar-se de
les cabòries que el desvetllaven.

El sol havia començat a sortir pel cantó del con-
tinent i lluitava per imposar la seva gamma de tons
càlids en aquell cel i en aquell mar metàl·lics.
Mentre solcava les ones amb l’embarcació d’Ibeku,
en Daniel va recordar quan sortia de la platja de la
Barceloneta a pescar amb el seu pare i, en la fràgil
Gavina, anaven mar endins a calar la xarxa. Era
un record que li semblava llunyà, però que no n’e-
ra tant. Quant devia fer que havien mort els seus
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pares? Sis anys? Però des d’aleshores li havien pas-
sat tantes coses que la infantesa li havia quedat
molt llunyana en la memòria. Un sentiment de
nostàlgia el va entristir. En Daniel va respirar fon-
do l’aire salat de l’Atlàntic i va intentar desempalle-
gar-se dels records que li oprimien el cor.

LA SELVA els envoltava per complet. La sendera
que seguien era estreta i tortuosa, i semblava ober-
ta més pel divagar capritxós d’un elefant borratxo
que per la mà de l’home. En alguns punts s’en-
creuava amb altres senderes, algunes força més
fressades que la que recorrien, però sempre les
deixaven de banda per continuar per aquell via-
rany laberíntic per on semblava que no hi havia
passat ningú des de feia anys. Fins i tot, de tant en
tant, s’havien d’aturar per tallar la vegetació que
començava a tapar-lo.

–Tinent, vostè creu que ens porten al poblat?
–va preguntar el jove Alfonso Blanco després d’u-
na bona estona de silenci.

–Sí –va respondre secament el tinent, a qui no
queia gens bé aquell xicot pesat i temorenc.

–Però aquest camí està mig abandonat...
–Aquesta gent, quan estan en guerra amb els

veïns, tenen el mal costum de posar trampes als
camins habituals d’accés als poblats –va aclarir el
tinent–. Suposo que per això ens duen per aquí.

Fet l’aclariment, la comitiva va continuar cami-
nant en silenci. El tinent Bengoa estava furiós amb
ell mateix. No havia d’haver-se deixat convèncer
de penetrar en territori pamue sabent que estaven
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en guerra amb els itemu. Havia estat una im-
prudència. Hauria d’haver imposat la seva autoritat
i no cedir davant de les pressions d’aquells indivi-
dus de la capital.

–Jo no em vull fer responsable del que passi
d’ara en endavant –va esclatar de sobte el militar,
dirigint-se al vell de la barba blanca–. Han estat
vostès els que han insistit a continuar en contra de
la meva opinió.

El vell el va mirar. Suava a raig i respirava amb
dificultat pel ritme ràpid de la caminada.

–No es preocupi, tinent –el va tranquil·litzar el
professor–. Si ens en sortim, ningú no el farà res-
ponsable de res... Si no ens en sortim, no caldran
aclariments, oi?

–La nostra intenció era concloure el treball que
hem vingut a fer –va intentar justificar l’enginyer
Aguirre–. Ens faltava tan poc... Qui es podia pen-
sar que ens toparíem amb aquests indígenes?

–Jo els vaig avisar –va insistir el tinent–. Això no
és Fernando Poo; això és un territori que a penes
coneixem... Si els portadors es van negar a conti-
nuar, era per alguna cosa...

–Els negres són tots uns covards –va intervenir
Alfonso Blanco.

–Jo no ho diria gaire fort, això. Pot ser que no li
agradi, al de les plomes que tenim davant –va dir el
tinent, molest per l’observació poca-solta del jove.

Alfonso Blanco va mirar instintivament amb es-
glai el capitost pamue, que obria la comitiva, i va
callar; va ser després que va pensar que aquell
home no l’entenia i que, per tant, no podia saber
què deia; llavors, va mirar el tinent amb enuig. Era
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clar que s’havia volgut fotre d’ell. Era un imperti-
nent, aquell coi de tinent. Qui es pensava que era?
Quan tornés a Madrid en parlaria al seu oncle...
Passaria la vida destinat en aquella fotuda colònia.
Ja ho veuria...

