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Menorca. El 28 de juny de 1756 un jove oficial francès que un dia serà famós arreu del món sota el 

nom de marquès de Sade comandà amb un petit estol de tropes un atac salvatge i embogit contra el 

castell de Sant Felip que va dur a la rendició de la guarnició anglesa, l’afusellament de l’almirall Byng 

per covardia i traïció i a la fundació pels francesos en honor del seu rei del poble de Sant Lluís. 

Cent anys més tard de la rendició als francesos de l’illa de Menorca. Una barca amb sis homes surt 

de l’illa del Rei, on hi ha l’hospital militar fundat per l’almirall Jennings allà pel 1711 tal com testimoni- 

en les escriptures de l’arxiu notarial de Maó, i es dirigeix cap al Fonduco, a la banda sud del port de 

Maó. Al Fonduco hi havia una font i una taverna. Comandava la nau un jove sergent originari de La 

Rioja, de nom Pascual Salinas. 

Els homes desembarquen al Fonduco i es dirigeixen a la taverna. El gall roig. És mig matí. A la 

taverna no hi ha massa gent. És una sala petita i sense finestres on hi ha tres taules. Els soldats de- 

manen gin i es posen a jugar als daus. Salinas els observa mentre beu una mica de vi de la terra. 

Fernando Benavente, el furrier del batalló, un home prim i bigotut, de cabell fi i amb entrades, juga als 

daus amb uns paisans. Els homes, després de dies de feina i avorriment a parts iguals, necessiten 

una estona d’esbarjo. Per això, Salinas ha pensat que seria una bona idea fer una sortida fins a la ta- 

verna. Per tenir contents els homes. De sobte, però, sense previ avís, un dels mariners empeny 

Benavente i s’aixeca de la taula on juguen als daus i treu una navalla. ¿Per què aquesta reacció tan 

violenta? Salinas, àgil, s’interposa entre els dos homes i aconsegueix aturar el mariner amb la seva 

ràpida intervenció. Els altres quatre soldats s’aixequen dels seus seients disposats a defensar el seu

company. 

—Tranquils —diu Salinas—. ¿Què és el que passa? 

—Duu els daus carregats —acusa l’home que ha empès Benavente, i assenyala aquest 
indignat. 

—No és veritat —diu el furrier amb convicció de mentider. 

—Que mostri els daus. 

—Són a taula. 

—No és veritat, els tens tu. He vist com te’ls ficaves a la butxaca dels pantalons. 

L’home, un mariner que segurament es dedica al corsari i que té tres o quatre cicatrius a la cara, 
no està disposat a aturar. 

Pascual Salinas proposa un duel. El mariner diu que no. Que ell no hi guanya res. 

—Quant has perdut? 

—Vint-i-dos rals. 

—¿És correcte? 
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Fernando Benavente diu que sí, però tampoc no està d’acord amb fer un duel. No vol morir 

per vint-i-dos rals. Salinas, amb un simple gest dels ulls, li demana que li faci cas. 

Salinas explica al mariner que l’única manera de resoldre aquesta disputa és amb un duel. 

Que quan un diu blanc i l’altre negre, l’única manera de saber la veritat és encomanar-se a Déu. 

—Serà la divina providència la que decideixi —afirma i mira els mariners que acompanyen 

l’ofès. Són només tres, els podrien sotmetre, però no vol provocar una batalla campal. Cal apel·lar a la 

valentia dels homes honorables i alhora donar una sortida digna per a tots plegats. Que els mariners 

entenguin que aquest, a hores d’ara, és únicament un problema dels dos afectats. Que no tenen 

perquè jugar-s’hi la vida. 

Uns minuts més tard, un cop convençut el mariner de la idoneïtat del duel per resoldre la 

qüestió, surten tots de la taverna i en Salinas col·loca els homes en dos bàndols separats. Després, 

demana a un dels soldats que li doni dues pistoles. Un cop amb les armes carregades i muntades a la 

mà, fa venir fins a on és ell els dos contendents i els hi mostra les armes perquè vegin que tot és 

correcte. Per un moment pensa si no es dispararan allà mateix. Els dos homes les inspeccionen amb 

la precisió dels experts. 

—¿Esteu d’acord amb les armes? 

Tots dos diuen que sí. Aleshores Salinas canvia les armes. La que anava per al mariner ara és 

la que té Benavente i la que era per a Benavente ara és per al mariner. 

—Per evitar suspicàcies —diu. 

Els dos homes van cap als llocs assignats per Salinas amb els canons mirant enlaire. Salinas 

els ordena situar-se als seus llocs. Els dos homes es giren. Poc més de vint metres entre l’un i l’altre. 

Els companys s’hi han col·locat a una prudencial distància. No volen rebre una bala perduda. Salinas 

torna a parlar. 

—Apuntin. 

Els dos homes aixequen les armes. Haurien d’estar de costat per oferir menys blanc, però ells 

no són cavallers i no hi entenen de duels i estan cara a cara. Salinas no ha dit res. Tal com 

esperava, ningú no ha dit res. 

—Foc —diu Salinas deixant caure un mocador de la seva mà estesa. 

Se senten dos espetecs i tot seguit el mariner que cau en terra. Els seus companys fugen es- 

peritats i des de dalt del penya-segat criden consignes i amenaces. Salinas aixeca el braç i els 

apunta, però ells han desaparegut. 

Benavente és davant del mariner estès a terra. Aquest ha rebut un tret al pit. Balbuceja alguna 

cosa, però no hi ha res a fer. 

—Mai hauria cregut que això pogués acabar així —va dir Benavente. 
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—Una mica hi he ajudat jo —li va respondre Salinas i va fer saltar de la seva mà una bala 

esfèrica de plom que va llençar sobre Benavente. D’alguna manera havia aconseguit treure la bala de 

la pistola emprada pel mariner. Benavente no podia ser ferit en cap cas. 

—Gràcies. 

—No ho he fet per tu. No podia pas tornar al quarter sense un dels meus homes. 

No poden dur el cadàver del mariner ni a Maó ni a l’Illa del Rei. Tindrien massa problemes. Preguntes,

malfiances, acusacions. Enterrar-lo per allí és impensable. No tenen eines per cavar una tomba. A 

més, el terra dels voltants és tot de roca viva. Per no tenir, tampoc no tenen transport. En tenen, però 

no pel que té al cap Pascual Salinas. Dur el cos terra endins, a un paratge poc transitat. Salinas va 

ordenar els homes que agafessin el cos i el pugessin a la barca i van dirigir-se a la propera cala de 

l’Hospital. Aquí, Salinas i Benavente van donar ordre als homes que esperessin i ells dos van anar 

fins al cementiri d’Es Castell a cercar l’enterramorts. Vivia en una casa adossada al cementiri. Era una 

casa prou gran i ventilada atès el seu rang. Potser era tan gran perquè havia de conviure amb els 

esperits que es resistien a anar a l’inframón. El fosser no tenia massa ganes de parlar. 

—Hauria d’enterrar un home —va anunciar Salinas. 

—Això han d’anar a parlar-ho amb el capellà de l’església del Roser. 

—¿No podríem alleugerir els tràmits? 

L’enterramorts, un home xuclat, de pell citrina, calçat amb avarques, el va mirar com dient si 

estava boig, però es va abstenir de dir res. No li feien gràcia aquells dos homes. Malfia’t sempre d’un 

home armat, li deia el seu pare, que en pau descansi, i així feia ell. 

—Ha estat un accident. Anava begut i ha caigut per unes escales del moll del Fonduco i s’ha 

donat un mal cop. No volem publicitat. L’hem dut fins a la cala de l’Hospital. Porti un carretó de mans. 

Li pagarem bé. 

L’enterramorts se’n va anar rondinant i, al cap d’una estona que a Salinas se li va fer molt 

llarga a causa dels nervis, l’enterramorts va aparèixer amb el carretó i van partir tots tres cap a la cala 

de l’Hospital. Salinas es preguntava per què sempre havien de tenir tants problemes amb la gent de 

l’illa. Segur que si el duel hagués anat a l’inrevés i Fernando Benavente hagués caigut mort, el fosser 

no hauria posat tants problemes als mariners. Això de ser foraster era molt cansat. 

Pel camí veien les aspes dels molins fariners que es movien en l’horitzó com si volguessin 

remoure l’aire. Veure la trentena de molins de Maó en moviment et feia pensar que aquella ciutat era 

on es fabricaven els vents. 

En arribar a la cala de l’Hospital, Salinas va ordenar els soldats que agafessin el cos i el 

carreguessin al carro de mà. Salinas els va informar que anaven a enterrar-lo. Que esperessin allí. 

L’enterramorts es va apropar al cos i va veure la sang sobre el pit del mort i va fer un gest de desgrat. 
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Aquell home havia rebut un tret al pit. Quan va aixecar la vista, es va trobar amb la mirada adusta de

Salinas. 

—¿Entesos? 

L’enterramorts va fer que sí amb el cap. ¿Quina altra cosa podia fer, encerclat com estava 

per sis soldats, un d’ells, almenys, un assassí? 

Tot seguit, Benavente, Salinas i l’enterramorts, van partir cap al cementiri. Salinas, en arribar al 

primer revolt del costerut camí obert en la roca, va mirar cap al moll. Els homes seguien dempeus 

contemplant el seguici. Era conscient que caldria assegurar el seu silenci. Però d’això se n’ocuparia 

més tard. I, aleshores, li assaltaren els dubtes. Es preguntà si no havia d’haver llençat el cos del 

mariner a la mar amb una pedra lligada als peus. Però, va pensar que, en cas de fer-ho així, a ulls 

dels soldats, hauria estat massa evident l’element delictiu de l’acte. Ara, els soldats podien pensar que 

tot havia estat legal. Legal, però amb la necessitat de mantenir la discreció. 

Els tres homes van fer el camí fins al cementiri en absolut silenci. Tensos i encarcarats. 

Pendents de mirades alienes. Temorosos que els aturessin. Un cop a resguard dels murs del 

cementiri van actuar amb més desimboltura. 

L’enterramorts els va conduir fins a un extrem del cementiri. Com si volgués amagar-se de 

mira des curioses. Allí hi havia la fossa comuna. Un forat humit de dos metres de profunditat del que 

ema- naven uns gasos pudents. El fosser va demanar a Benavente que l’ajudés a descarregar el cos 

del carro de mà. Un cop aquest a terra, li va regirar les butxaques i va agafar algunes coses que els 

dos soldats no van poder veure. ¿Una navalla? ¿Una pipa? Diners? ¿Una pedra foguera? La roba no 

semblava interessar-li. El fosser, d’una puntada, feu rodolar el cadàver fins al fons de la fossa. Va 

demanar cent rals amb impertinència. Després d’una agra discussió ho van deixar en vuitanta. 

