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1

TENIA quinze anys i no havia vist mai cap persona 
morta. És clar que fins llavors, al Met –que es deia 
Jaume, però que tothom anomenava amb aquella for-
ma escurçada del diminutiu–, encara no se li havia 
mort ningú de tan a prop.

De bon matí, la mare els havia despertat, a ell i la 
Rat, amb els ulls plens de tristesa i la veu esquerdada.

–Ja està... Ja se n’ha anat...
A partir d’aleshores, no havien estat capaços de dir 

res. Només s’havien fet, tots tres, una abraçada inten-
sa i llarga que, en aquell moment, valia més que totes 
les paraules que s’haurien pogut dir.

Sabien que el padrí estava malalt –«molt malalt», 
repetia la mare des de feia mesos– i que en qualsevol 
moment podia produir-se el «desenllaç fatal». Però 
aquell dia el Met havia descobert que ell no estava 
preparat –ni de bon tros!– per rebre la notícia, encara 
que tots plegats l’estiguessin esperant. Hi ha notícies 
per a les quals ningú està preparat. Mai. Li semblava 
impossible que el padrí fos mort! I, tanmateix, sabia 
que aquella desaparició era tan certa com que el sol 
havia sortit per llevant de bon matí...

Per més que se sentia amb el cor destrossat, el Met 
no havia aconseguit plorar. La Rat, tampoc.
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Encara no sabia si els deixarien passar a veure el 
cadàver. Tampoc no tenia clar si ho volia. A partir de 
quina edat els deixen veure, els morts? El Tori, un amic 
seu de l’institut, li havia explicat que, després de con-
templar el cos estirat, dins del taüt, d’una tieta a qui 
amb prou feines havia tractat quan era viva, no havia 
dormit durant un mes, obsessionat amb la fesomia 
pàl·lida i com de cera de la difunta, que el perseguia, 
fent petar les dents postisses, cada cop que es quedava 
a les fosques.

Per un costat, el Met sentia la necessitat de contem-
plar per última vegada el rostre del padrí; però 
l’horroritzava, d’altra banda, la idea de tenir al davant 
una de les persones que més havia estimat sense poder 
arrencar un somriure, ni un petó, dels seus llavis, que 
imaginava esblanqueïts, exsangües, apagats per sempre 
més. «Els nens de la meva escola, dels padrins en diuen 
avis», recordava que li havia dit feia una colla d’anys. 
«Doncs, a Vilanova del Tossal, dels avis en diem pa-
drins!», havia estat la resposta enriolada i contundent 
del vell.

En silenci, amb el nas enganxat al vidre de la finestra 
del cotxe, havia anat mirant, sense veure’ls, els boscos, 
les cases, les naus industrials i els camps de fruiters 
que desfilaven per davant seu mentre viatjaven terra 
endins, cap a Vilanova del Tossal. Cinc minuts més i ja 
hi serien. En total, una mica més d’una hora de trajec-
te per arribar al poble on s’havia criat la mare, on el 
padrí havia viscut tota la vida i on ell i la seva germana 
passaven –de vegades amb la mare, i altres cops tan 
sols amb els padrins– una part important de les vacan-
ces.

Vilanova del Tossal era, per al Met, sinònim de feli-
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citat, d’aparcar els deures de l’institut, d’abandonar el 
televisor, d’oblidar-se de carregar la bateria del telèfon 
mòbil i passar el temps al mur de la plaça, amb els 
cosins i els amics, de fer llargues passejades per la 
serra, de banyar-se a la piscina, de jugar a endevinar 
els enrevessats enigmes que els plantejava el padrí un 
parell de cops per temporada...

No s’imaginava l’estiu lluny d’aquell poble.
A mesura que passaven per davant de les primeres 

cases, el trasbals li creixia a dins de l’estómac. Van 
deixar enrere la casa dels padrins i el Met va sentir una 
esgarrifança que se li va enganxar, en forma de nus, al 
coll. Sabia que quan tornés a travessar aquella porta, 
el padrí ja no l’esperaria a dins.

El cotxe, finalment, es va aturar a l’aparcament del 
tanatori, situat just al costat del cementiri.

–El voldreu veure?
La mare ho havia preguntat amb naturalitat, trencant 

un silenci de més de tres hores, com qui a l’hora 
d’esmorzar demana si algú vol mantega per escampar 
sobre la torrada.