–De moment no hi ha cap motiu que ens faci
suposar que correm algun risc –va observar l’en-
ginyer, amb forçat optimisme–. L’única cosa que
volen és mostrar-nos al seu rei perquè vegi com és
un home blanc.

–Mentre no s’entesti a voler saber també quin
gust té... –va afegir el tinent amb ironia.

–Pel que sembla està entossudit a espantar-nos,
oi, tinent? –va saltar el professor Fernández, empi-
pat.

–L’únic que vull és que es facin càrrec de la si-
tuació delicada en què ens trobem i que deixin de
comportar-se amb arrogància –va dir el tinent Ben-
goa–. Sàpiguen que aquests negres covards que
ens acompanyen segurament no sortiran amb vida
d’aquí. Perquè el rei Ba vol conèixer els blancs,
però els negres ja els coneix prou i no tindrà cap
inconvenient a tallar-los el cap si li peta.

–El rei Ba, per molt que li pesi, és súbdit de la
corona espanyola, i nosaltres en som els enviats, i
per tant, ni a nosaltres ni als nostres homes ens
pot fer res... –va intervenir Alfonso Blanco.

–No em faci riure, jove. Ja m’explicarà com farà
entendre a aquests negres que això és Espanya, qui
és el rei Alfons XIII, i què hi fem, nosaltres, en uns
territoris que ells ocupen des de fa generacions.

–No m’agrada gens el seu to, tinent –va saltar
Alfonso Blanco, amb aire ofès.
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–Doncs, ho sento. A mi no m’agrada tot aquest
embolic i m’he d’aguantar... –va rondinar el tinent.

El tinent Bengoa era un navarrès franc i decidit,
destinat a la petita guarnició d’Elobey des de feia
cinc anys. La seva vida transcorria tranquil·la i sen-
se complicacions, tot esperant un canvi de destina-
ció, fins que feia dos mesos havien arribat a l’illa
aquells tres homes amb la missió d’explorar el ter-
ritori continental de la Guinea i valorar-ne la ri-
quesa forestal per a una explotació posterior.
Duien ordres del govern i del Ministeri de la Guer-
ra on s’especificava que se’ls havia de brindar la
màxima col·laboració. Per això era allí, el tinent
Bengoa, perquè com a cap de la guarnició d’Elo-
bey li corresponia guiar, escortar i protegir en el
seu recorregut per l’interior del territori colonial de
la Guinea espanyola l’enginyer agrònom Tomás
Aguirre, el professor naturalista Inocencio Fernán-
dez i el jove Alfonso Blanco, fill d’un important
home de negocis de Madrid i nebot del ministre
d’Estat del gabinet de Silvela.

La comitiva va arribar al poblat de Ba a mitja
tarda. El grup, encapçalat per l’emplomallat capi-
tost pamue, va travessar l’àmplia zona desbrossada
que separava la selva de la palissada que envolta-
va el caseriu i es va dirigir cap a l’entrada del po-
blat. Els negres que es trobaven pel camí miraven
els homes blancs amb sorpresa i curiositat, i deixa-
ven el que feien per afegir-se al seguici.

El poblat de Ba s’assemblava als que havien vist
fins llavors: un carrer central, ample i concorregut,
delimitat a banda i banda per una filera de caba-
nes quadrangulars, fetes de pals lligats amb lianes
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i amb cobertes a dues aigües de fulles d’abacà.
Aquestes cabanes tenien una sola habitació i dins
hi vivien homes, dones, criatures, gossos, cabres i
gallines en franca companyonia. El mobiliari era
escassíssim i consistia en una mena de bancs llit
adossats a les parets i els estris per cuinar, res més.
L’única ventilació era el forat de l’entrada, llarg i
estret, tapat per una barrera de ràfia d’uns quaran-
ta centímetres d’alt, que durant el dia impedia l’en-
trada dels animals domèstics i durant la nit, la sor-
tida.