Salinas va demanar que tirés cal viva sobre el cos.

—Sobretot a la cara —va dir. 

El fosser va anar a cercar la cal viva de mala gana. Cinc rals més. Quan va tornar amb un 

calderó i un selló, va enfarinar el cos amb una fina pluja de calç i tot seguit i va abocar l’aigua del 

selló. A continuació va llençar sobre el cos quatre o cinc paletades de terra d’un munt que tenia allí 

preparat per a l’ocasió. Tot just per cobrir-lo. En aquell moment, dos nens petits van venir fins a on

eren ells. 

Un dels nens va agafar del camal dels pantalons el fosser i li va estirar per cridar la seva atenció. Els 

seus ulls vívids miraven cap a les altures. 

—¿Què fas pare? El dinar és a taula —va dir. 

—No res. Aneu cap a casa. Ara vinc. 

Salinas està preocupat pel que ha passat. Benavente podia haver mort. Per ser un trampós. És el que 

li pot passar a ell. Que el matin per trampós. Fa temps que es dedica a traficar amb material de 

l’exèrcit. Benavente és un home clau en l’operativa clandestina atès el seu rang de furrier. Ho té tot

controlat, pensa, però coses com aquesta que ha passat avui, el joc i el duel i els trets i el mort, són 
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altament perilloses per als seus interessos. Ara ha d’estar pendent de cinc homes. Que tinguin la boca

tancada en qualsevol circumstància. 

Salinas va sortir de l’estança on dorm amb la seva companyia, mitja dotzena d’homes, i va 

anar a cercar Benavente. El troba assegut en un banc del jardí de davant l’esplanada de l’edifici en 

forma de u de la comandància. Fernando Benavente, malgrat el gros bigoti que li tapa les faccions, es 

veu clarament intranquil. Tots dos homes es posen a caminar. Miren cap al mar platejat pels raigs del 

sol. 

—Això que ha passat avui és molt greu —diu Salinas.

—Ja ho sé. T’agraeixo molt tot el que has fet per mi. No em denunciaràs, oi? —diu Benavente i 

es gira cap a ell, suplicant. 

—Estàs en deute amb mi. Només he vingut fins aquí perquè volia que ho tinguessis clar. Jo et 

diré quan has satisfet el deute. Ara, de moment, tens uns diners guanyats il·lícitament. 

Benavente li va donar tots els diners que duia a sobre i va tocar el dos i va desaparèixer      de 

la seva vista i, d’algun lloc desconegut per a Salinas va treure més diners, aquests obtinguts dels 

negocis en comú, diners que va lliurar al seu fiador. Salinas estava satisfet. Les coses anaven millor

que no es pensava. 

Salinas, en sortir de la funció d’òpera al teatre situat a l’emplaçament de l’antic bastió de sa Quintana, 

va anar a una casa de barrets que hi havia al carrer del Rector Mort. Porta per porta amb una casa 

que havia pertangut a un pintor italià, un tal Giuseppe Chiesa. Ara que tenia diners pensava gastar- 

se’ls. No estava d’humor per perseguir dones. No sempre li sortia bé. Volia anar al segur. 

La casa era una vivenda senzilla de dues plantes amb golfes i soterrani humit. A la planta 

baixa rebien els clients en una sala entapissada de roig amb tres tauletes i uns sofàs i cadires també 

en- tapissades de roig. Enganxat a la paret hi havia un piano de tecles groguenques que en moments 

de quietud i avorriment feien sonar les propietàries. La casa de barrets la servien dues germanes. 

Deien                       que eren italianes, però en realitat eren de Barcelona. S’havien fet grans i havien perdut 

clientela. Van venir a Menorca per casar la petita en un tracte que es va acabar desfent. Les dues 

eren molt sem- blants d’aspecte. Morenes, de cabells estarrufats, de generoses carns. La més jove 

era un parell de dits més baixeta i tenia el cutis més tendre. Era la preferida dels clients. Però estava 

malalta. La dona li havia dit això a cau d’orella i s’havia apartat d’ell. Ara s’agafava el colze en un gest 

estrany que semblava voler evitar que tot el seu cos perdés el control. Com si, si no subjectés aquell 

colze, una molla saltaria i la mà buscaria un rostre a colpejar i ja tot el cos no podria parar de saltar i 

donar puntades i cops. Salinas li va agrair la seva sinceritat i va pujar al dormitori amb la germana 

gran. Aquesta era més afectuosa. 

No va ser res de l’altre món. Quan van haver acabat, la dona es va posar a parlar, però 

Salinas tenia son. Va quedar adormit de seguida. Quan va despertar, una dèbil claror s’escolava per 

la finestra del dormitori. Estava cansat. Es va adonar que el sol encara estava baix. Però, ¿on estava
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dona?, es va preguntar i, una cosa va dur a l’altra, i va començar a pensar en el seu passat a La Rioja. 

En com havia acabat en un calabós per una injustícia. Treballava en un comerç i el propietari l’havia 

enxampat venent mercaderies que robava del magatzem. Creia, ingènuament, que el propietari no se 

n’adonaria. A més, raonava, guanyava molts diners i a ell gairebé no li donava per menjar. Salinas va 

acabar amb els ossos al calabós. Quan va sortir, el seu pare no volia saber res d’ell. Deia que havia 

embrutat l’honorabilitat de tota la família. Que ells eren pobres però honrats. Que no emprés en 

endavant el cognom de la família. 

Salinas va anar fins a la botiga, causa dels seus pesars i li va calar foc. Després va marxar 

de la població. 

Però, ara, era a Menorca. Molt lluny de casa. I no es podia dir que les coses no li anessin bé. 

Li anaven bé. Tenia tot el que desitjava. Dones i diners. Però no li era fàcil aconseguir ni una cosa ni 

l’altra. De fet, darrerament semblava que s’estava torçant la seva sort. L’assumpte aquest de la mort 

del mariner era com un núvol fosc sobre el seu destí. En qualsevol moment podia descarregar sobre 

ell. I a en Salinas no li agradava gens la pluja. 

La ciutat era un bullici de gent a causa del desembarcament dels mariners de l’esquadra holandesa 

que estarien a l’illa prop de sis setmanes. Eren alts i rossos i guapos i duien unes casaques de color

blau marí amb botons daurats. Els maonesos havien donat ordre a les seves dones i filles de no sortir 

al carrer. A les dues germanes se’ls hi girava feina, va pensar Salinas. Aquest, en sortir de la casa de 

barrets, va baixar per la costa del General fins a baixamar i es va dirigir als magatzems d’en Reynés.

Estaven davant per davant de l’illa de l’Arsenal. Allí es desembarcaven les mercaderies civils, és a dir, 

el que no eren armes i municions i roba militar, que arribaven de la península i que després s’havien 

de traslladar als magatzems de l’exèrcit. Salinas va saludar l’encarregat, un tal Taltavull, un home coix 

que feia trenta anys que treballava en aquell magatzem. 

—¿Tens preparades les meves coses? 

—Sí, estan a punt. I va assenyalar dos munts. 

—D’acord. Faré venir una barca grossa per traslladar els pertrets a l’altre costat. La resta m’ho 

enduc i ho reparteixo. 

Se suposava que Salinas repartia els productes que li lliurava el magatzem d’en Reynés entre 

les diverses casernes que hi havia a la ciutat i també a Es Castell. El que feia, però, era deixar uns

quants paquets en un soll de porcs en el camí cap a Es Castell i després ho anava a buscar i 

s’entretenia un parell de dies repartint amb discreció els productes furtats pels comerços i cases 

particulars. Això li permetia obtenir un sobresou. Entrar a les cases particulars li permetia mantenir 

viva la seva segona afició: seduir dones. 

Salinas i els seus homes foren cridats per fer proves d’artilleria. A Salinas li agradava fer càlculs i 

preveure la trajectòria dels projectils. Creure que, d’alguna manera, teledirigia la bala cap al blanc. Es 
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col·locarien fins a una vintena de bateries que formarien amb una dotació de sis homes cadascuna. A 

la mar hi van posar unes boies. El sergent primer Devesa serà l’encarregat amb uns prismàtics de 

comprovar la punteria de les diferents bateries. Els que obtinguin millor puntuació tindran dos dies de 

permís. 

El sergent Devesa és un home alt, no massa intel·ligent, originari de les muntanyes 

extremenyes. Està envejós de Salinas. Resulta evident que disposa de diners abundants i sospita 

que va ben servit de dones. Creu que fa negocis poc clars amb Benavente, però encara no sap 

exactament com ho fan. 

Els homes de Salinas són els primers a disparar. Això és un desavantatge. A més, les boies 

són massa lluny. Gairebé no les veuen. Salinas, que vol el permís, rebutja d’aixecar el tret. Ordena 

posar una càrrega i mitja de pólvora. 

—Atacona bé la pólvora —diu al soldat encarregat d’aquesta feina. 

Salinas ordena que col·loquin el canó a quaranta-cinc graus d’inclinació. Revisa personalment 

que estigui ben encarat cap a la boia. Fa servir uns vells prismàtics per a aquest fet. Dona ordre de 

disparar. La bala fa aixecar un munt d’aigua. S’ha desviat cap a la dreta. Gairebé a mig camí de l’altra 

boia. La que han d’encertar els següents tiradors. Devesa fa broma. 

—Si els hi fas la feina, aviat haurem decidit qui se’n va de permís. 

Salinas fa cara enutjada però està content. És un tret excel·lent. Només s’ha passat uns vint 

metres de la boia malgrat la càrrega supletòria de pólvora. Hauran de baixar un pèl el canó i moure’l 

uns cinc graus cap a l’esquerra. Marca amb una mica de calç el punt exacte on es troba el canó. 

Els altres canons disparen. És un desastre. La majoria queden molt curts. Salinas somriu quan 

li toca disparar. Executen les ordres previstes i disparen. La bala toca de reguitzell la boia. Els homes 

aixequen els braços eufòrics. Saben que han guanyat. Però el sergent Devesa no està d’acord. 

—No heu tocat la boia. Ha estat l’aigua que ha aixecat el tret que l’ha mogut. 

Salinas està enfadat però calla. Sap que ningú farà un tret tan bo. Els altres canons disparen. 

S’apropen a les boies però no massa. A excepció de la bateria del costat que ha vist que els homes 

de Salinas carregaven una càrrega i mitja de pólvora. El seu tret queda desviat uns metres, però és 

un bon tret. 

Quan arriba el torn de Salinas, el sergent Devesa els fa aturar. 

—No podeu posar més que una càrrega de pólvora. 

Salinas remuga. Però no pot contradir el sergent Devesa. Aixequen el canó gairebé a seixanta 

graus i fan el tret. La bala de canó es queda a uns cinquanta metres. Però és un tret molt bo. 

