
MALEÏT CATALÀ!

Per algú que ha viscut tots els seus anys amb plena activitat, però que ja ha pres possessió 

d'allò que anomenen merescut descans i que sembla que les úniques coses que li queden per fer és 

esperar tranquil·lament que els dies s'esgotin, la vida perd bona part del seu contingut i en molts 

casos pot representar tant com acceptar que el seu pas per la terra ja és a les acaballes i que tot el 

que podia fer i desfer ja pertany al passat. Per aquesta raó, si encara conserva l'ànim, tornar a sentir-

se útil equival a rebre un nou alè de vida. Llavors, recuperar la capacitat de prendre decisions, 

seure's de nou a la taula de treball, sentir-se necessari, submergir-se en el neguit dels problemes que 

s'acumulen i anar solucionant temes ve a significar, en l'ordre intern, la concessió d'un nou període 

de gràcia. Gairebé es pren en el sentit que la data final ha estat ajornada.

Alfred Gordon va pujar les escales del ministeri d'afers exteriors amb aquesta curiosa 

sensació enganxada a l'ànima i un pensament al cap: Helen, la seva esposa, havia protestat en veure 

que ell acceptava l'oferta del ministre Grenville. 

—Tenim prou diners —havia protestat—. T'has passat tota una vida treballant i ara has de 

descansar. Els metges diuen que no et convenen les emocions fortes i jo et conec prou bé i sé que tu 

no et limitaràs a fer el que has de fer, i això no és bo.

«El que passa és que a ella li agrada viure a pagès amb tot el romanticisme dels prats, les 

flors i les pastures i ja s'imagina que la casa de Londres només servirà per passar-hi els hiverns», 

pensà Gordon. Finalment havien arribat a un acord: només es faria càrrec de l'afer que li havia 

proposat lord Grenville i, en acabar, tornaria a retirar-se. Li ho va prometre. Tot plegat, unes 

setmanes. Potser, un parell de mesos. O, tal vegada, tres. A tot estirar, evidentment! I Helen havia 

acceptat. Sense gaire convenciment, perquè havia arrufat el nas.

En atrapar el darrer graó de l’escala va negar amb el cap. Acabava d’arribar a la conclusió, 

més que evident, clara com la llum del dia, que Helen no tenia aquesta sensació de pèrdua de 

contingut de la seva vida. I és clar que no! El canvi que li va suposar que ell es retirés en realitat no 

representava cap daltabaix en el seu univers particular. De fet, Helen seguia governant la casa com 

si no hagués canviat res i prenia totes les decisions que afectaven aquest afer. I d'altres, naturalment. 

No podia oblidar el règim estricte al qual el sotmetia. Res de salses ni guisats ni res del que tenia 

gust. I les verdures amb ben poca sal. Ordres del metge, era l'excusa per torturar-lo.

Aquest és un dels avantatges de ser dona. Les responsabilitats segueixen vives i presents i 

l'activitat no minva fins que les forces no desapareixen. Per a ella, que el seu marit no treballés li 

representava que el veuria a tothora i que podria exercir lliurement un poder que, fins al present, 

havia romàs amagat. I és clar que no li feia el pes tornar a la situació precedent! Doncs... s’haurà 

d’aguantar!, conclogué. I ja n’hi havia prou, d’aquesta història. Ara tenia problemes més seriosos i 



més urgents que afectaven Anglaterra.

Un altre detall sorprenent era que fins al moment en què Gordon va entrar de nou al seu 

despatx, mai no havia estat conscient de l'olor que es desprenia de la taula de fusta enfosquida, que 

s'enlairava de la pila de papers i que impregnava les parets. En tants anys, potser, ja se li havia 

enganxat a la roba i a la pell i va haver de menester apartar-se durant un temps per descobrir que 

aquella flaire formava part de la seva personalitat i que la seva personalitat formava part d'aquell 

despatx. Tal vegada seria molt millor dir que aquell despatx era una part important de la seva 

existència o... fins i tot seria més adient acceptar que constituïa el reflex exacte del seu tarannà. 