Al poblat de Ba hi havia, però, dos elements ur-
banístics singulars; l’un era la palissada d’uns tres
metres d’alt que l’envoltava, i que només en per-
metia l’entrada i la sortida pels dos extrems opo-
sats del carrer central. Naturalment, aquesta palis-
sada responia a finalitats defensives i evidenciava
el caràcter bel·licós del reietó. L’altra singularitat
era una construcció situada al final del carrer cen-
tral, més espaiosa que les altres i amb les parets
que només s’aixecaven fins a vuitanta centímetres
de terra, de tal manera que la coberta quedava
suspesa per una estructura de troncs. Al centre d’a-
questa construcció hi havia una gran llar de foc,
amb dos bancs llargs, de bambú, enfrontats. De les
travesses que sostenien el sostre penjaven nom-
brosos trofeus de guerra i de caça, la majoria força
tronats. La finalitat de les parets baixes era perme-
tre que els que estaven a dins veiessin l’exterior, i
els de fora, l’interior, ja que aquest lloc, anomenat
la «casa de la paraula» pels pamue, era el centre de
reunió dels prohoms del poblat i on se celebraven
els consells i els ritus religiosos, una mena de cate-
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dral i de parlament alhora, al voltant del qual gira-
va la vida social del poble.

QUAN en Daniel va arribar a casa eren prop de les
dues del migdia i el factor l’esperava per dinar.

–Com ha anat el matí, Daniel? –va preguntar en
Jaume Puig, deixant el diari damunt de la taula.

–Bé. He sortit a pescar amb Ibeku –va dir el
noi, sense ganes d’entrar en els detalls.

Mentre Ebobo els servia el dinar, el factor va
observar en Daniel. Feia uns dies que el notava
nerviós i irritable, i creia endevinar què li passava.
Tres anys a Elobey era molt de temps per a un xi-
cot de gairebé vint, ple d’energia i de ganes de
viure. El moment del comiat s’acostava. Certament,
ningú l’havia obligat a quedar-se, havia estat ell
qui, després de la mort del vell mariner amb qui
havia arribat, va decidir ajornar el retorn a Barcelo-
na. Ell només li havia proporcionat una feina i un
sostre. El noi era lliure de fer el que li semblés.
Però coneixia en Daniel i sabia que no li seria
gens fàcil la decisió. Havia establert lligams a l’illa,
lligams ferms que li dolia trencar. Hi havia Uyoke,
la filla d’Ibeku, que l’havia fet anar de bòlit durant
una bona temporada; el mateix Ibeku, que n’estava
molt, del noi, i sovint se l’enduia a pescar o l’acom-
panyava en les seves incursions a la selva; també hi
havia els companys de la factoria, els amics de 
l’illa, Ebobo, ell mateix... No, no li seria gens fàcil,
a en Daniel, deixar Elobey, i més sense tenir res ni
ningú que l’empenyés a fer-ho. Si tingués una llar
on tornar, una família, tot seria més fàcil, però no
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era aquest el seu cas; el noi no tenia ni pares, ni
parents, només coneguts, gent que l’havia ajudat
quan s’havia trobat sol i malalt. No havia tingut
sort, aquell noi, no senyor. Tant de bo li canviés el
signe a partir d’ara! S’ho mereixia.

I el factor va decidir donar-li un cop de mà.
–Fa dies que et vull parlar i no trobo el moment

–va començar a dir en Jaume Puig.
En Daniel va aixecar el cap del plat i se’l va mirar.
–He estat pensant, i crec que t’aniria bé sortir

d’aquí, almenys una temporada. Em sembla que ja
has tingut prou temps per recuperar-te del fracàs
de la primera aventura i de la mort d’en Nelo. Pen-
so que a la teva edat no està bé tancar-te en
aquest racó de món...

En Daniel va parar de menjar, sorprès per les
paraules del factor. No se les esperava. Semblava
que li hagués llegit el pensament.

–Has d’aprofitar els vint anys i la llibertat que et
proporciona no dependre de ningú. Si jo fos de tu
no m’hi pensaria gaire. Hi ha infinitat d’experièn-
cies que t’esperen, dones per estimar, amics per
conèixer, indrets per descobrir. Aquí ja no hi tens
res a fer. Em penso que et convé airejar-te, comen-
ces a fer una mica de tuf de florit.