La bateria del costat dispara a continuació. Amb els nervis, Salinas no ho ha vist, però aquests 

han col·locat una càrrega i mitja de pólvora. 

—Aquests, quanta pólvora han posat? Ho vull veure —diu Salina apropant-se al canó. 

—Mantinguis al seu lloc, sergent —va dir el sergent major Devesa. 
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Salinas va prémer els llavis. ¿Què podia fer? 

La bateria del costat va disparar. Un tret fantàstic. Els homes van aixecar els braços, satisfets. 

—Blanc —diu Devesa. 

—Però si han faltat cinc metres per fer blanc —respon i s’encara Salinas. 

—He dit blanc —diu Devesa—. Torni al seu lloc, sergent. 

Salinas va tornar al seu lloc. Hauria tirat qualsevol cosa contra el terra. Els homes se'l miraven 

sense entendre què havia passat. 

La resta de bateries van continuar amb l’exercici. Els trets van ser millors que els seus trets 

precedents però cap com el darrer de la segona bateria. Devesa els va donar per guanyadors. 

A conseqüència del comunicat del dia que va fer el sergent Devesa, l’endemà, d’acord amb les 

ordres del capità de la guarnició de La Mola, la bateria número dos va poder partir cap a la ciutat de

Maó. La resta d’homes foren adscrits a diferents serveis i la bateria nombre set, la d’en Salinas, li va 

tocar el pitjor dels serveis. Havien d’aixecar una murada de pedra en les fortificacions exteriors. 

Quan van arribar a l’indret es van trobar que ja hi estaven treballant una quadrilla de menor- 

quins. Gairebé una desena de voluntaris. En realitat se’ls obligava a fer aquella feina voluntària a 

canvi d’un sou míser. Diners que pagaven les universitats i que, aquestes, doblats els costos, feien 

cons- tar en les seves comptabilitats per a posterior reclam al rei. 

És un dia pèssim per treballar. Fa un temps brut. Fred i vent. I es posa a ploure. Els homes 

encorbats sobre les pedres desprenen fum. No hi ha on aixoplugar-se. Quan els duen el menjar amb 

una gran olla, està fred a causa de la pluja, i en abocar-lo a les tasses està aigualit. Els homes 

protesten. Estan molestos amb Salinas. Ell normalment arregla les coses. És una bona cosa estar a 

la seva unitat. Protesten i protesten. 

—D’acord —diu Salinas— miraré que puc fer —i va marxar amb l’ajudant de cuina cap al post 

de guàrdia. 

Al post de guàrdia, el sentinella el va deixar passar. Es va trobar el tinent Ojeda amb els peus 

sobre l’estufa. El tinent era un home prim, amb un bigotet fi, de faccions infantils, que duia sempre 

l’uniforme impecable. Tenia fama de ser un home just. El tinent es va aixecar i es va dirigir cap a ell. 

—¿Passa res? 

Salinas li va exposar la situació el més senzillament possible. Li va dir que els seus homes 

havien de ser premiats pel resultat de l’exercici d’artilleria del dia anterior i que, en canvi, havien estat 

castigats. Que hi havia dos homes malalts que acabarien agafant alguna malaltia contagiosa per 

debilitat. 

—Aquestes obres són prioritàries i estan molt retardades. No hi puc fer res. 
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Salinas ja sabia que quan un ordre es donada no cal reclamar per la seva injustícia i per tant 

és important acudir al desgreuge amb més d’un argument. Va insistir amb la possibilitat d’emmalaltir 

tota la guarnició. 

El tinent va inspirar amb força. 

—D’acord. Demà aquests dos homes poden anar destinats a l’illa de l’Arsenal a fer feines 

d’intendència. Jo disposaré la paperassa. Però la resta hauran de quedar-se dues hores més 

treballant en la construcció del mur per suplir la seva absència. ¿Els seus noms? 

—Sóc molt dolent pels noms. Els cridem pel seu malnom —va improvisar Salinas—: Tufillo i 

Caracolillo. 

El tinent va somriure. 

—D’acord —va dir mentre feia que no amb el cap—. Ara, marxi. 

Salinas va donar cop de tacons, va saludar i va girar cua. No li agradava la resolució  del 

tinent, però almenys salvava la cara davant dels seus homes. Ara, haurien de jugar-se als daus qui 

eren els dos homes ‘malalts’ que anaven destinats a l’arsenal. 

L’endemà Salinas i tres dels seus homes van tornar a primera hora del matí a la construcció de la 

paret vora la mar. Tot just clarejava. Poc després van veure baixar un petit batalló d’uns dotze o 

catorze homes que anaven fins a cala Teulera per agafar una barca que els dugués fins a l’arsenal. 

Entre ells hi havia els dos afortunats que havien guanyat als daus. Els batejats el dia anterior com a 

Tufillo i Caracolillo. Almenys haurien de carregar amb un malnom ignominiós, es deia somrient en 

Salinas. A més, el dia s’havia aixecat carregat de núvols i feia vent fred del nord, però semblava que 

no plouria. Però, malgrat tot, Salinas i els seus homes van maleir la seva mala sort. 

Quan va venir el cuiner amb l’olla amb la vianda, els homes van córrer a menjar. Tenien gana. 

Van seure sobre unes pedres que tenien situades vora el camí i van menjar. Després, mentre el 

cuiner recollia les escudelles, ells bevien una mica de vi d’una bóta. Uns s’estiraven d’esquena a 

terra i altres contaven històries. Un dels menorquins, de nom Torín, que tenia a la cara el senyal 

d’una cremada, va explicar que ell era al magatzem dels Orfila que va explotar feia dos anys a la vora

del port. 

—Estava col·locant unes saques de blat quan es va produir l’explosió. No em vaig adonar de 

res. De sobte tot estava cobert de fum i em xiulaven les oïdes. Hi havia flames al meu voltant i se 

sentien apagades explosions. El cel s’havia obert sobre el meu cap. Com vaig poder vaig sortir fora el

moll i vaig córrer i córrer i vaig pujar per la costa d’en Reynés fins dalt les tanques del Carme i no 

sabia ni on estava. Després em vaig adonar que anava mig despullat i estava tot negre de la pols de 

l’explosió. Però, miraculosament, no em va passar res. 

—¿Res de res? —va demanar un dels soldats, encuriosit. 

—Bé, sí —i els hi va mostrar als soldats el dit petit de la mà esquerra. Estava escapçada la 

darrera falange. Els seus companys menorquins no feien massa cas. Havien sentit aquella història 
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desenes de vegades i n’estaven cansats—. Es veu que em vaig ferir a la mà amb les presses, això 

diu el metge, i em va quedar un tros del dit penjant. El metge, el senyor Nicolau, del carrer 

d’Anuncivay, me’l va arrencar amb les mans. Després va curar la ferida amb desinfectant i va retallar 

una mica la pell. 

De la marca a la cara d’una cremada no en va dir res. No era de l’explosió. 

Els homes, malgrat que havien d’avançar feina, van esperar gairebé una hora per tornar a la 

construcció del mur. Fou cap a mitja tarda que van sentir una gran explosió. Com si un gran tro 

hagués separat la península del Llatzeret de terra ferma. Ells no ho sabien, però havia volat un dels 

dipòsits de pólvora de l’arsenal. Cinc tones de pólvora. En l’explosió van morir quinze homes. Deu de 

manera immediata, entre els quals es trobaven els desafortunats afortunats de la companyia de 

Salinas que havien estat destinats a l’illa de l’Arsenal, en Tufillo i en Caracolillo, i els altres cinc van 

morir en els dies següents en les instal·lacions de l’hospital militar de l’illa del Rei on van ser conduïts. 

Conten que la seva mort fou atroç. 

Expliquen que Camus, una vegada, com a resposta a la pregunta d’un periodista, va dir que, si havia 

d’escollir entre la justícia i la seva mare, escollia la seva mare. Les circumstàncies en què es van 

pronunciar aquestes paraules sembla ser que no importen. Ni els antecedents, ni el seu caràcter 

d’estranger entre estrangers, ni el fet que Algèria estigués immersa en una cruel guerra 

d’independència amb bombes als autobusos tot just després del desastre humà que va ser la II 

Guerra Mundial on Camus havia participat com a membre de La Resistència. 

Vivim en societats en què el que esperem és precisament el contrari. Que per sobre de tot 

prevalgui la justícia. Fins i tot, per sobre del vincle paterno-filial. Però, cap mare no abandona el seu 

fill pel fet de ser un delinqüent. I si ho fa, tothom s’adona que és un acte contra natura. 

A la tomba de Bonnie Parker hi ha un epitafi que recolza aquesta afirmació de la supremacia 

del vincle de sang sobre qualsevol altra classe de justícia. L’epitafi diu: Bonnie, mai no hi va haver 

sobre la terra un somriure com el teu, un somriure lluminós com un magnificent arc de Sant Martí. 

Bonnie Parker: la terrorista més buscada dels anys vint. 

Hi ha clarament dues esferes morals. La privada i la pública. I cadascuna té unes regles 

diferents. No necessàriament contradictòries. Està bé i és normal que els familiars d’una víctima 

vulguin venjança, però l’Estat no pot actuar d’acord amb aquest principi de venjança. La societat no 

pot avançar iniciant el propi Estat una espiral de violència. Demanar a l’Estat la venjança per part de 

les vícti- mes o de tercers és immoral. L’estatus de víctima no et concedeix més drets que a un altre 

ciutadà. 

Però, s’ha d’admetre, l’estatus de víctima és un estatus que no vol ningú. No és possible rescabalar 

una víctima. Un cop un és víctima, ja no pot deixar de ser-ho. Si la víctima vol venjança, és raonable

que l’executi, però caldrà que s’atengui a les conseqüències. Haurà estat coherent amb les seves 

idees i no haurà demanat a tercers que li facin la feina que ell no s’atreveix a fer. Carregar sobre les 

espatlles dels altres una responsabilitat, una culpa, que la víctima no vol assumir. La culpa per un 
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acte de venjança. Un mal acte no s’arregla amb un altre mal acte. 

Però, tota l’obsessió de l’Estat modern és precisament aconseguir que els ciutadans siguin 

obedients, acatin els seus desitjos, és a dir, els dels poderosos. I, per a aquest objectiu, empren tots 

els mitjans. Morals i immorals, legals i il·legals, proporcionals i excessius. Però l’obligació de tot home, 

l’obligació derivada del vincle de sang, és que ha de ser fidel a la seva sang per sobre de tot. Ara i

sempre. 