Potser sí, perquè el primer dia que va tornar de seguida es va adonar que alguna cosa hi havia 

canviat. Brenton li havia explicat que per allà havien desfilat més de quatre, perquè sir Blum no 

trobava un substitut adient. El darrer de tots, que semblava que podia quedar-s'hi, havia intentat fer-

se amb els metres quadrats que li havien assignat, però, malgrat que pots canviar la taula de lloc i 

posar-hi algun quadre, afegir-hi detalls personals o pintar de nou, cosa que no havia fet perquè el 

ministeri anava curt de pressupost, no és fàcil netejar les parets i esborrar tots els sentiments, 

records, discussions, èxits, fracassos, bons i mals moments que la vehemència ha escopit damunt 

dels murs amb tanta energia que han traspassat la primera capa i s'hi han quedat enganxats a la 

pedra. Tan forta havia estat aquella especial sensació que, sense proposar-s’ho, havia recordat el dia 

que la seva esposa i ell van prendre possessió de la casa de Londres. D'això feia molts anys, i Helen 

va dir:

—Algun dia, aquesta casa serà nostra.

Ell no l’havia entès. La casa ja era seva. L'havien pagada. Ja ho podia ben dir, perquè tenia 

l’escriptura a les mans, els seus comptes estaven exhausts i havia de comptar amb un préstec que 

hauria de tornar o els banquers li farien la pell. Tanmateix, ara, en aquell despatx, descobria la gran 

veritat que s'amagava darrere de les paraules de la seva esposa. Les cases, si no són noves, 

mantenen l'esperit de qui hi ha viscut i els fantasmes triguen a esvair-se, fins que els nous esperits 

no s'hi instal·len. És una lluita, de vegades cruenta, on algú ha de guanyar i que, en certes ocasions, 

l'acaba perdent el nou inquilí que absorbeix part de les virtuts o dels defectes de les mateixes parets, 

dels mobles, de la cadira de l'amo o de la decoració. Per aquesta raó, els ministres, els únics que 

tenen potestat per canviar les coses, quan prenen possessió del seu despatx, la primera ordre que 

donen és decorar de nou els seus dominis. No permetran, sota cap circumstància, que res del que el 

seu antecessor va fer els pugui condicionar. Gordon, evidentment, no havia sentit aquesta necessitat 

perquè durant anys sencers havia ocupat la mateixa taula en el mateix despatx i s'havia assegut a la 

mateixa cadira. Ara, només li calia recuperar l'atmosfera que li havia permès desenvolupar les seves 

tasques de la manera més adient i efectiva i tot seguiria com si aquells mesos de retir no haguessin 

existit. Prou sabia que, segons qui sigui el nou cap, vol influir fins i tot en l'entorn dels altres. I 



encara més ho sabia Brenton, que seguia treballant per al ministeri, havia estat assignat 

successivament als que havien substituït Gordon durant aquell temps i havia contemplat amb horror, 

i amb resignació, com el seu petit cau patia la força del terratrèmol que havia tingut el seu epicentre 

a la taula del despatx del darrer comissionat. Per això va somriure feliç en contemplar el retorn 

d'Alfred Gordon. Sobretot perquè el seu antic cap havia posat com a condició seguir ocupant el seu 

despatx i comptar amb la col·laboració de qui durant tants anys havia estat el seu secretari. A 

Brenton no li havia agradat que li canviessin l'escriptori de lloc per tal que el seu cap, només obrir-

la, se'l trobés. Treballar de cara a la paret li permetia concentrar-se millor, mania que Gordon havia 

assumit des del primer dia i que ara, per fi, Brenton podria recuperar de nou.

—Sir Alfred Gordon —havia fet amb una reverència, en tornar a trobar-se amb l'antic 

comissionat. 

