
1.- CINC EMPERADORS I UN IMPERI

Fa una estona que dormia, i alguna cosa m'ha desvetllat. Em pensava que eres tu, 
Minervina, però  potser ha estat el  vent que remuga darrere la finestra i grata les 
escletxes tot cercant forats per on penetrarhi, de nit i a les fosques, com un lladre.

De segur que ha estat ell. No pot ser ningú més perquè tothom dorm a palau, tret 
dels soldats que fan guàrdia. I, si paro un xic d'atenció, sembla que arriba acompanyat 
d'una veu llunyana que em crida. «Constantí, Constantí... —em xiuxiueja—. Deixa'm 
entrar», diu amb una veu prima, gairebé insinuant. 

Ja fa dos dies que no passejo pel jardí. De segur que les poncelles han esclatat sota 
la pressió dels pètals que desperten i s'estiren mandrosos després d'un llarg hivern. 
Ara voldria baixarhi i contemplar el present que la natura ens regala cada primavera, 
però la nit és fosca i els colors s'han adormit. 

Aquest matí he tornat a escoltar el batec del cor, que rondinava inquiet, sense 
haverlo provocat, i de tant en tant s'aturava un instant com si prengués alè per 
continuar el lent trepitjar d'un cavall vell i atrotinat. Tan atrotinat que noto que cada 
cop em costa més respirar. 

Ai...! Ja no em resta altre remei que oblidar l'acció i conformarme amb les 
explicacions que Teòfil m'ofereix, plenes d'exquisides metàfores i enriquides pels mil 
detalls amb què corona les descripcions. 

M'agrada escoltarlo quan em relata fins la darrera filigrana que els dits del 
jardiner executen amb amor per tal de treure el major profit de cadascun dels racons i 
convertir un tros de terra en un verger. Aquest home desnerit, gairebé esquifit, com és 
Teòfil, gaudeix d'una delicada sensibilitat pròpia de la seva feminitat, certament 
descarada i assumida puix tothom copsa d'un bon tros lluny que és mitja figa mig 
raïm. Però que li permet de transformar el més mínim matís de color en poesia.

Aquesta tarda he ordenat que posin el llit a prop de la finestra per poder respirar 
millor. Però... és inútil. Les costelles han deixat de ser l'escut protector dels pulmons i 
han esdevingut barrots de la cel∙la que els empresona fins a ofegarme. Fins i tot 
aquest lleuger llençol de fil que cobreix el meu cos és un pes massa feixuc, i gairebé no 
el puc suportar. 

Guaita. Els cortinatges es mouen. S'ha aixecat el vent i el cel s'enfosqueix a cada 
instant. Escolta, escolta... Què és aquesta borinor? L'anunci d'una tempesta que es 
congria...? Sí. I tant que n'és l'anunci! I d'aquí ben poc la tindré al damunt. 

No hauria d'haver ordenat que canviïn el llit de lloc. Però, ara, tant se me'n dona. 
Ja és massa tard i no tinc l'esma de despertar els servents i demanarlos que desfacin 
la feina. Demà em prendrien per foll, malgrat que no s'atrevirien a dirm'ho a la cara i 
farien els comentaris de sempre, en veu baixa: és un vell que repapieja i ja no sap ni el 
que vol.

Ja sé que aquesta nit no dormiré més. Demà al matí el meu cos aixecarà queixes, 
tal com acostuma a fer després d'una nit en blanc, i Ticí m'amonestarà. M'escopirà a la 
cara que no col∙laboro amb l'efecte de les potingues que prepara amb molta cura, amb 
l'amor que tot home de ciència posa en cadascuna de les tasques que du a terme. Ell és 
l'únic amb autoritat sobre mi i s'enfada i em crida i tracta l'emperador, l'home més 
poderós del món, com a un infant malcriat. 

I què puc ferhi, si és un bon metge? Prou vegades m'ha tret de situacions difícils. 



