
1.- LA MORT D’UN PONTÍFEX

El cel estava tapat i una fina pluja queia acaronant 
suaument els vidres del meu apartament a Roma, relliscava 
mandrosament i saltava al buit tot buscant el fred de l’asfalt del 
carrer. Gina dormia, mentre jo romania a la foscor. Feia tres hores 
que havia acabat el meu article sobre la mort del Papa i no podia 
agafar el son. De manera que m’havia llevat i m’havia atansat fins 
a la finestra. Darrere meu vaig sentir la veu de Gina.

—No em passa res —li vaig dir—. Només que no puc 
dormir.

—Et preparo alguna cosa? —em preguntà amb veu 
endormiscada.

—No, gràcies. Au va, dorm.
La vaig escoltar mormolar paraules inintel·ligibles i 

tombar-se d’esquenes. Roma, la Ciutat Eterna, romania silenciosa 
i trista. Els vidres ploraven la mort del Pontífex i els carrers 
s’havien quedat buits.

No em preocupava res en particular. Simplement m’havia 
llevat i havia cercat la bata a les palpentes. Feia un xic de fred i no 
volia arriscar-me a enganxar un refredat. S’acostaven dies de molt 
de moviment, durant els quals hauríem de fer hores extres per tal 
d’estar a l’aguait de tot. La mort d’un Pontífex és un xarampió per 
als periodistes. Ens hem de moure, cercar la notícia, informar de 
tot allò que s’hi cou, des de l'instant de l’òbit fins a la nova 
coronació, amb tot el que aquest procés comporta: arribada dels 
cardenals, funeral, llistes de papabili, consultes, perfils humans, 
pastorals i psicològics, el Conclave, el successor, les seves idees, 
pensaments, projectes... Una enciclopèdia condensada en pocs 
articles, però substanciosos per l’enorme càrrega de dades.

No, no em preocupava el treball. Ja vaig ser de l’olla quan 
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van elegir Pius XIII i coneixia fil per randa les regles del joc, 
sobre tot gràcies als llargs anys d’experiència en temes relacionats 
amb el Vaticà i a l’«amistat» que em lligava amb el cardenal 
Bolone que en diverses ocasions m’havia proporcionat primícies 
que em van valer bons triomfs. A canvi jo li havia ofert certes 
informacions vitals que li van permetre resoldre situacions 
delicades abans que no arribessin al gran públic. Una mà renta 
l’altra i les dues la cara. Fins i tot, quan l’afer era un pèl delicat, 
havíem concertat un sistema de contacte tot emprant el seu 
immediat col·laborador, Pasquale Chigi, un sacerdot d’aspecte 
tímid i molt reservat a qui gairebé mai no podia arrencar-li més 
paraules de les estrictament necessàries. Tanmateix, era d’agrair 
que es tractés d’una persona molt eficient en les seves tasques. 
Bolone l’havia escollit per la seva discreció i el cardenal era una 
guineu en això de jutjar la gent.

Vaig apartar els ulls de les brillants gotes d’aigua que 
reflectien la llum de les faroles i els vaig dirigir cap a la Gina que 
dormia plàcidament. Des que la vaig conèixer la nostra relació era 
immillorable, malgrat que també tinguéssim algun que altre frec, 
tan natural en una parella.

Gina és el revers de la meva esposa, que només va tenir un 
acte caritatiu amb mi: morir i deixar-me en pau. Mai no va 
consentir a divorciar-se. Això anava en contra de les seves 
creences. No obstant això, turmentar-me contínuament no devia 
formar part de la seva llista de possibles faltes i pecats i, 
evidentment, no sentia el més petit remordiment per tot allò.

Em vaig casar amb Carla fascinat per la seva bellesa i no 
vaig trigar gaire mesos a adonar-me de la seva neurosi. Va ser a 
partir d’aquell instant que vaig acceptar qualsevulla missió 
informativa, tant més llarga i més allunyada millor. També vaig 
passar dos anys sencers a Espanya, concretament a Barcelona, 
sabent que a ella no li agradava ser lluny de casa. Naturalment, no 
em va acompanyar, però em visitava de tant en tant per vigilar-me. 
Era horrorós i, per no caure en cap temptació, em vaig inscriure en 
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un curs d’història d’Espanya i el vaig seguir durant nou mesos. És 
per aquesta raó que, quan vull posar un exemple o fer una 
comparança, de natural em surten personatges d’aquell país o 
noms dels seus rotatius. I és que, allà, vaig ser feliç.

No vam tenir fills. ¿Com es pot ser pare amb una esposa 
que es passa el dia escopint-te a la cara que no ets ningú, que 
fretures d’ambició i que l’has decebuda? Així dia rere dia, fins que 
va arribar el desenllaç.

