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Alguns moments del nostre relat han guanyat potèn-
cia, precisió i versemblança gràcies a l’assessorament 
tècnic del professor de Medicina Legal de la Universitat 
de València, Fernando Verdú, i del doctor enginyer de 
camins i gran coneixedor de la mecànica de les riuades, 
Enrique Cifres. 
Molt agraïts.
Els errors que hi puguen detectar són, inequívocament, 
dels autors del llibre.
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Tot i que alguns personatges del nostre relat tenen 
una existència real i actuen amb nom propi conegut –i 
fins i tot cèlebre– i que també hi ha caràcters totalment 
imaginaris, els fets protagonitzats per uns i altres són 
merament hipotètics: atribucions derivades de l’atzar 
poètic, la correspondència secreta, l’encontre amorós 
casual i la rumba catalana (i vostès perdonen). 
Els que només coneguen la versió castellana d’ Un mort 
al Palau, no saben el que es perden: la versió valenciana 
té extres i making-off.
El fet que algunes peripècies imaginàries d’aquesta histò-
ria del 2008 passaren realment després i foren recollides 
per la premsa de mig món, no és producte de la virtud 
profètica dels autors, sinó de la mala qualitat d’allò real 
i del contagi que patirem en comunió amb el personatge 
de Cuqui Lacuesta, precognitiva, vident i propietària de la 
botiga Cocó Canal. Fou així com anticiparem la inundació 
i ruïna del Palau de les Arts i l’adopció de la medusa com 
a plat estel·lar de la cuina d’avantguarda.
El mateix pot dir-se de l’ús de referències i escriptures 
sagrades per a dissimular l’existència de comptabilitats 
doblement brutes, tècnica a la qual li trauria gran profit 
la família Pujol-Ferrusola, entre d’altres. Ora pro nobis. 
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ii. “AGUA PARA TODOS”

El subinspector Andreu Ferrandis tenia a la vista un 
cadàver, tenia exactament, més d’un terç del cos, però no 
tant com la meitat. De tota manera, era millor que altres 
vegades en que sols va disposar d’un pèl o d’un dit. La 
víctima es trobava estesa sense apel·lació, encrostada en 
el seu sarcòfag de formigó a mida, òbviament antropo-
mòrfic, estacada com un ou dur en una mona de Pasqua; 
el cos esgarrat per un tall longitudinal clarament des-
viat a l’esquerra –“sagital levogir”, recordava dels seus 
cursos de criminologia–, de manera que tenia intactes 
la cama esquerra, bona part del ventre, quasi tot el tòrax 
i només un tros de la mandíbula superior i el crani. Les 
tres peces dentàries a la vista no tenien pròtesis o em-
pastats. Havia perdut la mandíbula. 
Darrere del Palau de les Arts, el temple de l’òpera encara 
que València havia erigit amb el propòsit de que fora el 
major de Europa, hi havia a l’antic llit del riu, habitual-
ment eixut, una xarxa de sendes cobertes de taulell cerà-
mic de motius ondulatoris. Quan les autèntiques onades 
de la gran inundació, que duien sobre les seues crestes 
tota classe d’objectes, colpiren aquesta part de la llera, 
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arrencaren les rajoletes i deixaren a la vista la solera de 
formigó que hi havia baix. La gran llosa de cement va 
quedar dividida en diverses plaques com en un procés 
tectònic. Una de les plaques més petites l’arrossegà l’ai-
gua i s’endugué amb ella la part del cadàver que mai no 
es trobà. La resta del cos, les despulles ara en poder de 
la policia, era el que calia alliberar d’una presó que s’ha-
via volgut eterna.
Era el cadàver més extravagant, i el més interessant per 
a la policia, de tots els que les avingudes deixaren es-
campats o descoberts per tota València i la seua antiga 
horta, ara asfaltada. Ferrandis no es sentia un privilegi-
at per la seua particular troballa: només un funcionari 
amb família, sa i estalvi després de la riuada.

