
PARLEU O MATEU-ME

Era  un  home  menut,  amb  cara  de  guineu  i  uns  ulls  petits  que  es  movien  inquiets  i 

escorcollaven amb por fins al darrer racó. Per cadascuna de les passes del sacerdot n'havia de fer  

dues de les seves, gairebé a salts, per tal de seguir aquella sotana negra pels passadissos del palau de 

Vic. Caminava encongit i es mossegava els llavis neguitós. Havia demanat de parlat amb el cardenal 

Guy Lerons, un home alt i  gras que mai no somreia obertament, sinó que, en tot cas, allargava 

lleugerament els llavis i mirava fixament el seu interlocutor. El cardenal tenia fama de ser molt dur i 

el pobre home que caminava darrere del sacerdot sabia que cada cop que es veien li infonia temor, 

encara que en aquesta ocasió… Sí, ara el tractaria millor, perquè el que havia descobert pagava la 

pena i, possiblement, rebria una bona recompensa. 

A una indicació del sacerdot el soldat obrí la gran porta de fusta que donava pas al despatx 

que el senyor bisbe havia cedit a l'alta autoritat que des de feia una setmana tenia per convidat. 

Era força aviat i el sol tot just alçava la punta del nas per l'horitzó. Guy Lerons s'havia llevat 

encara fosc, com cada dia, havia fet les seves ablucions, havia celebrat missa i havia pres el seu 

desdejuni.  Després,  com  ja  era  costum,  s'havia  dirigit  al  despatx  per  repassar  i  enllestir  els 

documents  que  havien  quedat  pendents  del  dia  anterior.  Tanmateix,  l'home  de  confiança  del 

cardenal, trencant el ritme que ja formava part del palau, aquell matí, tan bon punt escoltà el relat de 

boca  del  missatger,  va  decidir  que  la  notícia  no  podia  esperar  i  que  més  valia  que  Lerons 

s'assabentés pel mateix conducte i amb idèntiques paraules.

—Eminència, perdoneu que us destorbi —inclinà lleugerament el cap.

El cardenal alçà els ulls i se'l mirà un xic desconcertat. Prou que sabia el seu servidor i 

secretari que només un assumpte de la major importància podia justificar aquella intromissió en 

aquelles primeres hores del dia. Alçà la mà i féu un gest per atorgar el seu permís i permetre que 

s'atansés.

El sacerdot aixecà el cap i avançà una passa. Llavors, en veure que l'home que anava amb ell 

s'havia aturat, es tombà i el mirà significativament. L'home no va dir res. Simplement va clavar els 

ulls al terra i el seguí.

—Tenim importants notícies de Barcelona —va anunciar el secretari.

Lerons va afirmar amb el cap i es mirà aquell home petit.

—Ferrerons  —el  va  reconèixer,  sense  gaire  entusiasme—. Quines  noves  em portes?  —

preguntà, sense moure un pèl.

El secretari es tombà cap al missatger. Ferrerons engolí saliva i digué:

—Tal com em vau encarregar, he vigilat el rei Jaume. Com ja sabeu, està redactant la segona 

part de les seves memòries i ho fa amb l'ajut d'un canonge que respon al nom de Martí de Perelló.  



És un erudit que ha estat triat pel bisbe d'Osca, però molt em temo que fa alguna cosa més que  

escriure allò que li dicta el seu senyor —explicà el missatger, i li allargà uns fulls escrits.

Lerons va prendre aquell escrit,  però no era capaç de llegir-lo perquè estava redactat en 

català. 

—Què és això? —demanà.

—És el relat que Martí de Perelló està escrivint pel seu compte i us l'he portat. Penso que és 

força revelador.

El cardenal es tornà a mirar l'escrit. Llavors va passar els fulls al seu secretari, que també 

se'ls va mirar amb impotència i els va lliurar a Ferrerons.

—Traduïu-los —ordenà.

Ferrerons s'aclarí la gola i començà:

"Per què quan vols fer les coses com tu creus que s'han de fer, tothom s'hi oposa? 