I després de dir tot això, el factor va continuar
menjant com si res. En Daniel, però, ja no va po-
der. Va enretirar el plat i es va aixecar de la taula.
Se li havia fet un nus a la gola, no sabia ben bé
per què. Al cap i a la fi, tot el que li acabava de
dir el factor era el que ell mateix havia estat pen-
sant aquell matí. Per què, doncs, ara l’afectava d’a-
quella manera?
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–Vaig a fer un tomb –va dir, secament.
El factor va fer un simple gest d’assentiment

amb el cap i el va deixar marxar amb aparent indi-
ferència. Ja li havia dit tot el que li havia de dir.
Potser una mica barroerament, però ell no era
home de subtileses. Sempre havia pensat que les
coses, com més clares millor. Potser de primer cos-
taven una mica més de pair, però a la llarga t’evita-
ven molts mals d’estómac.

EL REI BA havia sortit de cacera amb alguns dels
seus homes, i va rebre l’expedició capturada el seu
fill Mkoko. Mkoko era un negràs alt i fort, de ros-
tre enèrgic, desfigurat per una cicatriu que li anava
des de l’orella dreta fins a la comissura de la boca,
i que lluïa tota una sèrie de tatuatges en el rostre,
el pit i els braços. El capitost emplomallat li va ex-
plicar a crits com havia trobat els homes blancs i,
acompanyant les paraules d’una mímica força ex-
pressiva, el va posar al corrent de l’intent de fugi-
da dels portadors. Mkoko el va escoltar en silenci
mentre examinava els blancs de dalt a baix.

Al voltant dels presoners s’havia reunit un ei-
xam de negres curiosos en actituds diverses. Men-
tre que uns comentaven entre ells les peculiaritats
dels nouvinguts i reien, d’altres els miraven amb
clara hostilitat. Dos nens es van acostar a Alfonso
Blanco i li van estirar els pantalons, rient. El madri-
leny se’ls va treure de sobre amb certa brusquedat,
cosa que va disgustar el tinent Bengoa.

–No pot ser una mica amable, carai? –li va re-
criminar. I tot seguit va treure’s de la butxaca un
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parell de bales de vidre blau que va oferir als nens
amb un somriure. Els dos negrets, cohibits per la
reacció de Blanco, no gosaven apropar-se al ti-
nent.

–No passa res, home. Que no us agraden les
bales? –I els va invitar a acostar-se-li amb un gest.

Els nens, finalment, se li van aproximar amb
certa timidesa i van agafar les bales. L’escena era
seguida amb interès per tots els curiosos; fins
Mkoko estava pendent del desenllaç. Un dels nens
va mossegar la bala que havia agafat.

–No, no, això no es menja –va córrer a aclarir el
tinent Bengoa–. És per jugar.

I es va treure una altra bala de la butxaca i la va
disparar amb el polze. La bala, després de descriu-
re una paràbola i rodar un parell de metres, va
anar a parar als peus de Mkoko, que es va quedar
mirant-la. Un altre noiet s’hi va llançar per agafar-
la, però Mkoko li ho va impedir, trepitjant-la. El fill
de Ba es va ajupir, va recollir la bala amb solemni-
tat, la va examinar amb atenció i després la va
agafar com havia vist fer al tinent i la va disparar
amb força. La bala va sortir desviada i va anar a
parar al nas del jove Blanco, que va fer un esgarip.
Llavors Mkoko va esclatar en una sonora riallada,
que va ser seguida per les rialles i les mofes de
tots els presents. Alfonso Blanco es va posar ver-
mell com un tomàquet.

–Somrigui, vinga, somrigui –el va instar Bengoa
en un murmuri.

Blanco va insinuar un somriure forçat, que enca-
ra va fer riure amb més ganes Mkoko. Bengoa va
aprofitar la distensió de l’incident per presentar-se.
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–Buiko, digue-li que som amics i que portem
regals.

L’intèrpret va traduir les paraules de Bengoa i
Mkoko va afirmar amb el cap, i tot seguit va deixar
anar un petit discurs.

–Diu que si som amics, siguem benvinguts, però
que si som enemics, ens posem a tremolar. Dema-
na que li ensenyem els regals.

