
EL PREU D'UN SERVEI

Antoni redreçà lleugerament l'esquena. Maleïts cogombres!, pensà en sentir la punxada. 

Aviat compliria seixanta anys i els ossos li començaven a grinyolar. Ja era massa gran per tantes 

contorsions. Maleïda ama!, afegí als seus pensaments mentre llançava una mirada d'odi a Virgínia. 

«No, aquest no, aquest altre». Aquella dona havia canviat de parer quinze cops i l'havia fet ajupir-se 

una i altra vegada fins que l'esquena li cantava. Ai, les dones! Conforme passa el temps, es tornen 

cada cop més impertinents i primmirades i la seva senyora ja atrapava la cinquantena i volia seguir 

controlant-ho tot personalment, amb aquell nas, petit però afilat, que semblava olorar-ho tot. Cada 

matí la mateixa història. Ella triava les verdures i els fruits de l'hort, però qui s'hi havia d'agenollar i 

trencar-se l'esquena era ell, i no pas ella, sempre dreta com un pal, orgullosa i digna. 

Antoni respirà fondo i aixecà els ulls cap al petit turó que s'alçava al fons de la plana. De 

sobte, alguna cosa va cridar la seva atenció i esguardà amb molta cura. Primer semblava una taca a 

l'horitzó, després adquirí forma lentament. Un genet s'atansava. No anava gaire de pressa.

—Ve algú —va fer, i es va desentendre del cogombre que li havien ordenat plegar—. És un 

soldat —digué quan ja el podia distingir amb més precisió. 

—Un centurió —corregí Virgínia.

L'esclau va acabar de redreçar l'esquena amb esforç ajudant-se amb les mans als ronyons. 

Prou que ho sabia, que el casc pertanyia a un centurió! No calia l'aclariment, però va callar. Virgínia 

sempre el tractava amb la superioritat de l'ama i ell coneixia la seva mirada, amb aquells ulls que es 

mostraven oberts i encisadors quan es dirigien cap a un noble, però freds i durs amb els esclaus i els 

servents.

Maleïda ama! Trenta anys enrere ell hauria pogut assolir la llibertat i llavors no el tractaria 

d'aquella manera, però… En fi! Un esclau mai no pot refiar-se de la paraula d'un ciutadà romà, ni 

que sigui patrici ni que sigui plebeu. Tots són iguals!

Virgínia amb el cistell a la mà abandonà Antoni, travessà el pati i l'atri, creuà la porta, es 

dirigí al peristil i entrà a la sala convertida en biblioteca que el seu marit, Publi Corneli Escipió, 

havia triat des de feia mesos per esmerçar-hi la major part del dia, per omplir les seves hores o… 

millor dit, per deixar córrer el temps entre records del passat, tot mirant-se els mapes, una i altra 

vegada, mentre reconstruïa mentalment cadascuna de les passes que l'havien dut fins allà.

Corneli havia ultrapassat lleugerament els cinquanta anys. En un general no és cap edat 

avançada. Al contrari, és l'edat ideal, el millor moment, perquè les forces encara no ens han 

abandonat i l'experiència ens permet dirigir les energies de la manera més econòmica i efectiva. 

Tanmateix, ja estava retirat.

—Ja l'he vist —va fer ell, abans que Virgínia pogués badar boca.



El general s'estava dret davant de la finestra. Cinquanta anys i el seu cos havia perdut 

l'agilitat de la joventut i ja feia dies que no anava a l'hora. Tal vegada la manca d'exercici…?

—Què voldrà? —inquirí ella.

—Ja ho sabrem quan arribi —somrigué Corneli, sense deixar de contemplar el genet.

Quan ja era a prop, Virgínia i Corneli abandonaren la sala i es dirigiren al pati. Antoni també 

havia abandonat l'hort i havia entrat al recinte tancat pel mur que envoltava tota la casa i que, en 

altres temps, havia servit de defensa, quan el perill sotjava i la seguretat romania sempre pendent 

d'un fil. Però, ara… més aviat semblava una presó. La gran casa, que havia pertangut al pare de 

Corneli, només comptava amb tres esclaves i dos esclaus. Un d'ells, Antoni, havia nascut a Roma, a 

la casa dels avantpassats del general, i l'havia servit tota una vida. El problema, pensava Corneli, era 

saber si ho havia fet amb fidelitat. I va somriure en veure que es feia l'orni. Sempre havia estat un 

tafaner.