A més, comprenc la seva desesperança davant l'arrogància que m'impedeix de seguir 
les seves ordres. Cada cop que em despullo i el deixo examinar el record d'aquell cos —
enveja de molts i desig de moltes, en d'altres temps—, descobreixo en la seva mirada 
una espurna d'entendriment, reflex de la compassió que brolla dels seus ulls. Mira, 
regira i m'emprenya de valent. Ell veu el resultat en l'arquitectura d'aquest edifici, el 
producte dels excessos, i mou el cap a dreta i esquerra mentre els llavis es contrauen 
en un gest de desaprovació. Amb una ullada coneix el retrat del meu interior i davant 
seu, vestit i tot, em sento despullat...

Tanmateix, la seva ciència no assoleix el nivell de prodigi i intueixo que la mort ha 
començat a caminar cap a mi. Ni les herbes ni les sals no poden aturar la caiguda d'un 
home que s'apaga com la llum d'una candela agonitzant. 

Em sembla que no puc fer altra cosa sinó esperar fins que la vida aturi el seu 
caminar. Llavors, mica en mica, els meus ulls es negaran a portarme la llum. Fins i 
tot la de la llanterna que cada nit mano encendre prop del llit, perquè durant les 
poques hores de foscor he de llevarme tres i quatre cops per tal d'alliberarme de les 
deixalles que produeixo constantment, però que ja no les puc retenir. Ni tan sols goso a 
ferne balanç. Estic convençut que ha començat a produirne més del compte i que les 
pèrdues superen netament els guanys. 

Oh, déus! Llarga és la vida quan contemples el passat, i curta quan vols mirar 
endavant, quan saps que gairebé no queda temps i tot resta per fer!

La mort em ronda. No hi ha dubte, perquè sento la necessitat de fer un resum del 
llibre de la meva vida —aquell que tothom escriu sense paraules, conforme avança la 
seva existència—, cloure el darrer capítol i posar el punt final a la història de tota una 
vida.

Sí. Veritablement, és millor no dormir.
On ets, dolça Minervina? On ets? Han estat tantes les ocasions en les quals he 

desitjat tenirte a la vora! Ara m'agradaria que hi fossis. Tu entendries les decisions 
que m'han dut fins on sóc i que molts pensen que són absurdes.

Tothom es demana les raons que m'han conduït a dividir l'Imperi en cinc parts, 
quan m'he passat tota una vida per aconseguir que sigui un de sol. «Tanta lluita per 
acabar enderrocant l'edifici que ha construït!», criden. «Cinc emperadors per a un 
imperi!», s'esparveren. 

I és clar que són difícils d'entendre, les raons, si no es coneix tota la història, les 
circumstàncies, els pensaments i les decisions!

Em sento cansat.

Com he arribat fins aquí?, em preguntava fa una estona, sorprès per un 
interrogant que apareix després de tants anys sense mirar mai enrere, amb els ulls 
clavats en el futur. I quan hi penso em fa somriure, perquè ara m'adono que l'inici l'he 
de buscar a Nicomèdia, quan alternava l'estudi dels grecs amb la destresa de les 
armes, quan la joventut m'oferia la seva força i el cos despertava amb l'esclat de 
violència que segueix el desig de fruir de totes les experiències que el món brinda a la 
curiositat de l'adolescent. ¿Perquè què en puc dir, de la meva infantesa? ¿Que Arles 
quedava molt lluny, a l'altre extrem d'un vast imperi que envolta tota la Mediterrània i 
s'estén fins a creuar altres mars, i allà hi vivia el pare...? 

Mai no vaig acceptar que Teodora ocupés el lloc de la mare quan l'emperador 
Maximià va adoptar el pare, aliança que el convertia en aspirant a la més alta 



autoritat de l'Imperi i a mi m'obria una escletxa d'esperança per tal de poder 
pretendre arribar —encara que només fos en somnis— a les impensables quotes de 
glòria que el futur m'havia de reservar. Somnis que amb els anys han esdevingut 
realitat, i que vivia intensament avançantme al temps i als esdeveniments. 
Pensaments que s'integraven en els meus jocs d'infància i adolescència i que no 
s'esvaïren del tot quan arribà l'instant d'oblidar el joc i passar a l'acció. 

