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1

El Geni era dins d’una ampolla, i l’ampolla al fons 
d’un pou, enterrada sota un munt d’enderrocs. 

El pou es trobava al costat de l’hort abandonat, al 
pati davanter d’una masia coneguda com Can Reynals, 
a tres quilòmetres d’un petit poble anomenat Senillàs. 

Davant de la masia, a l’altra banda de les aigües 
remoroses d’un riu, s’alça l’espectacular serra de la 
Mà de Déu, cinc cims apinyats com cinc dits que de 
seguida es cobririen de neu i permetrien als afi cionats 
gaudir de l’esport de l’esquí en les pistes properes. 

Can Reynals es troba al vessant d’un altre pujol 
anomenat el Cimal, cobert d’un alzinar mil·lenari per 
on diuen que corre algun llop, algun isard i fi ns tot 
algun ós. 

El pare es plantava davant d’aquell paisatge impo-
nent, s’omplia els pulmons d’aire pur i fragant, obria 
els braços en creu per apoderar-se d’aquell tros de món 
i exclamava: 

—Això és el paradís! 
Més valia que ho fos. De fet, em sembla que ho 

repetia sovint per convèncer-se a si mateix, perquè 
ho havia venut tot per portar-nos allà, a la mare i a mi, 
i canviar radicalment de vida. 

El pare, Gabriel Portal, era arquitecte, dels Vall-
daura, Abellán i Portal, que van dissenyar el mobiliari 
urbà del barri de Sant Quintí, i van construir l’em-
blemàtica Torre del Foc, de la perifèria de Barcelona, 
tan visible quan entres per l’autopista des del nord. 
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Van ser famosos i van guanyar força diners mentre 
va durar la bombolla immobiliària anterior a la crisi 
apocalíptica de 2008. Quan la bombolla va esclatar, el 
pare va descobrir que el Valldaura i l’Abellán s’havien 
enriquit molt més que ell gràcies a tripijocs il·legals 
i, segons va dir un dia durant el sopar, es va sentir 
com un passerell idiota i ingenu per anar d’honrat i no 
haver-se’n aprofi tat com ells. 

En comptes de desfogar la ràbia clavant-se cops de 
cap contra la paret, li va agafar per les teories que as-
seguraven que l’atmosfera de la ciutat era cada vegada 
més tòxica i cancerígena, i que els aliments que venien 
a la ciutat estaven enverinats amb additius cancerígens, 
i que l’escalfament global estava fonent el gel dels pols, 
la qual cosa aviat provocaria un cataclisme espectacu-
lar. I va decidir que havíem d’emigrar al camp, on l’aire 
era pur, el menjar era sa i trigarien molt més a arribar 
les aigües dels tsunamis. De manera que va vendre 
el pis on vivíem, i la segona residència que teníem a 
la costa, va abandonar l’estudi d’arquitectes i, sense 
fer cas de les meves protestes i rebequeries, ens vam 
traslladar a la masia. 

De moment, mentre es realitzaven les primeres re-
formes imprescindibles, des de juny fi ns a setembre, ens 
vam instal·lar en un hotel de Sant Martí del Congost. 

Aquesta era una població de poc més de quatre 
mil habitants que es va fer rica pels camps de blat de 
moro, alfals, blat i ordi i per la ramaderia i que, a partir 
d’un moment donat, va continuar sent rica gràcies a 
les pistes d’esquí, que cada hivern atreien centenars 
de milers d’afi cionats. Això havia fet créixer el poble: 
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s’havien aixecat xalets al voltant, i urbanitzacions amb 
cases d’aspecte alpí, els restaurants, els hotels i les 
pensions s’havien multiplicat; i els vells de la contrada 
comentaven que les coses ja no eren com abans. 

Allà, la mare va tenir notícies de l’existència d’un 
remeier i saurí i de seguida va córrer a conèixer-lo. 