Eren anys de pronunciaments. I cada vegada que hi havia pronunciaments hi havia gent afusellada. I 

ja no diguem si s’iniciava una guerra carlina. El conflicte era un element identificatiu de la societat 

espanyola. Afortunadament, a Menorca, les onades d’aquests actes bàrbars arribaven amb poca 

força, però tenien les seves conseqüències. Els regiments destinats a l’illa eren traslladats i 

reemplaçats. Individus que es consideraven especialment perillosos eren enviats a la presó que hi 

havia a La Mola. Així s’evitava la temptació d’intentar fugir, a més que quedaven fortament 

incomunicats. Pràcticament l’única opció que tenien els presos de rebre comunicacions era per cartes 

que havien d’arribar per mar amb una periodicitat que s’allunyava molt del que desitjaven els presos. 

Aquesta, la de traslladar les cartes que arribaven de la península als seus destinataris, era una feina 

que sovint corresponia a la companyia de Salinas. 

Però, el pitjor eren les guerres d’ultramar. Cada vegada que hi havia una insurrecció a Cuba i a 

Filipines, l’Estat cridava a files a milers de joves atès que no tenia forces suficients per fer front a 

guerres quixotesques. Uns pocs dels militars que hi havia a l’illa podien marxar a la guerra, voluntaris 

més que res, ja que la comandància s’oposava a què els regiments destinats a l’illa fossin enviats a 

ultramar i afirmava per defensar la seva posició que necessitava aquella guarnició per protegir l’illa, 

que hi podia haver un atac francès, o, fins i tot, d’algun altre país, i, així, el nombre de militars a l’illa es 

mantenia més o menys estable. 

En tot, el pitjor d’aquestes guerres colonials no eren les bales de les pírriques forces 

insurrectes, sinó les malalties tropicals que delmaven les forces governamentals. De manera que 

s’havia estès la brama que anar a la guerra d’ultramar era un camí segur al canyet i ningú no hi volia 

anar. Però                    des lliurar-te d’anar a la guerra si eres cridat a files, no era fàcil. En aquells temps només et 

podies deslliurar d’anar a la guerra sent substituït per diners, representava que es pagava un 

voluntari o un mercenari, si s’estava casat, per malaltia greu i invalidant o acreditant defunció. 

Aquesta darrera, que podia semblar una exempció impossible, era una opció que no era bandejada 

per més d’un. Només calia trobar un jutge que donés per mort l’afectat. Amb dos testimonis que 

declaressin que havien vist com la mar s’enduia el cos del finat i la bona voluntat del jutge, era 

suficient. 

Era l’any 1860 i a Cuba Macedo s’havia aixecat en armes. El govern va enviar una ordre al 

governador de Menorca perquè reclutes les lleves dels anys 35, 36 i 37. Calculaven que així 

reclutarien uns mil cinc-cents homes en tota l’illa. En van reclutar només dos-cents quaranta. Aquell 

va ser conegut a Menorca com l’any dels casaments. Hi va haver pobles sencers, com ara Alaior, que 

no van aportar ni un sol home. Tots els homes en edat militar eren casats. 
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La carta va arribar a Fernando Benavente mentre feia guàrdia a la presó. Salinas era al seu 

costat. Benavente va demanar al notificador, un jove sergent, que li digués que deia la carta. 

—No ho sé. Llegeixi-la. Ha de firmar aquí conforme ha rebut i ha llegit el contingut de la carta 

—i li va estendre un formulari on hi havia escrit el seu nom. 

Benavente va fer el que li deien. Llegir una carta tancada, es va dir, és un acte que requereix 

molta voluntat, i va arrufar la punta dels llavis. 

Quan el sergent va haver marxat, Benavente encara tenia la carta a la mà sense obrir-la. La 

mà li tremolava. Sospitava de què es tractava. 

—¿Et faria res llegir-la? —va demanar a Salinas estenent la carta cap a ell. 

Salinas va agafar la carta i va trencar el lacre i va llegir la carta. Una carta succinta amb els 

formulismes legals habituals. Que Benavente havia de presentar-se en un termini màxim de quinze 

dies a la comandància marítima de Barcelona per embarcar cap a Cuba per integrar-se en el Batalló 

de caçadors de la Reina. 

Salinas li va tornar la carta. Benavente estava blanc com el guix. ¿Com era possible que el 

cridessin per a un lloc de caçador quan ell era artiller? ¿Qui havia fet una petició tan estranya? ¿Era 

un càstig? Benavente va pensar que després de la mort del mariner a la taverna del Fonduco 

semblava                                  que hagués caigut sobre ells una mena de maledicció en forma de mals destins i morts 

accidentals. Ell no volia anar a Amèrica. Sabia que no sobreviuria. 

—Podem anar a parlar amb el tinent —va dir Salinas.

Benavente sabia que no serviria de res, però era el que havien de fer. Quan van ser rellevats 

de la seva guàrdia, van anar a cercar el tinent Ojeda. Aquest es va mostrar comprensiu i estranyat i 

els va assegurar que miraria d’esbrinar què havia passat. Que, certament, tot plegat era estrany. Fins

i tot, irregular. 

Malgrat les paraules esperançadores del tinent, Benavente no es feia il·lusions. Dos dies més 

tard, l’assistent del tinent va aparèixer a primera hora del matí a les dependències on dormien 

Benavente i Salinas i els altres dos companys que quedaven de la companyia per dir a Benavente 

que a les deu en punt l’esperava a l’embarcador de cala Teulera una barca per dur-lo fins als molls 

de Maó. Que havia de partir sense falta amb el vaixell correu de l’una del migdia que anava a 

Barcelona. En altre cas faria tard a la cita reglamentària i es demanarien responsabilitats a tots els 

implicats. 

L’assistent va lliurar la citació, va donar cop de tacons i va saludar Fernando Benavente abans de 

girar-se i marxar de l’estança. 

A les deu Benavente no va aparèixer a l’embarcador i es va donar la veu d’alarma. Salinas ja 

feia estona que el buscava. Benavente, després de la notificació de primera hora del matí, s’havia 

posat a preparar les seves coses, i quan ja ho tenia tot llest i havia repartit entre els companys quatre 

detalls que s’estimava especialment i s’havia acomiadat d’ells, els companys van dir que vindrien fins
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a Maó. Benavente va demanar que l’esperessin un moment i va sortir de l’edifici on estaven allotjats. 

Els companys van pensar que anava a fer un riu. Però, quan no va tornar en cinc minuts, Salinas va 

anar a cercar-lo. No hi havia ni rastre de Benavente. 

El cos de Benavente el van trobar als peus de La Mola, a l’anomenat clot de les Bruixes. Era 

un salt de gairebé cent metres sobre un munt de roques i batut pel mar. Era un lloc segur per morir. 

Era el lloc on acudien els que no volien seguir respirant. 

Van decidir que es fes el funeral a l’església de la Concepció, una església construïda durant la 

dominació britànica per la colònia grega de Maó. Seria un lloc més discret que Santa Maria o el 

Carme, i després podrien dur el cos al cementiri del final del cós. A la secció reservada per als 

suïcides. 

S’havia donat notícia a la família de la mort del Fernando, però era evident que no podien 

arribar al funeral i que probablement mai no vindrien a visitar les seves despulles. El seu comiat seria 

a distància. 

Al funeral, Salinas va dirigir unes paraules als assistents, poc més d’una dotzena de persones. 

Els seus companys de bateria i una representació dels oficials de la guarnició i un parell de viudes 

endolades del centre de Maó que no es perdien cap funeral. Això darrer implicava que tothom a Maó 

sabria del funeral. Per discreció, les autoritats militars havien comunicat públicament que la mort 

s’havia produït a causa d’una caiguda. D’un accident. Després de l’explosió de l’arsenal, els 

maonesos no estaven per filar massa prim. Els preocupava que als magatzems que tenia l’Armada a 

baixa- mar es dipositessin saques de pólvora. Van obtenir el compromís de les autoritats militars que 

la pólvora de l’exèrcit estava emmagatzemada tota ella a l’altra banda del port. La de l’Armada a 

l’Arsenal, la de l’exèrcit de terra a La Mola. La ciutadania, però, no estava satisfeta. 

Salinas va contar com es van conèixer amb Fernando Benavente, va explicar algunes de les 

coses que havien fet junts, en servei i fora de servei. Va parlar de la seva companyonia i que tant ell 

com els companys de bateria el tindrien sempre com a model a seguir. A continuació va fer una 

lloança d’algunes de les seves virtuts, pròpies d’aquells que formen part de l’exèrcit, i va acabar 

desitjant per la seva ànima el descans etern. Salinas va mirar cap als oficials que estaven a primera 

fila abans de baixar de l’altar i va veure que assentien amb un somriure. Els hi havien agradat les 

seves paraules. 

Salinas i els altres dos companys de la bateria que quedaven vius van acompanyar el fèretre 

fins al cementiri. Els oficials havien desaparegut. Només havia vingut el tinent Ojeda, que era 

l’encarregat oficial de fer complir el procediment mortuori. Després d’enterrar Benavente, el tinent 

també va desaparèixer i, finalment, els tres homes van poder anar fins a una taverna que hi havia a 

les cases de l’Ateneu on sabien que estarien tranquils. 

Els homes van seure en un racó en una sala fosca que havien obert expressament per a ells. 

El dispeser els hi havia deixat dues ampolles de vi i uns gots i els hi havia demanat que paguessin. 
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Deu rals. Després, també va desaparèixer. Salinas sospitava que, si el necessitaven, no el farien 

aparèixer. 

Els homes van beure un parell de gots de vi sense dir res. Recolzats en les parets menys 

Salinas que estava en una cadira i tenia els colzes clavats a la taula. Tenia el cap cot i la mirada 

perduda. Com un miop enlluernat per la llum. Pensava en Benavente. En perquè s’havia llençat des 

de La Mola. ¿Era perquè no volia anar a la guerra? ¿O era el pes insofrible de la culpa, el 

remordiment per haver matat un home i, a més, haver-lo matat de manera indigna, tramposa? No ho 

sabia, però no volia pensar que fos això últim. Això era el que el preocupava. El que ell no volia sentir 

de cap manera era remordiment per res del que hagués fet en el passat. No volia entrar a valorar si 

estava bé o mal fet el que hagués fet. Estava fet i ja estava. No es podia canviar. Respecte al futur 

actuaria com sempre havia actuat. Es guiaria pel principi de fer allò que més el pogués beneficiar. El 

cost per als altres li era indiferent. Això pensava Salinas quan va aixecar el cap i es va adonar que els 

altres dos soldats esta ven parlant. Va deixar el got sobre un nus de la fusta, com si volgués amagar 

les excrescències d’aquella pell vella i ennegrida. Els soldats, com que estaven decaiguts, els hi havia 

donat per parlar de la maleïda guerra i Salinas els va dir que es deixessin de romanços, que havien 

vingut a beure i passar-s’ho bé i, ja que aquí estaven sols i no podien fer altra cosa, els va suggerir de 

jugar als daus. 

