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Capítol u

Dos guardes jurats s’ocupaven de la seguretat al 
jardí. Els xiquets, en total trenta-cinc —tota la 

classe de Jorge i alguns amics de la urbanització—, 
corrien per la gespa i pels voltants de la gran piscina 
oval. Algunes mares xisclaven histèriques perquè els 
menuts abandonaren la zona que consideraven més 
perillosa.

—No us preocupeu —va dir Mónica—, aquells dos 
xics de la samarreta blanca són socorristes —afegí as-
senyalant els dos joves ben plantats asseguts cadascú 
en una cadira al costat del trampolí—. Si cap criatura 
caiguera a l’aigua, la veurien de seguida.

—Sí, però el constipat no li’l llevaria ningú —va 
apuntar entre riures una de les moltes amigues que 
l'acompanyaven.

La vesprada de primavera era assolellada però un 
poc fresca; tot i així, Mónica va optar per preparar 
l'aniversari del seu fill a l'exterior. Disposant d'aquell 
ampli espai enjardinat, hauria sigut un delicte orga-
nitzar el berenar en l'elegant menjador vidrat de la 
primera planta de la casa, i a més amb aquesta decisió 
evitava que aquell grup de feres destrossara qualsevol 
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de les exquisides peces de decoració que ornamentaven 
l'estança.

Mentre els xiquets jugaven, les mares, assegudes al 
porxo, xarraven animadament sobre l’oratge, l'escola 
i les diferents activitats extraescolars en què havien 
matriculat els menuts. Dos cambrers uniformats els 
oferien en safates de plata copes de licor, gots alts 
amb refrescos i canapés assortits que les dones degus-
taven amb vertader delit. Cridaven l'atenció els guants 
blancs, immaculats, que portava el servei, i com aquells 
empleats eren capaços d'amagar amb elegància la mà 
esquerra rere l'esquena, mentre que amb la dreta man-
tenien en perfecte equilibri un conjunt de gots, copes 
i plats sobre una base argentada i oblonga, alhora que 
atenien les convidades amb una reverència lleu cada 
volta que els acostaven la safata.

Eren les cinc de la vesprada d'un dissabte. Just a 
la mateixa hora, nou anys abans, havia vingut al món 
l'únic fill de Mónica, Jorge, un xicarronet ros, amb la 
careta redona i llavis ben dibuixats en forma de cor. Va 
recordar com les infermeres, així que li'l van posar als 
braços, li havien assegurat que tenia cara de xiqueta, 
la qual cosa no deixava de ser una manera clàssica de 
dir-li que el nadó que acabava d'infantar era preciós. 
Els anys, no obstant això, s'havien encarregat de trans-
formar-li el rostre i els colors dels cabells. Ara tenia 
els cabells d'un castany fosc, quasi negre; els trets se li 
havien endurit i ni disfressant-lo de princesa no hauria 
passat per xiqueta en cap ambient.

Jorge, alié a l'espectacle de servilisme que es produïa 
al porxo i a les elucubracions evocadores de la seua 
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mare, va aparéixer com una exhalació i va començar a 
obrir amb neguit els regals, que encara estaven emboli-
cats en papers de colors lluents sobre un sofà entapissat 
amb una tela de ratlles. Però Mónica el va apressar 
perquè continuara jugant, després d'explicar-li que seria 
més correcte obrir-los més tard, quan els seus amics 
estigueren davant i els poguera donar les gràcies. El 
menut va amollar un esbufec, i després de desembolicar 
dos paquets i comprovar que el seu contingut no li agra-
dava, va tornar als jocs i es va oblidar de l'assumpte.

—Ja no fan cas de res —va asseverar Mónica diri-
gint-se al grup de dones—. Els xiquets de hui ho tenen 
tot —va continuar, oblidant-se que en molts indrets 
de la Terra hi havia xiquets que ni tan sols es podien 
posar un tros de pa a la boca—. Espere, almenys, que 
li agrade la gran sorpresa que li tinc preparada —va 
dir finalment amb cert suspens i una lluïssor especial 
a la mirada.

Un vent suau va començar a moure les branques 
dels arbres, i algunes de les mares, massa protectores, 
van cridar els seus fills per a posar-los les jaquetes de 
llana, que els xiquets rebien, sufocats pels jocs, entre 
grunyits. La vesprada, dominada fins aquell moment 
pel sol, es va enfosquir de sobte, i el cel va contribuir a 
la nova imatge que oferia pintant de gris alguns núvols.