Ah! Sir Alfred Gordon. Sonava bé aquell títol enganxat al nom i Brenton el pronunciava 

amb èmfasi.

Va ser un gran dia i una gran cerimònia a la qual Helen va assistir-hi cohibida, recordava 

Gordon. Era el primer cop que la seva esposa es trobava a ben poca distància del rei i envoltada per 

tanta gent important. I ell? Oh! Se sentia eufòric en companyia dels seus fills, nores i néts. Fins i tot 

havia convidat Angelines i Tom que eren a Reigate i que van portar Anna i Mat, els seus fills. Va 

somriure en recordar el fill de Tom, aquell marrec de quatre anys que no parava de recordar-li que 

era un home gran i gras.

—Avi Gordo —el cridava.

—Gordon. Em dic Gordon —mirava de corregir-lo.

—A Madrid es diu Gordo —replicava el nen—. I jo em dic Mateu. Vós m'heu de dir Mat. 

Us en recordeu?

—Entesos —somrigué—. Jo et diré Mat si tu em dius Gordon.

—Però, vós sou... l'avi gordo —feia el vailet, i obria els braços per donar a entendre la 

grandària del cos de l'home.

Ni els seus mateixos néts gosaven retreure-li el seu volum, però Mat era un rebel simpàtic, 

com el seu pare, i viu com la fam, capaç de fer-se entendre en anglès, llengua que havia après del 

seu pare. Des que va començar a parlar, li va dir avi Gordo. L'avi Gordo, l'avi anglès, deia quan 

explicava coses a Madrid. «Si tenim una casa a Madrid i una a Reigate i tinc un avi a Madrid, haig 

de tenir un altre avi a Reigate», raonava Mat. «Ell és de Londres», li recordava don Santiago, l'avi 

de Madrid. «És igual», arronsava les espatlles Mat. «Però, no tens una àvia aquí, a Madrid», li 

replicava don Santiago. «L'àvia és al cel», responia ell. «L'àvia de Reigate també és al cel», seguia 

don Santiago el mateix raonament. «Ara Helen és la meva àvia de Londres», somreia Mat. «L'avi de 

Reigate també és al cel», feia don Santiago. «Però, ha deixat l'avi Gordo», concloïa Mat, i d'aquí no 



el treia ningú. Naturalment, Gordon se sentia immensament feliç perquè aquell nen li atorgués un 

paper que li anava com anell al dit. Els seus néts ja començaven a ser grans i Mat el rejovenia.

Gent ben curiosa, els espanyols. Sense anar més lluny, Angelines, el primer dia que la va 

conèixer, ja li va dir Don Alfred. Per a tothom era el senyor Gordon, excepte per a ella. Si el seu 

pare ostentava el títol de Don, Gordon no havia de ser menys, li havia dit la noia. Ara ja era sir 

Alfred Gordon, però a ella li permetia que li continués dient Don Alfred. L'afalagava molt.

Ai, Angelines! S'havia fet tota una dona. Ja no era la noieta tímida que li va presentar Tom, 

sinó que es bellugava amb seguretat i amb molta gràcia. 

Qui no va fer massa bona cara davant del seu retorn al ministeri, però que va dissimular i, 

fins i tot, va fingir alegria, va ser sir Blum. De tota manera, Gordon ja no depenia d'ell. Evidentment 

que no! Perquè ja eren iguals. Fins i tot, segons com s'ho mirés, hauria de pensar que ell era més 

que el seu antic cap, perquè comptava amb la simpatia del ministre i sir Blum havia estat arraconat i 

cada cop més li assignaven tasques de segon ordre que li impedien seguir mantenint el ritme de 

guanys al qual estava acostumat. Dins d'un ministeri els negocis sovintegen si ocupes un lloc de 

responsabilitat, però ningú no es mira a qui ja no pren decisions.

Havia estat divertit tornar a trobar-se amb sir Blum el primer dia del seu retorn.

—Gordon —havia fet sir Blum en veure'l pels passadissos del ministeri.