El tinent Bengoa es va dirigir cap a un dels far-
dells que duien, el va deslligar amb l’ajut de Bui-
ko, i va treure una peça de tela de colors vius, que
van desplegar davant de Mkoko. Un murmuri
d’admiració va sortir del cercle de curiosos. Des-
prés va treure una capseta de fusta, la va obrir i de
l’interior va agafar un grapat de grans de vidre 
de colors per fer collarets i els hi va mostrar.

–Digue-li que a Bulabañe tenim moltes més 
coses.

Mkoko va assentir amb satisfacció i el seu rostre
es va desfigurar amb una ganyota que probable-
ment volia ser un somriure. Llavors, des d’un punt
del cercle de curiosos va sorgir una veu profunda i
desagradosa. Un home vell, d’aspecte sever, guar-
nit amb nombrosos collarets de llavors i ullals de 
serp, es va destacar del grup, acostant-se cap a Ben-
goa i Mkoko.

–Diu que per què són a Bulabañe, els regals
–va traduir Buiko.

Bengoa va observar el vell.
–Bona pregunta –va murmurar–. Digue-li que

els vam haver de deixar perquè els portadors que els
duien no van voler entrar al seu territori, van tenir
por.
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Buiko ho va traduir i el negre va respondre.
–Diu si nosaltres no en tenim, de por.
El tinent Bengoa va somriure. «Aquest vell és un

malparit», va pensar.
–Digue-li que no tenim motiu per teme’ls. Sa-

bem que els pamue són guerrers valents, però que
només ataquen els seus enemics, i nosaltres no
som enemics seus, sinó amics. Els regals són una
prova de la nostra amistat.

Mkoko va assentir satisfet per les paraules del
tinent Bengoa i va mirar el vell amb cert fastigueig
per la seva intromissió. El vell, al seu torn, es va
mirar el jove cabdill amb autoritat i li va dir unes
paraules; tot seguit va fer mitja volta i se’n va anar.
Bengoa el va seguir amb la mirada i el va veure
entrar en una cabana amb dos pals davant de la
porta dels quals penjaven tota una sèrie de fetit-
xes. Entre els penjolls li va semblar distingir un pa-
rell de cranis humans. Aquell vell devia ser el feti-
ller, va pensar, l’autoritat espiritual del poblat de
Ba, i no semblava gaire entusiasmat amb la seva
presència.

–Què li ha dit? –va preguntar Bengoa a Buiko,
referint-se a les paraules del vell.

–Que ens tanquin fins que arribi Ba.
–Vaja, sembla que no li hem caigut en gràcia, al

vell dels collarets –va observar l’enginyer Aguirre.
Tothom estava pendent de Mkoko. El negre,

conscient de la seva condició de líder durant
l’absència del seu pare, i picat per l’actitud auto-
ritària del fetiller, va començar a donar ordres. Així
que va fer un gest, uns quants pamue es van acos-
tar i van agafar tots els paquets.
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–S’enduen el nostre equipatge! –va protestar el
professor Fernández–. Hi ha totes les mostres de
fusta i de plantes que he estat collint aquests dar-
rers dies!

–Buiko, digue-li que hi ha caixes que contenen la
nostra roba, aliments i mostres de plantes sense cap
valor; que no tot són regals –va dir el tinent Bengoa.

Buiko va traduir al més diplomàticament possi-
ble les paraules del tinent i va esperar la resposta.

–Diu que no tocaran res fins a l’arribada de Ba.
Ell dirà què s’ha de fer amb nosaltres.

Mkoko va continuar donant ordres i, ara, uns
quants pamue es van acostar als portadors i els
van separar dels blancs a empentes. Només Buiko
i Bole, que duien uniforme, es van poder quedar
al costat del tinent Bengoa.

–On els duen?
–No ho sé –va dir Bengoa.
Els portadors van ser conduïts a un extrem del

poblat, on hi havia un tancat de fusta d’un metre i
mig d’alt, separat de la palissada. A l’interior del
tancat hi havia cinc negres d’aspecte penós, asse-
guts a terra a ple sol; tots cinc duien una argolla al
coll amb una llarga cinta de cuiro lligada per l’altre
extrem a un tronc clavat a terra. Quatre sentinelles
situats al voltant del tancat i armats amb matxets i
atzagaies els vigilaven.