Mónica va cridar una de les minyones i li va demanar 
que avisara el mag perquè anara preparant l'actuació. 
No volia que la gran sorpresa que tenia prevista per 
al seu fill i per a tots els convidats de la festa poguera 
quedar arruïnada per culpa d'una sobtada tempesta 
primaveral.
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—Senyora, abans que berenen els xiquets? —va 
preguntar la jove dominicana que treballava al servei 
de la casa.

—Sí, que actue primer; després berenaran.
Un home vestit de negre i amb barret de copa va 

aparéixer pel jardí i es va parar a la vora de la pèrgola 
de pedra que quedava davant el porxo, a uns vint metres 
a l'esquerra de la casa. Portava una gran maleta de la 
qual va començar a traure els elements necessaris per 
al muntatge de l'espectacle.

Les dones el van mirar des de la distància amb 
expectació i curiositat. Els xiquets, des dels seus es-
pais de joc, amb expressions que fluctuaven entre la 
indiferència i la por.

Aquell estrany, de port refinat i primesa extrema, 
va acoblar amb destresa les quatre peces que van do-
nar lloc a l'aparició d'una tauleta metàl·lica auxiliar, 
tan negra com la seua aparença. Va col·locar damunt 
gobelets, anelles, mocadors, pilotes de colors, un joc 
de cartes i una elegant vareta màgica amb guarniments 
daurats als extrems.

—Qui és? —va preguntar a Mónica una de les seues 
amigues—. Aquest paio em sona.

—No m'estranya —va confirmar ella—. És el Gran 
Prince Magic —va sentenciar amb una expressió in-
confusible d'orgull a la veu.

—L'autèntic? —va preguntar una altra volta l'amiga 
amb certa incredulitat.

—L'autèntic —va concloure Mónica mirant de ser 
com més natural millor—. Va, ajuda'm a cridar els 
xiquets perquè es reunisquen ací.
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Entre unes quantes mares i els dos guardes jurats 
van anar cridant els menuts i els van indicar que s'asse-
gueren a la gespa, davant de la pèrgola. Alguns xiquets 
rondinaven i insistien que volien continuar corrent o 
jugant a pilota.

—Us faran trucs de màgia! —va dir Mónica al seu 
fill amb profunda emoció.

—Quin rotllo —va respondre el menut.
Quan van aconseguir tindre tots els xiquets sota 

control i asseguts davant del mag, les mares també 
van ocupar l'espai de darrere, i es van asseure en unes 
cadires que s'havien emportat des del porxo.

—I com ho heu aconseguit? —va tornar a preguntar 
la incrèdula amiga de Mónica.

—Ui, això són coses de Miguel. Ja saps que ho 
aconsegueix tot. El vam veure actuar l'any passat en 
un casament, i li vaig insinuar que m'encantaria que 
alguna vegada actuara a casa. I ves per on, ací el tens.

—Com m'agradaria que el meu marit haguera vin-
gut! Li agrada molt el Gran Prince Magic des que era 
xicotet.

—Però quan has vist tu que els nostres marits vin-
guen als aniversaris dels amics dels seus fills? —Móni-
ca va somriure—. Mira, per no ser-hi, no hi és ni el 
meu, i això que és el pare de la criatura —va assenyalar 
amb certa desil·lusió en les paraules.

—Almenys t’ha portat el Gran Prince Magic —va 
afegir la seua amiga.

—Sí, això sí —va concloure Mónica—. I si m’ho 
permets, vaig a presentar-lo.