Vaig ser educat a Nicomèdia per imposició de l'emperador Dioclecià, temorós que 
Constanci podés aspirar al seu lloc. I em van separar primer de la mare i després del 
pare, de tot amor i dels sentiments que nodreixen l'infant tant o més que els aliments. 

D'infantesa, doncs, poc en vaig gaudir i poc l'he de recordar.
L'escola de Nicomèdia va ser la meva llar, lluny dels meus progenitors. Allà dins 

s'hi encabien les aules, els jardins, els dormitoris, la sala del gimnàs, els banys, el pati 
d'armes i els camps d'entrenament. Entre ells dividia totes les hores del dia sota la 
mirada atenta i vigilant dels preceptors i dels entrenadors. 

Uns mesos després de la meva arribada ja coneixia cadascun dels racons: des del 
tros de llosa, sota el llit, on hi amagava les pertinences secretes —un punyal, l'anell de 
la mare, les cartes del pare,...— fins a la soca que em servia de graó i em permetia 
assolir una llibertat momentània, en saltar el mur i atrapar el carrer. I tres anys 
després tenia l'estranya sensació d'haverhi viscut sempre, allà. Fins i tot podia 
enganyarme i creure que hi havia nascut.

La finestra del dormitori donava just damunt del jardí de la casa del mercader 
Cirilus, on hi vivien dues noies que, de temps en temps, em picaven l'ullet en una clara 
invitació que només les dones sabeu llançar sense el suport de la paraula. 

Una nit, quan els meus companys dormien, les vaig sentir parlar. Em vaig llevar 
sense fer cap soroll i em vaig acostar a la finestra. Elles m'hi van veure i després de 
bescanviar mirades i rialles em van fer signes per tal que anés a trobarles. Em vaig 
vestir, em vaig escapolir i amb l'ajut d'una soca vaig saltar el mur.

Hadriana i Drusil∙la es deien i eren simpàtiques i juganeres.
—Per què hem de perdre tota una nit? Amb una que vigili n'hi ha prou —vaig fer 

després de dir quatre bajanades i arrencarles tímides rialles.
—Per què algú ha de vigilar? —va preguntar Hadriana.
—T'ho explicaré quan haguem acabat —vaig respondre mentre mirava Drusil∙la 

amb intenció.
Vam riure i em vaig llevar per anar cap a la part més frondosa del jardí. Drusil∙la 

dubtà uns instants, però també es llevà i em seguí fins a una olivera.
Quina noia! Encara no li havia aixecat la túnica que ja respirava passió. I quan 

vaig arribar al seu entrecuix el vaig trobar tan humit i tan lliscós que em vaig excitar 
fins a l'extrem que el penis em feia mal. 

Vam caure estirats al terra i la vaig posseir amb violència, tal com havia sentit a 
dir que feien els meus companys més experimentats. Però ella no es queixà. Era tosca i 
cercava el plaer com el pastor mena el ramat: a xiulets i cops de bastó. Res no li feia 
front. Em tocava i em remenava i s'excitava ella mateixa i assolia un clímax rere 
l'altre.

Així i tot, a mi em va agradar aquella naturalitat i ens hi vam estar força estona, 
fins que tots dos havíem satisfet el nostre desig i jo havia contemplat llargament la 
nuesa d'aquell cos, mentre tocava tot el que es podia tocar i descobria allò que la 
imaginació ja m'havia avançat. 



Em vaig sentir feliç i satisfet. Ja era un home. Havia assolit una fita que somiava 
cada cop que Marc ens explicava les seves aventures amb les esclaves del seu pare.

