
1.- DOS GENERALS I UNA EMPERADRIU

Si hagués de triar-ne dos, entre tots els generals dels darrers temps, indubtablement els noms 
serien Aeci i Bonifaci. A tots dos els vaig conèixer i a tots dos els vaig servir. I al seu servei, corrent 
per aquests móns de Déu, no vaig veure néixer cap dels meus tres fills. Júlia va parir Serena, la més 
gran, a Tarraco mentre jo era a l'Àfrica, a Hipona; Marc, el primogènit dels barons, va veure la 
primera llum a Ravena, a la casa que teníem a prop del palau imperial; i Antoni va néixer a Roma, a 
la Ciutat Eterna, a casa de Sara, la germana de Júlia. I ell, com ja saps, és l'únic que va entrar de ple 
a la política. No sé si existeix alguna relació, però puc jurar que, de ben petit, les discussions les 
duia a la sang i és la vida que el va guiar cap al senat, tot impedint-li de seguir les passes del seu 
germà. Tanmateix, allò que sí és cert és que en totes aquelles ocasions, bé per una raó o per una 
altra, sempre era lluny de casa i quan, per fi, vaig decidir que havia arribat el moment de seure'm 
una estona i reflexionar al costat dels meus, Antoni ja havia fet els deu anys i Serena ja era tota una 
dona, mentre que Marc havia esdevingut un soldat.

Bé! A tu, totes aquestes coses no t'interessen. Sí, com amic, però no com a historiador, però no 
puc separar-les de la resta, perquè és la meva història. 

Havia de triar un punt per començar i no ha estat gens senzill. Primer he pensat que hauria 
d'haver iniciat aquest relat amb el meu naixement, que va tenir lloc a Tarraco perquè la mare, durant 
el quart mes de gestació, es va sentir indisposada i no va tornar a Roma amb el pare, el senador 
Antoní, fill de Brauli, sinó que es quedà amb l'àvia i, seguint els consells del metge, va esperar 
pacientment estirada al llit la meva arribada en companyia dels seus altres tres fills i germans meus. 
En aquell temps l'emperador Honori havia succeït el gran Teodosi al capdavant de l'Occident, 
mentre que Arcadi ho havia fet a l'Orient. Tanmateix, d'aquesta època només puc destacar-ne el 
desgraciat incendi que va acabar amb la vida del meu germà gran Juveni i que va sumir la mare en 
una depressió que mai més no va poder superar, per la qual cosa va restar per sempre més a Tarraco 
i d'allà no se’n va moure fins al dia de la seva mort, quan jo tenia deu anys. A més, aquest episodi 
prou que el coneixes, perquè tu hi eres i no t'aportarà cap novetat. Juveni era el preferit de la mare i 
contra aquestes inclinacions poc hi podem fer, malgrat que a mi també em va alletar i em va sostenir 
entre els seus braços, prodigant-me els amanyacs que tota bona mare dedica a qualsevol dels seus 
fills.

Després he pensat que seria bo iniciar la història quan vaig anar a viure a Roma, en entrar a 
l'escola militar, però, llevat de les aventures i les anècdotes, poca cosa podria afegir-hi, perquè al 
pare gairebé no el veia, l'altre germà Lèpid ja era soldat i havia estat destinat a Aquitània i l'única 
que tenia cura de mi era la meva germana Emília, però ella no estava al cas dels avatars de l'Imperi i 
les converses es reduïen a temes banals. 

Seguint la cronologia dels fets, he fet un salt per cercar el moment que vaig deixar l'escola i em 
vaig integrar plenament a l'exèrcit. Aquest canvi em permetia deixar enrere l'adolescència i atrapar 
l'etapa de la vida que ens atorga responsabilitats. Emília, per la seva banda, s'havia casat amb Hirci, 
un mercader mig grec mig romà, i havia marxat a viure a Constantinoble, on també va morir quan 
va donar a llum el seu primer fill, que tampoc va sobreviure. El clima, pel que es veu, no va ser 
benigne amb ella. I jo vaig esdevenir fill únic, per obra i desgràcia de la notícia que ens arribà l'any 
següent. Lèpid havia caigut en un enfrontament amb els ostrogots que miraven d'establir-se a la 
Gàl·lia.