–Jo no. –La Rat, tot i ser la més petita, ho tenia clar.
–I tu, Met? –La dona va girar el coll i el va mirar, 

directament als ulls.
–Encara no ho sé...
–Què hi serà, el papa? –va demanar la nena.
La mare va encongir les espatlles i va prémer els 

llavis per assenyalar que no en tenia ni idea, que allò 
que fes el seu pare no era cosa seva.

Però de seguida van sortir del dubte. Tot just quan 
van haver baixat del cotxe, van veure un home que 
aixecava el braç per saludar-los. Els esperava repenjat 
a una barana, tot fumant-se un cigarret, amb un vestit 



10

fosc, elegant, i aire d’estrella de Hollywood. La Rat se 
n’hi va anar disparada. Se li va llençar als braços i va 
començar a sanglotar, com si fins llavors hagués estat 
envoltada de desconeguts, com si hagués contingut el 
plor tot el matí i hagués esperat l’espatlla de son pare 
per deixar sortir la primera llàgrima. El Met, sense 
separar-se de la vora de la mare ni deixar-li anar la mà 
–intuïa que el necessitava més que mai–, va acostar-se 
a l’home que havia estat esperant-los, l’home que fins 
feia un any i mig vivia amb ells i que, encara ara, sem-
pre que li anava bé l’acompanyava als partits de bàs-
quet, i es va limitar a fer-li un petó i mostrar-li un esbós 
de somriure còmplice i tristot. A continuació, l’home 
es va adreçar a la mare. Li va fer un petó a la galta i li 
va demanar:

–Et sap greu, que hagi vingut?
–No, per què me n’hauria de saber? –Ella ni tan sols 

se’l va mirar.– Al capdavall va ser el teu sogre durant 
una pila d’anys... És natural que li tinguessis afecte...

–El vull veure –va dir, finalment, el Met, potser una 
mica empès pel desig de trencar la conversa entre els 
pares abans no acabés, com acostumava a passar, con-
vertida en discussió.

Abans d’arribar a la sala on reposava el cos sense 
vida del padrí, el Met i la seva mare van haver d’aturar-
se unes quantes vegades per rebre el condol de veïns i 
parents que vivien al poble i eren al tanatori des de 
primera hora.

–T’acompanyo en el sentiment, Jaume... –va dir-li 
una senyora que tractaven de tia i que devia ser una 
familiar llunyana.

–Quin greu que em sap –es va lamentar una altra 
dona, que hauria jurat que no havia vist mai, mentre 
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li ensalivava la galta amb un petó–, el pobre sempre 
estava per vosaltres... Com el trobaràs a faltar, oi?

El Met, a qui no agradava gaire el nom de Jaume i 
odiava les dones grans que fan petons ensalivats, es 
limitava a mig somriure i acceptar, amb resignació, 
aquelles paraules benintencionades.

Mentrestant, mirava d’avançar entre la gent.
Quan, gairebé sense adonar-se’n, es va trobar davant 

del padrí, estirat dins d’un taüt, amb els ulls clucs i les 
mans enllaçades sobre la panxa, li va semblar que dor-
mia, que feia una becaina de sobretaula... Hauria jurat 
que, si hi hagués hagut silenci, s’haurien pogut sentir 
els refilets que emetia quan feia la migdiada. Va estar 
temptat de fer callar tothom per comprovar-ho, però 
hauria fet el ridícul. Perquè el padrí era mort i, encara 
que la mare l’abraçava per darrere, ell se sentia més 
desemparat que mai.

Va ser llavors que, per primer cop en tot el dia, li van 
saltar les llàgrimes, i al cap de no res plorava descon-
solat.
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2

–QUI DESCOBREIXI on l’he amagat, podrà quedar-
se amb el tresor...

Sabien que només hi hauria quatre llaminadures, 
potser un grapat de monedes i qui sap si alguna peça 
de bijuteria o unes entrades per anar al cinema. També 
sabien que, a l’hora de la veritat, qui trobés el tresor 
l’hauria de compartir amb la resta. Tot i així, s’abocaven 
entusiasmats a la recerca només pel plaer de la desco-
berta, per la satisfacció d’haver trobat el tresor amagat 
pel padrí.