El genet traspassà la portalada del pati i dirigí la seva cavalcadura cap on s'esperava el 

matrimoni. Era un centurió jove, alt i fort com un roure. Es va aturar davant mateix de la casa i no 

va haver de preguntar per l'amo, perquè ja l'esperava. Deixà la sella, s'avançà, es quadrà i saludà 

amb el puny tancat, tot colpejant-se el pit. No havia d'oblidar que tenia davant seu un general. Un 

gran general!

—Noble Publi Corneli Escipió, el cònsol Gai Leli t'envia salutacions i un present —digué, i 

allargà la mà per lliurar-li l'objecte.

L'amo de la casa el va prendre i l'examinà amb sorpresa i interès. Es tractava d'una petita 

capsa de fusta, sense cap ornament. Virgínia, darrere seu, el contemplava i Antoni mirava d'allargar 

el coll per no perdre's el més mínim detall. El general aixecà la tapa i la seva esposa, en veure el 

contingut, s'esglaià i es va dur la mà a la boca per ofegar el crit que amenaçava d'escapar-s’hi. 

Llavors, l'esclau es desplaçà en silenci i hi llençà un esguard.

Eren un parell d'ulls!

—Són els ulls d'Anníbal —explicà el centurió.

—És mort? —demanà Corneli sense apartar la vista d'aquelles ninetes de color castany, 

sense vida, apagades i seques que semblaven tornar-li la mirada des del fons de la capsa. Ell també 

s'havia sobresaltat i, fins i tot, li havien tremolat les mans en descobrir-ne el contingut.

—Sí, senyor —transmeté el missatge el centurió, tot repetint, fil per randa, les paraules que 

li havien ordenat—. L'havíem envoltat a casa seva, però quan hi vam entrar el vam trobar mort. 

Havia pres un verí —explicà. 

—Segur que són els seus ulls? —féu Corneli, i ara sí que va alçar el cap per observar el 

rostre del centurió.

—Jo mateix els hi vaig arrencar. El cònsol Gai Leli m'ho va ordenar i em va dir que te'ls 



portés i que et digués que tots els deutes s'han saldat. 

—I per què no me'ls ha portat ell, personalment?

—El cònsol t'envia les seves disculpes, però importants afers el retenen a Roma.

—I és clar! —féu Corneli mentre movia la testa amunt i avall— Anníbal és mort. Potser 

s'han de prendre força decisions —mormolà i abaixà el cap per examinar de nou la capsa. 

Vulgar. Aquest era el qualificatiu més adient per definir l'embolcall de, possiblement, l'única 

part que havien respectat del cos de qui ja no figurava entre els vius.

Anníbal és mort. Tres paraules i una mirada, la mirada del soldat, del centurió, directament 

als seus ulls. Acabava de rebre la notícia de la mort de l'home que va jurar odi etern a Roma i que 

no havia permès que els soldats l'atrapessin, el més brillant de tots els cabdills que la història havia 

parit, que s'havia estimat més prendre el verí mortal i abandonar aquest món abans que no caure en 

mans del seu enemic secular i patir la vergonya d'un judici, de la presó i, segurament, d'una 

execució ignominiosa i impròpia de qui ha lluitat amb valor. 

Corneli sentia respecte per ell. No! Més que respecte era admiració per qui durant anys i 

panys havia representat la major de les amenaces, i prou que sabia que Roma no perdona, de la 

mateixa manera que és capaç de crear, o millor dit, de reconèixer els herois, encara que, després, els 

oblida i, fins i tot, si pot, els mata. Corneli, el noble Publi Corneli Escipió, portava estona assegut a 

la cadira quan havia arribat l'oficial. Allà s'estava amb la mirada perduda i encara no sabia perquè 

s'havia aixecat. Tal vegada un pressentiment? 

Ara, en escoltar aquelles paraules, el seu cervell començà a reflexionar per refer el mateix 

camí que sempre el duia a la mateixa conclusió: l'experiència demostra que només els anònims, els 

que han sabut romandre en silenci, emparats en la foscor i sense sortir a la llum pública ni rebre 

honors, poden sobreviure i acabar els seus dies amb la satisfacció del deure acomplert. Una 

satisfacció personal, íntima, lluny de la gratitud del senat. Aquesta és la filosofia de la Roma que va 

néixer amb Ròmul i que ara ja és la ciutat més poderosa de tota la Mediterrània. Aquestes paraules 

les havia llegides trenta anys enrere i no podia negar que amagaven una gran saviesa.