—Com esteu Blum? —havia contestat ell.

Llavors, aquell tanoca s'havia quedat mut. Com gosava tractar-lo amb aquella familiaritat?, 

devia pensar. Tanmateix, va recordar immediatament el seu nomenament feia dos dies, tot i què ell 

s'havia empescat una excusa i no hi havia assistit. 

—Bé... Alfred. Gràcies —havia afirmat sir Blum, finalment. Li costava reconèixer que ja 

eren iguals. 

—Me n'alegro molt... Arthur —havia replicat Gordon amb sorna, i el seu antic cap s'havia 

posat vermell com un pebrot.

Ara, assegut a la seva antiga cadira, que havia aconseguit rescatar d'un despatx on l'havien 

desada perquè era massa gran, Gordon apartà els seus records i se centrà en l'afer que li havia caigut 

a les mans i en les seves circumstàncies. 

Damunt la taula romanien escampats tots els documents que havien arrencat de les mans de 

sir Blum, incapaç com era de treure'n conclusions assenyades, tot i que en aquesta ocasió Gordon 

gairebé li donaria la raó, perquè totes les dades contingudes en tots aquells papers semblaven 

mostrar clarament que el cap dels serveis d'informació podia no anar lluny d'osques. Gordon, 

després d'uns dies de lectura i de reflexió, havia anat a parlar amb lord Grenville i cada cop que 

recordava aquella conversa, somreia.

—No veig res d'estrany en tota aquesta informació —havia fet—. Què és el que us fa 



suposar que hi ha alguna cosa amagada?

—Sir Blum pensa que tot plegat no és res més que una expedició científica —li contestà lord 

Grenville.

—Oh! —havia exclamat Gordon. 

No es tractava de cap argument sòlid, però l'experiència demostrava que quan sir Blum 

pensava alguna cosa, més valia tenir en compte el contrari. L'afer del globus de Còrdova n'era la 

prova més evident. De manera que Gordon s'havia posat a treballar.

Segons constava en els informes, Domènec Badia havia arribat a Londres acompanyat del 

senyor Simón de Rojas Clemente. Pel que semblava, es tractava d'algú que coneixia l'àrab. Abans 

de creuar el canal s'havien aturat a París per entrevistar-se amb Talleyrand-Périgord, amb Méchain i 

amb Beautemps-Beaupré. Força interessant, havia pensat Gordon. 

Tenia referències de dos d'ells. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord era un bisbe renegat 

que havia estat ministre d'afers exteriors de França entre els anys 1797 i 1799 i ara s'havia destapat 

com un col·laborador de Napoleó. D'altra banda, Pierre-François André Méchain era un reconegut 

astrònom. Per ser, tal com deia sir Blum, un escalfat i un aficionat, Domènec Badia freqüentava 

gent prou important. El tercer personatge, Beautemps-Beaupré, no el situava. 

—Puc reclamar informació sobre Beautemps-Beaupré —havia apuntat Brenton.

—No perdem el temps. Ja sabem per on va —havia negat Gordon.

I era cert. Que Badia hagués anat a veure un astrònom era normal, si l'expedició tenia un 

caire científic. I que s'hagués entrevistat amb un antic ministre d'afers exteriors francès feia suposar 

que buscava recolzament a les ambaixades i als consolats, cosa ben normal en algú que ha de viatjar 

a terres desconegudes.

A tots aquests fets havia de sumar que Badia no se n'amagava i que, a més, la notícia del seu 

viatge va ser publicada pel Diario de Madrid del 28 de novembre de 1801. L'únic detall que li 

sobtava era, segons els informes de la seva gent a Madrid, que el projecte va ser sotmès a l'opinió de 

la Real Acadèmia de la Història d'Espanya, que va considerar que Domènec Badia era un aficionat 

sense coneixements i que, seguint la màxima espanyola que inventin els altres, recomanava que 

deixessin les expedicions en mans de francesos i d’anglesos. No obstant això, Godoy, en contra de 

totes les opinions, va presentar el projecte al rei Carles IV d'Espanya i, en contra de tot pronòstic, va 

ser aprovat.

