
1.- L’HOME DE MADRID

La conclusió, s'ho mirés com s'ho mirés, era prou clara. Havia vist massa sovint, a la 

política, que algú pot esdevenir ningú en un tres i no res. De la mateixa manera que qui mana pot 

decidir que algú que no és ningú esdevingui important d'un dia per l'altre. El problema, per a ell, era 

saber qui concedeix el poder per manar, que, en el fons, és qui mana de debò. L'experiència li havia 

ensenyat que, en aquesta vida, qui et mana és qui està per damunt teu. Aquesta norma tan senzilla 

construeix una piràmide que, forçosament, ha de tenir una cúspide i al capdamunt de tot ha d'haver 

algú que és més algú que ningú. Durant molts anys, segles sencers, la cadira més alta l'ocupava el 

rei, tot tenint en compte que el poble sempre havia cregut que el poder emana de Déu i que els 

monarques l'havien rebut de les seves mans i, per tant, eren, d'alguna manera, inqüestionables. Tan 

inqüestionables que per substituir-los només hi havia dos camins: esperar que es morissin o matar-

los. Tanmateix, el temps havia temperat aquesta necessitat de buscar solucions dràstiques, perquè 

també resulta evident que qui s'asseu al tron pot manar perquè hi ha un poble que obeeix. Tot i així, 

els darrers esdeveniments començaven a contradir seriosament aquest plantejament tan simplista i el 

poder dels reis havia minvat. Encara amb més raó els ministres canviaven amb rapidesa i el seu 

poder era efímer. Només que, en aquest cas, hi havia un avantatge: habitualment no calia matar-los. 

N'hi havia prou amb destruir-los o fer-los dimitir. Aquesta era l'Europa de finals del segle XVIII. 

Alfred Gordon també havia arribat a una altra conclusió que anava de la mà de la primera. 

Els funcionaris procuren seguir unes normes fixes que els permet continuar treballant amb 

independència de qui mana. Aquest acurat procedir, que el temps i l'experiència han anat construint 

lentament, evita un possible daltabaix que es podria produir si només depenguessin del caprici del 

nou ministre. Qualsevol ministeri és una màquina que es mou contínuament, malgrat que hi hagi un 

canvi de cap, un canvi d'orientació o, fins i tot, un canvi de política. Ells, els funcionaris, són, en 

definitiva, l'engranatge del sistema, la corretja de transmissió que interpreta i trasllada les ordres i 

les converteix en moviment. I, mentre no hi ha ordres, la inèrcia fa que el moviment segueixi 

endavant. 

Per això, invariablement, a dos quarts d’onze del matí de cada dilluns, dimecres i divendres, 

ni un minut abans ni un minut després, la porta s’obria i apareixia al llarg i ample passadís de les 

dependències dels serveis d'informació de Sa Majestat George III d'Anglaterra el cos gran i rodó 

d’Alfred Gordon. Llavors, respirava fondo, com si volgués amagar el timbal que tenia per panxa, i 

les carns, per un instant, disminuïen per tornar a lloc tan bon punt deixava escapar l’aire dels 

pulmons. Després, en un curiós ritual, es mirava les mitges, s’arreglava les puntes dels punys de la 

camisa, tossia lleugerament per aclarir la gola i, acabat aquest cerimonial, repetit des del 7 d’abril 

de 1790, dia en què va prendre possessió del càrrec de comissionat per l’anàlisi d’estratègies de 



recerca d’informació, enfilava el llarg passadís i no s’aturava fins atrapar la porta dels dominis de 

sir Blum, el cap dels serveis d’informació del ministeri d’afers estrangers encarregat de l'àrea del 

Mediterrani compresa entre Espanya, França, Itàlia i el nord d'Àfrica.

Però aquell matí, just quan s’arreglava les puntes dels punys, va notar una presència 

estranya, es tombà i gairebé s’esglaià.

