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A U C T O R I S · N O T A

La novel·la que tens a les mans és una ucronia, una història 
alternativa que parteix de fets que no han succeït però que 
haurien pogut succeir. Aquesta tradició es remunta a 
l’historiador romà Titus Livi (59 aC - 17 dC) que dedica un 
capítol de la seva obra Ab urbe condita libri a imaginar les 
conseqüències del fet que Alexandre el Magne hagués con-
querit Occident en lloc d’Orient al segle IV aC.

A La República Pneumàtica, el punt a partir del qual la 
història alternativa se separa de la real és la invenció de la 
màquina de vapor per part d’Heró d’Alexandria, un fet que 
va passar de veritat durant la vida de l’emperador Claudi  
(10 aC - 54 dC), però que no va tenir cap conseqüència en 
la tecnologia de l’època.

Al glossari que hi ha a www.e-cruilla.cat/republicapneu-
matica/glossari hi trobaràs quins personatges, fets i llocs 
dels que apareixen a la novel·la són reals i quins ucrònics.

Espero que gaudeixis de les aventures d’en Marcus  Novus 
tant com jo he gaudit imaginant-les.

J. VALOR MONTERO





C O M M E N T A R I O R V M · L I B R I · V

D E · R E S · P V B L I C A · P N E V M A T I C A

A T Q V E · D E · M A R C I · N O V I · B A L B I

VITA·ET·FORTVNA·IN·BARCINOMAGNA

1 «Comentaris en cinc llibres sobre la República Pneumàtica i la vida 

i aventures de Marcus Novus, el tartamut, a Barcinomagna».
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i · f v g a

Mai no m’hauria imaginat que el meu primer viatge en ca-
ravana pneumàtica seria fugint de la guàrdia. Havia corre-
gut una bona estona pels carrers ja foscos, sota el plugim 
fred de l’hivern, i quan em vaig deixar caure sobre el banc 
de fusta, al pis de dalt del vagó, em tremolaven els genolls i 
tenia les mans balbes. Vaig espolsar el sarró, fent que les 
gotes de pluja fugissin sobre el cuir com insectes transpa-
rents. Al doble fons s’hi amagava una joia que poques hores 
abans penjava del coll d’un cadàver.

–No em fa cap gràcia estar tancat amb això –va protestar 
l’Hoc desde dins.

–Ara no pots sortir, hi ha gent –vaig contestar.
Els altres viatgers s’estaven traient les capes de viatge 

molles i agafaven la cena dels seus cistells. L’aire es va omplir 
d’olor d’empanada i llana humida.

–On vas, noi? –Una veu darrere meu em va sobresaltar. 
–Que són per aquí els teus pares?

–Viatjo sol –vaig respondre, desafiant, com si l’interventor 
volgués aturar-me–. Vaig a Barcinomagna.

–Bé, «final de trajecte» –va gargotejar al feix de bitllets–. 
Són quatre denaris i tres sestercis si dorms al banc; un de-
nari més si vols una llitera en un compartiment.

–Aquí estaré bé, gràcies.
–Vas a les celebracions? A casa d’algun parent?
–Aquest no acaba d’entendre que ja tens edat per viatjar 
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de nit –va rondinar l’Hoc, sense que l’interventor el sentís.
Vaig sacsejar el sarró per fer-lo callar i vaig contestar:
–M’estaré amb l’àvia. Demà em vindrà a buscar al moll.
–Si vols un consell, no et refiïs de ningú durant el trajec-

te; i canvia de vagó si aquest queda buit. Bon viatge.
–Per què la gent pregunta si vols un consell quan pensa 

donar-te’l de totes maneres? –va remugar l’Hoc quan 
l’interventor va haver marxat–. I per què ets tan mentider? 
Ni tens àvia ni penses quedar-te a les festes del Mil·lenari, 
tant com m’agradaria veure-les!

–No sé quant ens duraran els diners del pare; així que 
entregarem el penjoll i tornarem a casa demà mateix.

–Sempre has de fúmer enlaire la diversió! No m’estranya 
que jo sigui el teu únic amic.

–Solucionarem aquest embolic i prou. –Vaig mirar de 
posar-me seriós.– Hauries d’estar content de poder veure el 
mar per fi.

–Però, però... si ens hi estiguéssim uns dies potser també 
veuríem galeres aèries... o una cursa de carros pneumàtics!

–No tens remei! –Vaig obrir el sarró.– Treu una mica el 
cap per l’escotilla, a veure si et passen els nervis.

L’obertura emmarcava l’andana bruta, freda i fosca, re-
correguda per un garbuix de conductes que deixaven anar 
vapor per les juntures envellides. La pluja s’escolava pels 
forats de la marquesina i al terra hi faltaven algunes lloses, 
el forat de les quals havia estat emplenat amb ciment. Els 
mossos traginaven els equipatges dels patricis, els venedors 
de menjar empenyien els carretons fumejants i ja se sentien 
les veuasses dels assistents que anunciaven la sortida de la 
caravana.
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Una columna de llum baixava del cel: la patrullera de la 
guàrdia sobrevolava el riu a la recerca de contrabandistes.

–No sents un pessigolleig als budells? –va dir l’Hoc, girant-
se cap a mi–. Com a la desfilada del Dia de la República, 
quan l’aire vibra amb els tambors dels legionaris, i les sire-
nes de les fàbriques i els vaixells del riu.

–Però si tu no en tens, de budells! –Vaig riure.– És la cal-
dera de la caravana: ara ronca com un gat, però aviat estirarà 
els vagons amb la força de mil lleons. 

–Budells, canonades, què hi fa? –va bufar ell–. Ai, Marcus, 
quantes vegades havíem fet plans per escapar-nos en una 
caravana pneumàtica com aquesta? Més de mil, ja t’ho dic 
jo. Que no te’n recordes? Volies veure Claudiopolis, Gades, 
Maracanda, Artaxata... I ara només penses a tornar aviat a 
casa: ets un cagat!

Tenia raó: em notava el cor a les temples i la pell suada, 
ja no per la fugida, sinó perquè estava a punt de deixar en-
rere tot el que coneixia. No volia que aquell petit gladiador 
de llautó em posés més nerviós amb les seves impertinències, 
així que el vaig empènyer cap al fons del sarró i vaig treure 
el quadern. Era un plec de paper de X’in d’una polzada de 
gruix, un peu de llarg i mig d’ample, on dibuixava les coses 
que somiava de nit i les que imaginava de dia. «Perquè par-
lis amb l’Hoc», m’havia dit la mare quan me’l va comprar; 
encara que aleshores jo no havia entès que era un regal de 
comiat. Era l’única cosa al món meva de debò, perquè l’Hoc 
no era propietat de ningú: era un secret, i un secret no per-
tany a ningú. 

Un cop vaig haver comprovat que el quadern estava sec, 
que el pot de tinta no s’havia destapat i els pinzells, carbonets 
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i barres de sanguina no havien fugit dels seus canuts de jonc, 
vaig revisar la resta del contingut del sarró. El pare l’havia 
preparat sense imaginar que seria jo qui faria el viatge: figues 
seques, un pa petit, un tros de formatge d’ovella embolicat 
amb fulles de parra, un ganivet amb mànec de fusta i uns 
pantalons de cotó bast que podria portar si n’enrotllava la 
cintura per escurçar-los. Però no pensava posar-me aquella 
roba: seria com si el pare ja fos mort!

M’hauria agradat estudiar el penjoll, però allà no podia 
obrir el doble fons sense cridar l’atenció dels viatgers que 
anaven omplint el vagó. Així que vaig anar passant les pà-
gines del quadern fins que vaig arribar a la imatge que havia 
fet que m’expulsessin de l’escola aquell mateix matí, quan 
amb prou feines quedava una setmana per a les vacances 
de les Saturnalia i creia que les coses no podien anar pitjor.