Aquesta pregunta, que me l'havia formulada el rei Jaume, no vaig ser capaç de respondre-la 

fa uns mesos. I ara tampoc, perquè, conforme avança el temps i conec més coses, m'adono que el 

món de la política és tan enrevessat que sembla que no poden viure sense fer difícil allò que hauria 

de ser fàcil, malgrat que jo m'esforço cada dia per intentar fer fàcil allò que aparentment és difícil. I,  

curiosament, aquesta és la qualitat que el bon rei Jaume més s'estima de mi. Encara que, ben pensat,  

no sé si és una qualitat o un defecte, perquè ell em mira divertit, somriu i em diu:

—Martí, amic Martí! Enlloc de canonge hauries de ser cavaller. Martí de Perelló. Un bon 

nom  envoltat  de  millors  intencions,  però  hauries  de  demanar-te  si  les  dels  altres  també  són 

assenyades i prudents o si persegueixen el seu profit.

Confesso que de vegades em costa d'entendre'l.  Què hi tenen a veure els  altres amb les 

meves intencions, si són honorables? Tanmateix, els darrers esdeveniments li estan donant la raó i 

he descobert que els altres, tal com ell anomena els bisbes, arquebisbes, mestres i nobles, hi posen 

cullerada. I, desgraciadament, no sempre amb generositat.

La darrera redacció del Llibre dels Fets del Rei Jaume, la que jo he pogut llegir, comença tot 

dient: "fe sense obres és morta". Ell mai no ha pronunciat aquestes paraules, però és una bona frase 

per encetar un escrit.  Només que jo hi afegiria que obres sense pensaments i pensaments sense 

sentiments no són altra cosa que buidor.

Suposo que el bon Déu tindrà en compte que ja ha patit l'infern a la terra. Sobretot en els  

darrers anys. La vida és així, em diu amb resignació. Comença amb moltes esperances, algunes es 

fan realitat i la major part acaben en desencís. I ja hi pots posar bona voluntat, que altres triaran el 

camí. I no te n'escaparàs.



Encara recordo aquell dia com si fos avui mateix. Feia una bona colla de mesos que havia 

arribat a la cort. Va ser l'any 1275 de Nostre Senyor quan Jaume Sarroca, bisbe d'Osca, canceller del 

rei i successor de Vidal de Canyelles en molts aspectes, entre ells el de mereixedor de la confiança 

del sobirà pel que fa a la redacció de les seves memòries, em va enviar a Barcelona. 

He dit la redacció…? Més aviat hauria de dir la censura.

El meu encàrrec sempre ha estat clar.  Haig d'escoltar el rei  i  escriure allò que em dicti.  

Després lliuraré tota la meva obra al senyor bisbe i ell ja decidirà com s'ha d'acabar o d'adobar o de 

corregir o vés a saber què. Només que li entregaré una part, perquè aquesta, la que redacto a hores 

perdudes, la guardaré per a mi.

El dia que vaig conèixer el rei em vaig sentir cohibit. L'havia vist un cop, de lluny, i quan era 

davant seu vaig poder comprovar que el seu caràcter anava en consonància amb la seva talla física, 

que continua sent impressionant, malgrat que la seva edat ja comença a arrodonir les arestes més 

altes  de  l'enorme  muntanya.  Al  front  guarda  el  record  d'aquesta  cicatriu  que  el  delata  i  que 

s'enrogeix  cada  cop  que  s'enfada.  De  seguida  em  vaig  adonar  que  és  un  home  de  vegades 

contradictori. A voltes es comporta amb amabilitat i cordialitat, tot emprant unes formes educades. 

Altres, no obstant això, respon amb violència. Sobretot quan darrera de les paraules o de les accions 

descobreix interessos que són el reflex d'intencions amagades. Això el treu de polleguera i ha de fer 

vertaders esforços per no llençar-se damunt de qui té al davant.