El pare, ja gran i amb un cor malmès i força delicat, va decidir que havia arribat el moment de 
deixar pas a les noves generacions i va prendre les dues darreres grans decisions. La primera casar-
me amb Júlia, filla de Màrius Andrea, magistrat de la cort de Roma, home ric i poderós. I, la 
segona, nomenar-me el seu hereu universal. I un cop fet això, es va retirar a la seva estimada 
Tarraco i va esperar pacientment que arribés l'instant de retrobar-se amb la mare, infortuni que ens 
atrapà uns anys després.

Com pots veure, Júlia i jo no ens vam casar per amor, sinó que el nostre matrimoni va ser fruit 



d'un acord entre pares, sense que en cap moment pogués manifestar el meu parer. És el costum de 
Roma i l'amor cristià poc ha pogut fer per canviar una situació que hem heretat dels nostres 
avantpassats.

Ah, Júlia, Júlia, Júlia! Era dolça i abnegada, bona cristiana i temorosa de Déu, però també era 
capaç d'atorgar-me qualsevol plaer i comprendre i disculpar totes les meves debilitats, que eren 
moltes perquè mai no he estat un bon cristià. El pare havia abraçat aquesta religió en veure que li 
era més favorable per establir bones relacions amb la majoria del senat. Sempre m'ho deia: si vols 
fer carrera, cerca una bona ombra. 

Haig de reconèixer que en els primers temps no ens veiem gaire, la meva esposa i jo, a causa de 
les meves destinacions que sempre eren precàries. I és que els primers temps de la carrera del soldat 
no s'hi adiuen gaire amb la vida familiar, perquè la necessitat de pujar graons et duen sempre d'un 
costat a l'altre, lluny de casa, amb altres pells que t'abracen per consolar-te de les mancances. No, no 
són les millors circumstàncies per establir una relació ferma. 

Potser, aquesta és una de les raons per la qual jo no sentia per ella la mateixa devoció i em vaig 
acostumar a una vida que em permetia gaudir d'experiències de tot tipus, sabent que sempre tenia un 
lloc on retornar i uns braços que m'acollirien de bon grat. I tant que sí! Puc ben afirmar-ho. Quan 
ens retrobàvem, no perdíem el temps. Júlia era tota passió. En un dels meus retorns, només obrir la 
porta, em va treure el casc i el va llançar damunt dels servents, que van fugir esperitats. Llavors em 
va mirar i em va abraçar oferint-me la seva boca i atrapant-me la llengua. Em va complaure tant 
aquella rebuda que allà mateix la vaig rebregar per terra i ens vam posseir mútuament entre beixos, 
crits i esbufegades. Quin goig, esparracar-li el vestit! Aquella violència m'excitava, em recordava 
les donzelles que perseguia quan acabava una batalla, que fugien espaordides fins que les atrapava i 
les sotmetia amb l'ajut dels meus soldats, per després passar-les-hi i contemplar com les penetraven, 
un darrere de l'altre, mentre cridaven i cridaven fins perdre la veu i les forces i esdevenir cossos 
inerts al nostre enter caprici. Tanmateix, a diferència d'aquelles pobres desgraciades, quan Júlia 
s'encenia, les seves dents es clavaven a les meves espatlles i m'arrencaven crits de ràbia que encara 
m'empenyien més cap a ella, que suportava les meves embranzides amb les cames ben obertes i els 
ulls clavats en els meus, desafiant. En altres ocasions jugava amb mi. Fins i tot m'havia arribat a 
lligar les mans al cap del llit i m'excitava per abandonar-me en el darrer moment, quan el món era a 
punt d'esclatar dins meu. Llavors, la insultava i ella es reia de mi. Era un joc a cavall entre el plaer i 
el dolor, una barreja de fred i calor. Un dia vaig aconseguir alliberar-me quan s'apartava, la vaig 
atrapar, va caure bocaterrosa i la vaig penetrar per l'anus. Em va maleir, però li va agradar, perquè 
ho vam repetir moltes vegades. Semblava talment que amb aquella intensitat ella volia suplir la 
quantitat i haig de confessar que, un cop em vaig establir definitivament, aquella passió va minvar 
per donar pas a la calma i la serenor de la llar, perquè ja no era el mateix, perquè la veia cada dia. 
Però, dins la meva memòria són presents tots i cadascun dels retorns a casa, que ella sabia adobar 
adientment.