A tota la República, tant a les acadèmies exclusives dels 
patricis com a les escoles d’oficis com la meva, el dia havia 
començat amb la classe de formació pneumàtica.

–Aturem un moment la nostra humil dissertació –va dir 
el preceptor Aculeus quan vaig entrar a l’aula–, ja que tenim 
la sort de comptar amb la presència d’en Marcus Novus, els 
coneixements profunds del qual l’eximeixen de ser puntual, 
no és cert?

–He hagut d’ajudar el meu p-pare a descarregar unes là-
pides al taller –vaig quequejar–. P-per això arribo tard.

–Benvingut a l’Hades! –vaig sentir que deia l’Hoc dins del 
sarró–. Però, què dic? Ser la diana de l’Aculeus la resta de 
la classe és molt pitjor que el món dels morts.
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El preceptor pneumàtic va estirar la seva figura prima, 
va apujar la barbeta esmolada, va alçar les celles i va recol-
zar els polzes al collar confegit amb engranatges que des-
cansava sobre la seva toga, grisa com el cel d’aquell dia 
d’hivern, com l’escola sota el cel, com l’aula dins l’escola i 
com la seva pell arrugada que es perdia en els plecs de la 
toga.

–Ah, un fill que ajuda el seu pare! Que n’és, de lloable!
Vaig pensar que m’havia estalviat l’escarment públic, però 

l’Aculeus va continuar:
–De fet, l’amor filial està relacionat estretament amb un 

dels Principis Pneumàtics, no és cert, Novus?
–Sí –vaig contestar, dirigint-me cap al meu banc.
–No t’he donat permís per seure! –La veu del preceptor 

va perdre el to sarcàstic habitual i va adoptar el d’una ordre 
militar.– A tots ens agradaria saber quin és aquest principi.

–La fi-fides? –vaig temptejar.
–Per descomptat, la fi-fides! –L’Aculeus va imitar el meu 

quequeig.– Fidelitat, obediència al pare, als teus superiors 
i a la República: fonamental per a ser un bon ciutadà. Tan-
mateix, hi ha nou principis més. Series tan amable de fer-nos 
memòria del decàleg?

–Típic dels preceptors! –vaig sentir que deia l’Hoc, tot i 
que l’havia enfonsat al sarró–. Deixen que et refiïs per pre-
guntar a traïció: ja saps que no te’n recordaràs, oi?

–Els deu Principis Pneumàtics són... auctoritas, dignitas, 
fides... firmitas, frugalitas... –sentia els quaranta-nou parells 
d’ulls dels meus companys clavats al clatell, esperant que 
m’equivoqués per assistir a la massacre–... firmitas, frugali-

tas...
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–Aquests ja els has dit –em va interrompre l’Aculeus–. I 
després ve...?

–La libertas? –vaig provar sort, ja amb la ment en blanc.
–La libertas? –es va alarmar l’Hoc–. Ets mort!
–La libertas? –va tronar l’Aculeus–. Que potser ets un 

alliberador d’esclaus, Marcus Novus? Et sembla que la nos-
tra societat avançaria si tots fóssim ciutadans lliures?

–Per què no hauria d’avançar? –vaig preguntar amb un fil 
de veu.

–«Per què no hauria de...» –L’Aculeus va contenir un exa-
brupte i va tornar al sarcasme.– Algú que sí que hagi estudiat 
pot explicar-ho al seu loquaç company?

Amb un moviment lleu del cap, el preceptor va donar 
permís per parlar al mesquí d’en Piso, el braç del qual 
s’alçava ansiós al mig de la classe:

–«La República és com una gran màquina pneumàtica» 
–va declamar amb veu melindrosa–. «Cada ciutadà hi té el 
seu lloc i la seva funció, com un petit engranatge que con-
tribueix al bon funcionament del conjunt...»

–Exacte! –el va tallar l’Aculeus–. I aquesta màquina tan 
complexa té molts tipus distints de mecanismes, no és cert? 
Perquè si tots fóssim pistons, per exemple, la força no es 
distribuiria; i la caldera, que és el poble, s’escalfaria i escal-
faria fins que les parets gruixudes de metall reblonat que el 
protegeixen, que és el govern, no resistirien la pressió: seria 
el caos, el triomf de la barbàrie!

Vaig posar cara d’estar-hi completament d’acord, però el 
preceptor no devia quedar satisfet, perquè va continuar 
torturant-me:

–Atès que no ets capaç d’esmentar-ne els deu senzills 
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principis, Marcus Novus, per què no ens il·lustres sobre el 
pare de la pneumàtica?

Això sí que ho sabia! Si més no, era una cosa concreta i 
no una llista de paraules buides que ningú no posava en 
pràctica.

–Heron1 d’Alexandria va viure durant el Segle Funest –vaig 
recitar, pregant que no em demanés aclariments–. Va escriu-
re sobre la biela... i la transmissió lineal del moviment cir-
cular...

–Digues allò de la màquina de l’aigua! –repetia l’Hoc–. 
Vinga, digue-ho! I que va escriure sobre autòmats com jo!

–També va inventar una màquina que servia aigua sagra-
da en un temple si s’hi posava una moneda... i va escriure 
De automata.

–Això de l’aigua va ser un divertiment –va bufar l’Aculeus–. 
I els autòmats no tenen futur. Pensa una mica, Novus: què 
faríem amb els esclaus si els substituíssim per autòmats? 
T’he preguntat per la pneumàtica.

–Bé... Heron va inventar els p-primers mecanismes ac-
cionats per vapor, com el que va usar per obrir les p-portes 
d’un temple a Alexandria...

–Ah, pneuma: aquesta bella paraula grega que tant pot 
voler dir «aire» com «esperit»! –em va interrompre el pre-
ceptor mentre traçava un arc ampli amb la mà, com un 
actor dalt de l’escenari–. Aire en moviment, aire a pressió, 
el vapor que tot ho mou, el veritable alè dels déus... En fi, 
com que sembla que, si més no, t’interessen les màquines, 

1 El noms dels personatges històrics (Heron, Alexandros…) s’han 
mantingut en llatí, per coherència amb els noms de la resta de perso-
natges. (N. de l’A.)
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repassem el teu quadern d’exercicis i ja veurem si et deixo 
quedar a classe.

L’Aculeus va fullejar lentament el quadern, llepant-se el 
dit ossut abans de passar cada pàgina. Els companys sem-
blaven decebuts, perquè havien donat el càstig per segur.

–I aquest dibuix? –El rugit del preceptor va fer que li 
dringuessin els engranatges del collar.– Quina burla a la 
pneumàtica és aquesta?

L’Aculeus es referia al dibuix de la caldera que havíem 
estudiat a la classe anterior. A la nit havia estat retocant-lo, 
acolorint els dos cicles: vermell per al vapor d’aigua i blau 
per a l’aire condensat. Com sempre, a l’Hoc li havia semblat 
avorrit i havia suggerit algunes millores. Per això hi havia 
incorporat un cap monstruós, al final de cada flux calorífic, 
i una bona dosi d’escates i ullals, que havien convertit la 
calor i el fred en dues serps que es devoraven l’una a l’altra 
en un cicle sense fi.

–És la Fúria del Foc contra l’Ànima de l’Aigua! –L’Hoc 
s’agitava dins del sarró.– Mira que és ignorant!

–No és cap b-burla! –vaig replicar–. Amb una mica de 
fantasia és més fàcil recordar les lliçons.

–La lògica no és prou bona per a en Marcus Novus, no és 
cert? –va escopir l’Aculeus–. Ell prefereix la «fantàstica», 
necessita imaginar que la calor i l’aigua són dues cuques... 
doncs la pneumàtica no és cap conte infantil!

Els nois reien. S’ho passaven d’allò més bé quan l’Aculeus 
perdia els papers per culpa meva i em castigava quan 
s’adonava que havia fet el ridícul davant de la classe.