Jo arribava amb bones referències, però ell les va ignorar i es va estimar més descobrir qui 

de debò era jo. De manera que vam parlar força estona i em va fer preguntes i més preguntes sobre 

els meus coneixements, el meu tarannà, els meus gusts, allò que havia llegit i les feines que havia 

dut a termini fins aleshores. En acabar, va afirmar amb el cap i jo vaig entendre que era del seu grat. 

Es dirigí cap a la porta, va donar ordre per tal que se m'assignés un allotjament i em va emplaçar per 

l'endemà. 

El meu treball és feixuc quan Jaume el Conqueridor és a la cort. Té pressa per dictar les 

seves memòries i es passa hores senceres recordant detalls que jo anoto en els fulls. L'endemà els 

haig de tenir ordenats i redactats per tal que siguin entenedors. Llavors els hi haig de llegir i ell fa  

noves correccions, afegeix alguns detalls, canvia altres, arrodoneix passatges, en dicta de nous,… I 

jo veig com cada dia el meu treball augmenta, perquè els nous escrits i les correccions dels anteriors 

se sumen. Fins i tot, de vegades, li ve a la memòria un nom o un fet que corona el relat, però que 

pertany a un full que ja he escrit fa dies, i m'obliga a refer-lo i a retocar altres passatges que es  

veuen afectats. Tanmateix, quan marxa de viatge, m'ho prenc amb més calma, tot i que no puc 

adormir-me, perquè, quan ell torna, de seguida em ve a veure i em demana si tot ha estat enllestit. 

Encara que, en diverses ocasions, l'he acompanyat. No sé, però gosaria dir que té pressa.

Jo sempre l'escolto submís i escric gairebé sense pronunciar paraula. Només quan li llegeixo 



el que he escrit li faig remarques i canvio l'estil, cosa que sempre li és força agradable. 

—Molt millor com ho dius tu —afirma amb el cap—. Sí! I és el que jo volia dir.

Des del primer moment va decidir que em tutejaria. Diu que se sent millor, més còmode, 

com si parlés amb ell  mateix.  És en aquests  moments, quan se sent còmode, que el  seu rostre 

reflecteix les emocions que el seu cor amaga. Davant de tothom es comporta com el monarca fort, 

però  en  la  intimitat  d'aquests  murs  hi  ha  moments  que  la  tristor  l'embarga  i  els  ulls  se  li 

enterboleixen. Poques vegades he copsat alguna llàgrima, però. 

Tot i que en els primers mesos no vaig protestar, haig de confessar que és cert que sempre he 

tingut un caràcter rebel, segons han proclamat molts dels homes als que he servit, i que no el mostro 

fins que no tinc prou confiança. No puc negar-ho, perquè hi ha coses que van més enllà d'un mateix 

i que són difícils de controlar. Tanmateix, afegiré en la meva defensa que si som en aquest món és  

per alguna raó i si tenim un tarannà determinat, possiblement, no és per casualitat. I és aquesta 

faceta indòcil i ingovernable que va provocar el gir dels esdeveniments i a mi em va obrir una porta 

cap al costat desconegut de l'alta persona que tinc davant, el lloc fosc que tots plegats construïm en 

el racó més enforatat de la nostra ment.

Aquell matí ens trobàvem a la sala que em servia de despatx al palau de Barcelona, com 

tantes altres vegades. Una sala gran, enorme per a les meves necessitats d'espai, decorada amb fusta 

i  amb armes,  plena  de  poselles  amb documents  que  només  consulto  quan ell  és  fora.  L'havia 

escollida personalment el rei i me l'havia assignada perquè diu que envoltat d'armes i de documents 

se sent més inspirat. És com la continuïtat de la batalla. Per això, de tant en tant, pren una espasa de 

la paret i parla mentre la branda davant d'un enemic imaginari.

—No, home, no! Però, que t'has tornat boig? —cridà aquell dia,  de sobte, el  rei Jaume. 

S'aixecà de la cadira, arribà fins on era jo, prengué els fulls i els esparracà fins esmicolar-los.

—Però, senyor… —em vaig esgarrifar i, fins i tot, vaig tenir l'esma de salvar els pedaços. 