—Apostes baixes —va dir. 

I va proposar, si volien parlar, que cadascú parlés de les seves experiències amoroses. Aquest 

era sempre un tema divertit. Entre mentides, exageracions i desviacions sempre acabava un passant- 

s’ho bé. I a vegades s’obtenia informació valuosa. Això sí, a vegades calia ajudar a un company a 

recordar les seves mentides. 

—No, home! Després de sortir de la cambra et vas trobar el criat. ¿No te’n recordes? 

—Ara que ho dius. 

I així tot. Al final s’acaba per crear un relat col·lectiu. En tota llegenda hi ha una mica de veritat. 

Els dos darrers homes que havien estat testimonis amb Salinas de l’assassinat per part de Benavente 

del mariner vora la taverna del Fonduco van emmalaltir. Un matí, dues setmanes després de la mort 

de Benavente, un dels homes es va aixecar amb forts dolors de panxa i va vomitar. El van dur a 

l’hospital de l’illa del Rei. Dos dies després, va ser l’altre home de la companyia el que va emmalaltir. 

Salinas va decidir dormir a la intempèrie abans que en aquella sala contaminada que compartia amb 

els companys. 

Dos dies més tard es van fer reals els pitjors pressentiments de Salinas. Els homes escopien 

sang. Els metges afirmaven que les febres hemorràgiques que patien probablement eren febre groga. 

Que ho devia haver dut algun vaixell vingut de terres llunyanes. Van trobar entre els vaixells que hi 

havia al port un vaixell de bandera sueca que havia fet escala a Amèrica feia un any i, malgrat que no

era possible que l’agent causant de la malaltia hagués romàs al vaixell tant de temps dins un portador, 

el fet que dos dels mariners estiguessin amb símptomes de la malaltia hemorràgica, va fer que les 
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autoritats entressin en pànic. Van decidir conduir el vaixell amb tota la seva tripulació fins a l’illa d’en 

Colom. 

A l’illa d’en Colom la situació era dramàtica. Abandonats i sense més lloc per aixoplugar-se 

que una casa de la qual havien fet marxar els arrendataris, la tripulació del vaixell en quarantena 

defallia esgotada per la debilitat i els nervis. I amb ells hi havien dut també els dos soldats de la 

companyia de Salinas i una desena de nous infectats. 

Deu dies després la situació era insostenible. Calia dur el menjar en barca fins a l’illa d’en 

Colom després d’un llarg camí per terra fins a l’Albufera. Ningú no hi volia anar. Ja s’havien saltat dos 

enviaments per aquesta causa. I el més important, els homes sans del vaixell estaven bé. Davant del 

fondejador de l’illa hi havia dos vaixells que vigilaven que el vaixell suec no fugís. Estaven situats als 

extrems del corredor que separa l’illa de terra ferma. 

Davant la situació catastròfica que s’havia declarat, les autoritats van decidir dur tots els 

malalts fins al llatzeret del port de Maó. D’aquesta manera s’evitaven infeccions entre els tripulants, ja 

que se separava els homes infectats dels sans, i, fins i tot, hi havia una categoria per als dubtosos, i 

resultava més fàcil tota la impedimenta de les accions necessàries. A més, es va donar una patent 

neta al vaixell nòrdic perquè partís cap a un nou port. Els homes malalts foren tancats en una mena 

de gàbies per feres que formaven un semicercle. Des del centre d’aquest semicercle, amb grans 

vares de freixe, se’ls hi donaven les cistelles amb el menjar i l’aigua. També la comunió. Els catorze 

homes malalts van morir al llatzeret i foren allí enterrats. 

Salinas començava a pensar que tot plegat era una maledicció. Però encara no havia succeït el pitjor. 

Un matí, abans que es llevés, van aparèixer a la seva bateria, on ara dormia sol, dos soldats. El van 

informar que estava detingut. 

Havia estat denunciat pel sergent primer Devesa, tot i que ell no ho va saber mai. Li van fer un 

judici sumaríssim militar acusat de malversació de fons i apropiació indeguda. Els jutges militars, en la 

sentència, no es van estendre massa en descriure i enumerar els actes que havia comès. Darrere els 

actes de Salinas hi havia els de molts altres que no havien de ser molestats. Oficials d’alt rang. Es 

tractava simplement de treure del mig a aquest Salinas. De manera que, sense més dilacions, el van 

condemnar a deu anys de presó. 

La presó de La Mola estava situada a la part alta de les fortificacions, en unes grans cambres 

de pedra amb uns enormes finestrals que anys després van servir per gravar pel·lícules com El comte 

de Montecristo, amb Dirk Bogarde com a protagonista. Les finestres estaven cobertes per unes barres 

de ferro enormes que formaven una reixa. A través d’aquestes barres es veia el mar i les roques i el 

sol i les gavines, però, a través d’aquests enormes finestrals entrava el fred i el vent i la pluja. 

Els presos només sortien una hora i mitja a passejar, però les cel·les, que eren molt àmplies, 

no tenien portes, de manera que els homes allí empresonats compartien l’espai d’una desena de 

cel·les i el passadís central. En aquells moments hi havia sis homes presos. Salinas i altres cinc 

homes, tots ells peninsulars, a la presó per delictes polítics. Eren gent divertida, estrafolària, amb 
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idees que en Salinas no acabava d’entendre. Idees tan peregrines i incoherents com demanar el 

sufragi universal o defensar la llibertat de càtedra. I per aquestes nimietats es jugaven la vida. De 

tant en tant, al grup si afegia algun soldat que era arrestat per quinze dies i que preferia estar amb 

els condemnats de llarga estada que en les cel·les llòbregues i mínimes i solitàries dels posts de 

guàrdia. 

Tot i que els seus nous companys li preguntaven pel seu passat, ell mai no els hi contava la veritat. 

Podien ser presos, però no convenia sortir-se del guió. Els hi contava el que volien sentir. Allò que a 

ell més li convenia. 

Salinas, però, en aquell ambient en què tant abundaven els silencis, va tornar a pensar en com 

el destí l’havia dut fins a Menorca. Com els jocs de taula l’havien dut a l’illa. Semblava com si totes les 

coses importants de la seva vida haguessin de tenir alguna classe de relació amb els jocs d’atzar. A 

La Rioja, quan estava sol i desemparat, abandonat de la seva família, va jugar a les cartes amb un 

home, que semblava borratxo, i li va guanyar tants diners que estava més que content. Tenia prou 

diners per passar un parell de mesos. Però quan va ser l’hora de pagar, el borratxo només tenia uns 

pocs rals. Aleshores, el borratxo li va dir que l’acompanyés i van partir cap al bosc. El borratxo va 

tractar d’agafar-lo per sorpresa i copejar-lo, però estava massa begut i l’únic que va aconseguir va ser 

caure en terra i quedar totalment indefens davant de Salinas. Salinas era molt jove i sens dubte 

l’hauria matat si l’altre no hagués fet una darrera oferta. 

—¿Trobes que t’assembles una mica a mi? — va dir—. Jo sí que ho trobo. 

Salinas no va saber què dir. Aquell home era bigotut i estava gras i semblava una mica més 

gran que ell. 

Aleshores li va fer la proposta. Li va dir que el substituís a l’exèrcit. Abans que Salinas pogués 

protestar, va aclarir que ell era un sotsoficial i que tenia una paga acceptable i roba i menjar gratis i 

un sostre. Que si es deixava el bigoti, no tindria problema. L’home va treure d’una mena de butxaca 

interior de la camisa els papers groguencs i doblegats que l’acreditaven com a membre de l’exèrcit. I 

així fou com un home, que havia perdut el nom, va passar a anomenar-se Salinas. 

Aleshores no es va adonar de les conseqüències d’aquell acte. Mai no podria tornar a casa 

seva. Però en aquells temps la seva màxima preocupació era poder menjar. L’únic que volia Salinas 

era tenir alguna cosa que ficar-se a la boca. 

A més, el borratxo li va contar una història. 

—En aquesta illa coneguda des de temps dels romans la vegetació és esplèndida i les vaques 

són una quarta part més grosses que a la península. A més, com que està envoltada de mar, hi ha 

uns peixos abundants i grossíssims que salten dins les barques. Els fruiters produeixen fruita tot l’any, 

de manera que, aquells que no volen treballar, no tenen per què fer-ho, perquè la terra per ella 

mateixa és prou rica i productiva. A més, els seus vents càlids i suaus fan que sigui una delícia viure 

en aquesta illa tot l’any. A l’estiu s’està fresc i a l’hivern no fa fred. 
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Salinas se'l mirava assegut al seu davant amb molta atenció. Com un home que acaba de veu- 

re sortir el geni de la llàntia. El borratxo se sentia satisfet de poder acontentar el seu altre jo. 

—Com que jo ja no podré tornar mai a l’illa, et contaré una cosa molt valuosa. Molt més que 

aquests quatre rals que m’has guanyat hàbilment a les cartes. Menorca ha estat des de temps 

immemorials un refugi de pirates i corsaris i comerciants que eludeixen el pagament d’impostos, de 

manera que hi ha a l’illa molts amagatalls. Concretament, jo en vaig descobrir un on s’amagaven les 

restes d’alguns botins pirates de feia anys. És una cova vora la mar. 

Salinas va dir que no s’ho creia, però aleshores el borratxo li va mostrar un anell d’or amb un 

robí rogenc i rodó i de tacte suau com la pell d’un ou bullit. Salinas estava estupefacte. El borratxo li 

va dir que si li donava dos-cents rals, li dibuixaria el mapa amb la ubicació de la cova. Salinas no 

sabia què fer. Era tot el que tenia. 

—No t’has de preocupar pels diners, ara tu. A partir de demà, quan et presentis al sergent 

reclutador, tindràs menjar i roba gratis. 

Salinas es va decidir i van tancar el tracte. A canvi de dos-cents rals, el borratxo li va lliurar un 

mapa escrit a llapis que li va fer sobre la marxa mentre li anava explicant els indrets i els camins a 

Salinas. 

Realment, pensa ara Salinas, allí va començar la meva maledicció. 

Duien dos anys dins la presó quan els soldats que feien guàrdia es començaren a mostrar 

inquiets. Es veu que a Madrid hi havia rumors de nous altercats. Castelar, el més important líder 

republicà, havia estat desterrat i les manifestacions estudiantils de protesta havien provocat una 

desena de morts. El rei Ferran VII havia mort sense descendència masculina i, des d’aleshores, els 

problemes de la seva filla Isabel II per governar Espanya se succeïen periòdicament, ja sigui amb 

revoltes populars, ja sigui amb aixecaments carlins. Així que un dia es van trobar que algú va obrir la 

porta de les cel·les i els va dir que eren lliures. No els van posar un vaixell a disposició ni un bot ni 

res. Només que eren lliures. Els presos polítics estaven contents, però temien que fos una excusa 

perquè els fessin la pell. Tots set homes en processó van anar a veure l’oficial de guàrdia i aquest els 

va informar que s’havia proclamat la I República i que el govern provisional havia dictat una amnistia 

general i havia donat ordre d’obrir les portes de totes les presons. Els presos polítics van córrer cap a 

cala Teulera i Salinas va quedar amb el jove tinent. Un vell conegut. L’Ojeda. 