Era com un ritual. Cada estiu, en algun moment, el 
padrí els reunia al voltant de la taula del menjador. Hi 
eren el Met, la Rat i els tres cosins que vivien al poble: 
el Toni i els bessons, el Cesc i la Queta. Amb posat 
solemne, els explicava que, durant el dia, l’haurien 
d’ajudar en alguna tasca pesada però que, si algú se’n 
volia alliberar, hauria d’esbrinar la resposta d’un enig-
ma. I els donava la primera pista, escrita en un paper:

CALDRÀ EL DISC BO

Sabien que era l’anagrama del títol d’un llibre, o d’un 
conte, perquè el joc sempre començava de la mateixa 
manera. Aquell qui, entre els cosins, reordenés les lle-
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tres del missatge i descobrís de quin llibre es tractava, 
se l’hauria de llegir. No era una penitència, malgrat el 
que podia semblar, sinó més aviat un premi. Perquè els 
altres, mentrestant, haurien de complir amb la feina 
pactada, que tant podia consistir a collir melons de 
l’hort, com a pintar les parets del terrat o traginar ca-
rretons de terra per omplir les jardineres. Tan bon punt 
el padrí certifiqués que la lectura s’havia realitzat i 
s’havia entès –acostumava a triar llibres infantils, o bé 
novel·les curtes–, donaria una nova pista que podia ser 
definitiva i que, aquell cop sí, podrien resoldre en equip.

El Toni, que era el més gran dels cosins i el qui menys 
ganes tenia de treballar, de seguida va agafar un paper 
i un bolígraf i es va posar a mirar de desxifrar l’anagra-
ma. No era pas que fos un entusiasta de la lectura, però 
encara li agradava menys passar calor. Després, si no 
tenia ganes de llegir-se el llibre, ja s’inventaria alguna 
cosa per sortir del pas. Va omplir el full amb les lletres 
del missatge –«caldrà el disc bo»–, les va retallar i va 
començar a formar paraules, amb les quals componia 
possibles títols que, malauradament, no existien en cap 
biblioteca. S’atrapava la punta de la llengua entre els 
llavis i ho provava amb diferents combinacions –«la 
broca del disc», «cala d doble risc»–, però no n’hi havia 
cap que el satisfés.

El Met, en canvi, com que li agradava passar estones 
a la biblioteca repassant els lloms arrenglerats a les 
prestatgeries i, de tant en tant, llegir o fullejar algun 
volum, no va necessitar escriure, retallar ni reordenar 
les lletres per resoldre l’anagrama i saber el títol del 
llibre que buscaven. Va tancar els ulls un moment, com 
si volgués reconstruir mentalment la distribució dels 
llibres. Va somriure i va deixar passar uns minuts, 
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mentre observava com el Toni es trencava les banyes. 
Per fi, va dir:

–La crida del bosc!
–Exacte! –va exclamar el padrí–. La història i les 

aventures del Buck, un gran gos de pèl llarg, barreja 
de terranova i collie escocès, que descobreix el propi 
instint... T’has guanyat el dret de llegir-lo.

Va treure el llibre d’un calaix. Era una novel·la vella, 
prima, de coberta grisenca i llom esmolat, que va deixar 
sobre la taula i, a poc a poc, amb la punta dels dits, va 
desplaçar en direcció al Met. Així, la Rat, el Toni i els 
dos caganius –el Cesc i la Queta– haurien d’ajudar el 
padrí a fer endreça del magatzem on guardava els 
trastos inservibles mentre el Met, arrepapat al sofà i 
amb l’aire condicionat a tot drap, es passaria la tarda 
submergit en la lectura de La crida del bosc. Era el 
premi per haver trobat la solució de l’anagrama. «Lle-
gir un llibre com a premi?», li havia demanat una ve-
gada el Tori, mig burlant-se’n, quan el Met li havia 
explicat aquell joc en el qual participaven ell i els seus 
cosins. «Per què no?»

A l’hora de sopar, mentre la padrina servia la verdu-
ra, el vell Cisco va escrutar-lo amb la mirada i, acte 
seguit, va demanar-li:

–Què me’n dius, noi, de la història del Buck?
–Crec que l’autor, Jack London, ens vol explicar que 

tots, en el fons, portem una mena de llop a dins –va dir, 
de cop, el Met, a tall de comentari.

–Tu, també?
El padrí se’l mirava amb una barreja de seriositat i 

de malícia. Abans que el Met pogués respondre, però, 
el Toni es va posar pel mig:

–És clar, sobretot les nits de lluna plena! –Encara no 
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havia paït que el seu cosí, un any més petit que ell, 
hagués endevinat l’enigma i s’hagués estalviat una 
tarda de feina dura.– Aaauuuu! Aaaauuuu!

–Doncs, apa! –El padrí, sense fer cas de les ximpleries 
del nét gran, es va treure un altre paper de la butxaca 
de la camisa i el va deixar sobre la taula.– Aquí teniu 
una nova pista per trobar el tresor...