La mare de Jorge es va acostar fins a la pèrgola, 
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a la vora de la qual el mag tenia ja preparat el seu 
espectacle. No podia evitar una lleugera tremolor a les 
cames a mesura que s’hi acostava. Sempre havia sigut 
el seu ídol. La fascinava la màgia des de ben menuda 
i podia enumerar, sense risc d’equivocar-se, tots els 
circs i tots els països del món pels quals havia passat el 
seu mag preferit. Va recordar que, quan va fer els setze 
anys, el seu pare la va obsequiar amb dues entrades per 
al Gran Circ de Mònaco. Encara guardava a la ment 
aquella imatge de la xica desapareguda amb el peta-
ment dels dits d’aquell home poderós. El Gran Prince 
Magic no la va tapar amb un llençol, no va generar un 
núvol de broma al voltant de la jove, no la va amagar 
en una mena de bagul per a després mostrar-lo buit; 
senzillament tenia davant aquella xica i en un segon 
va desaparéixer. Era increïble. Aquell viatge al xicotet 
principat de Mònaco el guardava a la memòria com 
una de les millors experiències que li havien passat en 
la vida. L’espectacle que oferiria al seu fill i als altres 
convidats era en realitat el seu espectacle, el que ella 
desitjava veure, sense haver sabut ponderar de manera 
objectiva els vertaders desitjos de Jorge.

Quan va arribar fins al mag, no va poder evitar 
una certa desil·lusió. Aquell home poderós vestit de 
negre havia envellit considerablement, tot i que mirava 
d’amagar les arrugues davall un maquillatge compacte 
massa blanquinós; les mans es veien tremoloses, i la 
tremolor dominava també la veu del geni de la màgia. 
Mónica el va veure com un home indefens; fins i tot 
li va paréixer més menut del que recordava. Havia 
perdut l’halo de misteri que sempre l’havia envoltat 
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i s’assemblava més a un individu qualsevol disfressat 
de mag per a una festa de Carnestoltes. No tenia res a 
veure amb el seu ídol, amb l’home que havia presidit 
molts dels seus somnis, amb l’artista que havia visitat 
a Mònaco feia ja més de vint anys. Li va adreçar un 
somriure una mica forçat i després el va presentar al 
públic.

—Menuts i majors, ací teniu el Gran Prince Magic, 
el millor mag de tots els temps!

Els xiquets jugaven i es rebolcaven a la gespa sense 
parar molta atenció a les paraules de Mónica.

—No oblidareu mai els trucs que veureu hui, així 
que si jo fóra vosaltres, callaria una estoneta i prestaria 
atenció a l’actuació —va continuar amb to de fastig, 
adreçant-se de manera especial al més avalotador de 
tots els xiquets, el seu fill.

Les mares, assegudes darrere, van prorrompre en un 
aplaudiment sonor que el Gran Prince Magic va agrair 
amb un moviment de cap lleu i elegant, i els xiquets, 
encomanats de l’entusiasme de les seues progenitores, 
van parar de jugar i van dirigir les mirades cap al vell 
mag.

L’espectacle començava.
El Gran Prince Magic es va arromangar les mà-

negues de la jaqueta en un gest clàssic de mag hon-
rat, perquè els espectadors pogueren comprovar que 
no guardava els secrets dels trucs apegats als braços. 
Aleshores va agafar tres pilotetes grogues, paregudes a 
les de jugar al ping-pong, i les va col·locar entre els dits 
de la mà dreta. La primera, entre l’índex i el dit del mig; 
la segona, entre el dit del mig i l’anular; la tercera, entre 
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l’anular i el dit xicotet. Després va alçar la mà oberta i 
la va ensenyar al públic, girant-la lentament perquè es 
poguera apreciar pel palmell i el dors. Mónica estava 
convençuda que en un instant faria desaparéixer les 
tres pilotetes davant la mirada sorpresa dels xiquets, 
que cada volta s’acostaven més a l’artista per a no 
perdre’s cap detall. Però el que el Gran Prince Magic 
va fer va ser un senzill exercici de malabarisme. Les 
va llançar a l’aire l’una rere l’altra, se les va passar de 
mà a mà sense molta rapidesa, i va dibuixar, davant la 
seua vistosa silueta negra, un cercle groc imperfecte.

—Això ho sé fer jo —va dir aleshores Jorge—, però 
amb taronges.

La seua mare li va ordenar que callara.
Al cap d’un parell de minuts repetint el mateix exer-

cici i davant les protestes dels xiquets, el Gran Prince 
Magic va agafar una quarta piloteta que descansava 
sobre la taula auxiliar, en aquell cas de color roig, i la 
va incorporar al número que estava fent. 

Mónica estava perplexa. No comprenia aquella ac-
tuació pròpia d’un principiant, i va pensar que potser 
l’artista havia adaptat el seu espectacle al públic infan-
til, que amb tota probabilitat mai no arribaria a entendre 
alguns dels increïbles trucs del geni de la màgia.