–Però la fantasia és imp-portant! Com podem entendre 
aquest món sense imaginació?
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–«Aquest» món, Novus? –es va sulfurar el preceptor–. Que 
en veus algun altre per aquí?

–Doncs és clar que sí! –vaig respondre, augmentant 
l’expectació a la classe–. La meva mare deia que un món 
nou comença a cada p-passa que fem, i que n’hi ha tants 
com camins hem rebutjat... o una cosa així.

–I a quin altre món va anar ta mare, Balbus? –es va sentir 
des del fons de l’aula–. No t’ho ha dit el teu amic invisible? 
O potser va marxar a una cantonada?

Em vaig tombar i vaig travessar les riallades amb la mi-
rada, disposat a saltar sobre qui hagués dit allò.

–Decididament, t’estàs burlant de mi, no és cert? –va xisclar 
l’Aculeus, mirant de fer-se sentir per sobre de la cridòria des-
fermada–. De mi i del magisteri que emana del nostre pontí-
fex, des de la Gran Biblioteca Pneumàtica d’Alexandria. Ets 
la prova que és impossible eradicar la superstició dels febles!

L’Aculeus em va expulsar de l’aula sacsejant el punter de 
fusta com si volgués matar mosques amb una espasa. Des 
del passadís encara el sentia cridar: «La pneumàtica no és 
per a fracassats!» Em vaig asseure a la porxada de la pales-
tra, pavimentada amb un mosaic allargat que representava 
l’interior d’un carro pneumàtic. De tant en tant, el preceptor 
feia la classe allà fora, tot passejant seguit pels alumnes; de 
tant en tant s’aturava, assenyalava amb el punter un dels 
mecanismes reproduïts amb les petites tessel·les del mosaic 
i tot seguit un dels nois, que havia de dir el nom del meca-
nisme correctament si no volia rebre un assot a la mà.

–Per què no podem fer servir la fantasia per entendre les 
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coses? –va preguntar l’Hoc, quan li vaig deixar treure el cap 
del sarró–. Que potser Heron no va imaginar la màquina 
pneumàtica durant una cena avorrida, quan va veure com 
el vapor aixecava la tapa de l’olla on bullia la sopa?

–Als preceptors no els interessa el «per què», només el 
«com» –vaig contestar, mentre començava a copiar el mosaic 
al quadern, per passar l’estona–. Fixa’t en aquesta màquina, 
l’Aculeus n’admira «la bellesa de la precisió mecànica», però 
a mi m’agrada imaginar-la com un ésser viu, amb l’esquelet 
de bigues de fusta i la pell dura de planxes de ferro; el cor, 
de vapor; la bufeta inflada d’aigua i l’estómac enorme em-
patxat de carbó.

–Com jo! –va dir l’Hoc, orgullós–. Perquè després diguis 
que no tinc budells.

–Sí, com tu –vaig dir, rient–. El gladiador mecànic valerós 
que em fica en tants embolics com pot.

–Balbus!, Balbus!, Balbus...!
Les burles dels nois que sortien de classe em van fer tan-

car el quadern i amagar un altre cop l’Hoc. «Balbus», tarta-
mut, era el meu agnomen: el meu malnom.

–Et creus més llest que el Pontífex Pneumàtic a la llunya-
na Alexandria? –Vaig reconèixer la veu d’en Piso darrere 
meu, imitant el preceptor.– O el llest és aquest ninot estúpid 
amb qui parles tot el dia? Guillat!

–Fum-li una bona empenta! –va reclamar l’Hoc des del 
sarró–. Que s’empassi els insults!

–Deixa’m estar –vaig contestar a en Piso–. Que p-potser 
t’he dit alguna cosa, jo?

–No t’haurien de deixar venir a l’escola –va dir un altre 
alumne–. Podries encomanar la gent normal.
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–Fum-els-hi d’una vegada! –insistia l’Hoc–. No m’estranya 
que pensin que ets un covard!

–El que p-passa és que teniu menys imaginació que una 
paparra d’ovella –em vaig defensar–, i el que no enteneu us 
sembla anormal.

El pati s’anava omplint de nois que sortien a menjar el 
ientaculum i s’aturaven davant d’una discussió que prome-
tia.

–I per a què vols la imaginació, tu, Balbus? –va dir un 
tercer–. Si seràs netejador de les latrines públiques.

–Sempre parles de latrines –vaig replicar–. Sup-poso que 
és el teu ambient natural.

–Ben dit! –em va animar l’Hoc–. Tot i que seria millor si 
no quequegessis.

–Corre a dir-li a la mama que a l’escola es fiquen amb el 
seu nen –va afegir en Piso–. Ai, m’oblidava que et va aban-
donar! Però no et vas perdre gran cosa, perquè era una...

No va acabar la frase perquè li vaig etzibar un cop amb 
el quadern i li vaig obrir una cella amb la vora de la tapa. 
Tot seguit, els nois es van arremolinar al nostre voltant, 
esvalotant, mentre en Piso plorava com un nen de tres anys 
i la seva sang embrutava el mosaic.

Poc després anàvem cap a casa: jo escaldat pels assots del 
preceptor i l’Hoc dolgut pel que considerava un càstig ab-
solutament injust.
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i i · p a t e r

Em va sorprendre trobar el meu pare a casa. Estava assegut 
a taula, a l’estança que feia de cuina, menjador i dormitori 
principal. Era un espai senzill però ampli, entre la botiga 
que s’obria al carrer i el taller que donava al pati del darre-
re, d’on rebia llum i aire. El pare tenia un objecte petit i 
lluent i un tros de pergamí a les mans aspres, però ho va 
guardar tot al sarró quan vaig entrar.

–Què hi fas a casa a aquestes hores? –vaig dir–. Que pas-
sa alguna cosa?

–I tu? –va contestar, malhumorat–. No hauries de ser a 
l’escola?

–M’han enviat a casa per haver pegat a un company... i 
per burlar-me de la pneumàtica.

–Això has fet?
–Pegar a l’imbècil d’en Piso sí, però la burla se l’ha inven-

tat el preceptor: el meu dibuix no hi tenia res a veure!
–Un dibuix havia de ser! –va remugar el pare, i va fer un 

glop de vi d’un got de terrissa–. N’estic tip que desaprofitis 
els sacrificis que faig perquè puguis estudiar.

–Però no ha estat culpa nostra!
–Nostra?
–Només ens hem defensat.
–No creixeràs mai, Marcus? Maleïda l’hora que et vaig 

construir aquesta joguina!
–Es diu Hoc i no és una joguina.
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–Saps de sobra que és un ninot de llauna. Si t’entestes a 
parlar amb ell, et prendran per boig: ja no ets una criatura!

–És que han insultat la mare.
–M’és igual, Marcus! –Es va servir més vi de la gerra de 

terrissa.– Estàs fent malbé la teva única oportunitat de sor-
tir d’aquesta misèria. Fes servir la imaginació per a alguna 
cosa útil! Vas ser capaç d’inventar un mecanisme perquè el 
teu ninot es bellugués, però no t’interessa ser mecànic de 
motors: t’asseguro que no t’entenc!

–Els preceptors mai no em recomanaran per a l’Acadèmia 
Pneumàtica. Es pensen que la imaginació és una maledicció 
o alguna cosa així.

–Mira, fill; jo volia ser un artesà reconegut i he hagut de 
guanyar-me la vida fent làpides i esllomant-me de sol a sol 
collant carrils de pedra a les vies de les caravanes. I cada 
vegada hi ha més gent disposada a fer la meva feina a canvi 
només d’un tros de pa. Tu també vols acabar així?

–Però ets molt bon escultor, pare!
–No prou bo. I es necessiten amics poderosos si vols que 

la República t’encarregui una estàtua en un llogarret com 
aquest.