—Ni parlar-ne! —féu el rei, mirant-me amb ràbia. 

Què havia fet?, em demanava jo. 

—Només escriuràs allò que et digui. La resta són paraules que llenço al vent. Ho has entès? 

—em va dir, després d'un silenci que se'm va fer etern.

—No, senyor. No ho he entès, ni ho vull entendre —li vaig contestar, ben decidit. I em vaig 

penedir d'immediat, però ja estava fet. 

El rei Jaume em va mirar amb duresa. Jo era l'home que li havia enviat el bisbe d'Osca per  

tal d'acabar el relat dels seus fets i tenia fama d'assenyat, de prudent i de reservat. Tímid, haig de 

confessar. Per això, suposo, no acabava d'entendre la meva reacció. Ni la forma com li responia. I, 

encara menys, que gosés aixecar la veu al rei i dur-li la contrària. 

Li ho vaig llegir als ulls, que la seva primera intenció havia estat estavellar-me el puny a la 



cara i deixar-me estès. El darrer any havia representat una prova molt dura per a ell. Massa dura! 

Feia ja més de seixanta anys que era rei i els darrers temps havien significat un cúmul de problemes  

que semblaven no tenir fi. D'aquí poc hauria de marxar cap a València. Al-Azraq, amb l'ajut de 

Muhammad II de Granada, successor de Muhammad I, i del rei del Marroc, havia tornat a Múrcia,  

havia pujat de nou cap a València i el regne es trobava amenaçat. 

I tant que m'hauria xafat el nas! Però s'hi repensà. En els darrers anys, ningú no se li havia  

rebel·lat d'aquella manera sense patir-ne les conseqüències. I jo n'era conscient. Per què, doncs, 

gosava contradir-lo?

Ara tremolava i havia baixat la mirada. Jugava amb la ploma i em mirava els trossos de 

paper que havien caigut al terra. 

—Què significa que no ho vols entendre? —em demanà Jaume—. Sóc jo, qui et mana, i vull 

una feina ben feta.

—Doncs deixeu que la faci a la meva manera —encara em vaig atrevir a replicar, sense 

aixecar els  ulls—. Durant tots  aquests  mesos us he escoltat  i  he cregut que no em teníeu prou 

confiança per explicar-me el que ara m'heu començat a relatar. Aquestes idees són les que el poble 

ha de llegir i ha d'escoltar. Estic fart de copiar dels vostres llavis un relat que només diu que vau ser 

aquí i  allà,  que vau lluitar  amb aquest i amb aquell,  que vau conquerir això i allò, que us vau  

barallar amb un i altre, que vau… I ara, quan de debò comenceu a explicar-me qui sou vós, em 

prohibiu d'escriure. La gent, tots  plegats, volem saber allò que pensa i sent el nostre rei, volem que 

ens expliqui per què va fer les coses. Allò que heu fet, ja ho sabem prou. El regne sencer en va ple. 

A més, he llegit tot el que vau dictar fa anys al canonge Josep de Palou. I sabeu què us dic? Que allò 

que ha quedat no m'agrada gens ni mica. És absurd. Qualsevol amb dos dits de seny descobreix de 

seguida que algú ha manllevat algun tros i és per això que hi ha fets que no concorden i dates  

capgirades o passatges que no s'entenen bé. Hi ha moments que sembla que sou un nen eternament i 

de sobte heu crescut… 

—Josep de Palou era bastant més assenyat que tu —tallà el rei Jaume el meu discurs—. 

Llàstima que sigui mort, perquè ara no hauria d'aguantar la teva rebel·lia.

—Jo sé que ell va escoltar dels vostres llavis el vertader relat dels fets —vaig negar—. I no 

és el que ara podem llegir. I tothom ho copsa.

—Ah, sí? I com ho poden copsar?

—Dos i dos fan quatre, senyor. Vós teniu una memòria clara i precisa. No hi ha ningú que 

s'empassi que dictéssiu uns records que, de vegades, no tenen sentit. El senyor bisbe em va dir que 

vigilés molt que només m'expliquéssiu els fets, i no pas les idees ni els pensaments, i que esperava 

que haguéssiu après la lliçó. Quina lliçó? 