Tenint en compte que el famós projecte del globus aerostàtic podia amagar interessos 

bèl·lics, Gordon imaginava que, darrere de tota aquella història, també podien amagar-se altres 

projectes. Per aquesta raó havia ordenat seguir totes les passes de Badia durant la seva estada a 

Londres. Tanmateix, poca cosa n'havia tret, com no fos que sir Blum, per una vegada, podia haver-

la encertat. Si més no, això era el que es desprenia de tots els informes que cada dia li passava 



Brenton.

Pel moment, Badia s'havia entrevistat amb sir Joseph Banks, amb el doctor Maskelyne, amb 

Sharon Turner i amb el major Rennell. A tots ells els havia posat al corrent dels seus plans científics. 

Amb el primer havia parlat de malalties, amb el segon d'aspectes científics i amb el major Rennell 

de localitzacions geogràfiques, perquè ell hi havia estat i havia fet alguns mapes. Evidentment, volia 

assabentar-se del que hi trobaria i de tots els detalls que calen per fer una expedició d'aquestes 

característiques. En resum: res d'anormal.

Gordon va recolzar l'esquena al respatller de la cadira i respirà fondo. No havia dormit 

massa bé i s'havia llevat cansat.

—De tota aquesta història només en trauràs disgusts —no parava de dir-li Helen—. Ahir et 

tornava a fer mal la cama.

—Estic una mica cansat i prou —havia respost ell.

—Hauries d'estar retirat —el renyava la seva esposa amb cara de pomes agres—. Però, i és 

clar!, ser un sir és més important que la salut.

Ai, les dones! Sempre veuen el costat pitjor de qualsevol situació. En fi! Deixem-ho estar, va 

fer i se centrà de nou en el seu treball. 

En un document a part, hi havia una relació de tot el material que Badia havia encarregat a 

diferents proveïdors. A Troughton havia encomanat un cercle enterament reflector de 10 polzes de 

diàmetre i quatre nònius; a Dolland havia comprat un telescopi acromàtic de dos peus i mig; a 

Brooksbanks un cronòmetre, i un altre a Pennington. Els nònius serveixen per mesurar longituds 

amb precisió. Si el motiu de l'expedició no era científic, per què necessitava tot allò?

Bé! Poc duraria el seu retorn. Si tot seguia igual, hauria de donar-li la raó a sir Blum, tancar 

el cas i retirar-se per segona vegada. Ai! Llavors, cauria de nou a les mans de Helen. Què hi farem! 

La vida és així, sospirà.

Uns cops el van treure de les seves cabòries.

—Endavant —va fer.

La petita porta que donava al despatx de Brenton s'obrí i aparegué el seu secretari.

—Us porto l'informe d'ahir, sir Alfred —anuncià Brenton, i li lliurà el document.

—Feu-me'n un resum —demanà Gordon. No tenia ganes de llegir.

—L'únic fet remarcable és que ahir el senyor Domènec Badia va sortir sol i va anar a la 

consulta de sir William Blizard, el cirurgià. Hi va ser més de dues hores. Quan va sortir havia perdut 

el color. Segons l'informe, estava blanc com la neu, caminava a poc a poc, va prendre un cotxe per 

tornar a l'hotel i no va sortir de la seva habitació ni per sopar. Va ordenar que li duguessin alguna 

cosa per menjar, però gairebé no en va tastar res. Qui va baixar al menjador va ser Rojas Clemente, 

que feia cara d'amoïnat. Avui, cap dels dos ha abandonat les seves habitacions —va explicar 



Brenton, amb el seu estil concís.

—Potser es troba malalt —apuntà Gordon.

—Pel que hem pogut saber, sir William Blizard li ha practicat una intervenció de fimosi.