—Ferguson! Quin ensurt que m’heu donat! —va fer amb ràbia, i s’agafà la panxa amb les 

dues mans, no fos que la perdés.

—Disculpeu-me, senyor. Us esperava. He pensat que el tema és prou important. 

Important?, pensà Gordon. Ferguson era massa ximple per conèixer el significat d’aquesta 

paraula. La senyora Gordon deia que aquell jove era força educat i molt atent, però ell sabia que, si 

ocupava el lloc que ocupava a la secretaria d’afers estrangers, era gràcies a la intervenció de certa 

dama que apreciava molt la seva joventut i... altres coses, malgrat que, pel gust de Gordon, aquell 

home era massa prim, massa estirat i amb una manca sensible de bona educació. Aquell costum 

d’amagar-se darrere d’una columna i esperar que el seu interlocutor s’atansés per gairebé saltar-li al 

damunt, era un detall de força mal gust que ni la ben retallada barba ni el seu posat elegant podien 

apaivagar.

—M’espera sir Blum —digué Gordon.

—Sí, però he pensat...

—M’ho podeu explicar mentre caminem. Ja sabeu que la puntualitat és una gran virtut 

britànica.

—Ahir va arribar Andrew McFar —anuncià Ferguson.

La màquina funciona si totes les peces compleixen amb la seva funció. Tanmateix, de tant en 

tant, poden aturar-se un instant per comprovar si el moviment és el correcte, si hi ha alguna cosa 

que afecta algun engranatge o si s'han d'introduir petits canvis que aportin millores als resultats. De 

manera que Gordon alentí el seu pas i el mirà.

—No havia de ser a Madrid? —demanà força estranyat.

—Ha hagut de fugir. El capità John Lear és mort.

—Què ha passat? —s’aturà de patac. 

Per una vegada Ferguson havia encertat amb el significat de la paraula important, i a Gordon 

ja no li preocupava arribar tard a la cita amb sir Blum. Hi ha moments que els peons esdevenen 

peces cabdals.

—Un duel —respongué Ferguson.

—Amb qui? 

—Un noble... No sé com es diu, però es cosí llunyà de Godoy. Va desafiar el capità per 

defensar l’honor de la seva germana.



—Maleït sigui! Sempre ho he dit, que Lear era un idiota —bellugà Gordon el cap, a dreta i 

esquerra—. Tard o d’hora havia de passar. Això d’anar darrere de les faldilles... I, més encara, 

darrere d’una parenta de Godoy.

—El problema és un altre —digué Ferguson.

—Ah, sí?

—El capità Lear no empaitava la dama en qüestió, sinó McFar.

—I què hi pintava Lear en tota aquesta història?

—El marit cornut va pensar que era el capità Lear, però com es tracta d'un home gran i 

impedit, el germà de la dama va prendre el seu lloc i el desafià. I com que era l’honor britànic que 

estava en joc... Lear no va esmenar l’error i va acudir al duel. 

—Ja ho veig! —exclamà Gordon—. L’honor britànic. Idiota! Això és el que era Lear. 

L’honor britànic! —bramà de nou i aixecà els braços esparverat—. Els collons britànics! I suposo 

que Godoy sabia la veritat, no va quedar content, va ordenar empresonar McFar i aquest ha hagut de 

fugir. 

—Suposo que així ha estat, perquè no hem d’oblidar que el primer ministre espanyol és... 

és... —va fer Ferguson.

—Perillós —Acabà Gordon la frase que Ferguson no era capaç de coronar.

—No anava a dir, precisament, això —es queixà Ferguson. 

Ell considerava que els espanyols, tots plegats, eren... eren... Mai no trobava el qualificatiu 

més escaient, la qual cosa exasperava Gordon.

—Ah, no? I com qualificaríeu, doncs, un home que escalfa el llit de la reina, ensems que 

dirigeix una nació? Potser penseu que és un babau? —somrigué Gordon. 