Llavors vam sortir de l'amagatall i vaig agafar Hadriana i me la vaig endur cap a 
l'olivera, tot pensant que havia de ser diferent: més femenina, més estreta i més 
delicada, perquè somreia amb timidesa i abaixava els ulls.

Anàvem caminant l'un al costat de l'altre quan, de sobte, vaig tenir una estranya 
sensació. Era com si fóssim tres els que caminàvem, i no pas dos.

Una nova experiència s'obria al mateix temps que la túnica d'Hadriana relliscava 
lentament i em descobria la voluptuositat d'uns pits coronats amb uns mugrons 
enfosquits i desafiadors. 

Li vaig posar la mà damunt l'estómac i la vaig enretirar d'immediat davant 
l'escruiximent d'aquell cos que m'acollia com el més delicat dels coixins de ploma. Però 
ella, lluny de conformarse, m'obligà a aixafarla altre cop i, enlloc de retenirla i 
deturarla, la dominà amb força guiantla, manifestantme amb tota llibertat, amb 
veritable descaradura, els més íntims anhels i la irrefrenable avidesa, possiblement 
excitada i engrandida per l'espera i pels beixos de qui ja havia obtingut favor i 
satisfacció, mentre un sospir de goig s'escapava dels seus llavis inflamats de passió. 
Notava com tota la violència del baix ventre es manifestava en un esclat i, capalt i 
orgullós, s'avançava el símbol de la masculinitat fent cas omís de la lluita interna que 
ofegava el meu cervell en un debat entre l'instint i la raó, diferent per enter de 
l'experiència viscuda moments abans. 

Però, què està succeint?, recordo que no parava de preguntarme.
Mentre l'instint em transportava i feia córrer les meves mans i sentia el frec de la 

tela amb la pell rosada i polida, i s'excitava encara més la meva virilitat, la raó em 
negava en una mar de confusions i preguntes que s'amuntegaven: ho estic fent bé? Què 
en pensa ella? No patiré una caiguda, en el darrer instant? Com l'he de penetrar...?

Sortosament, tots els meus dubtes van ser arrasats i l'instint —no pas el meu, el 
d'aquell moment, sinó el d'Hadriana en estreta complicitat amb la seva experiència i la 
forta excitació— suplí la manca de coneixements del pobre noi que era amb ella. 

Pràcticament sense adonarme'n, em vaig descobrir estirat al terra, acariciant uns 
pits que gronxaven damunt meu al mateix ritme que la trena de cabell negre i unes 
cuixes que s'allargaven als meus costats, mentre ella em cavalcava amb una frenesia 
que augmentava a cada moviment i que va concloure força temps després que jo 
ejaculés i, fins i tot, notés clarament que ni hi participava ni ocupava el reialme de la 
seva intimitat.

Es va deixar caure d'esquenes, amb el seu cap damunt els meus peus. En aquell 
instant tot esdevenia novetat. Eren uns altres ulls que miraven, unes altres mans que 
acariciaven i un altre cervell que pensava. Vaig resseguir les seves cuixes i les cames i 
em vaig aturar als peus, explorant els seus dits. L'aire havia canviat; era més suau. 
Els colors havien canviat; eren més viu. 

Aquí es va iniciar tot. Quan vaig descobrir que dintre meu conviuen dues 
persones. El misteri de la dualitat, ho definiria un cristià per similitud amb el de la 
trinitat del seu déu. 

Sí, és una bona comparança, malgrat que de vegades em faci riure. De la mateixa 
manera que en la trinitat del seu déu, en mi existeixen dues persones i ambdues són 
Constantí.



Suposo que a tots ens passa el mateix, però la diferència és que jo ho he viscut 
conscientment, mentre que molts altres no se n'assabenten mai. Ni tan sols en 
l'instant de la mort. 