En aquells dies tenia molt clar que no havia nascut per 
quedar-me assegut rere un escriptori, per molt ampul·lós que 
sonés el nom del càrrec. Em feia il·lusió viatjar, conèixer món, 
barrejar-me amb la gent, observar i viure amb totes les meves 
forces, però vaig cometre l’error de casar-m'hi sense pensar-ho 
dos cops i ella es va equivocar en donar crèdit a les frases d'elogi 
que em dirigien i que pronosticaven un gran futur per al jove 
periodista que era jo. La nota més sobresortint provenia del pare 
de Carla, que mirava de convertir-me en un polític. El pobre no 
sabia que el joc de la política em fa venir basques. Per arribar a ser 
un bon polític calen espatlles molt amples i jo no posseeixo 
aquesta virtut.

Després de sis anys de matrimoni, un bon dia vaig engegar 
el meu sogre a passeig i a Carla a un altre lloc menys digne, però, 
bé sigui per debilitat o per qualsevulla altra raó oculta, vaig tornar 
al seu costat i vaig acabar per aguantar indolent tots els insults que 
brollaven dels seus formosos llavis coronats de petites arrugues 
com raigs solars, com els que pinten els nens en els seus infantils 
dibuixos. Suposo que eren els rictus de ràbia que s'hi havien tornat 
crònics i, així, ja no tenia perquè recordar-me verbalment el seu 
disgust davant del meu suposat fracàs,. Només mirar-la els records 
afloraven espontàniament... Encara avui, després de deu anys de 
descans absolut, sento calfreds quan penso en ella i el meu front es 
tensa com si esperés escoltar de nou els seus improperis.

Fart de raonar amb ella, de procurar que veiés la crueltat 
de la nostra estúpida situació, de somicar i implorar la meva 
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llibertat (per a ella una mostra més de la meva debilitat), em 
comunicaren la seva mort mentre em trobava a Costa de Marfil. 
Carla havia patit un accident quan viatjava en companyia del seu 
pare i ambdós havien mort. No recordo que resés per cap d'ells. 
Havien viscut molt units i suposava que serien feliços per haver 
mort junts. Era el millor que havia pogut succeir-los. Tampoc em 
vaig afanyar per fer l’equipatge i tornar a Roma. De manera que 
no vaig assistir al funeral. No hauria sabut quina cara fer...

Em vaig prendre uns dies de descans per ordenar els 
assumptes legals i, sobre tot, les idees. Encara no era conscient del 
significat del que havia succeït. Em veia com un d'aquells presos 
polítics sud-americans que, després de tortures i misèries sense fi, 
un bon dia surten al carrer tot traspassant el mur que durant llargs 
anys ha marcat els límits de la seva existència i troben que el món 
els queda massa gran. Jo havia romàs pres durant més de dotze 
anys.

De natural soc força analític i m'he passat hores senceres 
procurant desgranar les raons dels meus actes, cosa que vaig fer 
llavors per tal de descobrir el secret de la meva dependència, dels 
meus lligams amb una dona a qui no estava segur d'haver estimat 
mai i sí, d'haver-la odiat en més d'una ocasió, a qui em sentia 
estacat per un vincle tingut per sagrat, sense saber amb exactitud 
el significat de tan profund vocable. Si en aquells moments hagués 
sabut tot el que la vida m’ha ensenyat, m'hauria adonat del poc 
sagrat, de la fragilitat i de la falsedat del meu acte (voluntàriament 
acceptat, tal com se sol dir). Perquè aquesta voluntat hi sigui 
present és necessari disposar d'una formació de la qual jo 
freturava, d'una instrucció basada en el cultiu de la llibertat i d'una 
responsabilitat plena dels meus actes. I no hi va haver res de res, 
excepte ceguesa i il·lusió vana i estúpida.

A Gina la vaig conèixer en una festa, ens vam agradar i 
vam quedar per veure'ns un altre dia. A aquella trobada li succeí 
una altra i una altra, fins que va venir a viure amb mi. Jo li porto 
deu anys, però ens compenetrem prou bé i la seva maduresa atrapa 
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amb extrema facilitat la meva, cosa gens estranya. Sempre he 
tingut un esperit infantil.