Perdona aquest desviament de la història, amic Pau, però no ho he pogut evitar. Cada cop que 
penso en el passat, tot ell em cau al damunt i… ¿com puc separar uns fets dels altres?

Bé! Finalment, he cregut que, per no allargar-me gaire i per cercar un inici adient per aquest 
desastre, el millor és arrencar amb l'enfrontament dels grans generals i la participació decisiva d'una 
dona que ens ha marcat a tots plegats.

És curiós. La meva primera acció militar, amb cara i ulls, va ser participar a la conquesta de 
Ravena, la nova capital de l'Occident que havia substituït Roma. I dic que és curiós, perquè prou 
coneixes que la darrera acció de la meva vida pública també va tenir lloc a Ravena, i també va ser 
un enfrontament. Només que ben diferent.

Honori havia mort enemistat amb la seva germana Gal·la Placídia, que va haver de fugir a 
Constantinoble, i (ja se sap) enmig de l'enrenou sempre guanya el més ràpid. Per això Joan, el 
secretari primer del difunt, es va alçar en armes i va asseure's a la cadira imperial. Però, enfrontar-se 
a una dona és perillós i, més encara, si són dues. Gal·la Placídia va recórrer a la seva estimada 
cosina Pulquèria, germana de Teodosi II, quan l'emperador de l'Orient li va negar el seu ajut, 
després de mesos i mesos de pregar i pregar. I qui manava de debò a l'Orient? Teodosi...? No, 



evidentment. De manera que a l'usurpador Joan se li van posar les coses prou difícils quan el 
general Bonifaci em va ordenar marxar des de Cartago per travessar la península italiana i aplegar-
me a l'exèrcit enviat per Teodosi a les ordres d'Ardaburius. 

Vaig pujar de pressa cap al nord amb els escassos tres mil homes que comandava i, en arribar a 
Rimini, em va sorprendre la notícia que la flota del general de Teodosi havia topat amb una 
tempesta que dispersà els vaixells, i que el mateix comandant havia caigut presoner de l'usurpador 
Joan, que esperava conservar el seu tron mercès a l'aliança que Aeci li havia promès amb el huns, 
però que no acabava d'arribar.

Ardaburius va ser tractat amb distinció, tal com correspon a un home de la seva posició, però 
l'usurpador Joan va cometre l'error de deixar-li massa llibertat, tot pensant que el general de l'Orient 
es posaria del seu costat, però en l'amor i en la guerra tot es permès i l'excés de confiança pot 
esdevenir fatal.

Vaig estar sospesant quina seria la millor de les decisions. O tornava a Cartago o esperava 
l'arribada d'Aspar, l'altre general, fill d'Ardaburius, que havia viatjat amb la cavalleria per tota la 
costa de la mar Adriàtica en companyia de Valentinià, l'aspirant al tron de l'Occident, de la seva 
germana Honòria i de la seva mare Gal·la Placídia, que governaria mentre durés la minoria d'edat 
del successor d'Honori. Recorda que, en aquells dies, Valentinià no era sinó un infant de sis anys 
que havia estat nomenat nou emperador de l'Occident per ordre i gràcia de Teodosi. O millor dit: per 
decisió de les seves tres germanes Arcàdia, Marina i, al capdavant, Pulquèria.

Coneixia ben poc l'usurpador. Només el recordava d'haver-lo vist al costat d'Aeci en alguna 
ocasió. Però, els comentaris que m'havien arribat d’ell no eren gaire afalagadors. Deien que era 
ambiciós i cruel, i la veritat és que ho havia demostrat, perquè tots aquells que havien posat en 
dubte la seva legitimitat eren morts. I és clar que, ben pensat, Roma té molta experiència en casos 
similars. 

Quan ja gairebé havia pres la decisió de retornar a Cartago, perquè poca cosa podria fer amb les 
escasses forces, em vaig assabentar que Aspar ja era a prop, però per la banda nord, i vaig enviar un 
missatger. El consell d'Aspar, prou assenyat, va ser esperar. 