Ferguson es posà tens. La seva intel·ligència li permetia trobar un paral·lelisme entre el 

primer ministre espanyol i ell, que també devia la seva feina còmoda a unes altres escalfades de llit. 

—Què faig amb McFar? —preguntà Ferguson.

Gordon mirà el seu interlocutor, incrèdul. Allò era el que li preocupava. Què faig amb 

McFar? Pobre Ferguson! Mai no sabia el que havia de fer. Si més no, suposava que al llit, amb la 

seva protectora, devia saber el que calia fer.

—El problema no és saber què podem fer amb McFar, sinó el que podem sense ell, i sense el 

capità Lear. 

—A Madrid no ens queda ningú —digué Ferguson. Gordon se’l quedà mirant, i el seu 

subordinat afegí—: Vull dir ningú de rellevància. Hi tenim l’ambaixador i el segon secretari, Albert 

Flint. La resta són peons —acabà el seu discurs.

—En fi! No gaire cosa. Flint és massa conegut i l'ambaixador... —mormolà Gordon, i es 

gratà la barbeta. De sobte, aixecà els ulls i els clavà en els de Ferguson. Acabava de recordar un 



detall important—. L’esposa ultratjada, no serà per casualitat la mateixa dama que perseguia Harry 

Berg?

—Em temo que sí, senyor.

Déu meu! Harry Berg també havia fugit de Madrid després d'un afer amb la mateixa dama i 

havia estat assignat a les ordres de Jack Smith, que ocupava el mateix càrrec que sir Blum, però 

amb responsabilitat sobre el centre d'Europa.

—Tres homes en menys d’un any! Si segueix així, ella sola acabarà amb tots els agents de 

l’imperi britànic. Que no saben els nostres homes que a Espanya una testa coronada amb banyes és 

un tema molt seriós? —llavors, abaixà la veu—. No pas com a casa nostra, tal com podem veure 

cada dia —afegí, com si el seu comentari no tingués res a veure amb el seu interlocutor, que enrogí 

lleugerament. Premé els llavis amb força. Després, mormolà—: Aquest costum dels duels i de 

l’honor ens pot costar molt car. Però, no havien estat prohibits?

—Així és, però la policia espanyola mira cap a un altre costat. Ja sabeu que són... són...

—Sí, ja ho sé —el va tallar Gordon. Potser aquell idiota, algun dia trobaria el qualificatiu 

que cercava, però ara no podien perdre el temps.

Havien destinat John Lear a Madrid feia pocs mesos, quan el rei Carles IV d’Espanya va 

nomenar secretari d'estat a Manuel de Godoy i Álvarez de Faria, que en poc temps havia passat de 

simple cadet del Cuerpo de Guardias de Corps a tinent general de l'exèrcit, Gran d'Espanya i duc 

d'Alcudia. I ara no hi tenien ningú de pes. L’ambaixador feia la seva tasca, però no podia fer segons 

què. John Lear, per contra, es podia moure lliurement. 

Gordon brandà el cap. Aquella era una notícia terrible. Alguna cosa haurien de pensar. I 

ràpid!

—Què faig amb McFar? —insistí Ferguson. 

I és clar! Què faig amb McFar! Incapaç de prendre cap decisió, Ferguson l'havia anat a 

veure. Ara que, ben pensat, era molt millor que no prengués cap iniciativa sense consultar-lo. 

—Si ha tornat, que redacti un informe dels anys que ha viscut com un senyor a Espanya. 

Més endavant ja pensarem alguna cosa per a ell. Entesos?

—Entesos. Li assigno una taula?

Oh, Senyor! Quin brètol, que li havia tocat! Tanmateix, l’havia d’aguantar. Llàstima que la 

sang anglesa no fos tan calenta com l’espanyola. Tant de bo el marit cornut desafiés aquell tanoca i 

el matés! A Gordon se li acabarien molts problemes. 