—Vidal de Canyelles em va fer entendre que un rei s'ha de justificar, que no haig de carregar 



massa contra els nobles i, menys encara, contra els prelats i la gent d'església. Tampoc és convenient 

explicar  intimitats  que  no  representen  cap  bon  exemple.  Per  tant,  només  vull  relatar  els  fets 

importants.

—Importants…? —vaig deixar escapar una petita rialla. Llavors el vaig mirar—. Per a qui? 

—vaig demanar.

La seva mirada dura es transformà en sorpresa. El pitjor moment havia passat i la meva veu, 

suau i submisa, havia obrat el miracle.

—Per  al  regne.  Per  al  prestigi  d'Aragó,  de  Catalunya,  de  Mallorca,  de  València,  de 

Montpeller…

—Per què em pagueu, doncs? Qualsevol altre pot fer aquesta estúpida feina de copiar fets 

que no són més que repeticions. Vau assetjar, vau llençar pedres, vau esfondrar torres i muralles, 

vau omplir fossats, vau esbotzar les portes i vau entrar-hi. I ara repetim: vau assetjar, vau… —vaig 

bufar, desesperat—. Tot és el mateix, però amb noms diferents. No hi ha res de… de… de profund, 

de… de… de real, de… de… d'ensenyament, de… de…

—Jo et pago per fer una feina que a mi em plagui i no per… per… per…  —se'n burlà 

Jaume, de les meves repeticions.

—Doncs no em pagueu, perquè no seguiré escrivint —vaig dir, vaig deixar la ploma damunt 

la taula, em vaig aixecar de la cadira i em vaig dirigir cap a la porta.

Gairebé havia arribat quan l'espasa es va clavar a la paret de fusta i em va tallar el camí. Em 

vaig tombar, tremolós, i vaig descobrir que el rei en duia una altra, que va clavar a la meva esquerra, 

amb ràbia, i la va deixar fimbrant a un costat i a l'altre mentre jo em quedava quiet i mut entre les  

dues fulles d'acer. Llavors vaig veure que n'agafava una tercera de la col·lecció que estava penjada 

al mur i que tornava cap a mi. 

Ets home mort, vaig pensar i no em vaig atrevir ni a bellugar un dit. El rei Jaume va apuntar 

amb l'espasa el cor del pobre canonge que era jo, que engolia saliva, però no vaig caure de genolls, 

sinó que vaig aguantar amb fermesa la seva mirada. Si més no, moriria amb honor, sense vergonya,  

com havia escoltat dels seus llavis que ha de fer un cavaller.

—No cal que em pagueu amb diners. Pagueu-me amb les vostres confidències. Però, si no 

em pagueu, no seguiré escrivint —vaig dir amb un fil de veu, mentre arrapava l'esquena a la paret i 

procurava  no  respirar  gaire,  no  fos  el  cas  que  aquella  punta  afilada  em  traspassés  la  roba  i 

m'esquincés la pell.

—De  tots  els  que  han  passat  per  aquí,  tu  ets  el  que  més  m'agrada  —digué  Jaume—. 

Interpretes  com ningú les  meves  paraules  i  saps  donar  al  relat  la  forma més  adient.  Ets  culte, 

reflexiu, intel·ligent i assenyat, tot i aquesta estúpida rebequeria. Domines la nostra llengua i no 

protestes ni em dius que el llatí és més ric, sinó que busques la paraula justa i, si no existeix, la  



inventes.  Ja sóc gran i  cada cop em costa més trobar algú que m'agradi.  Només creuaràs mort 

aquesta porta.

—Doncs, parleu o mateu-me, perquè no seguiré perdent el  temps amb bajanades.  Hi ha 

coses més importants per fer.

M'havia tornat boig. El rei Jaume va prémer els llavis i va fer el gest de clavar-me l'espasa.  