–És la definitiva? –van demanar, a l’uníson i sense 
saber el significat exacte del que preguntaven, el Cesc 
i la Queta, amb els ulls oberts de bat a bat.

–La definitiva! –va confirmar el vell–. Si sou prou 
espavilats, no us en caldrà cap més...

AL CAMÍ DE LA ERRA,  
L’ENYOR DE LA FOCA  

HA ELEGIT L’OCA DE LA HIENA

Hi van estar rumiant, mig en silenci, durant tota 
l’estona de sopar. Si la padrina, que els tenia prohibit 
de jugar a taula, no s’hagués mostrat tan inflexible, 
haurien deixat la meitat de menjar al plat i s’haurien 
passat l’estona discutint sobre el significat d’aquelles 
paraules enigmàtiques. Però, com que no hi havia ne-
gociació possible, van haver d’acabar-s’ho tot per 
reunir-se al terrat, sota les estrelles, com feien sempre 
que tenien entre mans un enigma per resoldre.

Quan feia una bona estona que hi donaven voltes, la 
Rat va esclatar, desesperada:

–Això no té ni cap ni peus!
El Toni també es mostrava pessimista:
–On hi ha foques i hienes, en aquest poble?
El Met, en canvi, mirava de veure sempre el costat 

positiu:
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–D’oques potser sí, que en trobaríem alguna... Al corral 
de cal Tòfol, als afores, em sembla que n’hi ha una...

–Sí, però continuo sense trobar-hi cap mena de sen-
tit...

Els bessons –el Cesc i la Queta– es miraven els grans 
amb admiració. Esperaven el moment en què algun 
d’ells tindria una idea i, qui sap si equipats amb pales, 
com havien fet altres vegades, començarien la recerca 
sobre el terreny. Al capdavall, els trencaclosques que 
proposava el padrí es convertien sempre en una com-
petició entre els cosins més grans, especialment entre 
el Toni i el Met. La Rat hi posava cullerada i els petits 
rondaven a prop, atents a l’evolució del joc fins que, 
avorrits, se n’anaven a jugar a una altra banda.

Aquella vegada, les deliberacions els duien un cop 
darrere l’altre a un carreró sense sortida:

–De què s’enyoren, les foques? –demanava un.
–Les que són al zoo –intervenia un altre– potser 

s’enyoren de la seva vida de quan eren lliures... a l’Àrtic.
–Però si totes deuen haver nascut en captivitat, les 

del zoo.
–A més, per a què la vol, la hiena, una oca?
–Per cruspir-se-la, ves...
–Potser la clau es troba en les classes d’animals... –va 

dir la Rat, que era la setciències de la colla–. La foca 
és un mamífer marí, la hiena, un mamífer terrestre i 
l’oca, una au de corral...

–I...?
–Les lletres de l’abecedari podrien ser el «camí de la 

erra»...
–Vols dir? Jo més aviat crec que es deu referir a un 

camí el nom del qual comença per erra, com el camí 
de Rosselló...
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–És cert, potser ens assenyala la direcció cap a on 
hem de buscar...

–Ja tenim alguna cosa...
–O no...
–I, a part d’això, no tenim res.
–Doncs per mi ja us el podeu posar on us càpiga, el 

tresor! Tot plegat, pel que hi deu haver... –El Toni acos-
tumava a menysprear tot el que no podia aconseguir.

Se’n van anar a dormir sense ni tan sols ensumar la 
solució.

Aquella nit, al Met li va costar d’agafar el son. Sem-
pre s’havia pres aquells enigmes d’una manera molt 
seriosa, i sospitava que el padrí, mentre els preparava, 
pensava sobretot en ell. El Toni, tot i ser el més gran, 
era massa arrauxat i de seguida se’n cansava; la Rat 
era molt aplicada i tenia molts coneixements, però 
difícilment superava el seu germà en perspicàcia; i els 
dos menuts amb prou feines tenien edat per fer 
d’espectadors i gaudir de la recompensa quan trobaven 
el tresor.

Quan es va adormir, va somiar que era el Buck, el 
gos protagonista de La crida del bosc. I que es baralla-
va a mossegades amb l’Spitz, el rival d’un sol ull que 
liderava el grup de gossos que estiraven el trineu del 
Perrault i el François. Va somiar que passava fred a 
cinquanta graus sota zero, que el sàdic Hal el fuetejava 
perquè avancés, que llepava la mà del bon amic John 
Thornton, i que arrossegava, tot sol, un trineu de mil 
lliures de pes per guanyar una juguesca. I també va 
somiar que se sentia cridat pels «instints primitius que 
dormien en el fons del seu ésser» i que, «sota la lluor 
resplendent de l’aurora boreal», s’unia a una horda de 
llops per convertir-se en un mal esperit la llegenda del 
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qual atemoriria els indígenes al llarg de diverses gene-
racions.