—I, vostè, ¿no marxa? 

—Sóc sergent. Suposo que m’he de quedar. 

El tinent Ojeda va aixecar les celles. Coneixia prou bé Salinas. Va anar a cercar uns papers 

que tenia dins un armari i els va dur fins a l’escriptori. Va estar cercant entre els papers fins que va 

trobar una voluminosa carpeta. Després va estar llegint papers i més papers que hi havia dins 

aquest expedient. Finalment, va aixecar la mirada. 

—Em temo que això no és possible. La sentència que el va condemnar el va expulsar de 

l’exèrcit amb deshonor. 
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—Però vostè ha dit que el govern ha indultat a tots els presos. 

—L’indult només fa referència a les penes privatives de llibertat, no a les penes accessòries. 

Haurà de sortir de les instal·lacions militars a la major brevetat. En cas no ser així, hauré de detenir-

lo. 

I així fou com Salinas es va trobar que havia sortit de la presó i que tot el que tenia ho duia al 

damunt. Uns pocs rals guanyats a les cartes als polítics empresonats amb ell. 

L’any 1856, quan Salinas acabava d’arribar a l’illa, va conèixer una dona fadrina, molt jove, i es van

enamorar. Però va resultar que es va quedar embarassada. I a Salinas li va agafar por. Si es casaven, 

potser es descobriria la seva identitat. Salinas, per una vegada a la seva vida, va ser prou imprudent

com per dir a la dona que ell no era qui deia ser. La dona, contràriament al que ell havia pensat, ho va 

entendre i encara el va estimar més. Entenia que havia posat la seva vida a les seves mans. Un 

pocavergonya havia confiat la seva vida a ella. La noia li va dir a la seva mare que estava 

embarassada i no li va voler dir de qui. Després de molt insistir, Joana Fedelich, que així es deia la

noia, li va donar un nom. Però que no s’havia de saber. Que això seria massa humiliant pel xicot i per

la seva família. El fals pretendent era un noi que coneixia des de petita i que era prou bona persona 

com per acceptar el tracte sense adonar-se de res. I així va ser. I així Salinas va continuar anant a 

veure a la dona que, ara, casada i amb una filla, se n’havia anat a viure a Rafaletó. 

Al sortir de la presó, Salinas va haver de deixar de dur el seu uniforme. De fet, no sabia on eren els

seus uniformes i la resta de béns que havia deixat a la seva bateria abans d’entrar a presó. Se sentia

estrany sense aquella segona pell que el protegia. Com un home nu i brut i afamat i perdut dins un 

enorme bosc en una nit plujosa i freda. Salinas va passar uns dies intentant refer les seves antigues 

amistats. Però ara que no tenia res a oferir més que vanes promeses, els comerciants no volien 

saber res d’ell, i les dones a les quals havia seduït li tancaven la porta als nassos. Menys la seva 

vella amiga de Rafaletó, que ara vivia a Es Castell, i que, després d’haver quedat embarassada de 

Sali- nas, seguia l’aparentment paradoxal màxima de la dona d’Agripa, només deixar pujar a bord a 

nous visitants quan la càrrega fos plena. De fet, la Joana ja havia tingut sis fills. Salinas, sempre que 

la visitava, procurava dur alguna cosa per la petita. Un ànec negre entre ànecs rossos. Fins i tot, ara. 

A les tavernes de Maó ja no el deixaven entrar. No tenia diners i només buscava que brega 

amb els habituals quan es posava a jugar i feia trampes o no pagava quan perdia. Tot eren baralles. 

Només el deixaven entrar a El gall roig, la taverna del Fonduco, on li fiaven confiats que alguna 

vegada els hi tornaria el que li manllevaven. Feia anys que era un habitual. 

Acabava d’arribar al Fonduco un xabec i estava descarregant al moll. Era una feina dura en 

què els mariners volien certa intimitat. Salinas, però, era en un banc de pedra fora la fonda i 

observava l’activitat del mercant. Rere el mercant es veia la silueta plana de l’illa de les Rates on 

feinejaven uns pocs mariscadors. Un home va aparèixer pel camí que venia de cala Figuera muntat 
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en un ruc. 

Duia sabates amb sivella i barret i va saludar al capità. Un home no molt alt, reforçat, de cabells curts i 

front estret. Van parlar una estona i van intercanviar papers i alguna cosa més. Salinas no va poder 

veure que era aquesta darrera cosa que el gentilhome lliurava al capità. Segurament el gentilhome 

pagava els seus serveis al capità, va pensar Salinas. Aleshores li va sorprendre comprovar com el 

capità del xabec, de nom Joan Femenías, dirigia la seva mirada a la taverna. L’altre ja desfeia el camí. 

Al capità se'l veia satisfet o content, amb ganes de descansar una mica mentre els mariners acabaven 

de descarregar el vaixell. Salinas va anar fins a la font i va ajupir-se sota el canó de l’aigua per beure 

una mica d’aquell líquid fresc i fèrric. Salinas es va girar cap al vaixell i va veure com el capità acaba- 

va de donar unes ordres als mariners i va intuir que aniria cap a la taverna. Salinas es va espavilar a 

entrar a la taverna. Estava buida, de manera que quan va entrar el capità Femenías era gairebé 

inevitable que acabessin parlant. L’exsergent Salinas el va invitar de la seva ampolla. El capità 

Femenías va acceptar. Van començar a parlar i passaven les hores i el capità Femenías no deixava 

d’explicar històries fabuloses. 

—Però la més fabulosa de les històries que he sentit —va dir visiblement embriagat— i que no 

sé si és certa, és la que diu que a la costa sud, probablement per la zona de Calescoves, hi ha una 

cova amb els tresors d’un pirata turc. Potser de Barbarossa. Diuen que quan va saquejar Maó, la 

borda dels seus vaixells gairebé anava a flor d’aigua de tan carregades que anaven les 

embarcacions. 

Conten que fa ja uns anys hi havia un home per Maó que mostrava un anell d’or amb un robí roig que 

deia que era de la cova. 

En dir això, el capità Femenías va mirar Salinas. Era una mirada interrogativa i maliciosa. Sali- 

nas no va entendre tot d’una què li volia dir. Feia tants anys que es feia passar per Salinas que ja no 

recordava que en un altre temps fou un altre. ¿El que m’està dient és si jo sé on està la cova? 

¿Pensa que jo sóc aquest Salinas? Salinas va decidir seguir-li el joc. 

—Alguna cosa he sentit jo també. Però és poc probable que aquesta cova, si existeix, sigui 

fàcilment accessible. Si no fos així, faria dies que seria buida. Segurament es deu haver d’anar-hi en

vaixell. 

—Jo sóc capità de vaixell. Això no és problema. 

—Puc mirar que esbrino. Mentrestant, ¿no necessitaríeu un mariner en el vostre vaixell? Un 

mariner al qual li correspongués una part dels negocis. 

El capità Femenías es va mostrar d’acord. Però Salinas li havia de mostrar la cova. 

El capità Femenías li va dir que estigués allí d’aquí a dos dies llest per embarcar. Que ell havia d’anar 

a Maó a firmar els contractes del proper viatge i fer la liquidació formal d’aquest. 

Era de matinada quan el capità Femenías va anar a dormir la mona al vaixell i Salinas va 

quedar a la taverna pensatiu. Sabia que era millor quedar-se allí a dormir. Però dos dies era massa 

temps per passar-los sense moure’s del Fonduco. Va pensar que a primera hora podia anar a fer una 
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visita a la seva amant a Es Castell i fer el dia pels voltants i dormir on pogués i passat demà ja 

tornaria cap a la taverna. 

Era punta de dia quan Salinas creuava la plaça d’armes d’Es Castell. Els edificis rojos dels 

quarters construïts pels anglesos. Salinas va veure sortir d’un dels quarters a tres soldats carregats

amb saques de pa que embarcaven a Calesfonts per dur a La Mola, a l’anomenada cala dels Grecs. 

Allí hi havia una escala que deien que la reina Isabel II, en la seva visita de 1860, es va sorprendre

que no fos d’or, atès les quantitats ingents de diners que el Tresor estatal havia hagut de pagar en la 

construcció de la fortalesa. Capficat en els seus pensaments, Salinas no va veure dos soldats que van 

sortir d’un dels carrers adjacents i es van dirigir directament cap a ell i el van aturar. 

—¿Què voleu? —els va demanar. 

—Heu de venir amb nosaltres. 

—¿Per quin motiu? 

—Esteu detingut. 

—Jo no he fet res i ja no sóc militar. 

—Això a nosaltres no ens ho expliqui. 

Salinas es resistí lleument, però de seguida s’adonà que resistir-se no duia enlloc i que aquell 

parell de bèsties encara li trencarien algun os. Així que els va seguir sense més protesta ni rebel·lió. 

Van dur Salinas fins a l’illa del Rei. Allí el van tancar en un calabós. Al tercer dia va 

aconseguir que el deixessin sortir a veure el tinent. El tinent Ojeda. Aquest va somriure quan el va 

veure. 

—¿Es pot saber perquè m’han detingut? 

—Un soldat l’ha denunciat per haver-lo plomat en una taverna del port de Maó. 

—Això no és cap delicte. 

—Ara ja no és un sotsoficial de l’exèrcit. Hauria d’anar més amb compte amb el que fa. I 

cerquis una feina honrada. 

—¿Puc marxar? 

El tinent no va tornar contesta. Senzillament va aixecar la mà i li va indicar la porta. Salinas va 

marxar. 

Albert Camus va néixer en una terra que no era la dels seus avantpassats. La mare havia nascut a 

Algèria, però no així els avis, que eren menorquins. El seu pare havia nascut a França. De manera 

que per als àrabs, que feia centenars d’anys que vivien allí, ell era un estrany, un estranger, un 

bàrbar, l’altre. Però, a més, dins de la colònia francesa que tenia el control polític d’Algèria, ell era 

descendent d’immigrants no francesos ni francòfons per més que l’àvia s’entestés a explicar que Sant 

Lluís la van fundar francesos i que l’illa de Menorca va estar nou anys sota sobirania francesa. I, per 

acabar d’adobar-ho, per la gent de la metròpoli, aquells que vivien o havien nascut a la colònia, 

encara que tinguessin la nacionalitat, tampoc no eren veritables francesos. Amb tots aquests 
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antecedents icondicionants no és estrany que la primera novel·la que escrivís Albert Camus fos 

L’estranger. Qui millor que ell per entendre el procés pel qual els grups més poderosos et separen del 

seu claustre. Sempre cal tenir un enemic interior o exterior, i si no hi és, crear-lo. És construeix una 

identitat nacional des de l’atac a un tercer. 