–Els han posat amb els presoners itemu –va dir
Bole.

Els blancs van ser instal·lats en una de les caba-
nes del poblat, després que Mkoko fes fora els
seus ocupants a crits; per vigilar-los va posar dos
negres armats, un a cada costat de l’entrada.

28



L’interior de la cabana era ple de fum i feia una
pudor sufocant. Pel que semblava, els seus ocu-
pants havien estat desallotjats quan preparaven el
sopar i el foc havia quedat encès.

–Buiko, Bole, apagueu el foc –va ordenar el ti-
nent Bengoa, així que va entrar.

Els dos venga ho van fer, però les brases encara
fumejaven més.

–Ens asfixiarem, aquí dins –va rondinar el jove
Blanco, estossegant.

Bengoa es va llançar sobre les brases i es va po-
sar a trepitjar-les, furiós.

–Maleït sia! Aquests paios són tan ases que en-
cara no han inventat la xemeneia!

A fora començava a fer-se fosc i se sentien els
crits de les dones i les corregudes dels nens darre-
re de les cabres i les gallines per fer-les entrar a les
cabanes.

–I què fem, ara? –va preguntar Alfonso Blanco,
mirant el tinent Bengoa amb cara de circumstàn-
cies.

–Què vol que fem? –va contestar-li el tinent, fas-
tiguejat–. Esperar que torni Ba.

EN DANIEL va estar una bona estona caminant per
la platja abans no es va dirigir cap a la factoria. Les
paraules d’en Jaume Puig l’havien fet enfrontar-se
sense més dilacions amb el problema que l’amoï-
nava. Sí, tenia raó, havia de marxar d’Elobey, ja no
hi estava a gust, a l’illa. Però què podia fer? On
podia anar? Una altra vegada es tornava a enfron-
tar amb una decisió important, i dubtava. Uns anys
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enrere, a Barcelona, havia pres la decisió de deixar
la drassana on treballava i embarcar-se a l’Aurora.
Llavors estava entusiasmat per la vida de mariner, i
no havia dubtat. Navegar, conèixer el món, fer no-
ves amistats, tot això l’engrescava... Però després,
una vegada ho havia provat, una vegada havia pa-
tit les vicissituds de la travessia i la decepció de la
recerca inútil del cofre del negrer, havia preferit
quedar-se a Elobey a tornar a l’Aurora.

En passar per davant de la factoria anglesa, en
Daniel va pensar que el vaixell de la companyia
de Mister Holt no trigaria a arribar, a finals d’any
havia de ser allí. I si s’hi embarcava? Segurament,
si li ho demanava, Mister Holt el col·locaria al vai-
xell. A més, ell també coneixia el capità del
Liberty. Podria passar un temps a Londres i des-
prés anar cap a les illes del Pacífic. Mister Holt li
havia parlat sovint d’aquelles illes meravelloses. Ja
s’obriria camí en aquelles illes. I si no, aniria cap a
una altra banda, cap als Estats Units, un país jove,
que necessitava gent jove per colonitzar-lo.

Aquella nit, en Daniel va decidir parlar amb
Uyoke, li havia de dir que volia marxar de l’illa,
que tenia ganes de córrer una mica de món i aire-
jar-se; feia massa temps que era a Elobey, i ella
n’era una mica responsable, d’això.

–Ja no m’estimes? –li va preguntar la noia, mi-
rant-lo fixament.

–Sí, sí que t’estimo, però necessito marxar.
Quan vaig venir aquí no tenia intenció de quedar-
m’hi i ja fa tres anys que hi sóc. Em sembla que ha
arribat el moment de partir.

La noia no va dir res. Ell li va passar el braç per
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damunt de les espatlles i la va atreure contra el
seu pit. Ella es va deixar abraçar. No ho entenia. Si
se l’estimava, per què se n’anava? En Daniel va
sentir un profund sentiment de tendresa vers la
noia i la va voler besar, però ella no es va deixar.
Li dolia el comiat anunciat, i la tristesa li feia defu-
gir les carícies. En Daniel no va insistir. Li sabia
greu separar-se d’Uyoke; i tanmateix sabia que no
es podia quedar. Déu, que complicat que era tot!
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