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Quan la Xina vingué a València

Ja ho he publicat. Ara, a esperar. Esperar és un art 
negatiu: com aguantar-se les ganes o dur un ritme sin-
copat i no perdre’l.

Anit vaig fer voltes al llit: el meu cap convocava imat-
ges plenes de desastres, de reaccions fora mida, un ter-
ror escènic als immensos proscenis del somni. M’he 
embolicat amb els llençols i els llençols m’han marcat la 
cara. Tenia el cap com una dinamo, les cames multiplica-
des en rampells elèctrics... benaurats els caragols que la 
mateixa rosca els amolla i els aferra. Que més ratificats 
es troben, en tant que caragols, com més s’endinsen.

Ja és de dia i fa sol. M’arriba al dormitori l’olor del 
cafè de Marisa, que fa estona que se n’ha anat: el perfum 
expandit de l’amor a casa. És un matí de tardor, amb els 
tarongers bords del meu carrer carregats de flor me-
rengada i nova i de taronja caduca i bonyeguda, com de 
cartró. Les llargues fileres dels tarongers abriguen el bu-
levard amb el foscos brolladors del fullam, la remor del 
trànsit i una llum de cotó-en-pèl i cendra platejada. 
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No ha passat res, tret que tots els diaris de la ciu-
tat se’n fan ressò a les edicions digitals. M’imagine que 
demà reprendran el tema en paper i llançaran fletxes 
contra la (poca) coherència del meu relat, com el mal-
vat Zaroff disparava el seu arc de guerra mongol contra 
les víctimes d’una perversa cacera homicida.

L’espera que no trempa l’ànima, l’omple de temors 
sobreres i la temor, rovella el cor.  

Tan tranquil que estava —m’he dit a mi mateix— 
sense la responsabilitat i l’amenaça d’un scoop. 

Una exclusiva sol ser font d’enveges, desmentits, rè-
pliques i amenaces legals o factuals, potser no sóc allò 
que se’n diu un periodista pura sang, no em sent domi-
nador, però sí excitat i una mica feliç, però tinc por. Por 
de fer el ridícul, no de ser processat a demanda d’un em-
presari o d’un diputat ofès. Els periodistes de les pel·lí-
cules americanes fan pinya amb el company amenaçat i 
tenen un cap de secció que, per ratificar la primacia mo-
ral de la llibertat d’expressió, cita a Thomas Jefferson, a 
més de dur trenta anys casat amb una pastora metodis-
ta. Jo no puc, no dec, esperar tanta exemplaritat.

Ho diré des del principi: no sóc cèlebre. Ni com a 
periodista ni com a res. Fa un parell d’anys vaig desta-
par la gatada d’un alcalde de la Ribera que s’havia fet 
el xalet en una zona d’especial protecció (des d’ales-
hores que sé el nom en llatí de mitja dotzena d’ocells). 
Poca cosa. Més interessant va ser l’escàndol que vaig 
conèixer i contar del regidor de València que, a canvi 
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de benevolència tributària i algun favor més, acceptava 
beneficis, no sols en espècie, d’un dels més grans pros-
tíbuls d’Europa. El bordell estava tant a prop de l’Ajun-
tament que les putes, des de la finestra, podien saber 
quin regidor s’estava empalmant.

Em vaig salvar d’una condemna per calumnies per-
què el regidor no sabé explicar com havien arribat a les 
seues mans 30.000 euros, una suposada herència que, 
damunt, va ingressar en un compte corrent. I el pare, 
feia dotze anys que s’havia mort!

Tot començà ahir a poqueta nit. Sonà el timbre de 
casa i es presentà Benjamín Cuadrado. S’hi va mate-
rialitzar en obrir la porta i, a despit de la barba i del 
contrallum cloròtic del replà, he sabut que era ell, a la 
primera ullada. La llum calcinant del meu saló-menja-
dor-gabinet de treball, li ha fet perdre la coloració om-
briva d’home llop i s’ha tornat, tot d’una, pàl·lid, pelut 
i plàcid. M’ha vingut al cap una torrentada d’idees es-
copides des d’un abisme temporal i mental amb segles 
de criança. 