Encara no havia transcorregut una setmana que van arribar altres missatgers amb noves 
instruccions. Ardaburius, aprofitant l'excés de confiança de l'usurpador, havia aconseguit que part 
de la tropa es passés al seu costat i s'avingués a obrir les portes de Ravena només veure'ns arribar, a 
Aspar pel nord i a mi pel sud.

Sense cap més dilació, em vaig posar en marxa i, la veritat és que no hi vaig trobar gaire 
resistència. Les portes, tal com era previst, es van obrir al nostre pas. Tampoc van haver-hi gaire 
morts. I… bé… Ardaburius, tal vegada, es va excedir un xic amb Joan. Sí… Penso que no era del 
tot necessari tallar-li la mà i passejar-lo damunt d'un ruc perquè el poble l'escopís a la cara i 
l'insultés durant tot el trajecte fins al circ d'Aquilea, com tampoc era imprescindible muntar 
l'espectacle que va acabar amb el seu cap separat del cos i clavat a la punta d'una llança. Però… què 
vols fer-hi? Com deia Constantí el Gran, allò que és fet…

La mateixa tarda Helió, patrici de Constantinoble, enviat especial de Teodosi, saludà l'entrada 
de Valentinià amb el títol d'August, davant de tot el senat. Aquell infant, dempeus, al costat de la 
seva mare i amb cara d'espantat, ja era emperador de forma oficial, després d'haver rebut a 
Constantinoble el títol de nobilisimus i a Tesalònica el de Cèsar. A una indicació de Gal·la Placídia 
va acceptar la porpra i la diadema i va rebre les aclamacions dels senadors com qui se sorprèn per 
una pluja inesperada. Fins i tot recordo que Màrius, un dels meus oficials, em va fer el comentari 
que la princesa Honòria, només un parell d'anys més gran, mantenia el cap més dret i semblava 
assumir amb més dignitat el paper que l'esdevenidor li havia reservat. M'hi vaig fixar i vaig copsar 
la determinació que manifestava aquell rostre de només vuit anys, que prou que s'assemblava al de 
la seva mare, i aquella barbeta que s'avançava dominadora, mentre els ulls es movien inquiets i 
miraven d'abraçar-ho tot, des d'una punta a l'altra de les grades del senat. Em va sorprendre de 
valent aquella noieta. Ho haig de confessar. 

A la mateixa cerimònia s'anuncià el solemne compromís matrimonial del nou emperador amb 
Licínia Eudòxia, la filla de l'emperador Teodosi i de l'emperadriu Eudòxia. Valentinià guaità de cua 



d’ull Gal·la Placídia i va fer un gest per atrapar-li la mà, però una sola mirada va ser suficient per 
tallar el tímid intent. Havia de començar a aprendre que un emperador sempre estarà sol.

Per aquell temps no ho sabia, però aquest anunci no era altra cosa que la confirmació d'un pacte 
entre dones. Teodosi, com sempre, suposo que només va badar boca per dir que sí. Era evident que 
el pacte ja estava lligat i ben afermat feia dies, des de l'última conversa entre Pulquèria i Gal·la 
Placídia. 

Aquella va ser la primera ocasió que vaig veure Gal·la Placídia de ben a prop i la recordo com 
si fos ara mateix. Una dona més que notable: néta de Valentinià I, filla de Teodosi el Gran, cosina de 
Teodosi de Constantinoble, germanastra d'Honori, esposa del rei Ataülf, esposa de Constanci III, 
mare de Valentinià III i, indubtablement, vertadera emperadriu de Roma durant una bona colla 
d'anys. Penso que poques vegades ha existit una persona tan predestinada com ella ni tan 
emparentada amb la cadira imperial. A ella, amic Pau, li hauràs de dedicar una bona part dels teus 
escrits. 