De sobte, encara negra nit, es va despertar amb una 
idea al cap. Un llampec de lucidesa li acabava d’oferir 
una possible via d’investigació. Hi va donar algunes 
voltes i, al cap d’una estona, va veure clara la solució 
del problema plantejat pel padrí. Va pensar que 
l’endemà ho comprovaria i, després de girar-se cap a 
l’altra banda, va caure en un son profund i va dormir 
plàcidament la resta de la nit.

–Ja he resolt l’enigma! –va anunciar, quan, cap a mig 
matí, va veure arribar el Toni i els seus germans petits.

El cosí se’l va mirar com si no s’ho acabés de creure.
–El Met ha trobat la solució! El Met ha trobat la 

solució! –repetien els bessons.
–He recordat una cosa que em va cridar l’atenció en 

el llibre que vaig llegir ahir... –va continuar el Met–.  
En el títol de la primera pàgina, algú havia posat uns 
parèntesis que emmarcaven la essa de «bosc», com si 
haguessin volgut canviar el títol per La crida del boc. I 
he pensat que podria ser una pista del padrí...

–On vols anar a parar?
–Has vist que en l’enigma que el padrí ens va donar 

ahir a la nit no hi ha cap essa?
–Ara que ho dius...
–Doncs, fixeu-vos-hi bé... Si afegim una essa a algu-

nes de les paraules, aquestes prenen nous significats... 
«La erra», per exemple, deixa de referir-se a una lletra 
i passa a ser «la serra» i, per tant, el camí del qual ens 
parla no és pas el de Rosselló, sinó el d’aquí al darrere, 
que porta cap al Tossal del Quer i la serra dels Militars... 
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«L’enyor» es converteix en «el senyor»... «La foca» po-
dria ser «la fosca»... «L’oca», seria «la soca»...

–I «la hiena»?
–Aquesta m’ha fet ballar una mica el cap, però he 

pensat que, comptant que la lletra hac no sona, es po-
dria eliminar i, afegint-hi dues esses, una a cada banda 
de la i, tindríem «la sisena»...

La Rat, bocabadada, va agafar un paper i un bolígraf 
i va escriure:

AL CAMÍ DE LA SERRA,  
EL SENYOR DE LA FOSCA  

HA ELEGIT LA SOCA DE LA SISENA

–Met, ets un crac! –El Toni, sense abandonar el to 
burleta, havia de resignar-se i reconèixer les habilitats 
intel·lectuals del seu cosí.– Però..., què redimoni signi-
fica?

–«El senyor de la fosca» és el padrí.
–Per què?
–Ja saps que dorm molt poc... I en les seves nits 

d’insomni, quan tot és fosc, és quan ens prepara aquests 
enigmes i amaga els tresors... Aquest matí, quan m’he 
llevat, he anat cap a la serra i he comptat les alzines 
que em trobava pel camí... La sisena és un arbre enor-
me, amb una soca oberta, diria que per un llamp... A 
veure si endevines què hi havia a dins?

–El tresor!
El Met va anar a la seva habitació i en va tornar amb 

una capsa circular, metàl·lica, on un dia hi havia hagut 
galetes de mantega, disposat a compartir-ne el contin-
gut actual –llaminadures, petites joguines per als més 
petits i un val per anar a berenar, tots junts, a la terras-
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sa del bar de la piscina– amb els cosins, que el van 
rebre amb gran alegria.

El padrí, que en sentir l’enrenou s’havia afegit a la 
colla, li va esbarriar els cabells amb la mà plana i li va 
dedicar un somriure ple d’orgull.
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L’avi del Met acaba  
de morir i, poc després 
del funeral, a la 
biblioteca de l’avi, el noi 
hi descobreix un sobre 
amb el seu nom.  
El sobre conté un 
enigma que el portarà  
a iniciar una aventura 
que li farà descobrir 
un passat del seu avi 
que desconeixia.

L’HERÈNCIA DEL VELL 
PIRATA és una història 
sobre com s’aprèn  
a conviure amb la mort, 
però és també una 
aventura que gira al 
voltant de la recuperació 
de la memòria històrica.

LLORENÇ CAPDEVILA 
(Alpicat, el Segrià, 1969) 
és professor de llengua  
i literatura a l’institut  
de Santpedor, i escriptor.  
A Cruïlla ha publicat  
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