“I com és que vens ara?”, m’hauria agradat dir-li, 
però no tocava. “És que ara em necessites?”. Això era, 
evidentment, massa recriminatori. Però  m’he dit. “I 
què?” En aquell moment trobares normal furtar-li la 
novia a un amic i trencar la quadrilla i malgrat tota la 
literatura romàntica, no són coses que passen sense 
voler, són sentiments que es reguen i per això creixen. 
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“Borinot!”, he afegit mentalment. El problema és que no 
podia convocar aquelles emocions, ni el rostre estimat, 
ni tal sols el dolor genuí amarat de la meua pròpia sang: 
només una remota desolació descolorida pel temps i 
tan abstracta con un precipitat farmacèutic.

Coses massa covades i eixutes per a descompri-
mir-les i retornar-les a la vida, atès que només he pogut 
dir-li sonorament:

—Ei, tio, passa, quina sorpresa! 
—Encara fliparàs més quan sàpigues perquè he vin-

gut, Jaume. Sóc professor numerari al departament de 
Historia Medieval... ho sabies? 

—No tenia ni idea. Quant de temps fa que no ens veiem?
—Onze anys, trobe. No importa. El cas és que he fet 

una descoberta. Bo, val a dir que tinc uns indicis, però 
són espectaculars...

“I vull compartir-los amb tu”, ha afegit, dalt o baix, 
sense que cap senyal d’incredulitat s’encegués en la 
meua cara. 

—Vinga, dispara —he dit, finalment.
—En acabar la carrera vaig fer a Bolonya un màster 

de Paleografia i d’Italià. Els dialectes itàlics de l’Edat 
mitjana, de vegades no tenen massa a veure amb l’italià 
normatiu i els manuscrits sicilians poden venir en mit-
ja dotzena de llengües i tres alfabets. Bo, a la baixa Edat 
mitjana —ha seguit contant-me— els monjos i merca-
ders, sobretot italians, eren els pilots de la navegació 
d’altura per les estepes d’Àsia...  
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—Marco Polo i tot això.
—Marco Polo és el més conegut, però en són molts 

més, de mercaders i de monjos, exercint, uns i altres, 
d’espies, diplomàtics, missioners i agents dobles. El 
primer de tots i potser el més valent, és el franciscà 
Giovanni da Pian del Carpine que acompanyat d’un 
polonès —que tampoc són covards— no es cansa de 
recollir dades, indicis, impressions per tal de saber, 
amb tots els detalls, com entenien els mongols l’art de 
la guerra. Amb una sorprenent precisió i oportunitat. 
O és que tenia molta mili feta abans de prendre els hà-
bits, de frares que han sigut soldats, n’hi ha molts. El 
seu relat tingué un èxit instantani. Els monjos, francis-
cans i dominicans, missioners de la Societas Fratrum 
Peregrinantium Propter Christum Inter Gentes, avançats 
tres segles als jesuïtes, tenen un paper decisiu pel que 
fa al cas.

—I quin és el cas?
—Doncs el cas...
—Espera un moment que m’apunte la llatinada i la 

traducció —he dit. 
En realitat necessitava una treva per a assimilar-ho 

tot. I no era fàcil perquè tenia en un racó de l’ànim una in-
flamació endurida de pus antic, la dilució del qual no po-
dia produir-se a conveniència d’un encontre imprevist.

—Vol dir Companyia de Frares que Pelegrinen per 
Crist entre els Pagans —m’ha dit mentre jo feia que bus-
cava un altra llibreta i un altre bolígraf, com si els que 
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Quan la Xina vingué a València, d’Emili Piera, 
es va acabar d’imprimir a l’abril de 2017, al tall 

que els arrossars començaven a germinar i 
dibuixaven una geografia distinta 

i valencianament xinesa.
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