Ja feia tard a la seva cita, i tot per culpa d’aquell estúpid. Li assigno una taula? Déu del cel! 

Ni això era capaç de decidir.

—Sí. I proporcioneu-li paper, una ploma i tinta —va fer amb ironia, i el va deixar palplantat.

Caminà de pressa, procurant que la panxa no el destorbés. No va mirar cap dels retrats que 



ocupaven les parets ni va saludar el soldat que s'estava dret al peu de l'escala que conduïa al pis 

superior, a les dependències de lord Grenville, ministre d'afers exteriors, on hi tenia el despatx sir 

Blum. 

Arribà a la seva destinació, entrà sense demanar permís al petit cau que era l'antesala dels 

dominis del responsable dels serveis d'informació, saludà Harry, el secretari particular de sir Blum, 

un home prim que ocupava una taula petita i que li va contestar amb un cop de cap, i trucà la porta 

del despatx. Únicament podia fer-ho, sense esperar que Harry l'anunciés, els dilluns, els dimecres i 

els divendres. Són els avantatges d'una màquina ben greixada. Una veu li va concedir permís per 

entrar-hi.

Sir Blum s’estava assegut a la gran taula de fusta fosca i lluent. Els seus ulls blaus, sota les 

celles rosses, van mirar furtivament Gordon. No calia dedicar-li més atenció. Ja coneixia prou bé 

aquella figura rodona, les seves galtes inflades, els seus ulls vius i escorcolladors i els seus llavis 

molsuts que sempre estaven corbats cap avall en un petit rictus de fàstic. Sortosament, Gordon 

gaudia d’una bona intel·ligència i, més que eficient, era eficaç. Això disculpava la seva cara de 

fàstic.

Sir Blum havia ordenat encendre les dues llànties, perquè el dia era gris i trist, com ell en 

aquells moments. Ja feia un bon parell de mesos que no s’estava d’orgues i patia constantment atacs 

de mala llet. 

Com s’ho prendria, quan li comuniqués les males notícies?, pensà Gordon.

—Seieu, Gordon —ordenà sir Blum, i assenyalà la butaca que hi havia davant la taula.

Durant una estona, el cap dels serveis d’informació va seguir redactant un document sense 

badar boca, mentre Gordon contemplava les mans de dits llargs i prims que estaven en consonància 

amb la resta de la figura de sir Blum. L’única cosa que destacava de tot aquell cos era la barba rossa 

que amagava uns llavis que semblaven dibuixats pel pinzell més fi que existeix i la perruca blanca, 

que acabava en una cua agafada per un llaç negre i que servia per tapar la seva calvície. 

Quan sir Blum acabà d'enllestir el seu escrit, prengué la campaneta de damunt la taula i la va 

fer sonar. Immediatament s’obrí la porta que hi havia a la seva dreta i aparegué Harry que caminava 

amb l’esquena plegada i el cap cot. 

—Aquest document és pel ministre Grenville —va allargar el paper sir Blum—. Conducte 

urgent. Entesos, Harry?

—Sí, senyor —féu una reverència el secretari, que va passar desapercebuda perquè ja hi 

havia entrat amb l’esquena plegada, i desaparegué.

—No pinta gaire bé aquest final de segle —es queixà sir Blum. Gordon no va fer cap 

comentari. Prou que coneixia aquella cantarella—. Fa pudor de guerra —va prendre un full que 

tenia al davant—. Escolteu el que hi diu, aquí: França ha començat a bellugar tropes cap al nord. 



Sabeu què significa? Que els rumors s’estan fent realitat. Ahir vaig estar amb lord Grenville. Fa un 

any que és ministre d’afers exteriors i em va dir que hem d’aconseguir que 1792 acabi millor que no 

pas ha començat, perquè està resultant massa mogut. El tema d’Irlanda encara remena massa la cua, 

mentre que Àustria i Prússia segueixen la seva guerra particular amb França. No va ser cap bona 

idea que el general de les tropes prussianes... com és diu?