Dos personatges que es complementen i que m'han ajudat en tot moment. 
El primer sobresortia pel damunt de tots els altres estudiants en l'ús de les armes, 

sent una espasa, a la seva mà, tan natural que es confonia amb el perllongament de 
seu braç, ensems que la llança esdevenia esclava del seu desig i aconseguia la peça en 
una volada, llarga i corba, calculada per una ment matemàtica i executada per un cos 
perfecte que mesurava la força, la inclinació i la possible errada producte del vent. 
Fins i tot, els centaures devien envejar la total harmonia quan era damunt del cavall, 
que obeïa cegament la més mínima insinuació dels meus genolls. 

Per contra, el segon s'estimava més seure a l'ombra d'un arbre amb un text a les 
mans, amb un pensament al cap o bé amb els ulls perduts en la contemplació de la 
infinitud dels cels a la recerca de respostes a preguntes impossibles.

A partir d'aquell dia ambdues cares i ambdós personatges compartiren com a 
companys, com a bons amics, els millors del món, totes les estones de lleure que els 
preceptors em permetien sostreure de la fèrria disciplina romana. Jo els manava i ells 
m'obeïen amb docilitat, amb reverència i respecte. 

Amb aquesta descoberta vaig ser feliç i em vaig deixar seduir i conduir a una vida 
plena d'aventures i de somnis, sent el seu còmplice en tot i per a tot, malgrat que poc 
em podia imaginar que l'esdevenidor em conduiria per camins tan embolicats i 
divergents i, ensems, complementaris, trobadissos i tan ben dissenyats: vertaderes 
calçades, calculades pel millor dels nostres arquitectes, amb ponts que salten pel 
damunt dels barrancs més profunds i deixen enrere el misteri del futur tot convertint
lo en present i, immediatament després, en passat. 

I d'aquí neix la trinitat de Constantí: l'agosarat, el pensador i jo. Una dualitat dins 
d'una trinitat. Quin embolic! Però real, perquè prou vegades m'he confessat a mi 
mateix que mai no hauria començat moltes de les aventures de joventut, si no fos 
perquè una part de mi —l'agosarat— m'arrossegava amb el seu afany de viure noves 
experiències, de gaudir de cada respirar, cada moviment i cada batec del cor, i de sentir 
l'acceleració de totes les vísceres quan el perill s'apropa. Sensacions que m'atreien i, al 
mateix temps, em feien patir.

Aquella nit gairebé no vaig dormir. La troballa era tan sorprenent que 
ultrapassava tot plaer terrenal i molt enrere romanien la complaença en la possessió 
d'un cos de suaus formes, l'agradositat de les carícies prodigades i rebudes i el descans 
després de la contentació dels esplèndids delits de la carn. 

Davant l'exorbitància de la descoberta no parava de preguntarme: qui és 
Constantí? I no podia distingir entre el conqueridor i el poeta, a qui la imaginació 
enlairava fins al paradís. Restava tan desconcertat com si acabés de descobrir un 
intrús penetrant subreptíciament la meva llar per tal de furtarme la supremacia i la 
propietat. 

Va ser sublim. Aquell compartir entre dos éssers que conviuen dins el mateix cos 
representava una experiència impagable. Sentirme sol, lliure i penjat al buit m'omplia 
de temors i m'afalagava.

Aquest, sens dubte, va ser el primer dia de la meva existència. De l'existència de 
la consciència real de mi. I a partir d'aquell moment els records són clars. 



En un parell d'ocasions ens va visitar l'emperador Dioclecià. El primer cop el vaig 
creure un gegant. Arribava guarnit amb l'armadura i damunt un cavall persa, formós, 
de vellut negre i lluent, fines potes, crinera rebel i llarga cua. La seva veu era greu i 
mantenia el cap tan dret que jo dubtava que ens pogués veure. Les seves mans tenien 
dits poderosos que semblaven fets per al puny de l'espasa i venia acompanyat de la 
guàrdia personal, soldats grans com muntanyes i orgullosos com lleons. Tot en ell era 
gran, gegantí, immens. 