Salinas va haver d’esperar dos mesos que el vaixell del capità Femenías tornés a port. Mentrestant va 

malviure amb el que li donava Joana Fedelich, la seva amant d’Es Castell, i anava pels carrers de 

Maó i Es Castell cercant alguna informació que el tragués de la misèria. 

Quan finalment Salinas va tenir notícia a través del pràctic del port de Maó, el capità Roca, que 

el xabec de Femenías havia estat vist al Fonduco, es va dirigir cap allí. Quan va arribar, es va trobar el 

capità Femenías amb aquell gentilhome del ruc que havia vist l’altra vegada. Quan van haver acabat 

els seus tractes, Salinas es va dirigir al capità Femenías. Aquest va semblar no reconèixer-lo. 

—Venia pel tracte que teníem. ¿Quan podré pujar a bord del vostre xabec? 

—Em temo que això no serà possible —va dir el capità Femenías—. Aquell dia que vam parlar 

estava certament perjudicat i vam dir moltes ruqueries. Mentrestant, persones solvents m’han pogut 

parlar de vós i m’han expressat la necessitat que no faci tractes amb la vostra persona. 

El capità Femenías es va girar i va tornar cap al vaixell. Salinas el va veure creuar una estreta 

passarel·la de fusta, un senzill tauló. Com li hauria agradat que aquell petimetre se n’anés a l’aigua! 

Hauria volgut anar corrents i empènyer-lo, però es va contenir. Salinas es va girar i va veure que el 

gentilhome del ruc que havia fet tractes amb el capità Femenías desapareixia rere un revolt que feia la 

penya. Es va tornar a girar i va mirar cap al vaixell i se li va acudir preguntar-se quina mena de 

negocis es duien entre mans aquells dos. Així que va decidir seguir el gentilhome del ruc. 

En un primer moment Salinas va pensar a abordar l’home i conversar amb ell, però s’adonà 

que un home amb capell i sabates amb sivella desconfiaria d’algú com ell que anava vestit com un 

miserable. Així que el va anar seguint sense intervenir. I el que va veure, el va sorprendre. Aquell 

home anava als comerços i cases particulars. Molts dels comerços els coneixia. Això només podia 

voler dir una cosa. Aquell home era un agent del capità Femenías i es dedicava a vendre els 

productes que li havia dut en el vaixell. O robats o sense pagar impostos. Qualsevol cosa que els 

permetés vendre per sota preu i obtenir un ferm guany. Això volia dir que ell ja tenia com guanyar-se 

la vida. 

Era migdia i no havia menjat, però va decidir partir cap a Alaior. Allí viu algú que el pot ajudar. 

Quan estava a l’exèrcit, Bartomeu Mercadal li havia ofert productes de contraban, però ell ho 

havia rebutjat. Tenia tot el producte que necessitava als magatzems de l’exèrcit. Bartomeu Mercadal 

era l’home que necessitava. 

Li va costar una mica trobar on vivia Bartomeu Mercadal. Una casa al centre del poble, vora la 

immensa església que semblava una catedral. Mercadal, un home alt, fort, de cabells rebollosos, ulls 

de colors diferents, li explicà com feia ell la feina. Anava fins a Calescoves un cop cada quinze dies i 

en una cova amagada trobava la mercaderia que allí havien deixat els seus proveïdors. A canvi, 
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havia de deixar-hi els diners. Si no hi havia mercaderia ni cap nota, hi anava passant cada dia. Van 

acordar els productes i el preu. Salinas hauria d’aconseguir que alguns dels compradors li avancessin 

els diners. Mercadal va dir que tot sol no podria dur tanta mercaderia. Que hauria d’endur-se el seu 

fill. 

Tres mesos més tard Salinas tornava a fer la vida d’abans d’entrar a la presó. Però algunes 

coses havien canviat. Potser havia estat la revolució o que ja no estava a l’exèrcit o que es feia gran, 

però les dones ja no se sentien tan atretes per ell, i algun marit gelós s’havia encarat amb ell i l’havia 

amenaçat de fer-li la pell si el tornava a veure rondant per les seves terres o propietats. 

D’altra banda, amb la vella amant, malgrat la seva mútua fidelitat, es van allargant els intervals 

entre una visita i l’altra. Es veu que el marit està amb la mosca rere l’orella. Que hi ha qui difon 

calúmnies i xafarderies de Salinas. 

Pascual Salinas estava enfadat. Mercadal no havia acudit a dues de les cites i ell tenia mercaderia a 

entregar. De manera que va anar fins a casa seva. Plovisquejava. Feia dies que feia mal temps. 

Potser, va pensar, qui subministrava el material al contrabandista Mercadal no havia pogut deixar la 

mercaderia a la cova. 

—El meu fill —va dir Mercadal, asseguts els dos a la taula de la cuina amb un got de vi— s’ha 

enrolat en un xabec i jo sol no puc pujar tota la mercaderia. Estic intentant aconseguir un carro. 

—¿No podies fer dos viatges? 

—Em va semblar que era millor aconseguir un carro. 

Salinas va fer cara de dir, no ho entenc, però no havia vingut fins a Alaior per discutir. Estava 

allí per cercar solucions. 

—¿Per què no hi anem tots dos? —va dir. 

A Mercadal, la proposta no li hauria fet gens de gràcia uns mesos enrere, però ara havia 

après a confiar en Salinas. Sempre pagava regularment i complia els tractes. 

—D’acord. ¿Quan hi vols anar? 

—Hi podem anar ara. 

—¿A plena llum del dia? ¿Què estàs boig? 

—No està prohibit anar pels camins, ¿oi? Anem fins a Calescoves i, si vols, esperem a la nit 

per pujar les mercaderies. 

Els dos homes van sortir de casa Bartomeu Mercadal i es van dirigir cap al sud. Cap a Calescoves. Hi 

havia una bona tirada. Gairebé deu quilòmetres. Mercadal calçava unes avarques rústiques, poc més 

que un tros de pell de bou mal lligada al peu. A la mà dreta carregava dues canyes i una cistella de 

vímet. Com una mena de disfressa. Salinas ho trobava innecessari. 



23

A Salinas li agradava caminar i no li importava fer-ho en silenci, però Mercadal tenia ganes de 

parlar. Bartomeu Mercadal tenia algun problema al maluc, fos de naixement, degeneratiu o per la 

humitat de l’illa i l’excés de treballs. Caminava com si dugués un clau a la sola i això feia que semblés 

que executés una estranya dansa. Bartomeu Mercadal va explicar a Salinas que el seu fill era tot el 

que li quedava de la seva dona. 

—La meva dona va morir. Crec que se la feia algú, però, així i tot, passen els anys i segueixo 

pensant en ella. La trobo a faltar. 

—De les dones no te’n pots fiar. Jo tenia un company que va anar a lluitar a Cuba. La seva 

dona al no saber res d’ell va demanar que el declaressin mort. I així ho van fer les autoritats. Però 

l’home va regressar i va demanar de tornar a casa seva. Però la seva dona s’havia tornat a casar i no 

el van deixar entrar a casa seva. Va haver d’anar a judici i li van dir que no tenia dret a res. Que 

oficialment era mort i que no podia emprar el seu antic nom. Aquest home és en Víctor, l’home que 

sempre ronda pels bars del port de Maó amb un violí que fa gemegar i viu de la caritat. 

—Jo pensava que estava boig. 

—Ho pensa molta gent. 

—Com que sempre conta històries estranyes. Que si és un fill bastard de la reina. Aquesta 

mena de coses. 

—Ja. 

Aleshores, sense previ avís, Mercadal es va posar a cantar una cançó i la repetia una vegada i 

una altra mentre caminaven: 

És barranc és una joia 

per lo bell. 

No n’hi cap en tota l’illa 

gran com ell. 

És tan llarg i tan formós 

que fa por pel grandiós. 

És un lloc que a jo me sembla 

deliciós. 

Ara surt es sol 

i canta es rossinyol 

sos sons de flabiol. 

Dalt tot és daurat, 

baix tot és banyat. 
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Vora des torrent 

es tràfec se sent 

de s’aigua corrent. 

Entre es roquissar 

va cap a la mar. 

Arbres mostren fruits de color, 

vermells i grocs i rodons i plens. 

Per es costers, sens travador, 

corren ses cabres, pugen es bens. 

Endavant, 

bons amics, 

anem cap a sa cala. 

Endavant, 

bons amics, 

i veurem l’estimada cala.1 

Salinas callava. Passaren els minuts i no se n’adonà i ja no sentia la veu rogallosa i aspra de 

Mercadal, només el bramul del vent. 

Caminaren i caminaren i en tot el camí no van veure més que un carboner que preparava la 

pila de llenya per encendre i fer el carbó. Ningú més. El xiscle de les gavines els va anunciar la 

proximitat de la mar. Quan van arribar a Calescoves, Mercadal el va conduir fins a una cova situada a 

l’ancó de la dreta. Els peus trepitjaven tous sobre un llit de posidònia putrefacta que desprenia una 

olor acre i salina. L’entrada de la cova, minúscula, era coberta d’ullastres. Van haver d’entrar de 

genolls. Van treure les mercaderies i les van deixar sota uns ullastres i van esperar que es fes de nit. 

Hi havia lluna gairebé plena. 

El temps va canviar i el cel es va posar rúfol i de seguida va començar a ploure i feia vent. Els 

homes van decidir seguir amb els seus plans. Bartomeu Mercadal havia deixat les canyes i la cistella 

a la cova. Cadascú duia una saca plena de cafè, tabac, sucre, cacau. Havien quedat que Mercadal 

acompanyaria Salinas fins a l’amagatall on deixaven les coses de normal, unes runes talaiòtiques al 

camí que duia a Sant Climent, i que després ell, ja descarregat, tornaria enrere per agafar el camí que 

duia a Alaior. 

1 Cançó d’autor desconegut de mitjans del segle XIX. 
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Pujaven en silenci pel camí quan van sentir entre el soroll de la pluja uns crits que els donaven 

l’alto. Unes ombres negres al camí. 

—Deixeu els sacs a terra. Us estem apuntant. 

Els dos homes van deixar les saques a terra i es van posar a córrer. Un cap a cada marge. Es 

va sentir un tret, un altre. Salinas corria entremig de la marina que l’esgarrapava les cames i no 

pensava aturar per res. Va sentir més trets i crits, però no va fer cas. Mentrestant, Bartomeu 

Mercadal havia caigut tocat per un tret de fusell dels carrabiners. Els havien seguit des d’Alaior i els 

havien esperat al camí que passessin. Bartomeu Mercadal era mort. 