–Però no només s’esculpeixen estàtues. Vas fer aquella 
llinda tan bonica amb el retrat de la dona i les filles del pa-
trici. I aquella làpida per a la tomba del comerciant d’oli, 
amb les sanefes de branques d’olivera...

–Això també s’ha acabat. –Va tornar a omplir el got.– En 
aquest món de màquines i lletjor, els epitafis ja no 
s’esculpeixen en lloses de marbre. Claven a les tombes una 
d’aquelles planxes lletges de llautó que les premses pneu-
màtiques vomiten a centenars i ja està. I el mateix passa 
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amb les plaques amb els noms dels carrers, les cases i els 
comerços: ja no hi ha ningú a qui l’interessi el marbre. A 
més, amb la botiga tancada mentre tu ets a l’escola, cada 
cop arriben menys encàrrecs.

–Podries fer làpides miliars. La mare deia que totes les 
feines fetes a consciència són igual de boniques...

–La mare ja no hi és, maleït sigui! I no la faràs tornar 
negant-te a créixer.

–Ni tu emborratxant-te cada dia! –Em vaig penedir a l’acte 
d’haver dit allò.

–A mi no em parlis així! –Em va mirar fixament amb els 
ulls envermellits.– Et faràs un home, vulguis o no! Després 
de les Saturnalia no tornaràs a l’escola: atendràs els clients 
i aprendràs a picar pedra en lloc de perdre el temps fent 
gargots i amb el ninot de la punyeta. I ara, vés on no et 
vegi!

Vaig córrer cap al que anomenava el meu cubiculum, que 
era un altell sobre la botiga on no es podia estar dret sense 
tocar les bigues amb el cap. Hi dormia en una màrfega de 
llana sobre l’entarimat i hi dibuixava, assegut a terra, sobre 
una taula baixa que havia improvisat amb uns taulons i uns 
maons. 

Vaig treure el cap per la claraboia petita que l’airejava i 
vaig contemplar el mar encrespat de teulades del barri dels 
artesans.

–Sembla que aquest cop va de veres –va sospirar l’Hoc.
–Des que no hi és la mare per prendre els encàrrecs, nin-

gú no se’n recorda, del taller d’en Novus –vaig contestar–. 
Només era qüestió de temps que em caigués aquesta llosa 
al damunt.



23

–Mira la part bona –va cantussejar ell–: no més Aculeus, 
no més Piso, no més decàlegs pneumàtics...

Em vaig estirar i vaig passar revista als meus dibuixos, 
que cobrien el sostre i les parets. Els millors eren els de 
quimeres, fúries i làmies convertides en màquines que treien 
vapor per les gargamelles. Les havia dibuixat al darrere dels 
edictes que clavaven pels carrers: jo els robava de nit i els 
donava una funció molt més divertida que informar del preu 
oficial del carbó o d’un impost nou sobre el clavegueram.

Em vaig despertar sense saber quanta estona havia dormit, 
però semblava tard pels pocs sorolls que arribaven de fora. 
La porta del carrer va grinyolar en obrir-se, i em vaig adonar 
que m’havien despertat els cops del baldó. Llavors, vaig 
sentir que un visitant passava a la cuina, s’asseia i rebutjava 
el vi que li oferia el pare. La veu del nouvingut m’arribava 
clara en el silenci de la nit:

–Sóc aquí perquè aquest matí m’ha semblat que no eres 
tan estúpid com volies fer creure.

–He dit el que sabia –va replicar el pare, mirant de semblar 
sobri.

–Segur que sí, però em sembla que no era tot el que sabies. 
Què m’explicaries ara si et digués que la teva morta era 
especialment important per a mi?

–Diria que no era la meva morta. I per important que fos, 
Charon s’endurà la seva ànima a l’altra banda en la mateixa 
barca que ens espera a tots.

–No estàs en posició de fer bromes, Lucius Novus. Perquè, 
parlant de mites, ara mateix em recordes Damocles: la teva 
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vida penja d’un fil, saps? Potser coneixeràs Charon abans 
del que et penses.

–Jo no l’he mort! Us he dit un munt de cops que estava 
inspeccionant les rases per als rails de pedra quan he vist 
una mà desenterrada per la pluja. Podria haver-la tapat un 
altre cop i ara la vostra persona important descansaria sota 
dos peus de ciment!

–Efectivament, això ja ho has explicat uns quants cops.
–Tants com els vostres homes m’han fet la mateixa pre-

gunta.
–Però potser t’has oblidat d’algun detall. Com t’expliques 

que la morta conservés la bossa de les monedes? I que l’hagin 
respectat?

–Això descarta el robatori i la violació, així que pot haver 
estat un amant gelós. Què té a veure amb mi, si era el primer 
cop que la veia?

–Que a la pell del coll hi té el senyal que deixa el sol quan 
es duu un collaret, així que potser sí que ha estat un roba-
tori. –El visitant va endurir el to.– I em fa la impressió que 
tu me’n podries dir alguna cosa.

–No sé de què em parleu.
–Et parlo del fet que un dels obrers als quals hem interro-

gat aquesta tarda t’ha vist al costat del cadàver, guardant-te 
alguna cosa al sarró. I si no eren els diners...

Va haver-hi un silenci llarg.
–Per què no contesta? –va xiuxiuejar l’Hoc en la foscor–. 

Vinga, belluga’t: hem de mirar què està passant allà baix.
Em vaig arrossegar sigil·losament entre els sacs i els pa-

quets polsosos que omplien l’altell, fins que vaig trobar una 
escletxa entre els taulons de terra a través de la qual vaig 
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poder veure el visitant. Era un home corpulent d’uns cin-
quanta anys cobert per una capa corrent. Tenia el rostre 
ample, els cabells blanquinosos i semblava cansat.

–D’acord –va dir a la fi el pare, traient del sarró l’objecte 
lluent que l’havia vist amagar feia una estona–. M’he empor-
tat això.

–Ha robat a una morta? –es va esgarrifar l’Hoc.
–Ell no faria una cosa així! –el vaig fer callar.
–Saps què és aquest medalló? –va prosseguir el visitant–, 

què signifiquen les seves figures?
–La meva dona en tenia un d’igual. Per això me l’he endut.
–Escolta, Lucius, no et parlo ara com a prefecte de la 

guàrdia. Només et puc dir que tot això és molt més seriós 
del que et puguis imaginar. Tu mateix has vist que la morta 
tenia un dard estrany clavat al cor. Aquest projectil ha sortit 
d’algun tipus de balista pneumàtica de mà que desconec. 
L’assassí és un professional, no un amant gelós. Per això he 
vingut a veure’t a aquesta hora i d’incògnit: m’has d’ajudar.

–I què pot fer un picapedrer que sigui impossible per a 
un prefecte?

–Ser invisible, Lucius, passar desapercebut.
–Invisible per a què?
–Ara sí que es posa emocionant! –va mormolar l’Hoc, 

excitat.
–Un assassinat no et semblava prou emocionant? –vaig 

dir.
–Sí, es clar. –Va agitar l’espasa trencada.– Però ara li està 

proposant una missió secreta!
–Et demanaré només una cosa: és senzilla, no comporta 

perills i no et prendrà gaire temps –va continuar el prefecte, 
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aliè a la nostra conversa–. Aquesta pobra noia m’informava 
de les activitats de la casa on servia. Jo havia de fer arribar 
el seu medalló a una persona, com a advertiment que s’havia 
produït un fet que estàvem esperant. Algú la va aturar quan 
anava a donar-me’l. Sortosament, tu has trobat la joia i pot 
continuar el seu camí, però no puc enviar-hi un dels meus 
homes, ni advertir aquesta persona sense atreure l’atenció 
de qui no convé.

–Necessitem veure aquest penjoll de la punyeta! –li vaig 
dir a l’Hoc mentre lliscava fins a l’escletxa següent... des d’on 
la vista era igual de dolenta.