Mitriani es va agenollar davant el cavall de l'emperador i Dioclecià posà peu a 
terra i l'aixecà. 

—Són braus aquests cadells? —preguntà amb veu de tro. 
—Ho seran, senyor.
—Ho han de ser —sentencià de nou Dioclecià, i es va atansar on érem i ens va 

preguntar—: Què faries si t'haguessis d'enfrontar amb un exèrcit dues vegades més 
gran que el teu?

—Atacar de sorpresa —va respondre Brauli.
—Estudiar acuradament la tàctica —va corregir Nemesi.
—Ordenar els meus homes que cadascun d'ells en mati tres abans de morir —vaig 

respondre.
Ell em va mirar.
—Per què tres?
—Perquè ells en són el doble i guanyem, sens dubte.
—Quin és el teu nom?
—Constantí.
—El fill d'en Constanci... —xiuxiuejà i, sense cap més paraula, assentí, somrigué i 

se n'anà.
El segon cop va ser dos anys després, i Galeri l'acompanyava. La túnica havia 

substituït l'armadura i la quadriga el cavall. Ja no em va semblar ni tan gran ni tan 
poderós. També és cert que jo havia crescut.

Galeri ens visitava força més sovint i s'interessava vivament per les explicacions 
de Mitriani. Les de Liberi, Sila i Cras ni se les escoltava. Només volia saber si els 
nostres progressos com a soldats eren allò que calia esperar. De la poesia, el teatre i la 
filosofia, ja en parlarem un altre dia, deia. Dia que mai no va arribar. 

Aquell home m'inquietava. Tant és així que no perdia detall dels seus moviments i 
l'estudiava amb molta cura. Cepat com era, abaixava el cap i semblava no mirar, però 
prou sabia que la meva persona ocupava una bona part del seu interès.

No obstant això, a Nicomèdia no em vaig sentir presoner, malgrat que aquesta 
sigui la paraula que més s'hi ajusta, a la definició del meu estat real. La vida en els 
primers temps, a l'escola, transcorria plàcida, envoltat de bons amics i companys, i 
encara de millors preceptors i instructors, sense que pugui establir queixa de cap 
mancança, llevat de la separació dels pares. L'estudi i l'exercici de les armes omplien 
totes les hores del dia. Correcte era el tracte per part de qui pretenia que Plató, 
Aristòtil, Sèneca, Èsquil, Sòfocles, Ovidi, Livi Andrònic, Virgili..., i tots els mestres que 
els han precedit i seguit ocupessin una parcel∙la dins la meva memòria; dur, per 
contra, en l'aprenentatge de l'art de la guerra, puix havia decidit afermar el meu futur 
en la força de l'espasa, més que no pas en les biblioteques, i els meus instructors s'hi 
aplicaven de valent.

Brauli va ser el millor amic de joventut. Quan sortíem de cacera érem feliços; els 



nostres ulls manifestaven el goig que sentíem quan el cos mirava d'establir els seus 
límits en l'enfrontament amb d'altres éssers i ens lliuràvem al combat amb un 
entusiasme només ofert per la joventut. Amb ell tenia llargues converses i vam establir 
uns lligams que perduraren quan, acabades l'educació i l'entrenament, ens van 
destinar a Alexandria.

Un dia, a l'escola, li vaig preguntar: 
—Tu creus que de debò existeix l'eternitat?
Ell es va gratar el cap i em va mirar estranyat. 
—Liberi ens ho dirà —em va contestar.
Però quan li ho vam preguntar, Liberi va aixecar les mans enlaire i va fer: 
—Que l'has vista algun cop? 
—No. He vist que la gent neix, viu un temps i mor, mentre el temps avança 

inexorable —li vaig respondre—. És innegable perquè ho vivim constantment. Però ha 
d'existir alguna cosa més enllà.