—El duc de Brunswick —li recordà Gordon.

—Això mateix, el duc aquest —li agraí sir Blum, i continuà amb el seu raonament—: 

Doncs, no va representar cap encert que aquest babau amenacés l'Assemblea de destruir París si no 

retornaven el poder a Lluís XVI.

—És normal que Prússia no es quedés quieta. Leopold II és germà de la reina Maria 

Antonieta i... —comentà Gordon. 

 —Sí, ja ho sé, ja ho sé —aixecà la mà sir Blum. El treia de polleguera que el tallessin quan 

encetava un discurs. Va prendre un altre document de damunt de la taula i el mostrà a Gordon—. 

Aquesta és una còpia del manifest de Coblença, signat per l’emperador Francesc i per Caterina de 

Rússia. És de fa deu dies. Mireu la data. També exigeixen els francesos que retornin la sobirania al 

rei. Tant de bo eliminin l’Assemblea Nacional i Lluís XVI recuperi el poder! I, enmig de tot 

l'enrenou, no sabem que farà Espanya, perquè Aranda fa poc temps que és al poder i encara no ha 

pres cap decisió important. 

—Excuseu-me, senyor, Aranda ja no pinta res en la política d'Espanya. El nou secretari 

d'estat és Godoy.

—Què us empatolleu? Aranda fa dos dies que va ser nomenat...

—Aranda va substituir el comte de Floridablanca a començaments d'any, però només s'hi ha 

estat uns mesos. El rei Carles IV l'ha destituït per causa de la seva política de neutralitat. Ara, qui 

mana a Espanya és Godoy.

Sir Blum també havia estat nomenat per al càrrec de cap dels serveis d'informació feia pocs 

mesos. En el seu nomenament no havia prevalgut ni l'experiència ni els coneixements ni la vàlua del 

personatge, sinó la intervenció de lord Bristol, amic personal de William de Brooksheeld, que era 

cosí de sir Arthur Blum. Quina merda! Pensà Gordon. Però, un funcionari és un funcionari i un 

càrrec polític és un càrrec polític i no hi ha res a dir.

—En fi! Que amb tot aquest enrenou vull dir que no és un final de segle com ens agradaria 

—digué sir Blum, tot tapant el seu desconeixement—. Amb la seva revolució els francesos han 

escalfat tota Europa, i sembla que han travessat l’Atlàntic, perquè George Washington cada cop està 

més allunyat d’Anglaterra. Estem perdent una bona part de les colònies i això no agrada a Sa 

Majestat George III ni al primer ministre. I només ens faltava el tema d'Irlanda —repetí.

—A Irlanda tenim un home de molta vàlua —procurà Gordon suavitzar la visió negra del 



seu cap. Millor dit: la falta total de visió. 

I era sincer. No podia oblidar que Robert Steward, el primer secretari del lord lloctinent 

anglès a Irlanda, en tres anys havia aconseguit uns bons èxits. De tant en tant, en política, hi ha 

homes que saben fer coses.

—Sí —afirmà sir Blum amb un cop de cap—. Tanmateix, els espies francesos no deixen 

d'escalfar la població amb missatges que intoxiquen les pobres ments d'aquells desgraciats perquè 

busquin la independència. 

—També comptem amb William Pitt, el millor primer ministre que hem tingut en molts 

anys. Abans, el rei George nomenava els ministres sense tenir en compte la vàlua de cadascun 

d’ells, però la victòria aclaparadora de William Pitt a les urnes no deixa lloc al dubte. Ell és qui 

mana. —afegí en un intent per animar la conversa. Després ja vindrien les males notícies. No calia 

encendre el foc de bon començament.

—Cert —afirmà de nou sir Blum, malgrat que, en aquesta ocasió, ho va fer sense gaire 

entusiasme. William Pitt no era sant de la seva devoció. No pertanyien al mateix partit.