Gal·la Placídia no era gaire alta, el cap ben dret, el seu cos era proporcionat, amb uns pits altius 
que es mantenien ferms i uns malucs rodons i ben marcats. El seu rostre era noble, el nas petit i 
simpàtic, la barbeta quadrada mostrava el seu caràcter fort i el front alt acabava d'emmarcar uns ulls 
grans de mirada profunda que canviaven al mateix temps que els seus llavis molsuts s'allargaven per 
mostrar un somriure o per adoptar el rictus de la fúria. Tothom deia que tenia un caràcter forjat per a 
la lluita i el dolor i que no era fàcil de convèncer ni de doblegar, però que gaudia d'una bona dosi 
d'intel·ligència i que era prou pràctica com per saber quan s'havia de retirar. 

El seu ensenyament havia començat amb Alaric, cabdill dels visigots, saquejador de Dalmàcia, 
Il·líria, Macedònia, Grècia i Roma, on va capturar Gal·la Placídia i se la va endur com a ostatge. 
Sort que el rei visigot va morir poc després d'entrar a Roma i el succeí Ataülf. Per això l'emperadriu 
d'Occident encetà la seva carrera política amb un càrrec ben curiós: reina dels visigots. Perquè 
Ataülf es va enamorar perdudament d'ella i se la va endur a Barcino. No podia ser d'altra manera, 
perquè quan la vaig conèixer era formosa com una flor, altiva, orgullosa, ferma i elegant com una 
deessa, i això que ja feia més de deu anys que el rei dels visigots era mort, dos que el seu segon 
marit, el general Constanci, esdevingut emperador pòstum, també era enterrat, i ella havia parit tres 
infants. I, malgrat tot, el seu cos seguia despertant passions.

Explicaven que Ataülf, aquell bàrbar, aquell rei sense cap mena d'educació civilitzada, va ser el 
seu gran amor durant els quatre anys que van viure a Barcino, que havia pres la supremacia a 
Tarraco. Encara hi havia gent que recordava les llàgrimes que Gal·la Placídia va vessar amb la mort 
del seu fill, a qui havia posat per nom Teodosi en honor al seu pare estimat, i, després, amb 
l'assassinat del seu espòs a mans de la bèstia que era Singeric, que també va fer matar els sis fills 
d'Ataülf haguts en un anterior matrimoni. I no content amb aquesta disbauxa, va ordenar a la reina 
caminar durant dotze llegües davant del seu cavall i la va llançar entre les esclaves, fins que, set dies 
després, el poble es revoltà i el va matar. El seu successor Vàlia la va conduir amb honor fins a les 
portes de Roma i la canvià per sis-centes mil mesures de blat que Honori va ordenar pagar per la 
seva germanastra. 

Tota una història que permet afirmar, sense cap mena de dubte, que aquella dona havia nascut 
per arribar ben lluny. La darrera vegada que algú va prendre una decisió per ella va ser quan Honori 
la va casar amb el general Constanci, un home ja gran i brau soldat, però sense cap mena d’atractiu, 
amb qui la van obligar a compartir el llit i amb qui va tenir dos fills, però a qui mai no va atorgar el 
seu amor. 

Honori va regnar durant vint-i-vuit anys farcits d'actes luctuosos i estranys afers que duien al 
mateix llit germans, oncles i nebots i que preparaven secretament aliances que significaven 
l'infortuni de molts. Fins i tot deien que Gal·la Placídia s'havia agitat amb ell i havien comès incest. 
I suposo que no els faltava raons, perquè de tothom eren conegudes les sospitoses abraçades que li 
dedicava i com les seves mans es colaven entre la roba d'ella cercant el darrer dels racons, o els 
petons llargs i humits que deixaven marques de xuclades en aquell coll blanc i immaculat, i com la 
respiració de l'emperador s'alterava quan la mirava amb ulls de desig. Massa evidències, no creus? 
Sobretot coneixen les disbauxes d'un home que en públic lloava Déu i en privat només vivia per al 



seu plaer.
Expliquen també, perquè jo no ho vaig viure ni ho vaig veure, que Honori es va enfadar amb 

Gal·la per culpa de Moravi. L'eunuc de l'emperador era un ésser intrigant que havia assolit una 
posició de privilegi amb els favors comprats i venuts al llarg dels anys i no podia permetre que la 
germanastra de l'emperador manés més que ell. 