–Vull que vagis a Barcinomagna. –El prefecte es va inclinar 
sobre la taula.– Allà visitaràs un home anomenat Cneus Mi-
nicius. Viu en una vil·la dels afores, als turons de l’oest, al 
costat de la carretera que duu a Octavianum. Només li has 
de donar el medalló: ell ho comprendrà i et recompensarà.

–Com vols que ho faci, això? –es va alarmar el pare–. 
Deixar la meva feina sense avisar? Prou m’ha costat conser-
var-la fins ara! A més, tinc altres obligacions... ningú no 
cuidarà el meu fill mentre sigui fora...

–Mira-t’ho des d’una altra perspectiva –el prefecte va 
somriure, tot i que tenia una mirada trista–: imagina’t que 
no has estat tu qui ha pres la joia, sinó ella qui t’ha triat a 
tu com a missatger. Aquí tens uns denaris per al viatge.

–Queda’t els teus diners. –El pare va empènyer cap al 
prefecte la bossa de monedes que aquest havia deixat sobre 
la taula.– Això no solucionarà els meus problemes.

–Ho entenc. Però tu també has d’entendre que un home 
acorralat pren mesures desesperades: no oblidis, benvolgut 
Damocles, l’espasa que penja sobre el teu cap.



27

El prefecte es va alçar i es va cobrir amb la caputxa de la 
capa. Ja amb un peu al carrer va rebutjar un darrer cop el 
penjoll i les monedes que el pare intentava tornar-li, i va 
tancar la porta.

–Ara es veu la joia! –va dir l’Hoc–. Què hi ha gravat?
Però a aquella distància no era més que un cercle metàl·lic 

d’un parell de polzades que centellejava sota la llum tremo-
losa de la llàntia. El pare la mirava dret davant de la taula. 
Llavors es va fregar la cara amb les mans, com si volgués 
rentar-la de preocupacions. Després va ocultar el penjoll al 
doble fons del seu sarró, un amagatall que s’havia empescat 
per als seus cisells més valuosos, i va anar cap a l’escala de 
l’altell.

–Marcus, desperta’t! –va cridar, suposant que jo dormia–. 
Et quedaràs sol un parell de dies.

–Què passa? –Em vaig llançar sobre el llit un instant abans 
que ell tragués el cap per la trapa.– On has d’anar?

–No passa res, fill, coses de la feina –va dir, tornant a 
baix–. Ara no tinc temps d’explicar-t’ho.

–Encara et tracta com una criatura –va remugar l’Hoc, 
mentre em calçava–. És un afer molt important, hauria de 
confiar en tu!

Vaig baixar al pis de sota, on el pare ja s’havia posat la 
capa de viatge i estava penjant-se el sarró.

–No crec que passi més d’una nit a fora –va dir el pare, 
esvalotant-me els cabells amb la mà, quan ja obria la porta 
del carrer–. Em sap greu haver-te escridassat, fill. Tens raó, 
bec massa.

Em vaig quedar al llindar, mirant com s’allunyava pel 
carreró, sorprès per aquella mostra d’afecte. Quan ja arri-
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bava al carrer principal, il·luminat per fanals de gas de 
carbó, vaig veure que s’aturava al costat d’un home assegut 
a terra amb l’esquena recolzada a la paret.

–Qui és aquest borratxo? –va preguntar l’Hoc–. Per què 
s’entreté amb ell?

–Pare, no el toquis! –vaig cridar en adonar-me de qui  
era.

Vaig córrer cap a ells, però ja era tard. El pare va posar 
la mà a l’espatlla del prefecte, que va caure de costat en un 
bassal de sang. Llavors, en un moviment reflex, va agafar el 
projectil que tenia clavat al pit, com si pogués fer alguna 
cosa per posar remei a aquella mort de precisió. Aleshores, 
una dona va passar davant del carreró, va veure l’escena 
sagnant i es va posar a cridar:

–Assassí! Auxili!
Quan vaig arribar al costat del pare, ell seguia immòbil 

amb una fletxa negra curta i gruixuda a la mà i la roba ta-
cada de sang. L’única sortida del carreró ja estava embus-
sada pels tafaners, atrets pels xiscles de la dona.

–No ens deixaran escapar –vaig dir.
–Però aquest home... el prefecte... diran que l’he mort, 

com a la noia...
–Pare, la guàrdia no trigarà. –El vaig agafar pel braç i el 

vaig estirar cap a casa.– No t’hi enfrontis o et mataran!
–Però jo no he fet mal a ningú! –Es va deixar caure al 

banc, es va recolzar a la taula i va enfonsar la cara a les 
mans.– Només he agafat un maleït penjoll...

–He sentit la conversa amb el prefecte: sé on anaves i per 
a què. Jo hi aniré, confia en mi.

Després de dubtar un instant, es va despenjar el sarró i 
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va deslligar el moneder del cinturó, mentre jo pujava corrent 
a l’altell per agafar la capa, el quadern i l’Hoc.

–Si t’afanyes, arribaràs a temps d’agafar la caravana –va 
dir el pare amb orgull–. Digues-li a aquest Minicius què ha 
passat. I no et refiïs de ningú pel camí!

–Obriu a la guàrdia! –Van picar a la porta amb fúria.– No 
ho empitjoreu!

–Corre, fill! Corre i no t’aturis fins que siguis dalt de la 
caravana!

El terrabastall de la porta cedint a l’envestida dels guàrdies 
em va trobar ja al llindar del magatzem. Encara vaig tenir 
temps de tombar-me per contemplar com quatre homes amb 
casc i cuirassa colpejaven el pare i el llançaven a terra, on 
li van lligar les mans a l’esquena.

Vaig saltar al carreró des del pati, a pocs passos de la 
porta esbotzada, i vaig lliscar sigil·lós darrere d’un grup 
nombrós que comentava la detenció, cap al carrer principal. 
Avançava enganxat al mur, malgrat que tant els tafaners com 
els guàrdies amb torxes de petra oleum que els mantenien 
allunyats de la casa estaven massa atents al que passava a 
dins per fixar-se en mi.

–No ho hagués dit mai! –cloquejava una veïna–. Bevedor 
sí, com tots els homes, però, assassí?

–Ja bevia abans que li marxés la dona? –va preguntar un 
home despentinat, que duia un davantal brut–, o ella va 
marxar perquè ell bevia?

–Gentussa!, xerrameques! –els insultava l’Hoc des de dins 
del sarró–. Què saben ells? Si no anéssim tan malament de 
temps els deixaria estesos a terra...

Ja era pràcticament fora del carreró quan em va cridar 
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l’atenció un encaputxat que es mantenia a distància. Es 
tancava la capa amb una mà i, al braç que quedava desco-
bert, s’hi veia un tatuatge que representava dues espases 
creuades sobre la paraula «honor», com els que solen fer-se 
els legionaris. Al seu rostre cobert per les ombres vaig intuir 
un somriure cruel.

–Aquest amaga alguna cosa –va sospitar l’Hoc–. M’hi jugo 
els meus reblons que és l’assassí del prefecte!

Vaig mirar al sarró, des d’on em parlava l’Hoc, sense saber 
què fer. Què hi feia allà apartat, sinó, aquell individu?

–Tornem a casa –vaig contestar–. Li explicarem a la guàr-
dia que s’han equivocat d’home!

–Però què dius? –es va alarmar l’Hoc–. Qui vols que es 
cregui el fill del sospitós? Et detindran a tu, també!

Tenia raó. Vaig dubtar encara uns instants, però a la fi 
vaig arrencar a córrer cap al moll de caravanes, ensopegant 
amb els vianants, que m’insultaven enfadats, indiferents a 
la meva tragèdia.

I no em vaig aturar fins a haver embarcat a la caravana 
nocturna, a bord de la qual, l’endemà al migdia, veuria la 
capital d’Hispània per primer cop a la vida.