Els xiquets, però, pareixia que s’avorrien; van co-
mençar a jugar entre ells i perderen tot l’interés en la 
funció.

El Gran Prince Magic va agafar aleshores una cin-
quena piloteta, de color blau, i per a donar més emoció 
al número la va incorporar a les altres, que seguien fent 
un cercle imperfecte en l’aire en ser impulsades per 
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les seues mans tremoloses. No havien transcorregut 
ni cinc segons quan una de les pilotes grogues va 
caure a terra; tot seguit ho va fer la roja, i després, 
totes les altres.

Els xiquets van començar a riure sorollosament 
mentre el vell mag, que no tenia ajudant, tractava de 
recuperar les seues xicotetes eines de faena i les busca-
va entre la gespa. Va guardar les pilotetes en una capsa 
i, com una autèntica figura del món de l’espectacle, va 
ignorar les burles dels menuts i el descontentament dels 
majors; va alçar el cap amb orgull i va mirar desafia-
dor el seu públic distingit, que va tornar a aplaudir 
sorollosament.

Aleshores va començar a fer trucs clàssics de mà-
gia, que per un període d’una mitja hora van mantin-
dre els xiquets en silenci i les mares expectants. Va 
transformar la vareta màgica en un irisat ram de flors; 
va tallar una corda per dos llocs diferents i després la va 
mostrar sencera, sense cap mossa ni marques dels 
talls; va traure serpentines de colors d’una capsa que 
anteriorment havia ensenyat buida, i de l’orella d’un 
dels xiquets, en va extraure monedes que s’anaven 
multiplicant sense parar, davant els riures de tots els 
companys.

L’espectacle, per a Mónica, continuava sent patètic. 
Aquells trucs no corresponien a un geni com el Gran 
Prince Magic; se sentia defraudada, avergonyida davant 
les amigues i estúpida davant els xiquets, per no haver 
sigut capaç d’oferir-los una animació que els entusias-
mara de veritat. Hauria hagut de fer cas de Jorge quan 
li va suggerir que contractara un castell unflable.
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L’actuació, però, no havia acabat i Mónica confiava 
que el seu ídol s’haguera reservat la part millor per al 
final.

El mag va agafar un mocador de color roig i el va 
mostrar al públic. Els xiquets eren massa prop. Se’l va 
anar introduint a poc a poc a la mà esquerra tancada, 
entre el forat que formaven l’índex i el polze. Conti-
nuava espentant el mocador amb lentitud quan un dels 
xiquets va exclamar:

—Ara el trauràs groc per l’altra banda, que ho he 
vist!

Efectivament, per l’altre extrem de la mà tancada 
apareixia, abans de temps, la punta d’un mocador groc. 
El Gran Prince Magic no va tindre ocasió de preguntar 
als xiquets què pensaven que passaria amb el mocador 
roig perquè ells ho havien descobert tots sols. No va 
arribar a acabar el truc. Va recollir els dos mocadors i 
els va deixar damunt la taula amb gest contrariat, men-
tre els xiquets continuaven burlant-se del vell artista.

Mónica va passar de la indignació a la compassió. 
Era evident que aquell home a qui tant havia admirat 
estava patint. Les mans li tremolaven més que al co-
mençament, tenia la mirada absent i se’l veia confós, 
sense saber què fer, com continuar l’espectacle o com 
acabar-lo. El seu gran ídol hui era un vellet, un home 
potser malalt i abandonat. Va sentir llàstima per ell, i 
mentre el veia perdut en el seu món màgic va començar 
a aplaudir, aplaudiment que va ser secundat pels altres 
en un gest de solidaritat cap a Mónica.

—I per a acabar —va dir aleshores el Gran Prince 
Magic—, introduiré tots els elements dels trucs de mà-
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gia en aquest barret de copa —va afegir ensenyant-lo al 
públic—, perquè queden convertits en un bell colom.

Els xiquets xiuxiuejaven entre ells. Alguns ja volien 
tornar a jugar a pilota i abandonar aquell desastrós espec-
tacle. Mónica els va mantindre asseguts i els va demanar 
que pararen atenció al número, ja que si l’artista l’havia 
reservat per al final, sens dubte devia ser el millor.