—Una intervenció de què? —va fer Gordon. Ell no entenia res de medecina i fimosi li 

sonava a xinès.

—És una operació que consisteix a tallar el prepuci i deixar... allò... a l'aire.

—Què és allò? De què m'esteu parlant? —va fer Gordon, desconcertat—. No hi entenc, de 

medecina. Què és el prepuci? Parleu clar, si us plau. 

—Li ha tallat la pell del penis per tal que quedi al descobert.

—Aaaaah! —s'escruixí Gordon, i va tancar les cames—. Quin horror! Tota sencera?

—Només la punta que envolta... —va dir Brenton, tot acompanyant-se de moviments, 

aplegant tots els dits en punta i simulant unes tisores amb l'altra mà. 

—Estalvieu-me'n els detalls! —gairebé cridà Gordon, que havia començat a perdre el color.

—Vós m'heu preguntat —s'excusà Brenton, amb un posat de badoc.

Dos dies després, a la tarda, Helen va obrir la porta de casa d'una embranzida i el seu marit, 

a les escales del carrer, es quedà amb el braç enlaire.

—Ni gosaràs! —va fer Helen, allà, palplantada, amb les mans a la cintura, desafiadora i amb 

la veu de la mare que enxampa el seu fill en una entremaliadura.

Alfred va mirar la flor com el botxí que mira el condemnat, després contemplà el seu bastó 

alçat que semblava l'espasa que havia de caure i tallar el coll, en aquest cas la tija, per separar el cap 

del cos, en aquest cas la flor de la resta de la planta. Respirà fondo i abaixà lentament el braç. 

Finalment acotà el cap i entrà a casa seguit d'Helen, que tancà la porta i el mirà amb els llavis ben 

premuts i les celles arrufades. 

—He tingut un dia horrorós —explicà Gordon en to de disculpa.

—I quina culpa en té la flor? —demanà Helen aixecant el to.

—I per si fos poc, em fa mal el peu.

—Ho veus? —va fer ella—. Si jo ja ho deia: no fas cas dels metges i després ho paga la 

pobra flor que no hi té res a veure.

—Perdona'm —es disculpà, però com la seva esposa no canviava el gest, afegí—: Vols que 

surti fora i li demani perdó a la teva estimada flor? M'agenollo?

Durant tot el sopar Alfred no va badar boca, com no fos per menjar. Malament!, va pensar la 

senyora Gordon. Però quan va veure que s'asseia a la butaca de les meditacions i que es quedava en 

silenci i de tant en tant s’esguardava tímidament l’entrecuix, llavors es va estranyar de debò, perquè 



el seu marit torçava els llavis i obria desmesuradament els ulls. Molt malament! Aquella actitud no 

li havia vist mai. No estava emprenyat, com en altres ocasions, sinó desconcertat.

En fi! Que Helen va decidir seure's a l'altra butaca i esperar tranquil·lament que el senyor 

Gordon buidés el pap.

—Per què ho haurà fet? —mormolà Alfred, de sobte.

—Què, estimat?

—Tallar-se... —digué el seu marit, i va tornar a mirar-se l'entrecuix.

—Qui? Tallar-se què? —s'esgarrifà Helen, dirigint els seus ulls cap al mateix lloc que el seu 

marit.

—Aquest Domènec Badia.

—S'ha tallat els...? —posà Helen uns ulls com taronges.

—No. Només el prepuci.

—Què és el prepuci?

—La pell que cobreix allò...

—Ah! —enrogí Helen—. I per què ho ha fet?

—Això és el que em demano jo. I no ho entenc. Fins avui no se n'ha assabentat que patia 

fimosi? —va fer Alfred, i va tornar a torçar els llavis i a obrir els ulls.

*** ***

Gordon i Brenton portaven tot el matí plantejant i discutint diverses teories per veure de 

torbar-ne una que tingués un mínim sentit. Finalment, amb la taula plena de notes amb idees i dades 

que havien anat prenent, van decidir que havia arribat el moment de posar-hi ordre. 