Em vaig posar tens, vaig tancar els ulls i vaig encetar una oració. Tremolava com una fulla al vent i 

les cames em feien figa. Havia anat massa lluny, pensava, i possiblement era home mort, però una 

força irresistible m'arrossegava cap a la que podia ser la meva darrera hora. Sí, allò era el suïcidi. El 

rei ja era gran. Feia dies i dies que havia deixat força enrere els seixanta anys i ja anava camí dels  

setanta, però seguia sent un home fort i seguia tenint un caràcter ferm i orgullós.

—Jura per tot el que és sagrat en aquest món que quan jo t'ordeni que no has d'escriure 

deixaràs la ploma damunt la taula.

Vaig obrir els ulls de patac. Potser m'havia perdonat, però l'espasa encara apuntava el meu 

cor.

—Llavors ningú mai no ho podrà llegir —em vaig queixar.

—Exacte! Mai no ho podran llegir. T'ho guardaràs per a tu, només per a tu —afirmà Jaume, 

i punxà lleugerament la meva roba amb la punta de l'espasa—. Durant aquest temps t'he observat 

amb molta cura i he descobert que sents deler per conèixer els homes, allò que pensen i senten. No 

és conèixer, el que vols?

Vaig contemplar l'acer lluent i, després, vaig dirigir els meus ulls al rei.

—Sí, senyor —responguí.

Jaume retirà un xic l'espasa.

—Doncs, jura-ho i coneixeràs.

—Juro que mentre sigueu viu, mai no escriuré allò que no desitgeu —vaig fer.

—No, no, no —rigué el rei Jaume—. Jura que res d'allò que jo diré no serà emprat de cap de 

les maneres ni tramés ni comentat ni res de res. Res de res. Entesos?

—Per què, senyor? —em vaig estranyar davant de la insistència del rei.

—Mira la teva dreta —senyalà el rei, i preguntà—: Què hi veus?

—Una espasa clavada a la paret —vaig contestar. Era evident. I no m'havia tallat el coll 

perquè m'havia aturat a temps.

—I a la teva esquerra?

—Una altra espasa, també clavada a la fusta.

—I davant teu?

—A vós.

—Només em veus a mi?



—A vós amb una espasa a la mà.

—Si jo t'explico el significat d'aquestes tres espases i tu el repeteixes, els meus fills hauran 

perdut un arma infal·lible. I jo he de vetllar per ells —em mirà als ulls, directament—. Sé que ets  

home de paraula i que un jurament és sagrat, per a tu. Vols conèixer i jo estic disposat a explicar-te 

coses. Potser no serà tot, però sabràs molt més del que pots arribar a imaginar. Sabràs que durant 

tots aquests darrers anys he viscut un malson que es diu al-Azraq i que no puc marxar d'aquest món 

sense  haver  acabat  amb ell,  perquè no puc  deixar  als  meus fills  aquesta  maleïda herència.  Tal 

vegada,  fins  i  tot,  coneixeràs  el  meu gran secret,  aquell  que no he explicat  a  ningú,  però que 

segurament Déu el sap, i el diable també. Per això haig d'estar ben segur que res no sortirà de la 

teva boca —el rei guardà un instant de silenci i somrigué amb malícia—. Ja estàs al corrent que 

vaig tallar la llengua d'un bisbe, però, en el teu cas, t'hauria de tallar la llengua i les mans i seria una 

llàstima, perquè parles molt bé i encara escrius millor.

—Juro davant Déu Nostre Senyor i  la Verge Santíssima que res d'allò que no figuri  als 

escrits que vós em dictareu no serà ni emprat ni difós de cap de les maneres. 

—Ara ja m'agrada més —mogué el cap amunt i avall. 

—Però, si us sobrevisc, ho escriuré —vaig coronar.