31

i i i · i n · i t i n e r e

Tres xiulets van anunciar l’inici del trajecte i em van retornar 
a l’incòmode banc del vagó. Vaig imaginar el magister viari 
cridant les seves ordres davant l’embut de llautó que comu-
nicava amb la sala de màquines, perquè el pogués sentir el 
capatàs eixordat pel rugit de la caldera, després accionaria 
la palanca que transmetia la força del vapor fins a les rodes 
motrius...

Encara tenia el quadern a la falda, obert per la pàgina de 
la lluita entre el foc i l’aigua que havia provocat la meva 
expulsió de l’escola. Hi vaig buscar l’esquema del carro 
pneumàtic que havia copiat del mosaic de la palestra. Vaig 
seguir amb la imaginació el recorregut del vapor: un cop 
alliberat del seu captiveri entre les gruixudes planxes rebla-
des de la caldera, envairia amb brutalitat els cilindres, on 
faria retrocedir els pistons que accionaven les bieles... Lla-
vors, com si la realitat seguís els meus pensaments, les rodes 
van començar a girar dins les clivelles dels rails de pedra 
que unien Roma amb tots els confins de la República. El 
fregament de les llantes de ferro amb el granit va provocar 
una pluja d’espurnes i un grinyol profund, diferent de qual-
sevol altre soroll del món. La força pneumàtica va vèncer 
gradualment la resistència de la caravana i la va posar en 
moviment. Necessitava dibuixar tot allò!

–Has sentit l’estrebada? –va preguntar l’Hoc, excitat–. És 
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com si els vagons fossin les vèrtebres d’una serp mecànica 
que s’estira, acabada de llevar.

–Ets un autòmat poeta! –Em va fer riure.
Vaig passar la pàgina i vaig començar a esbossar el carro 

pneumàtic: el bastiment llarg de dos pisos d’alt, cobert de 
planxes negres de ferro, suportat per set parells de rodes 
altes com un home i coronat per la boca de dofí de la xeme-
neia. Vaig afegir-hi l’esperó de la proa, en forma de cap de 
moltó, amb què s’obria pas a l’època de les Revoltes del Pa, 
quan els bandits barraven les vies. A l’interior, hi vaig en-
caixar el cilindre enorme de la caldera, ple d’aigua bullint; 
i a la part posterior, vaig traçar els dipòsits de carbó i aigua, 
que mai no sadollaven la gana i la set de la màquina.

–Per què no dibuixes la serp mecànica que et deia? –va 
proposar l’Hoc–. Una que escupi foc per una banya i corri 
sobre catorze potes. Sempre fas les mateixes màquines avor-
rides!

–Ja saps què em va passar a l’escola per fer-te cas. A més, 
les serps no tenen banyes ni potes; aquest cop seré fidel a la 
realitat.

–Realitat? Ecs!
Un home vell s’apropava ranquejant pel passadís. Vaig 

amagar l’Hoc al sarró i vaig tancar-ne la tapa: una estona de 
silenci m’aniria bé. El vell va ocupar el seient buit al meu 
costat i va treure una bóta de vi petita del farcell.

–Dibuixes molt bé, noi! –va dir, allargant-me la beguda–. 
Un glop de mulsum?

–No, gràcies. Compraré aigua quan passi el venedor.
–A qui se li acut pagar per aigua? Fes un glop, caram!
M’havia proposat no parlar amb ningú durant el trajecte, 
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però aquell home d’aspecte fràgil em va semblar inofensiu 
i vaig beure una mica del seu vi, que tenia massa mel.

–També dibuixaràs la tripulació? –va preguntar.
–Pensava representar els esclaus fogoners i el magister 

viari...
–I tant! –em va interrompre–... a la cabina, dirigint-ho tot 

amb les seves palanques. Ah, quins records em duus! Saps 
que als cinc anys jo ja volia governar una preciositat com 
aquesta que dibuixes? Jugava a fer sacrificis als Patrons 
Pneumàtics abans d’iniciar la travessia, i tota la pesca.

–Vau ser magister viari? –vaig preguntar, impressionat.
–Què més voldria! –Va riure, obrint molt la boca desden-

tada.– Només assistent, i durant poc temps. Em vaig enrolar 
en una caravana quan tenia la teva edat. Treballava a canvi 
del menjar i un lloc per dormir, i passava un fred de mil 
dimonis. Allò eren temps durs, i no els d’ara!

No em va semblar una feina gaire bona, però tampoc no 
ho era passar la resta dels meus dies en una botiga de làpi-
des on entraven amb prou feines un parell de clients per 
setmana, així que li vaig preguntar:

–I què fa un assistent de caravana?
–Oh, molt fàcil! A les parades trafegues els equipatges i, 

durant el trajecte, corres pels sostres dels vagons apagant les 
espurnes que salten de la xemeneia. Però vaig tocar el dos 
tan bon punt em vaig adonar que pocs assistents arribaven 
a vestir la toga viril, perquè la majoria no arribava a l’edat 
adulta: la majoria feien un mal salt que els llançava sota les 
rodes, o quedaven atrapats entre dos vagons en una frenada...

L’ancià va beure un glop del mulsum embafador i em va 
tornar a passar la bóta. Vaig fer veure que en prenia.
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–En tot cas, segueixo sota la protecció de Vulcanus –va 
continuar, animat–, perquè el déu del carbó i del vapor, dels 
fogoners i els ingeniarii pneumàtics, també ho és dels cal-
derers. I aquest ha estat el meu ofici mentre he tingut força 
per picar en una enclusa.

–Així que vau fabricar calderes per a caravanes? –Em 
preguntava si potser aquella seria una feina més interessant 
que saltar entre vagons.

–I tant que sí! I per a balistes, i també per a les calefaccions 
de les cases patrícies. De jove fins i tot vaig treballar un 
temps als forns que fonen el ferro amb carbó depurat. Creu-
me, no hi ha soroll més embogidor que el dels martinets 
pneumàtics picant el metall al roig per fer-ne planxes: és 
l’Hades mateix!

–I on aneu ara? –També vaig descartar treballar en un 
d’aquells llocs.– A Barcinomagna?

–No ho vulguin els Quatre Patrons! Allà l’aire t’omple els 
pulmons de forats en quatre dies. Vaig a les vinyes d’Ilerda, 
a veure si hi ha alguna feina que eviti que un vell acabi els 
seus dies demanant almoina. –Va fer un gest ampli amb la 
mà, referint-se a la resta del passatge.– Tots aquests pagesos 
s’equivoquen anant a buscar fortuna a la ciutat. Pobres 
desgraciats! Quan acabin els fastos del Mil·lenari es queda-
ran un altre cop sense feina i s’adonaran que han fet un mal 
negoci canviant el seu hort per un forat humit i fosc a la 
capital.

–Però la ciutat també té coses meravelloses: edificis que 
arriben als núvols, els fòrums, les termes, un circ on cabrien 
tots els habitants de Caesaraugusta...

–Ah, la joventut! –Els ullets del vell van espurnejar.– La 
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ciutat ens atrau com la flama atrau les arnes, i com elles ens 
cremem per acostar-nos a la bellesa destructora. A la meva 
edat, sembla més aviat una plaga que devora els camps, però 
tu no ets un vell rondinaire, oi? Vinga, segueix dibuixant, 
que t’estic distraient amb la meva xerrameca.

El vell va tancar els ulls i jo vaig tornar a concentrar-me 
en el quadern. Llavors vaig esbossar el casc del magister 
viari, amb les ulleres de vidre de Dàcia per protegir-lo tant 
de les espurnes que flotaven a l’aire com del vent glaçat que 
entrava pels espiells de proa...

–T’ha quedat horrible! –es va burlar l’Hoc, a qui havia 
deixat treure el cap una altra vegada–. S’assembla a aquest 
elm ridícul que tinc com a cap. No deies que me’l canviaries? 
No s’hi veu res, a través d’aquests foradets!