Entre ella i jo hi ha un pacte que, malgrat que sigui tàcit, 
s'ha complert sempre. Cap dels dos pretén subjugar l'altre; 
cadascun viu la seva pròpia llibertat i sap que disposa de l'ajuda i 
de la comprensió del seu company, sense que hagi de demanar res 
a canvi, sense esperar que l'altre reaccioni segons els paràmetres 
establerts pel costum; el retret no existeix; donar és tan lliure com 
rebre; tot allò que hi ha en comú ha brollat espontàniament, sense 
imposicions, sense negociacions, i pot desaparèixer en qualsevol 
instant perquè va deixar de complir la seva funció, sense més raó 
que aquesta; només existeix el present, la nostàlgia morí amb el 
passat i el futur es construeix a cada moment; la paraula amor no 
té significat per ella mateixa, és el sentiment que ho té tot: tot allò 
que expressa, tot el que capta, tot el que dóna, tot el que diu, tot 
allò que atrau, tot el que desperta, tot el que atrapa, tot el que 
ensenya... La nostra unió, a mesura que s'enforteix més, 
s’eixampla, engrandeix les nostres vides i abraça més i més.

I ara, quan penso que ja posseeixo la llibertat necessària 
per acceptar un compromís sagrat, és quan no necessito 
manifestar-ho, sinó que ja és part de mi. No deixa de ser curiosa, 
aquesta vida!

En fi! Que no recordo amb exactitud si tots aquests 
pensaments creuaven la meva ment mentre romania contemplant 
les cristal·lines perles que s'arrapaven al vidre de la finestra, però 
sí que recordo que em sentia a gust mirant el bony que es movia 
mandrosament de tant en tant sota el llençol.

No, la preocupació que m'embargava no era res definit ni 
gaire definible. Més aviat es tractava d’un negre presagi o que els 
meus pensaments s'havien contaminat amb la tristesa i la 
malenconia de la nit freda i humida.

Em vaig tornar a estirar al llit i vaig romandre quiet enmig 
obscuritat, absent per complet a tot allò que m'envoltava, pensant 
com seria el funeral. La decisió de Pau VI de ser enterrat sense 
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massa pompa havia esdevingut un costum i vaig pensar en Albi, el 
cardenal Camarlenc, tan amant del protocol, les normes i els 
espectacles en olor de multituds. Si Pius XIII havia disposat un 
funeral senzill, Albi s'enduria un gran disgust. Qualsevol pretext li 
servia per organitzar una representació on no hi descuidaria el més 
petit detall. Hom deia d'ell que era el perfecte Camarlenc i 
comptava amb el respecte dels diplomàtics acreditats davant la 
Santa Seu. Extraordinari coneixedor dels secrets del Vaticà i dels 
tripijocs burocràtics, havia esdevingut l’antesala del Pontífex, i 
qualsevol afer, abans d'arribar a mans de Pius XIII, passava per 
ell, que gaudia de més influencia que els dos secretaris particulars 
de Sa Santedat. No era gens d’estranyar, doncs, que el seu nom 
acabés per figurar a totes les llistes de candidats a successor i que 
L’Osservatore Romano el situés al capdamunt de tots, per davant 
de Brog i Duvalier, mentre que Barón passava a ocupar un modest 
sisè lloc. El motiu del desterrament venia justificat pels 
enfrontaments amb el Papa, que l’apartà discretament. Des 
d'aleshores Barón havia perdut possibilitats, va explicar un rotatiu 
de tercera fila. Tanmateix, en aquests mateixos enfrontaments jo 
veia un enfortiment de la seva posició, perquè guanyava bona part 
dels vots del Tercer Món i no en perdia cap ni un dels altres,. Mai 
no comptà amb ells... Déu, quin enrenou!

Sortosament, les meves amistats a l'Oficina de Premsa del 
Vaticà em van permetre escapolir-me de les deficiències i retards a 
què es van veure sotmesos bona part dels meus companys de 
professió. Tothom anava de corcoll, neguitós, d'un costat a l'altre i 
sense gairebé temps per aturar-se un instant i respirar. Era molt el 
que quedava per fer. Les notícies creuaven l’èter i des de Il  
Corriere della Sera fins a l’International Herald Tribune, tot 
passant per Le Monde, El País, La Vanguardia, The Times, Der  
Spiegel i una infinitat de publicacions diàries, setmanals o 
mensuals, van rebre la notícia, mentre les agències internacionals 
no paraven d'emetre nous comunicats sobre la mort, que la RAI, 
ORTF, BBC, RTVE, ABC, CBS, CNN i no sabria dir quantes 
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cadenes més les repetien sense parar. 
El cert és que el Vaticà havia esdevingut el centre d'atenció 

de tot el món.
Des del meu llit, enmig de la foscor de la nit, vaig intentar 

imaginar-me com seria Roma els dies següents, quan les més altes 
personalitats del món occidental visitarien la ciutat dels set turons. 
Quin horror! 

I, finalment, em vaig adormir. Era el millor que podia fer.
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