Bé! Ja havien fet el repàs general. Aquell costum de despatxar tres cops per setmana, dilluns, 

dimecres i divendres a la mateixa hora, de vegades era absurd perquè repetien converses ja 

passades. Es veien força sovint als passadissos i ja parlaven, però sir Blum era una persona de 

costums fixes. Tanmateix, aquell dia Ferguson havia proporcionat a Gordon un tema de conversa. 

No gaire agradable, però.

—Acabo de parlar amb Ferguson... —encetà Gordon.

—Com ho porta aquest jove? —s’interessà sir Blum. Gordon va prémer els llavis i simulà 

un somriure—. És decidit i molt educat —va lloar. I és clar! Era un protegit—. Passa alguna cosa 

amb ell? 

—No, senyor. El problema és el nostre home a Madrid.

—Madrid?

—Sí, senyor. El capità Lear.

—Lear?

—John Lear, senyor —li recordà Gordon—. El nostre número ú a Madrid. 

—Un jove molt emprenedor. És el fill d’Horaci Lear. Oi que sí? —va fer memòria sir Blum. 

Per a ell, algú que té un pare important mereix molt de respecte. Gordon afirmà amb un cop de cap

—. Què li passa?

—McFar és aquí. Va arribar ahir. M’ho acaba de comunicar Ferguson.

—McFar?

—Andrew McFar —aclarí Gordon amb un pessic de desesperació—. El nostre número dos a 

Madrid.



—Ah, sí! I és clar —assentí sir Blum diverses vegades amb el cap, però Gordon va veure de 

seguida que sir Blum no sabia ni qui era McFar. No era fill de ningú—. Què hi fa, McFar, aquí? —

demanà simulant estranyesa.

—El capità Lear és mort. Va morir en un duel, a mans d’un cosí llunyà del primer ministre 

espanyol. —Callà un instant, i acabà—: Per causa d’una dama. 

Sir Blum va respirar fondo, aguantà l’aire uns instants i buidà amb força els pulmons. Allò 

volia dir que l’olla començava a bullir. Sempre passava, quan les notícies eren dolentes. I què 

pretenia?, pensava Gordon. Afers estrangers és un ministeri que rep contínuament sorpreses i, 

donades les circumstàncies a Europa, darrerament mai no eren bones.

—Ja l’hi vam advertir, que es feia veure massa —exclamà sir Blum. De sobte ja no 

recordava que acabava de dir que Lear era un jove molt emprenedor i Gordon tampoc no recordava 

l'advertiment, però va callar—. Madrid és així, responia l’imbècil —va seguir carregant contra el 

difunt—. Com se li ha pogut ocórrer enfrontar-se a un cosí de Godoy? 

—Cosí llunyà —rectificà Gordon.

Sir Blum es posà tens. Aquella constant precisió per part de Gordon, de vegades l’alterava. 

Més encara en moments com aquell.

—Cosí llunyà —acceptà—. Un error que ens pot costar molt car —brandà el cap, a cantó i 

cantó—. Els nostres oficials han d’obrir les línies enemigues i no pas les cames femenines —digué, 

i somrigué satisfet per l'acudit que acabava de fer.

—No va ser ell, senyor, sinó Mcfar.

—Com dieu?

—Ferguson diu que McFar era l’amant, però el marit es pensà que era el capità. Tanmateix, 

Godoy coneixia la veritat i Mcfar ha hagut de fugir per no morir.

—Ja pensava jo que Lear no podia haver comès un error com aquest —rectificà sir Blum 

tots els seus plantejaments.

Gordon no va replicar. No pagava la pena. Sir Blum es quedà en silenci, reflexionant. 

Reflexionant?, es demanà Gordon. El seu cap feia veure que reflexionava, però ell prou que sabia 

que pel seu magí només creuava la buidor. Ara, com sempre, sir Blum esperava que Gordon 

pronunciés la primera paraula, i ell s’enganxaria al carro. 