Alçà de nou el rostre i escorcollà els ulls del centurió. Ulls durs, de mirada fixa, el reflex de 

l'home que ha vingut per complir una missió i que no pensa, sinó que executa. Ell també l'havia 

tinguda, aquella mirada, però l'havia perduda. Ja feia temps. De la mateixa manera que havia perdut 

moltes més coses. Tantes!

—Dóna les gràcies al cònsol Gai Leli i digues-li que tots els deutes s'han saldat —féu 

finalment.

El centurió es quadrà, saludà de nou, pujà al cavall i marxà. Corneli entrà a la casa i Virgínia 

esperà fins que el genet desaparegué a la llunyania.

—Què hi fas aquí, com un estaquirot? —demanà a Antoni—. Que no tens feina? —insistí en 



veure que aquell babau no reaccionava, i l'esclau desaparegué tot remugant cap a l'estable.

Llavors Virgínia seguí el mateix camí que el seu marit i el trobà assegut a la cadira i amb la 

capsa a les mans.

—Per què no ha vingut personalment? —preguntà. No calia que esmentés el nom. 

—Ja ho ha dit el centurió. Gai Leli va massa atrafegat —respongué Corneli amb tristor, 

mirant de trobar una disculpa per qui l'havia ofès. 

—Cató —féu Virgínia.

—Què?

—Ell n'és la causa. Gai Leli li té por. Per això no ha gosat venir-te a veure i lliurar-te 

personalment aquesta capsa. El gran Cató, l'home que va jurar que es venjaria, l'esdentegat que 

mossega més que ningú, la censura de Roma, el guardià de la nostra moral —mormolà ella com si 

fos una oració—. Encara recordo el dia que es va plantar davant del senat, amb supèrbia, i els va 

escridassar. Ningú no li va aturar els peus i ell ha complert la seva paraula. Ara, tothom el tem.

—Fa tot just un instant, abans que entressis, pensava en la casa de Roma, al carrer que mena 

cap al Fòrum, ara abandonada, i em demanava quants cops no hauré sortit per dirigir-me cap a la 

Via Sacra? —desvià la conversa Corneli i tancà les parpelles—. Tants que bé puc dibuixar cada 

façana, cada portal, cada balconada... La casa de les vestals, immediatament després el temple de 

Vesta, un xic més enllà el temple de Càstor i Pòl·lux, i en tombar cap a la dreta, darrere del Tribunal 

del Pretor, el carrer puja fins a la plaça de marbre on el poble celebra les assemblees i escolta les 

arengues que els oradors els escupen des de la tribuna que ocupa el racó sud-oest. Mai no m'hi havia 

aturat, sinó que sempre seguia el meu camí fins atrapar la Cúria Hostília, la sala del senat. Quatre 

parets ben altes i unes grades ben farcides de records. De massa records! Uns bancs de marbre blanc 

on els senadors reposen el seu cul. Eina que de vegades, en vist dels resultats, empren més sovint 

que no pas el cap.

Virgínia assentí en silenci. Prou que sabia que des d'allà, des de la balconada de la terrassa 

de la casa de Roma, podien veure la gent que caminava. Força sovint, sobretot en els darrers temps 

d'estada a Roma, els havia contemplat. Alguns anaven de pressa, altres s'aturaven per parlar. 

Tanmateix, la vida seguia el seu curs. Ara es demanava si tots aquells tenien present el temps passat, 

aquells delicats moments que van poder significar la fi de la ciutat. Algú n'és conscient? N’hi ha 

algun que hi pensa?, es demanà i negà amb el cap, a dreta i esquerra, mentre un altre pensament 

l'atrapava.

—Què significa aquesta broma de mal gust? —preguntà Virgínia, tallant les seves reflexions 

i senyalant el sorprenent i macabre present que Gai Leli havia enviat al seu marit.

—No és cap broma —respongué ell—. És el preu per un servei.

I allà s'hi quedà, en silenci i assegut, amb la capça a les mans. El preu d'un servei, medità 



mentre movia el cap amunt i avall. D'un gran servei, somrigué. Bé que ho puc assegurar!, exclamà. 

I tancà les parpelles per deixar que la memòria el retornés al passat.
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