Com sempre que les coses anaven mal dades, Salinas va anar a veure la Joana. Ara ja no vivia a la 

baixada a Calesfonts sinó al carrer Gran, prop de la plaça d’armes d’Es Castell, en aquells temps 

anomenat Villacarlos. Salinas va picar a la porta de casa seva per oferir els seus productes. La dona 

el va obrir i el va fer passar. Tres nens petits van anar a abraçar-se a les seves cames. La dona li va 

dir que la Catalina Maria, la seva filla gran, era a casa. 

—¿Què la podria veure? 

—No és una bona idea. Crec que el meu marit sospita. Diu que vol canviar de domicili. 

—¿Una altra vegada? 

—Aquesta vegada diu que hem d’anar a Alger. Que allí tindríem més oportunitats. Que aquí 

ens morim de gana. 

—Però, si a Alger ja no hi va ningú! Cinc segles lluitant contra els moros perquè no se’ns 

enduguessin a les seves terres i ara aquest beneit vol endur-vos a tots cap allà. Què no hi toca? 

—És el que hi ha. 

Salinas no se’n sabia avenir, però ara mateix tenia un problema més urgent. No sabia com dir- 

li, però ella ja ho intuïa. Eren molts anys de coneixença. 

—¿Què em podries ajudar? —va dir ell. 

Salinas li va voler explicar de la mort de Mercadal, però la dona no el va deixar. No volia saber 

res de les seves delinqüències. Li va dir que esperés un moment i va tornar al cap d’una estona amb 

un paquet embolicat amb un drap. Sota hi havia mig pa i mitja sobrassada. Ella es va disculpar per no 

poder donar-li més, però ell li va dir que fes silenci. Que feia molt més del que devia. I va marxar. 

Començaven a córrer rumors per la ciutat que hi hauria un nou aixecament. Arribaven notícies 

fabuloses de la península. Els més exaltats proclamaven l’anarquia. I, finalment, va esclatar la 

revolució. 

Salinas va aconseguir entrar a la corporació municipal. Fou nomenat regidor d’abastos. I des 

del ple de l’ajuntament va demanar que se cerqués i es detingués als contraris a la revolució. Que 

calia evitar a tot preu que la revolució fracassés.
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El sergent major Devesa, que l’havia dut a la seva perdició, fou detingut i Salinas el va acusar 

de maquinar contra la revolució i va aconseguir que el condemnessin a mort i que l’afusellessin. El 

seu poder, fonamentat en la por, va créixer com l’escuma. Els que abans es giraven al seu pas, ara 

gairebé s’agenollaven submisos. I els seus negocis prosperaven. Tant, que va donar una fortuna a la 

seva amant. Pels favors que li havia fet en els mals temps. 

En fracassar la revolució fou empresonat. Però només hi va fer tres mesos. Va sortir a causa 

d’un indult general del govern. 

Després de sortir de la presó, Salinas va enrolar-se en el vaixell del capità Femenías i es va dedicar al 

contraban i a les dones. El mar, però, li imposava respecte. El mar, aquest terrible monstre, que amb 

la seva respiració tranquil·la t’aixeca i et balanceja com un caramel a la boca d’un nen. Calescoves 

era un dels llocs on desembarcaven mercaderies. Un d’aquests dies que van desembarcar va 

aprofitar per anar a visitar la cova que feien servir amb Mercadal. Però, s’hi va arribar per l’altre 

costat, i així va veure entre les roques un forat als seus peus pel que tot just cabia un home. Va tenir la 

intuïció que aquell descobriment podia canviar la seva vida. Casualment, duia una corda. Salinas va 

mirar al seu voltant i, com que no va veure ningú, va lligar un cap de la corda a un ullastre i l’altre cap 

a la seva cintura i es va despenjar per aquell forat. A la cova feia fred i olor d’humitat. Hi entrava molt 

poca llum i de seguida es va trobar que no hi veia. Va encendre un llumí i el que va veure el va deixar 

astorat. 

Aquella cova era enorme. 

Va estar una estona revisant la cova. El primer era trobar una altra sortida per no haver 

d’ascendir per la corda. Però de seguida va descobrir que una gran roca havia col·lapsat l’entrada 

principal. Va seguir cercant una altra sortida sense èxit. S’adonava del perill que corria. Qualsevol 

podia tallar la corda i ell quedaria fatalment atrapat en aquella cova. Però va decidir seguir rebuscant 

per la cova una estoneta més. La seva persistència va tenir premi. En un racó va trobar un cofre sota 

unes roques. Estava ple de pedres precioses. Era el tresor de Barbarossa. Va seure un moment i va 

pensar què havia de fer. Si tornava amb el cofre al vaixell, eren capaços de fer-li la pell. Havia de 

deixar el cofre ben cobert de pedres i tornar en un altre moment a la cova i després agafar el cofre i 

marxar de l’illa. Anar a un lloc on la seva riquesa no despertés sospites. 

Després de tornar a port, Salinas va anar a visitar la Joana. Li volia comunicar la bona notícia. A 

l’Esplanada de Maó hi havia una gernació. Un francès feia una demostració amb un globus aerostàtic 

i, per només dos rals, un podia pujar i contemplar des dels núvols la ciutat. El francès formava part 

d’un circ on compartia protagonisme amb acròbates, domadors de feres, mags, endevins, monstres... 

.Però aquests no havien volgut venir a Menorca. Era un viatge massa llarg i la taquilla massa incerta. 

De manera que l’home del globus aerostàtic estava sol. Va pensar Salinas que li agradaria poder veure 

el món des d’allí dalt amb la Joana. I va decidir que li demanaria que l’acompanyés. I la Catalina Maria 

també vindria. Però la Joana ja no vivia a Es Castell. Ara estava en una casa vora Trebalúger. Salinas 

va pensar que podia anar a veure-la abans d’anar a Calescoves. Li proposaria que fugís amb ell. 
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Salinas anava caminant per un camí antic de no més d’un metre d’ample entre altes parets de 

pedra seca, quan, des de darrere seu, li van disparar un tret. Salinas va caure en terra. La galta contra 

una pedra sortint. Tenia la visió borrosa i es notava una cosa líquida i calenta sota el pit. Una sang

negra com la de les tonyines. Salinas gairebé no podia respirar. Va intentar aixecar una mà per 

demanar ajuda, i la darrera cosa que va veure van ser els peus d’un home amb avarques que fugia 

cap a Trebalúger. 

Durant uns segons eterns, encara va creuar per la seva ment la idea que aquell home era 

Pepe Cardona, el marit de la Joana, la seva vella amant. Li hauria agradat dir-li que la Catalina Maria 

era la seva filla. Però, no calia. En Pepe prou que ho sabia. Ho havia sabut sempre. I, aleshores, es va 

apagar el món per a Salinas. 

Algú va veure Pepe Cardona fugir del lloc dels fets. Quan els agutzils van acudir a casa seva, van 

trobar restes de sang a la sola de l’avarca d’en Pepe. Una sang negra com xarop de mores. A en 

Pepe se’l van endur detingut i el van tancar en un calabós que hi havia als soterranis de l’ajuntament 

de Maó. Des d’allí es podien sentir els laments dels esperits de les monges del convent de clausura 

que estava a tocar paret per paret. Dos dies després, per por a possibles represàlies, Pepe Cardona 

fou enviat a Palma. Ni la seva dona ni els seus fills el van poder veure. 

Quan era petit tenia una obsessió. Veia l’efígie de Franco en un segell o una moneda i em recordava 

el meu pare. Veia l’efígie de Camus en una fotografia i em recordava el meu pare. Tots tres tenien 

grans entrades al front. Però sempre que he emès aquesta afirmació me l’han negada absolutament. 

Com si el meu pare no pogués tenir cap semblança amb un personatge notable. 

Va ser a través de dues ratlles a la part de baix d’una de les quatre columnes del setmanari El 

Menorquín que Joana Fedelich va saber de la mort del seu marit a Palma com a reu del garrot vil. 

Una de les seves veïnes li va dur la notícia. Ni una notificació oficial va rebre. Els dos homes que 

havien ocupat la seva vida eren morts en pocs mesos de diferència i ella quedava sola i amb sis fills a 

qui alimentar. 

La Joana va pensar en els diners que li havia lliurat Salinas abans de morir. Amb aquells 

diners podia comprar uns passatges per marxar a Algèria i començar una nova vida. Si quedava 

aquí, encara acabaria per fer-se públic i notori que la seva filla gran era la filla de Salinas i que per 

això en Pepe l’havia matat. Encara l’acabarien culpant de la mort dels dos homes. I a Algèria hi tenia 

una tia i hi havia una àmplia colònia menorquina. Es va decidir a enviar-li una carta a la seva tia. 

La carta no va arribar mai. El vaixell en què viatjava la carta va naufragar prop d’Orà i tots els 

seus passatgers van morir ofegats menys un que va acabar escopit per les aigües en unes roques on 

va passar tota la nit. La Joana, doncs, va haver d’enviar una segona carta. 
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La Joana i els seus fills van acabar a Alger. La Joana, però, no va obtenir la pau. A Alger, a les nits, 

en somnis se li apareixia el seu marit executat i la culpava a ella de la seva dissort i la de la seva 

família. Era l’any 1874. La Joana va casar la seva filla gran. Com havien fet amb ella. Catalina Maria

només tenia setze anys. La Joana es volia assegurar que no li passés a la seva filla com a ella. Que 

tingués dos homes. Així que millor casar-la aviat. Amb un membre de la colònia menorquina. La 

Catalina Maria tindrà nou fills. El seu net serà un estranger entre els estrangers que poblen Algèria. 

Un premi Nobel. 

Els soldats francesos van conquerir Sant Felip i van fundar Sant Lluís. Va ser, doncs, gràcies a 

aquests que, la roca que Sísif va pujar fins dalt el turó, va començar a rodar i un home destinat a ser 

menorquí va acabar sent francès. Un home que acabaria fent-se famós com Camus. Albert Camus 

Sintes. Un home que va lluitar per trencar la circularitat del món. Un home que lluitava per contenir-se, 

per convertir-se en home, per poder dur amb orgull aquest apel·latiu d’home mentre altres donaven 

per fet que la condició humana era un dret de naixença. I es podrien i ho podrien tot. La pesta infinita. 

Nota de l’autor.- Aquest és un llibre de ficció. Certament, però, el pare del marit de l’àvia d’Albert 

Camus, glosador, va morir a Menorca tràgicament en un incident de faldilles i error d’identitats que va 

dur a la seva família a emigrar a Alger. 