Si el pare estava vivint una temporada de pànic 
existencial, la mare, en canvi, se sentia sobtadament 
atreta per l’esoterisme, l’astrologia, el tarot, l’endevina-
ment del futur i coses d’aquestes. Al pare li semblaven 
ximpleries sense fonament, i la mare opinava que les 
preocupacions d’ell eren absurdes però, en el fons, 
penso que tots dos participaven d’un mateix sentiment 
d’inseguretat davant el futur. I cadascú combat les seves 
pors com bonament sap i pot. 

Van contractar una família de Senillàs perquè ens 
ajudés en el conreu de les terres i tinguessin cura dels 
animals, tasques de les quals no teníem la menor idea. 
Era el madur Joanet, callat i esquerp; la riallera Angus, 
d’Angustias, i el seu fi ll, el simpatiquíssim i tronera 
Riqui, que era un dropo incorregible. 

Malgrat el riu cabalós i cristal·lí que corria a prop 
de la masia, teníem problemes amb l’aprovisionament 
d’aigua corrent. Depeníem del dipòsit que la distribuïa 
al llogaret de Senillàs i, com que aquest es trobava 
més baix al vessant de la muntanya, el cabal que ens 
arribava era poc i amb poca força. No donava per a la 
dutxa de més d’una persona al dia i no podíem utilitzar 
la rentadora ni el rentaplats. 

Quan el pare s’enfrontava a aquest problema, va 
ser el vell Joanet qui li va dir que per sota de la nostra 
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masia passava un riu subterrani que alimentava el 
pou i que havia subministrat aigua a la masia durant 
segles. 

Aquest va ser el pretext en què es va recolzar la 
mare per córrer a visitar el saurí de Sant Martí, que es 
deia Eudald Granger. 

Els saurins són les persones que saben trobar aigües 
subterrànies amb l’ajut d’un pèndol o d’una vara de 
freixe o d’avellaner. 

De passada, la mare es va fer tirar les cartes i es va 
revisar per enèsima vegada la carta astral. 

—Vostè s’ha posat en perill —li va dir el remeier 
en veure sobre la taula el conjunt format per les cartes 
de la Mort, la Torre i el Penjat. 

—En perill? —va exclamar la mare, molt apren-
siva. 

La va impressionar prou, i es va atrevir a demanar-li 
diners a canvi de fer-nos una visita a Can Reynals. 

—… I només ens cobrarà vint euros —va dir la 
mare al pare. 

—Això vol dir que estàs disposada a deixar-te es-
tafar vint euros? 

—No diguis estafar! Si és bo o no, ho sabrem de 
seguida. Dirà: «Aquí hi ha aigua» i hi haurà aigua o no hi 
haurà aigua. Si no hi ha aigua, ens haurà enganyat. Però, 
si n’hi ha, haurà valgut la pena. 

—Aquí baix hi ha aigua —va afi rmar el pare—, tant 
si ho dictamina aquest senyor com si no. 

—Si et diu que no hi ha aigua, t’estalvies l’exca-
vació. 

—Excavaré igualment, em digui el que em digui. 
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—Si us plau, Gabriel… No discutim només per vint 
euros… 

Finalment, l’Eudald va venir. Aleshores va ser quan 
el vaig conèixer. 

Era un home alt i encorbat, amb unes bosses sota 
els ulls tan gruixudes que semblava que anava encorbat 
per culpa del seu pes. 

Devia tenir uns cinquanta anys, però semblava 
més gran a causa de la tristesa infi nita que expres-
sava el seu rostre. El cap era calb al capdamunt i 
es  tava envoltat de cabells esvalotats sobre les orelles. 
Vestia com qualsevol altre pagès de la contrada: panta-
lons de pana molt vells, botes de muntanya, camisa de 
quadres i caçadora potser massa gruixuda per a l’època 
de l’any. Probablement, sempre usava la mateixa caça-
dora, tant a l’hivern com a l’estiu. 