–No m’ha sortit bé perquè el vagó no para de bellugar-se 
i gairebé no hi ha llum, d’acord? Ho deixaré estar fins demà.

–Em deies alguna cosa, noi? –El vell calderer es va des-
pertar de la seva becaina.– Estava pesant figues.

–Em sap greu haver-vos despertat –vaig respondre, tornant 
ràpidament l’Hoc a dins del sarró–. Anava a estirar una mica 
les cames.

Vaig anar cap a la latrina pestilent que hi havia a la pla-
taforma del darrere, entre els dos pisos del vagó. El passadís 
d’entre els seients estava il·luminat pobrament per dos llàn-
ties de seguretat que penjaven als extrems, sobre retrats del 
cònsol. Els viatgers s’anaven preparant per dormir tan bon 
punt acabaven la cena.

–Has vist, Marcus, quina gent més diferent? –va mormo-
lar l’Hoc–. He comptat onze orientals, menjant amb aquells 
bastonets; cinc famílies de númides, foscos com la nit; una 
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pila de manobres libis; una dotzena de gals, amb les seves 
trenes i bigotis rossos...

–Si vols que et digui la veritat –vaig tallar-lo–, no estava 
mirant bigotis gals.

–Ah, ja ho veig –va comprendre l’Hoc.
Entremig d’aquells caps rudes, la llum del capvespre aca-

ronava uns rínxols suaus i castanys, recollits per un fermall 
de llautó modest. Pertanyien a una noia de no més de setze 
anys que seia sola. Vaig resseguir la galta delicada amb la 
mirada fins arribar a una orella petita, guarnida amb una 
arracada senzilla de vidre granat. Vaig fer una passa, per 
descobrir un nas graciosament punxegut; una altra, per 
endevinar uns ulls clars...

Sabent que la mirava, la noia va tornar a lloc un rínxol 
que li queia sobre del front, i es va tombar prou perquè 
l’aleteig de les seves pestanyes em fes córrer cap al meu 
seient, com portat pel déu del vent. 

Quin dibuix m’hauria sortit si el vagó no s’hagués mogut 
com un brau furiós! L’hi hauria regalat amb una reverència... 
i li hauria recitat un vers sobre els seus cabells...

–Quina llàstima que no sàpigues cap poema –em va 
punxar l’Hoc–, i que no siguis capaç de dirigir-li la paraula 
a una noia sense quequejar. Torna i digues-li alguna cosa, 
covard!

Vaig ignorar aquell consell i vaig tornar a seure al costat 
del vell, que em va fer un inventari de la cena dels viatgers, 
mirant de convèncer-me que el menjar romà tradicional 
perdia terreny davant dels plats importats de X’in:

–...arròs cuit amb fulles de lotus, ous bullits en te, salsa 
de soja en lloc del nostre garum... i encara ens creiem que 



37

romanitzem el món! –va concloure, rialler–. Pensa que hi 
ha províncies on encara es viu com al temps dels empera-
dors. Hauries de veure la commoció que les caravanes cau-
sen als confins: jo mateix he vist camperoles germàniques, 
amb els fills en un farcell penjat de l’esquena, fugint davant 
del pas de la bèstia fumejant. I no és estrany que els vagons 
arribin amb fletxes clavades, d’aquelles que els bàrbars usen 
per allunyar els dimonis dels boscos.

–Que potser no tenen preceptors pneumàtics a Germània? 
–em vaig sorprendre–. Ningú no els ha explicat que les ca-
ravanes no són més que màquines?

–Només als pocs que tenen la sort d’anar a escola.
–Però tots els romans tenen dret a l’escola...
–Ai, fillet! –Al vell ja se li tornaven a tancar els ulls.– «Tots» 

és una paraula molt ambigua.
Vaig tornar al quadern, però no vaig afegir res al dibuix 

perquè no sabia com representar aquella allau de sensacions: 
les olors que flotaven a l’aire, el sabor amarg que el fum de 
carbó deixava sota la llengua... i la vibració que el banc em 
transmetia al cul adolorit pels assots que havia rebut aquell 
mateix matí, que ja em semblava molt llunyà.

La foscor va caure a la fi sobre la plana inacabable del riu 
Hiberus. Els passatgers van tancar les escotilles, que als 
vagons més barats no tenien vidres, i es van tapar amb les 
capes de viatge per passar la nit. No hauria pogut dir què hi 
havia de real i què d’inventat a les històries del calderer, però 
la son em va vèncer mentre imaginava un dibuix fantàstic: 
hi havia una caravana atacada per salvatges germànics... 
duien els rostres pintats i plomalls al cap... jo salvava la noia 
dels cabells arrissats... i llavors...
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Em vaig despertar abraçat al sarró i amb el cor accelerat. 
No devia haver passat gaire estona des de la parada a Ilerda, 
on havien baixat tots els passatgers del pis de dalt del vagó, 
amb l’excepció afortunada de la noia que em trasbalsava.

Havia somiat els meus pares, encadenats en una masmor-
ra fosca on les parets regalimaven. L’Hoc pretenia alliberar-
los, però no aconseguia arribar fins on eren per molt que 
avancés. Un monstre fet de flames pudents i un altre d’aigua 
llefiscosa s’arrossegaven des de la foscor, espessa com l’oli 
de màquina. Només podia rescatar-ne un dels dos. L’Hoc es 
va decidir per la mare, que havia pres l’aspecte de la noia 
del vagó. Llavors, els éssers de les ombres els encerclaven, 
i ella començava a cridar... Em vaig despertar agitat.

–Què és això, Marcus? –va xiuxiuejar l’Hoc, inquiet–. Se-
gueixo sentint els gemecs del somni: creus que la joia ens 
està fent un encantament?

Amb un calfred, vaig comprendre que els crits apagats 
venien del banc que ocupava la noia. Però la foscor era 
quasi completa i la llum de la lluna, que es filtrava per les 
clivelles dels finestrons, amb prou feines dibuixava una 
pauta de línies blavoses al terra de fusta. Segurament s’havia 
esgotat l’oli de les llànties, o el que era més inquietant, algú 
les havia apagat.

–Hauríem d’haver canviat de vagó –em va retreure l’Hoc–. 
No te’n recordes, de les histories de passatgers degollats als 
trajectes nocturns?

–Però qui voldria robar a la gent humil que viatja en aquest 
vagó?

–No, és clar. Prefereixen assaltar els patricis en les seves 
cabines privades, protegides per servents armats...
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–Molt bé... aniré a mirar-ho.
Vencent la por, vaig avançar ajupit cap a la silueta fosca 

que entreveia al mig del passadís. Quan ja hi estava molt a 
prop, la claror em va bastar per distingir un home que amb 
una mà tapava la boca a la noia mentre li retorçava un braç 
a l’esquena amb l’altra. Vaig sentir la punxada de mil agulles 
a la pell i se’m van eriçar els cabells com pèl de gat.

–Has de fer alguna cosa! –em va apressar l’Hoc–. Segur 
que fugirà si et veu.

Em vaig redreçar i vaig treure pit. Però, lluny d’acovardir-
se, l’home va llançar la noia contra un banc. El soroll del 
seu cap picant contra la fusta em va fer témer que s’hagués 
desnucat. Llavors l’home es va dirigir directament cap a mi, 
brandant un punyal que centellejava cada cop que tallava 
la llum de la lluna.

–Ara sí que l’has feta bona! –es va alarmar l’Hoc.
–Si deies que fugiria quan em veiés!
–Però que no has vist quin energumen? És ben bé dos 

pams més alt que tu, i el doble d’ample! Et pensaves que 
l’espantaries així com així?