Bé! Gordon ja estava fart de treure-li les castanyes del foc i li feia mal la punta dels dits. En 

ben pocs mesos ja havia rebut massa cremades. De manera que romangué en silenci.

—Qui ens queda a Madrid? —demanà finalment sir Blum. 

Una gran pregunta, afirmà Gordon amb el cap. 

—Albert Flint —anuncià—. Però és el segon secretari de l'ambaixada i és massa conegut. 

No pot bellugar-se amb llibertat.



—I ara què? 

També una pregunta pròpia d’una ment privilegiada. Tan clara com la de Ferguson. I ara 

què? I és clar que s’entenien tan bé! Sir Blum i Ferguson eren pastats.

—Costa temps i esforç crear un nou capità Lear.

—I costa ben poc engegar-ho tot a dida! —pontificà sir Blum. Llavors, va tenir una 

inspiració—: Harry Berg! —exclamà—. Ja hi va estar i té experiència —coronà la seva gran 

descoberta.

—És a Viena, senyor —li recordà Gordon.

—Sí, però és l’única opció ràpida.

Gordon reflexionà un instant. O començava a repassar tota la història de la sortida a corre-

cuita de Berg de Madrid, li recordava que ja no estava sota les seves ordres, li explicava que Jack 

Smith no es desfaria fàcilment de cap recurs humà... i es perdia en mil i un detalls per causa de les 

preguntes de sir Blum, o prenia una drecera i tancava el tema amb rapidesa.  

—No, senyor —negà repetidament amb el cap—. Impossible. No podem despullar Viena per 

vestir Madrid i menys encara tenint en compte que França s’està bellugant. Espanya, en aquests 

moments, no representa cap amenaça, però França i Àustria poden acabar molt malament. Ens 

interessa tenir uns ulls a Viena.

—D’això, d’Àustria, encara no hi ha res de concret —somrigué sir Blum—. La guerra 

acabarà en un tres i no res i es decantarà del costat del més poderós.

Quan un ha nascut idiota, ja li pots donar un càrrec important, que seguirà sent idiota. Els 

austríacs no havien entrat a França amb tanta facilitat ni ho feien tan de pressa com havien promès i, 

per tant, no hi havia res que fos clar. Dos i dos fan quatre. Negar-ho, és estúpid. 

—Doncs, el senyor Smith diu que les notícies apunten que l’olla s’està escalfant de valent 

—replicà Gordon.

—Bé! No nego que les suposicions de Jack Smith poden tenir fonament, però segueixen sent 

rumors. Hem de pensar què fem amb Espanya.

Hem de pensar volia dir que algú havia de pensar-hi. I no pas sir Blum, precisament. No 

calia donar-hi més voltes. Potser era el moment de recordar-li la idea que ell tenia sobre 

l’espionatge en els temps que corrien. Va dubtar. Ja ho havia intentat en diverses ocasions i la 

resposta mai no havia estat positiva.

—Em posaré a treballar d’immediat —conclogué finalment Gordon. No paga la pena 

encetar una discussió filosòfica quan l’interlocutor no hi entén ni una paraula.

—No descuideu Berg. En aquests moments Àustria és vital —va fer sir Blum.

—I és clar! Teniu raó, senyor —somrigué amablement Gordon. 

Aquell home era increïble. Per què li deia, a ell, que no descuidés Berg, si depenia de Jack 



Smith? Pobre idiota! Per no saber, ni tan sols era conscient del càrrec que ocupava. Tanmateix, la 

darrera paraula, encara que sigui repetida o equivocada o copiada o robada, sempre la té el superior.

Gordon tenia molta feina per davant. Com havia dit, crear un nou capità Lear no era una 

tasca senzilla. En fi!, que la reunió s'havia acabat. De manera que es va aixecar i va marxar.
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