—Vesteix normal —ens havia explicat la mare abans 
que arribés—, com tots els homes de per aquí. No 
es destaca per cap mena d’extravagància. No porta 
arracades, ni tatuatges, ni roba amb brocats ni mirallets 
ni colors virolats. I, a casa seva, no té gaires símbols 
esotèrics. No hi ha icones, ni imatges rares de déus estranys, 
ni estampes de sants, ni espelmes enceses, ni pedres llu-
minoses, ni pàtxuli. I en el tracte és molt normal. Això em 
fa pensar que és molt autèntic, no et sembla? No li calen 
disfresses ni una aparença estrafolària. Això el fa creïble. 

—Per això ho fa —objectava el pare—. És molt 
intel·ligent i vesteix així precisament perquè pensis 
el que penses. 

—Tu sempre veus mala fe i conspiracions pertot 
arreu —es queixava la mare. 

peris Tripa Tres desitjos copia.indd   7peris Tripa Tres desitjos copia.indd   7 14/7/16   8:0214/7/16   8:02



8

L’Eudald va arribar en un vell Renault Megane tan 
brut de pols i fang que resultava impossible esbrinar-ne 
el color original i no hi havia manera humana de lle-
gir-li el número de la matrícula. En va baixar, arquejat 
i lent, sense cap pressa; portava a la mà una vareta de 
freixe amb forma de Y.

El vaig veure des de la fi nestra del que seria el meu 
dor mitori i de seguida vaig baixar per contemplar de 
prop les seves habilitats com a cercador d’aigües sub-
terrànies. 

Quan vaig arribar al seu costat, els pares ja l’estaven 
posant al corrent de la història del pou. 

—Diuen que, en aquest pou, hi havia aigua i ara ja 
no n’hi ha. Només vull saber si val la pena excavar.

L’home ni tan sols mirava el pare. Com si pogués 
veure al seu través. 

—Ah —es va interrompre el pare en veure’m—. 
Aquest és l’Enric, el meu fi ll. 

Li vaig estrènyer la mà, que forta, dura i aspra com 
una pedra va capturar la meva. Em va fer pensar que 
durant gran part de la seva vida aquell home havia fet 
anar l’aixada i havia treballat la terra i vaig suposar que 
feia molt poc que es dedicava a l’ofi ci de saurí i remeier, i 
allò, la veritat, li va restar força credibilitat als meus ulls.

—Seran dos-cents euros —va deixar anar de sobte. 
El pare va fer un bot. I, en segon terme, la mare 

també. 
—Dos-cents euros? 
—Havia dit vint. 
El saurí es va tornar cap a ella com si se sentís 

profundament ferit en l’amor propi. 
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—Si us plau, senyora. Com m’ho pot dir, això? 
La mare va afl uixar: 
—Em va semblar que eren vint…
—Vostè, senyora, es pensa que jo hauria vingut fi ns 

aquí per vint euros? O jo no em vaig explicar bé o vostè 
em va sentir malament, senyora… 

—Doncs vostè no es va explicar bé —va intervenir 
el pare, taxatiu—, o la meva dona no va sentir bé. 

El saurí semblava a punt de posar-se a plorar. 
—Com poden pensar que jo, per vint euros…? Són 

dos-cents, sempre ho han estat, qualsevol li ho pot dir. 
I, a més, els cobro per avançat.

—Per avançat? 
La mare, però, ja s’havia compadit del pobre home 

i va acceptar que tal vegada havia estat ella qui s’havia 
equivocat en la xifra del preu i, entre una cosa i una 
altra, van acabar pagant el que l’altre els demanava. 
I per avançat. 

—Ho han de comprendre —insistia el remeier 
mansament—. Hi ha molta gent que, si resulta que no 
trobo l’aigua allà on ells esperaven, després es nega 
a pagar-me. 