Amic Pau, em quedo meravellat de comprovar el paper tan destacat que els eunucs han tingut 
en els darrers temps de la història de l'Imperi, pel damunt de senadors, magistrats, prefectes i 
qualsevulla autoritat. Ells, esgarrats de ben petits, convertits en el contrari del que haurien de ser, 
s'han revelat contra tot i contra tothom i han pres el poder des de l'ombra. Enganyada la natura amb 
l'absència de les parts masculines més vitals, impossibilitats de parir fills, perquè l'engany no arriba 
més enllà d'una veu prima, d'unes carns fofes i d'unes formes femenines, el seu caràcter pretén 
emular les intrigues de les dones fins a l'extrem que les ultrapassen i les ridiculitzen. Tanmateix, 
coneixen l'home, perquè duen dins seu l'esperit d'un mascle, i saben allò que han de fer i allò que 
han de cercar, com s'han de moure i com han d'escórrer fins la darrera gota de la seva víctima. 
Diuen que Moravi, en el moment de sentir que l'emperador ejaculava dins del seu anus llançava les 
mans enrere i l'acariciava per sota dels testicles, mentre mormolava paraules tendres i aconseguia 
arrencar-li qualsevulla promesa. Va ser així, que va guanyar la partida a Gal·la Placídia, que prou 
que va intentar recuperar el favor del seu germà, però no va poder, malgrat que també gaudia de 
més armes que tot un exèrcit. Puc donar fe que, quan jo la vaig conèixer, conservava intactes totes 
les seves legions, i puc jurar que, si se m'hagués obert de cames, no li hauria dit que no. Aquella 
dona tenia un atractiu animal que la feia desitjable a qualsevol ull i era capaç d'obtenir tot allò que 
ambicionava, quan ho desitjava i de qui volia, sense cap mena de fre. 

Bé, no puc deixar-me arrossegar pel dolor dels records ni pels remordiments, i no vull que 
vegis en les meves paraules ni una espurna d'odi, perquè ja he viscut prou fets i he esgotat tot 
sentiment. Tot i així no puc amagar la vehemència pròpia de qui ha contemplat decisions absurdes i 
no ha pogut de fer res de res per impedir-les. O, pitjor encara, no ha tingut el valor de fer-ho. 

Ravena era una ciutat gran que encara va estendre més les seves muralles des que Gal·la 
Placídia va establir la seva residència. Qualsevulla ciutat creix quan una emperadriu la tria per seure 
el seu cul, perquè necessita espai per ventilar les seves llufes. Això és el que diria Àtila i, malgrat 
que el seu llenguatge era baix, vulgar i brut, no aniria lluny d'osques, perquè centenars de servents i 
milers de personatges obscurs prengueren el palau de Ravena a l'assalt per ser a prop de la font del 
poder i aconseguir favors i riqueses. En vaig conèixer un bon grapat. Alguns, fins i tot, em venien a 
veure refiats que jo els podia ajudar en els seus afers i m'oferien diners a canvi d'introduir-los als 
passadissos de les sales d'audiència. Només perquè els veiessin. Amb això ja en tenien prou, perquè 
després podien explicar que eren allà per tal o tal raó i fer el negoci que desitjaven amb el babau de 
torn que s'empassava qualsevulla història. I en aquest joc, hi entràvem tots: des del soldat de la 
porta a l'oficial major. Tothom érem venedors d'allò que no posseíem, capaços d'assolir un poder 
inexistent, coneixedors de qui no coneixia ningú, parents imaginaris d'algú important i ànima de 
tota decisió. 

Em vaig quedar meravellat de la quantitat de diners que simplement canviaven de mans, cada 
dia, sense produir absolutament res. Diners buits, que deia Bonifaci amb menyspreu, però que jo 
vaig acceptar de bon grat i que em van permetre engrandir les meves propietats. Per desgràcia el 
pare ja era mort i no podia alertar-me de certs perills que condueixen al pendent de la corrupció.

Aeci va arribar a Ravena al front d'un exèrcit de cinquanta mil huns quan Joan ja era mort. Va 
ser una sort immensa, perquè veient la situació, el general decidí que el millor era aplegar-se al 
vencedor i es dirigí cap a Arle per lluitar contra els visigots i restablir la pau al nord de l'Occident. 
En aquesta ocasió no vaig tenir prou temps per conèixer-lo.