—N'estàs segur? Creieu de debò que resta alguna cosa quan algú marxa per 
sempre més? Ningú no ha tornat per poder explicar allò que amaga la cortina que 
separa la vida de la mort. Un vel tan tènue que pot esquinçarse en un tres i no res 
perquè la mort es produeix en un instant: ara hi ets, ara ja no hi ets. I després què...? 
Doncs, després, emergeixen l'eterna pregunta i els dubtes que genera, aplegats com a 
bons germans. Dubtes i més dubtes, malgrat que algú digui que ho té tot prou clar —
es va aturar un instant i afegí:—  No hi ha res de clar, en aquest món. Recordeu: no hi 
ha res de clar. 

—La fe en els déus —li va replicar Brauli, influenciat per les paraules de Cras. 
—Vols dir...? Et recordo que la fe no és el coneixement, no és la certesa basada en 

una realitat tangible. En tot cas és la confiança cega en la paraula d'un tercer. On 
resta, doncs, la raó, i on s'amaga la veritat? Qui diu que coneix la veritat, si la veritat 
no es deixa atrapar? 

—I si la veritat no es deixa atrapar, per què esmercem tant de temps a pensar en 
aquest tema en concret? —li va preguntar Brauli. 

—Potser perquè desperta el nostre interès i capta la nostra atenció. Tal vegada 
perquè ens preocupa... —s'arronsaren les encorbades espatlles del vell mestre.— 
Qualsevulla explicació, a poc que la penseu, és prou bona. No us capfiqueu amb els 
perquès i contempleu els quès —ens va fer amb un somriure.

—Els déus són eterns —vaig intervenirhi jo, que no volia deixar tancat el tema.
—Quins déus?
—Els vertaders. Els reconeguts per Roma: Mitra, Zeus, Júpiter, Apol∙lo, Afrodita, 

Venus, Èol, Neptú, Mercuri...
—Així, segons tu, els vertaders són els romans? —va somriure Liberi—. Digues: a 

qui adoren els egipcis? No adoren també el sol, el déu de les aigües, el de la 
fertilitat,...? Comença a ser vertader un déu quan li canvies el nom?

Poc m'havia aturat jo a pensar que els nostres déus provenen dels déus grecs i bé 
podem barrejarlos, i cap d'ells s'ofendrà. Poc m'hi havia aturat, però aquell vespre, 
mentre el sol acariciava la línia de l'horitzó i la lluna prenia possessió de la nit, vaig 
reflexionarhi llargament, sobre el significat de les seves paraules, mai enterament 
clares perquè Liberi responia a cada pregunta amb una altra i, en el millor dels casos, 
amb una vaguetat que encara afegia més dubtes al dubte. Ell mai no afirmava res. Ni 
ho afirmava ni ho negava. Per contra, tots els altres preceptors escoltaven les nostres 



preguntes i responien amb exactitud i certesa. Tanmateix, Brauli i jo ens estimàvem 
molt més plantejar els nostres dubtes a qui mai ens atorgava la seva veritat. 

Durant la nit que va seguir aquella tarda, sense tenir en compte el temps i sense 
que la son arribés a aclucarme els ulls, sense que les parpelles adquirissin més pes 
del que havien arrossegat durant el dia i gairebé sense que el cos em demanés de 
canviar de postura, vaig esmerçar hores a la recerca de respostes. I just a trenc d'alba, 
quan la foscor fugia i la vermellor de la matinada s'aixecava en un lent i progressiu 
caminar, vaig fer una imprecació.

—Oh, Mitra! Fesme savi —vaig cridar—: revela'm els secrets de l'univers i de 
l'eternitat. T'ho demano, t'ho prego, t'ho exigeixo.

Braços enlaire i punys tancats, poc sabia que la meva imprecació podia ser 
escoltada i, encara menys, sabia, que les concessions dels déus mai no són gratuïtes, 
malgrat que l'estudi de l'Eneida i de l'Odissea m'haurien d'haver atorgat el 
coneixement d'aquesta norma tan elemental: ningú no dóna res a canvi de res.
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