El pare mirava cap al cel, reprimint l’exasperació. 
Ens vam traslladar els quatre al costat de l’hort, on 

s’aixecava el brocal circular del pou.
—A veure —va dir el saurí, després d’estossegar 

lleument. 
Sense cap mena de preparació, sense tancar els 

ulls amb solemnitat, sense murmurar cap encanteri, 
ni invocar cap esperit, va orientar cap al terra la branca 
tot agafant-la pels dos braços de la Y.
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Els pares i jo ens miràvem intrigats, intercanviant 
somriures d’excitació. 

Després, va fer tres o quatre passes pel que havia 
estat un hort i ara era un embull de males herbes. 

—Hi ha aigua —va murmurar—. Aigua cristal·lina. 
Torrencial. Un torrent. Molta aigua. 

Va callar de sobte. 
Es va aturar i em va semblar que se li tibaven els 

músculs. Va aixecar la vista per fi xar-la en l’horitzó. 
—Es troba a gaire profunditat? —preguntava el 

pare. 
—No, no, no —va respondre el remeier, retornant 

la mirada a terra mentre negava insistentment amb 
el cap—. No, no, no. No he dit res. No excavin. No 
busquin l’aigua. 

—Però què diu? —va amollar el pare com un exa-
brupte, i vaig endevinar que se li havien posat els pèls 
de punta igual com a mi i a la mare. 

—Ai, Déu meu —va murmurar la mare, espantada, 
posant-se les mans davant de la boca. 

Vaig observar que el remeier estava més horripilat 
que nosaltres. Ja no subjectava la vara amb totes dues 
mans, sinó que la mantenia al costat de la cama, penjant 
d’una mà com si volgués ocultar-la, com si la conside-
rés culpable d’algun desastre. Li acabava d’entrar una 
pressa embogida per marxar d’allà.

—No excavin —repetia—. No he dit res. No hi ha 
riu. 

—Com que no hi ha riu? —quequejava el pare 
mentre el seguia exasperat. 

El seguíem com una comitiva extàtica i muda.
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El remeier va arribar al seu cotxe i s’hi va fi car amb 
precipitació fugitiva. 

—Un moment! —protestava el pare mentre impedia 
que tanqués la porta. 

El Renault va fer un bot cap endavant, com si l’Eu-
dald estigués disposat a sortir disparat amb la porta 
oberta i tot, però, en veure que el pare s’hi repenjava i 
corria el risc de fer-li mal, va frenar en sec. 

El pobre remeier, molt confús i penedit, va balbo-
tejar: 

—Hi ha algú enterrat que vol que el desenterrin. 
Un ésser maligne, malèfi c, diabòlic, que portarà la 
desgràcia si el desenterren… 

Vaig pensar en els monstres de Lovecraft, perduts 
en els fons dels mars i de la terra. Éssers repel·lents 
procedents de cavernes verdes, plenes de molses, fang 
i humitat. 

—Però què està dient? —ploriquejava el pare entre-
tant—: Què està dient d’una persona enterrada? 

L’altre mirava esmaperdut al seu voltant, molt an-
goixat. Se li anava passant l’esglai i s’anava calmant, 
i prenia consciència que ningú no compartiria el que 
pensava, o sentia, o temia. 

Finalment, va empassar-se la saliva i ens va mirar 
amb una serenitat carregada d’una saviesa i una sinceri-
tat que fi ns a aquell instant no li havíem pogut suposar. 

—La naturalesa és plena de forces, de presències 
que els éssers humans no podem percebre. Sé que 
vostè no ho podrà entendre ni acceptar, senyor Portal, 
però li parlo del que sé. Aquí baix, al pou, hi ha un 
ésser enterrat. Un ésser carregat de ràbia. He pogut 
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captar com demanava socors des de les profunditats. 
Fa temps que els seus crits desesperats s’escampen per 
la comarca i tornen bojos a d’altres éssers invisibles 
com ell que sí que el poden sentir però no poden fer 
res per ajudar-lo. No el podré convèncer, però li prego 
que confi ï en mi. Faci’m cas. Deixi estar aquest pou 
i no desenterri els qui han de continuar enterrats. Tot 
el que surt de l’interior de la terra és dolent, senyor 
Portal. 