Mesos després em va escriure el meu general en cap i m'ordenà que tornés a Cartago. Em va 
saber molt de greu perdre aquella oportunitat d'esdevenir un home immensament ric, però no m’hi 
podia negar. Allà quedava Sebastià, el seu nebot, al capdavant de la guàrdia imperial. 

Júlia, en aquells mesos, havia vingut a Ravena per ocupar la casa que el pare tenia a prop del 
senat, i que ja era meva. Serena ja despuntava com una doneta ben maca i l'ajudava en tot. Marc 



havia decidit que volia ser soldat, com jo, i la nova capital era un bon lloc per començar la seva 
carrera. De manera que vaig parlar amb Sebastià, i Marc va entrar a l'escola militar amb una bona 
recomanació que li permetria accedir a la millor instrucció i als llocs d'oficial.

Quan li vaig comunicar que tornava a l'Àfrica, Júlia s'entristí, però jo havia previst la situació i 
li vaig regalar un anell que havia encarregat a un artesà que coneixia prou bé i que va saber 
interpretar el meu desig com cap altre. Era una peça tota d'or amb un parell de coloms esculpits 
damunt d'un niu. Dues petites filigranes que són una vertadera obra d'art. Li va agradar tant, el 
regal, que aquella nit va quedar embarassada del nostre fill Antoni.

*** ***

En els dos anys següents Aeci va aconseguir mantenir quiets els visigots a la Gàl·lia, entre 
altres raons, perquè recordaven que la nostra emperadriu va ser la seva sobirana, i Bonifaci, per la 
seva banda, tampoc no va tenir gaires problemes a l'Àfrica. Havíem entrat en un període de bonança 
que em va permetre viatjar successives vegades a Ravena, conèixer el meu fill Antoni, passar alguns 
dies amb Júlia i descobrir un home que esdevindria vital per a Roma. 

Aeci era un jove general a qui tothom respectava. Aquell que el coneixia bé, explicava que era 
capaç de mantenir-se dempeus quan el darrer dels seus homes queia defallit. Caminador infatigable 
sota la pluja i el vent, sense menjar, sense beure, sense obrir boca i sense dormir, atrapava sempre el 
seu objectiu. El pare d'Aeci, Gaudenci, ja era mort. Un gran home, manifestava tothom. Havia anat 
escalant llocs lentament, fins assolir el rang de mestre general de la cavalleria. Però no va ser d'ell 
que Aeci va aprendre a cavalcar, a disparar l'arc i a llançar la javelina, sinó dels seus adversaris, 
perquè es va passar la major part de la seva joventut fent d'ostatge d'algú. Gaudenci havia consentit 
per bé de l'Imperi que el seu fill, després romandre amb els visigots, passés a mans dels huns com a 
prova de bona voluntat. 

Aquesta és una pràctica prou corrent per afermar una pau amb garanties certes o per guanyar un 
temps preciós que serveix per refer exèrcits o cercar noves aliances, mentre l'enemic resta adormit i 
confiat. 

En una de les meves visites a Ravena vaig coincidir amb Aeci, que també s'havia desplaçat des 
d'Arle per informar l'emperadriu, i vaig rebre una invitació per sopar plegats. 

Aeci era un home afable, amb un rostre noble i agradable, capaç de somriure amb facilitat, 
parlador i simpàtic. No era gaire alt, però el seu cos era proporcionat i feia la sensació de traspuar 
agilitat i rapidesa. Em va rebre amb molta cordialitat i el sopar es va allargar fins a altes hores de la 
nit. Em va fer moltes preguntes sobre l'Àfrica i sobre Bonifaci i va respondre totes les que jo li vaig 
posar, sense que en cap moment tingués la sensació que m'amagava res ni que pretenia res, excepte 
passar una agradable vetllada i oferir-me la seva amistat.

Recordo, fins i tot, que en un moment de la conversa vaig veure que duia al braç dret, poc més 
amunt del canell, a la cara interna, dues petites cicatrius paral·leles, força curioses, i li vaig 
preguntar per elles.