–Ai, no sé per què et faig cas!
L’assaltant es va aturar a tres passes de distància. Em va 

estudiar uns instants i va tornar a avançar lentament, 
somrient amb crueltat. Conscient que no podia enfrontar-
m’hi, vaig girar cua i vaig arrencar a córrer demanant auxi-
li... fins que vaig ensopegar amb un dels bancs i vaig caure 
a terra.

Vaig sentir unes passes ràpides i un cos em va aixafar 
contra la tarima. Però no vaig sentir el metall fred degollant-
me. Vaig rodolar de costat amb un crit, però l’assaltant no 
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es va bellugar. El vaig mirar i vaig entendre per què: una 
fletxa petita li travessava el coll.

–Ets viu! –va cridar l’Hoc–. Tu ets viu i ell és mort!  
Com...?

Un home va sortir llavors de l’ombra i va recuperar el 
projectil, provocant un raig de sang que va fer un bassal a 
terra. Em rodava el cap, però el vaig acompanyar fins on 
havia caigut la noia, que ja recuperava el coneixement.

–Estàs bé? –va preguntar-li ell.
–Em fan mal el cap i les costelles –va contestar ella–, però 

em sembla que no tinc res trencat.
–Serà millor que canvieu de vagó –va dir l’home, agafant 

el mort per les aixelles–. Jo m’ocuparé d’aquesta deixalla.
Llavors va arrossegar el cos fins a l’extrem del vagó, en va 

obrir la portella i el va llançar a l’exterior. Tot seguit, va des-
aparèixer en les ombres tan sigil·lós com havia arribat, 
deixant-nos confosos i agraïts. La noia i jo ens vam allunyar 
uns quants vagons abans de parlar per primer cop:

–Em dic Cornelia –va dir amb un somriure que em va fer 
ennuegar–. T’agraeixo molt que m’hagis defensat.

–No ha estat res. A més, no estaríem p-parlant si aquell 
home no ens hagués salvat. Sóc Marcus Novus, de Caesa-
raugusta.

–Gràcies de tota manera, Marcus... puc dir-te pel praeno-

men, o prefereixes que usi el nom de família?
–Com si vols dir-me Balbus! –vaig contestar, enrojolant-

me–... és el meu agnomen, saps?
La Cornelia va riure, coqueta, mentre es palpava el costat, 

fent que les formes del cos se li marquessin sota la túnica 
que baixava recta fins als peus.
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–Em sembla que demà tindré un bon parell de blaus –va 
concloure.

–Vols una m-mica de formatge? –vaig quequejar, atabalat, 
mentre obria el sarró.

–Oh, quin nino més bonic! –va dir en veure l’Hoc–. És un 
d’aquells gladiadors antics, oi? Però amb aquesta espasa 
trencada no li farà gaire mal, al contrincant.

–De fet és un autòmat.
–Ah! I es belluga sol, com un carro pneumàtic?
–Bé..., és un model. Si tinguéssim una brasa de carbó 

t’ensenyaria com funciona. Cal posar una mica d’aigua en 
aquest dipòsit... el fum surt per aquesta xemeneia de 
l’esquena... Veus aquest pistó?, mou la roda motriu.

–Doncs és molt bonic, tan lluent, i amb aquestes rodes 
tan delicades en lloc de cames.

–El va fer el meu pare. És escultor, saps?
–I, a més, entén de pneumàtica?
–De fet, jo mateix vaig idear els mecanismes. Estan di-

buixats en aquest quadern...
–Suposo que hauríem de descansar per arribar en condi-

cions –em va interrompre–, però no em veig capaç de dormir. 
I tu?

–Jo tampoc no p-podria!
–Digues-li que estaries despert fins morir a canvi de 

sentir-la riure, gamarús! –va murmurar l’Hoc aprofitant que 
la noia s’havia allunyat una mica per refer la seva vestimen-
ta–. Mira que dir-li que et diuen Balbus! Si més no, jo li 
agrado.

–Viatges sola? –va ser l’única cosa que vaig ser capaç 
d’articular quan va tornar.
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–Tan sola com tu, oi? –va contestar amb un altre somriu-
re pertorbador–. Vaig a Barcinomagna en nom de la família: 
el meu pare va morir a la guerra de Partia i la mare s’ha 
quedat a Caesaraugusta perquè tinc tres germans petits que 
no volia deixar sols.

–Jo també viatjo per un afer de família. El p-pare me l’ha 
encomanat perquè està molt ocupat amb les seves escultures.

–Caram, deu refiar-se molt de tu, sent tant jove. Perquè, 
quants anys tens?, dotze, tretze?

Vaig posar cara de circumstàncies.
–Ai, perdona! –Va tornar a riure.– És que els nois sempre 

em sembleu més joves del que sou.
La culpa era de l’Hoc! Segur que la Cornelia em veia com 

una criatura que encara jugava amb ninos. No sabia què dir. 
Per sort, ella tenia ganes de xerrar; i ho va fer per tots dos, 
mentre la caravana avançava cap a llevant, on el cel ja co-
mençava a clarejar:

–...per descomptat, hauria preferit agafar el dirigible, que 
només triga quatre hores a fer les dues-centes milles. Però 
la mare mai no hauria aprovat una despesa així, ni que 
pogués pagar-la. En tot cas, no és tan garrepa com per fer-
me anar un altre cop en un d’aquests carros de cavalls que 
triguen tres jornades de sotragades i mareigs: és com estar 
a bord d’un vaixell enmig d’una tempesta, saps?

–Llavors ja hi has estat, allà.
–Només una vegada, visitant el meu germà gran. És una 

ciutat tan oberta al món! Has de veure les perfumeries, les 
joieries i sabateries... 

–El teu germà té una botiga?
–Bé... et diré la veritat, Marcus Novus, has estat tan gen-
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til! –La Cornelia em va tornar a desorientar amb una caigu-
da de pestanyes.– El meu germà està empresonat injusta-
ment, i jo m’encarrego de transmetre-li els ànims dels seus 
amics fins que es repari l’error que s’ha comès.

Que els dos tinguéssim familiars empresonats era una 
coincidència sorprenent, però no em va semblar un bon 
tema de conversa; així que vaig dir, prudent:

–Espero que l’alliberin aviat.
–Gràcies, Marcus. Però, no parlem de coses tristes! –Va 

perdre el posat seriós i va continuar amb expressió jugane-
ra.– Saps què em van explicar? Es veu que una caravana 
d’aquesta ruta va tenir una avaria als alzinars del Mons 
Nigrum, on només hi viuen llops i bandits. Els passatgers 
van haver de carregar els equipatges fins a la Via Augusta, 
on van pagar preus desorbitats als carreters que van accep-
tar portar-los entre porcs i gallines...

I rient de ximpleries per evitar pensar en la càrrega sinistra 
que havíem deixat enrere, vam continuar el viatge mentre 
el sol s’alçava sobre els camps i s’embolicava una altra ve-
gada entre els rínxols de la Cornelia.



Com seria el món si a l’Antiga Roma s’hagués generalitzat 
ja l’ús de les màquines de vapor, els dirigibles creuessin els 
cels i uns enormes trens de vapor unissin terres distants?

En aquesta trepidant barreja d’ucronia i steampunk, 
en la qual la tensió entre Roma i la Xina és a punt 
d’esclatar, en Marcus, un noi de províncies, ha d’anar
a Barcinomagna a buscar proves per alliberar el seu pare, 
empresonat injustament. Però el seu viatge es complicarà 
molt més del que mai hauria pogut sospitar, i coneixerà 
una antiga disciplina oriental, els odis de la xenofòbia, 
els tumults de la revolució, un amor impossible..., 
 i un complot de grans proporcions.

L’estil d’aquesta obra, ric i elaborat, ens mostra l’habilitat 
d’un autor amb gran facilitat per recrear escenaris, 
ambients i sensacions.

Deixa’t perdre pels carrers i les intrigues d’una Barcelona 
romana més real que mai.

15
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