—Ets cabut i, encara que només sigui per sortir-te'n amb la teva, ets ben capaç de sobreviure 

al propi diable —rigué—. Un cop sigui mort, ja veurem què passa, perquè no ets l'únic que prendrà 

decisions —Llavors s'apartà i senyalà amb la mà—. L'espasa que tens a la dreta representa Loarre; 

la de l'esquerra és Les Celles; i la que tinc a la mà sóc jo davant de Montaragó. Així vaig guanyar al 

meu oncle Ferran. Ofegant-lo. I de la mateixa manera vaig entrar a València. A l'oest s'estaven els 

castellans, al nord nosaltres i a l'est el mar. De manera que vaig conquerir el Puig, després em vaig 

desplaçar al sud i, finalment, em vaig concentrar en el Mediterrani. Un cop València va quedar 

aïllada,  tot  era una qüestió de temps. Com tu. A la dreta tens una espasa,  a l'esquerra l'altra,  a 

l'esquena la paret i jo davant teu. Si no arribes a jurar, no surts viu.

—Però, ara que ja heu conquerit València, no veig per què no ho podeu explicar?

—Quan vaig vèncer el meu oncle, si ho hagués explicat, creus que hauria pogut aplicar la 

mateixa tàctica a València? —preguntà el rei, aixecant les celles.

—No, senyor —vaig respondre amb sinceritat, em vaig apartar amb molta cura de les dues 

espases i em vaig dirigir de nou cap a la taula.

—I has entès que jo segueixi l'assenyat i prudent consell de Vidal de Canyelles, que Déu 

tingui a la seva glòria? Tenia raó, quan va dir que m'haig de justificar, només justificar, perquè allò 

que han de conèixer els meus fills, ho escoltaran dels meus llavis i els altres no hi han de fer res.

—Sí, senyor —vaig afirmar de nou.

Entre les armes penjades a la paret hi havia dos punyals. El rei somrigué divertit, s'atansà i 



els prengué.

—Vols saber…? —preguntà, amb les dues dagues a la mà, i s'apropà. Llavors me'n va lliurar 

una—. Clava-la damunt la taula —ordenà.

—La faré malbé —em vaig quedar astorat.

—I què?

Em vaig mirar el punyal, després vaig moure el cap a dreta i esquerra. Pobra taula! Però, si 

ell així ho volia… 

Vaig  aixecar  la  mà i  la  vaig  baixar  amb timidesa.  Amb tanta  timidesa  que  només vaig 

aconseguir fer a la fusta una esgarrapada ben petita.

—Més fort, home! —ordenà Jaume amb la veu que empra al camp de batalla, i que a mi em 

va espantar—. Amb totes les teves forces. Travessa-la! 

Mai no he estat home d'armes i el meu braç no és fort. No obstant això, vaig repetir el cop, 

aquesta vegada amb fúria, però poca cosa vaig aconseguir. Només la punta hi va entrar i encara em 

vaig fer mal a la mà...

De sobte vaig escoltar un crit i gairebé vaig ser a punt de caure de la cadira.

—Aaaaaa…! —va fer el rei, la seva mà va caure damunt la taula i el punyal va creuar la 

fusta com si fos mantega fosa.

—Mare de Déu! —vaig exclamar, amb uns ulls com taronges, incrèdul i espaordit.

—Fa anys, molts anys, un amic em va ensenyar que la lletra "a" és la lletra de l'energia. Això 

ja ho saps, perquè ho has pogut llegir.  Però també em va dir  que quan es pronuncia ha d'anar  

acompanyada de l'acció, sinó tot l'esforç es perd. Si algú vol saber, que ho esbrini per ell mateix, 

però jo no seré tan imbècil com per a explicar-li-ho. Només els idiotes diuen "mireu què gran i què 

llest que sóc!", ensenyen el seu joc i perden tota la força per la boca. Ho has entès bé, ara?

—Sí, senyor —responguí, i  vaig acompanyar les meves paraules amb forts cops de cap, 

sense apartar la mirada del punyal que havia travessat la fusta de la taula.

—Bé! Dius que ja has llegit la primera part de les meves memòries. Per tant ja saps com 

vaig arribar a assolir el tron i el que va passar amb tots els meus anteriors testaments. De manera 

que  ara  t'explicaré  allò  que  ha  tingut  lloc  en  aquests  darrers  anys.  Obre bé  les  orelles… i  no 

escriguis —digué el rei Jaume, i jo vaig deixar la ploma damunt la taula i em vaig preparar per  

escoltar el relat del rei. 