El mag va introduir cerimoniosament en el gran 
barret de copa les pilotetes, la vareta màgica, la cor-
da, els mocadors, les serpentines i tot allò que havia 
utilitzat al llarg del seu espectacle. Va alçar el barret 
subjectant-lo entre les dues mans, va dir unes parau-
les inintel·ligibles, com si estiguera començant una 
pregària estranya, i tot seguit va brandar el barret, tot 
esperant que el colom isquera volant, però no en va 
eixir res. Els xiquets van començar a riure una altra 
volta. La decepció i l’enuig es reflectien també a les 
cares de les mares. El Gran Prince Magic va tornar a 
pronunciar aquelles paraules màgiques i una altra volta 
va brandar el barret. Res.

Sorprés i sense trobar explicació al que passava, 
va deixar el barret de copa sobre la taula auxiliar, i 
aleshores el va veure. Un gest de dolor es va reflectir 
a la cara del vell, com si acabara de ser travessat per 
una llança, i una trista llàgrima li va lliscar per la galta, 
tot deixant-li un solc profund en la compacta capa de 
maquillatge que li cobria el rostre. Va introduir les mans 
en el barret i va traure el colom. Era mort. Blanquet, el 
colom que l’havia acompanyat durant els últims deu 
anys, jeia entre les seues mans encara calent, amb el 
cap cap arrere com una vulgar nina de drap.
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El Gran Prince Magic es va quedar uns minuts im-
mòbil, amb l’animalet entre les mans, molt prop del 
cor, i dels ulls li van començar a vessar llàgrimes que li 
van desfigurar completament el rostre, fins a deixar-lo 
reduït a una barreja d’arrugues i maquillatge barat.

—Ressuscita’l si ets tan bon mag! —va cridar Jorge.
I els altres xiquets van corejar:
—Ressuscita’l!, ressuscita’l!, ressuscita’l!
Mónica va picar de mans en l’aire i va convidar els 

xiquets a desallotjar aquell espai i que tornaren a jugar. 
No van tardar a desaparéixer, delerosos de córrer per 
tots els racons del jardí.

La mare de Jorge es va acostar al mag i, en veure’l 
tan afligit, li va donar el condol. Tenia davant seu un 
home abatut, trist i desesperançat, com si acabara de 
perdre un fill. Li va preguntar si el podia ajudar, però 
el Gran Prince Magic va rebutjar l’oferiment, i Mónica 
va tornar sobresaltada a reunir-se amb les altres mares.

El vell mag va desmuntar la taula auxiliar, va plegar 
en silenci els estris i ho va guardar tot a la gran maleta. 
Després va agafar Blanquet, al qual havia deixat sobre 
la gespa, i amb una delicadesa extrema el va guardar 
a la butxaca de la jaqueta. Més tard es va disposar a 
abandonar aquell indret.

—No li pagues —deia una amiga a Mónica—. Això 
és un frau, aquest paio t’ha enganyat.

—Ja li he pagat —va confirmar Mónica—. El Gran 
Prince Magic sempre cobra per endavant —va matisar 
amb paraules entretallades, encomanada de la tristesa 
del seu gran ídol.

—Quina barra —va concloure l’amiga.
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Minuts més tard, el vell mag caminava pel jardí 
com un espectre. Es va acomiadar de Mónica amb un 
moviment lleu del cap i es va deixar acompanyar fins 
a la porta per un dels servents de la casa. Els xiquets ni 
tan sols es van adonar que l’artista se n’anava; ja havien 
représ els seus jocs i tornaven a córrer al voltant de la 
piscina, cosa que disgustava les mares, que tampoc no 
van parar massa atenció a la partida del mag.

Quan va eixir al carrer, el Gran Prince Magic es va 
parar uns segons davant la porta del xalet, va buscar 
a la butxaca interior de la jaqueta i en va traure un 
sobre blau i voluminós. Era el sobre que li havia lliurat 
Mónica un parell d’hores abans a tot estirar, així que 
havia arribat a la casa on havia sigut contractat per 
a presentar l’espectacle. El va estrényer amb la mà 
tremolosa, mirant sense pestanyejar, com si aquell 
sobre l’estiguera obligant a prendre la decisió més 
important de la seua vida. Finalment, amb un bolígraf 
que li va aparéixer entre els dits de manera misteriosa, 
hi va escriure: «PER MOLTS ANYS, JORGE». Després 
el va dipositar a la bústia i se’n va anar.