Em va explicar que eren de feia anys, del primer cop que va ser amb els huns, quan Roma 
l'oferí com a ostatge. Ruas, el rei de totes aquelles tribus, va decidir que l'educaria amb els seus 
nebots Àtila i Bleda, fills del seu germà Mundzuk, mort ja feia temps.

En veure arribar Aeci, Bleda es mostrà indiferent, però Àtila el tractà amb recança i l'acceptà 
amb desgrat. Deia que era un porc romà i que els romans som una colla de covards i mentiders. 
Tampoc és d'estranyar. Els darrers emperadors no han estat gaire afortunats amb les seves 
actuacions.

Durant els dies posteriors, es creà una forta rivalitat entre els dos joves i Àtila va poder 
comprovar que Aeci no era cap melindrós. La seva estada entre els visigots havia enfortit el seu cos 
i el seu caràcter fins a l'extrem que suportava amb estoïcisme la fam i la son i en aquells dies ja era 
capaç de caminar i caminar fins caure esgotat. Totes aquestes qualitats eren agradables a Ruas que 
sempre el posava com un exemple a imitar, cosa que encara exasperava més la rivalitat d'Àtila, que 
de cap de les maneres podia competir amb l'educació del romà ni amb les formes exquisides que 



emprava per qualsevulla acció.
Al contrari que Aeci, el perfil del rostre del nebot predilecte de Ruas tenia la forma de punta de 

fletxa. S'iniciava al naixement dels cabells, seguia tot baixant pel front en una línia recta fins atrapar 
l'extrem del nas i s'endinsava de nou cap a la barbeta atorgant al conjunt una agressivitat feroç 
coronada i enaltida per la trena de cabell que partia del bell mig de la closca i queia enrere fins 
atrapar-li l'esquena. I quan tombava el rostre, qui el contemplava descobria que les celles formaven 
una sola línia, espessa, amb els pèls esvalotats que semblaven discutir entre ells i barallar-se per 
poder sobresortir. Aquelles celles eren la frontera que separava la superfície plana del front d'unes 
conques enfonsades amb uns ulls petits, foscos i durs, guardats per uns pòmuls protuberants i ossuts 
mal dissimulats per la barba enrinxolada. Hi havia que comentaven que quan s'enfadava aquells ulls 
s'enfosquien més i més i el seu rostre semblava la viva imatge del diable, moment que ningú no era 
capaç de predir quina seria la següent passa, per la qual cosa infonia terror.

Una nit Aeci dormia a la seva habitació. Tot era fosc i va sentir que la porta s'obria. Va escoltar 
atentament. Algú s'atansava. Va obrir un xic les parpelles i esguardà. Era Àtila amb l'espasa a la mà. 
Va continuar en silenci, sense moure's. Àtila s'apropà al llit i li va posar l'espasa a la gola, però Aeci 
no va reaccionar, sinó que se'l va mirar fixament, va esperar i, finalment, Àtila va enretirar l'arma, li 
va fer un tall al canell dret i sortí sense badar boca. 

L'endemà, Aeci se'n va anar a trobar Àtila, li mostrà el braç dret i li va preguntar:
—Què significa aquest tall al canell?
—Quan l'espasa surt de la beina mai no pot tornar neta. Aquesta és la llei.
—I per què no m'has ferit de valent?
—La paraula de Ruas és la paraula dels huns, i és sagrada —somrigué Àtila—. No has tingut 

por de morir?
—Sóc el vostre ostatge. El meu pare així ho ha acceptat. Si Ruas decideix la meva mort, jo haig 

de callar, perquè la paraula del noble Gaudenci és llei —el va desafiar.
Aquella mateixa tarda Àtila i Aeci esdevingueren germans de sang i la rivalitat que els havia 

separat es mudà en la més forta de les amistats. Al voltant del foc, els punyals van tallar la carn i les 
sangs es van barrejar per segellar un pacte etern, deixant en Aeci l'empremta d'una nova cicatriu, 
d'aquelles dues cicatrius que el general romà mostrava amb orgull.

*** ***

Dies després d'aquell sopar revelador, Aeci marxà de nou cap a Arle i jo vaig tornar a Cartago, 
profundament impressionat per aquell home i pel seu relat.
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