Per fi podria assabentar-me d'allò que ningú més, excepte ell, coneixia. El seu gran secret. I, 

com bé havia dit, pel moment només serà meu, però, un cop hagi mort…"

—Aquí acaba el relat —va dir Ferrerons, va callar i es va fer un gran silenci. 



—Com ho has aconseguit? —preguntà, finalment, el cardenal.

—Disposo de gent lleial entre els servidors de palau. Martí de Perelló ha acompanyat el rei a 

València i el meu home de confiança ha trobat aquest escrit amagat a una de les poselles.

—No n'hi ha més?

—Pel moment només hem trobat aquest escrit.

—Torna'l al seu lloc i que Martí de Perelló no noti la seva absència. Ens interessa la resta. 

Hem de conèixer aquest gran secret. Ho has entès?

—Sí, Eminència. Serà com vós voleu.

El cardenal es quedà pensarós, es llevà, obrí una capça, prengué unes monedes i les allargà 

cap al lector improvisat.

—Serveixes a la Inquisició —digué Lerons—. Ja saps el que això significa.

—Els meus llavis romandran eternament en silenci, com sempre ha estat —respongué el 

missatger, i féu una reverència.

—No oblidis que els bons serveis mereixen una bona recompensa, però els mals serveis 

reben un càstig i que el braç de la Inquisició arriba molt lluny. 

L'home féu una nova reverència, i abandonà el despatx.

Un cop es van quedar sols, el cardenal va mirar el seu secretari.

—Què en penseu? —demanà.

—Si el rei Jaume hagués fet un pacte amb el diable… —començà a parlar el sacerdot. 

—Com podeu dir això? —s'estranyà el cardenal. Per on li sortia aquell home?

—Coneixeu algun rei que s'hagi estat al tron durant més de seixanta anys? —alçà una cella 

el secretari—. Coneixeu algun guerrer que hagi estat capaç d'esdevenir el Conqueridor? Pot Déu 

beneir  un home que ha dut  una vida com la  seva i  que no ha acceptat  agenollar-se davant  de 

l'Apostòlic, del seu representant a la terra? Per què diu que el diable coneix el seu secret?

El cardenal es va quedar en silenci. El seu secretari era un home molt valuós. Força sovint 

trobava  solucions  inestimables.  El  rei  Jaume  havia  esdevingut  perillós.  Massa  prestigi,  massa 

rebel·lia, massa poder, massa… Massa de tot.

—Això explicaria els seus fracassos per anar a Terra Santa —apuntà el secretari, amb el to 

que emprava quan havia de suggerir—. Déu l'ha castigat. I també explicaria la seva vida depravada 

i els altres càstigs.

—A quins càstigs us referiu?

—Els seus fills.

—Sí… —mormolà el cardenal—. El papa Gregori ha de ser informat d'aquests escrits tan 

reveladors.

—Potser, encara no —digué el sacerdot—. Si em permeteu, jo seria partidari d'esperar per 



veure  si  trobem la  continuació  d'aquest  relat.  Fins  i  tot  podríem parlar  amb Martí  de  Perelló. 

Disposem de prou recursos per fer-lo parlar —afegí una tímida rialla.

—No és cap mala pensada —féu Lerons—. Hem de tornar a Lió, però no vull perdre de 

vista Perelló. Feu-lo seguir.

—Ho ordenaré tan bon punt torni de València.

—Fes-ho ara mateix. Envia algú a València i que no el perdin de vista. Vull conèixer aquest 

secret quan més aviat millor. Entesos?

—Sí, Eminència —afirmà el secretari amb el cap, i abandonà el despatx.

Si tot anava bé, Lerons per fi es podria venjar d'aquell rei que no havia volgut acceptar la 

suprema autoritat de l'Apostòlic i que ara pagaria per tots els seus pecats.
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