—A veure què hi tenim —va fer Gordon, recollí tots els papers i n'agafà el primer— Muley 

Sulayman, el sultà del Marroc, no veu amb bons ulls l'ocupació per part d'Espanya de Ceuta i 

Melilla i potser voldria acabar el que un antecessor seu, Muley Ismail, va encetar sense èxit, malgrat 

que va establir un setge a començaments del segle passat que va durar més de vint anys. Entesos? 

—demanà l'aprovació de Brenton, i va deixar el paper a un costat. Llavors n'agafà el següent—: El 

Marroc, malgrat que va signar un tractat amb Espanya, no vol vendre cereals a Godoy —va deixà el 

paper al costat de l'altre—: Si Godoy no aconsegueix redreçar l'economia, no podrà disposar d'una 

flota prou poderosa per continuar mantenint les possessions al continent americà —va continuar 

distribuint els papers en forma de ventall—: Després de la Pau d'Amiens, Godoy ha recuperat 

Menorca. Si aconseguís el Marroc obtindria el domini de bona part del Mediterrani.

—Excuseu-me, sir Alfred —l'interrompé Brenton—. Us heu oblidat d'afegir que seria un 

punt de partida ideal per arribar a dominar el Senegal.



—No és que m'ho hagi oblidat —somrigué Gordon—. És que ja em sembla massa fantasiós.

—No obstant això, té la seva lògica —insistí Brenton—. Espanya encara conserva una 

poderosa flota i els seus vaixells podrien salpar de la costa africana, molt més ben situada i més a 

prop del Brasil que no pas Portugal. Vós mateix ho vau dir. No hem d'oblidar que, d’ençà que els 

portuguesos es van separar de Castella el 1640 i es van quedar amb el Brasil, han passat moltes 

coses. Entre elles el descobriment de mines d'or i de diamants. No seria gens estrany que Godoy 

pensés en aquesta colònia de cara a arreglar l'economia espanyola. Primer els cereals i després l'or i 

els diamants.

—Massa embolicat —va fer Gordon i es gratà el cap.

—Tal vegada sí, però vós també heu dit que potser per aquest mateix motiu Napoleó mira de 

tan bon ull Portugal, que no és tan sols un petit país situat a un extrem d'Europa, sinó la porta de les 

mines d'or i de diamants. No podem deixar de banda aquesta possibilitat perquè és un pla que 

podria posar en perill el monopoli que la corona anglesa té sobre el comerç al Brasil i que els 

portuguesos ens han cedit a canvi de la protecció per part de la marina britànica davant la pirateria 

francesa.

—Cert —afirmà Gordon—. A ells, evidentment, els hem cedit el lucratiu negoci de 

l'esclavatge de negres, tenint ben present que tard o d'hora caurà —rigué—. Com porta el tema 

aquest polític... com és diu? —no li sortia el nom. Això volia dir que estava molt cansat. A més, li 

començava a fer mal el cap. Res, que no li sortia, i va fer petar els dits.

—Charles James Fox —recordà Brenton—. Segons tinc entès, ha encetat una dura batalla 

contra l'esclavatge i tot apunta que l'acabarà guanyant.

—Bé! Doncs l'or i els diamants no s'acabaran tan fàcilment. Això ens duria a pensar que si 

Espanya vol fer-se amb una part d'Àfrica, i més concretament amb la que toca a l'Atlàntic i al 

Mediterrani, no és precisament per entrar en un afer que ja arriba a la fi.

—Té prou sentit —afirmà Brenton.

—Però és massa fantasiós.

—Potser sí, però, llavors, per què Carles IV ha aprovat aquesta expedició a instàncies de 

Godoy i en contra de l'opinió de l'Acadèmia d'Història d'Espanya?

—Crec que haig de fer una visita al cirurgià que ha operat el nostre amic —conclogué 

Gordon—. Potser ell ens podrà aclarir alguna cosa.
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