El pare va fer un pas enrere i va alliberar la porta. 
Estava tan esglaiat com jo i la mare, però va tractar de 
dissimular: 

—Em vénen al cap unes quantes coses que surten 
de la terra i no són dolentes. Les patates, per exemple. 
Les pastanagues. Els naps. 

El saurí va parpellejar una vegada, només una ve-
gada, per suplicar-li que no digués ximpleries. 

Va tancar la porta del vehicle, va posar una marxa 
i va maniobrar pel pati, aixecant polseguera, abans 
d’encarar el camí i allunyar-s’hi amb gran terra-
bastall. 

El pare, la mare i jo ens vam mirar estupefactes. 
El Joanet, la senyora Angus i el Riqui ens contem-

plaven paralitzats i amb els ulls com a plats. 
Des de la teulada de la masia, els obrers que treba-

llaven en la reconstrucció de la casa també semblaven 
perplexos. 

—Bé… —va refl exionar la mare, insegura—. Jo no 
penso que hi hagi aigua. No necessàriament hem de 
creure aquest farsant. 

—Com que farsant? 
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—Em sembla que aquest home no és saurí ni és res. 
Està boig, això és tot. No és remeier. És un xerraire. 
No hem de fer-li cas. 

—No fotis! —va rondinar el cap de família, més 
cap de família que mai—. Jo sóc el que no creu en 
aquestes falòrnies, i tu ets la que sí que hi creu. Però 
ara dius que aquest home és un farsant i que no cal 
excavar el pou, i jo sóc el que ha de dir que sí, que 
cal excavar-lo perquè el home acaba de dir que sí que 
hi ha aigua subterrània. A veure com s’entén, això. 

La mare arrugava la cara per donar a entendre que 
la vida és plena de paradoxes, absurds i coses incom-
prensibles.

—Serà millor que prenguem l’aigua de la font 
d’aprovisionament del poble. 

—Ni parlar-ne! Ja ho hem calculat i això suposaria 
una fortuna. Si és veritat que passa un riu subterrani 
sota casa nostra, serà molt més barata la instal·lació. 
I no haurem de pagar res a la comunitat. 

—Però… 
—Mira, Isabel: jo estava disposat a excavar el pou 

de tota manera. A tu se’t va acudir consultar amb el 
saurí, «per més seguretat». Bé, doncs el saurí ha dit 
que hi ha aigua, o sigui que furgarem en aquest pou 
fi ns que la trobem. 

—I si trobem un ésser enterrat, carregat de ràbia i 
diabòlic? —va aventurar la mare, tímidament. 

—Doncs me’l menjaré amb patates! 
De manera que, l’endemà, dos dels obrers que fi ns 

aleshores havien estat reparant la teulada van descendir 
al fons del pou. 

peris Tripa Tres desitjos copia.indd   13peris Tripa Tres desitjos copia.indd   13 14/7/16   8:0214/7/16   8:02



14

De seguida van comprovar que el pou havia estat 
encegat a propòsit a força de llençar-hi runa resultant 
d’alguna obra. Hi havia maons fets miques amb em-
plastres d’argamassa i trossos de fusta estellada que 
havia pertangut a algun marc de porta antiga. 

Amb l’ajut d’una grua manual, en van estar traient 
pedrots tot el matí. Els va cridar l’atenció un conjunt de 
roques molt antigues, amb restes de verdet, que havien 
format un arc de mig punt. A la pedra que havia servit 
de clau, s’hi veia un relleu molt gastat que representava 
un estrany escut amb una inscripció il·legible. 

En aixecar aquesta pedra, precisament aquesta pedra 
que havia estat clau en un arc de mig punt, van trobar 
l’ampolla. 
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