Allò que la informació de l’oratge havia anunciat com 
“ruixats entre moderats i forts” es va convertir, després 
de cinc dies de pluja cerril, en una catàstrofe descomu-
nal. Bastant imprevisible  i potser poc previsora, la ciutat 
de València tornà a inundar-se cinquanta anys després: 
mig segle de pau durant el qual el desviament del Túria 
pel sud la va fer sentir-se definitivament protegida.
El nou llit que Franco manà construir per llei, va ser 
desbordat. “Una riada en verdad extraordinaria con una 
recurrencia de, al menos, mil años” –va dir, per dir algu-
na cosa, el ministre de Foment.  El riu saltà per damunt 
de l’assut de La Cassola i passà per baix de la carretera 
perifèrica V-30, fins que l’aiguada omplí l’antiga mare, 
la que ja va ser desbordada al 1957. Era el mateix llit, 
ara ocupat per jardins i camps de futbol, pel Palau de la 
Música, per les famílies equatorianes que torren carn i 
juguen al voleibol, per la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Com en 1957 foren el barris de Campanar i l’Olivereta 
els primers a inundar-se.
Va haver un moment encalmat, durant el qual el cel dei-
xà d’amuntonar núvols, o això semblava, però, de sobte, 
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l’escorrentia de la Serra Calderona provocada pel dilu-
vi, rebentà les costures de les rambles Primera, Artaix i 
Castellana... la presa de Vilamarxant que havia de lami-
nar les torrentades del curs alt del Túria, només existia 
als plànols, perquè ningú no s’havia preocupat de cons-
truir-la. En reunir-se aquestes aigües amb els cabals acu-
mulats als barrancs de la comarca de Llíria, una segona 
riuada, molt més destructora, convertí les sèquies mare 
de Rascanya, Mestalla i Montcada en aigüeres a pressió 
on l’aigua, embotida entre el formigó i l’asfalt, emergia 
de nou, en violentes surgències, quan la sèquia tornava 
a córrer a cel obert i s’alçava en columnes parabòliques 
amb la força d’un guèiser. Ara sí, tota la ciutat va quedar 
negada. El braç meridional del riu, el que havien cone-
gut els romans, fluïa sense aturador junt a les torres de 
Quart, l’Estació del Nord i el Corte Inglés.

Des del finestral del seu magnífic àtic a la torre més ele-
gant de la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències, se-
gur de la seua posició, inatacable fins i tot pels desastres 
naturals, el constructor Florenci Ortolà li va dir a Ewa, la 
seua esposa polonesa, a la vista de la ciutat empantanada:

-No et pots fiar de res que no faces tu mateix. L’aigua, per 
exemple, és un depòsit infinit de mala llet, tan simpàtica 
que sembla.
-Gent de baix no té sort de nosaltres. Podem sentir-nos 
de privilegiats – digué Ewa, amb la sintaxi de Yoda
-Ho som, estimada, ho som. Farem que la riuada siga un 
episodi de destrucció creadora. Mil edificis brollaran del 
fang com flors de lot.
-També eres poeta?
-No, sóc promotor. 
Rigueren els dos. I Florenci repassà els blancs malucs de 
la dona amb una pàlida i tova mà, com de canonge. 
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“Un período de retorno de mil años”. Ningú no podia 
conèixer el que havia passat mil anys abans perquè nin-
gú ho havia registrat a les cròniques i perquè mil anys 
és una unitat de temps que només funciona a les faules 
infantils i a les novel·les de ciència-ficció. Durant més de 
mil anys la ciutat es mantingué tancada dins de les seues 
muralles i les riuades eren, per tant, drames d’alqueria. 
Hom sabia, i no massa bé, quanta aigua va portar l’avin-
guda del 1957 perquè el governador provincial envià, 
aleshores, als seus guàrdies civils a xipollejar als bassals 
amb una escaleta graduada que permetia veure com pu-
java el nivell, primer, per a descendir després, i abastar 
la seua altura màxima més tard. Ara tornà a passar el 
mateix, però sense fam, ni aïllament, ni còlera. Amb ai-
gua envasada i ràdios. Amb mòbils. Amb garatges, nego-
cis i perles immobiliàries mil vegades més valuoses que 
aquelles casetes de la València menestral de fa mig segle, 
que no sempre suportaren l’empenta de les aigües. Amb 
les velles hortes formigonades i convertides en emporis 
urbans rescatables. 
Els consorcis d’assegurances demanaren ajuda al Govern.
Els poders locals vulgueren atorgar condició de natural 
al que resultava més tèrbol o inexplicat. El comunicat 
de premsa del Molt Honorable i Molt Luctuós President 
animà els conciutadans i donà una explicació vagament 
científica de l’avinguda –centrada en mecanismes de re-
alimentació de la pluja per culpa de les onades alterna-
tives de calor i humitat–, de la qual la malícia valenciana 
retingué només una expressió: l’efecto palangana. Ningú 
sabia com aquest lloc comú de la meteorologia popular 
de Buenos Aires havia viatjat fins a L’Horta, però aquí es 
va escampar ràpidament i entre burles i acudits va tenir 
tant d’èxit com els jugadors argentins al Vila-reial.
Sembla que els nous barris benestants, crescuts a tota 
virolla, necessitaven certes infraestructures d’accés que la 
planificació de la ciutat no els havia garantit. S’esplanaren 
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terrenys i rebliren congostos, es construïren ponts i tú-
nels a la carrera. Amb tanta pressa per comunicar la ciu-
tat amb si mateixa, se’ls oblidà construir nous canals de 
drenatge o respectar les velles aigüeres. I el pitjor de tot: 
en arribar les avingudes no hi havia electrobombes de 
drenatge perquè els diners que costaven algú els havia 
invertit a termini fix amb la certesa que no plouria. Mai 
no plou, tret de quan ho fa.
Els responsables locals salvaren la cara gràcies a la co-
bertura informativa de la tragèdia que mostrava, tot-
hora, nous rostres de  variable desgràcia, carn sempre 
dolguda, persones concretes patint disbauxes dels més 
diversos formats, com si una maledicció s’apoderara 
dels innocents i la irresistible mà del Destí triara als que 
volia llançar a perdre.
La riuada portà una colossal destrucció, però també va 
crear algunes estampes extraordinàries.

L’aigua va treure de polleguera les portes de la casa de 
Les Roques, un edifici de sostre altíssim que conserva, 
de fa segles, les figures bíbliques de fusta i cartró que 
desfilen en la processó del Corpus junt als populars ge-
gants i cabuts.

La companyia de monstres i quimeres guardats a la casa 
de Les Roques va ser esbandida per l’aigua. Caps des-
comunals de moros, cristians, jueus i negres, suraven 
pels llocs més inversemblants amb els seu somrís de 
papier maché pintat de carmí: carasses desmesurades 
d’un malson. Algunes de les millors famílies de la ciutat 
donaven fe d’haver vist la figura del Dimoni dansant i 
girant en un remolí aquàtic prop de la plaça del Temple. 
Emergències va ser advertida per veus histèriques que 
la solemne figura del Rei Conqueridor es perdia, empen-
tada per les aigües, cara a la mar:
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les altres. No creguen que actúe així per pudor. Tant em 
fa el que pensen ara de mi! Sí a vostés els obriren en ca-
nal i els escorcollaren, també revelarien no pocs secrets: 
de que s’alimentaven i quins alifacs patien, amb qui es 
fregaven...
Del dia de la meua mort recorde poca cosa: tot va passar 
molt de pressa. Als morts ens passa com als vius, que ne-
cessitem un temps per a adaptar-nos a les noves situa-
cions. Per ara sóc capaç d’entendre i recordar conceptes 
abstractes. I puc endevinar vagament algun fet futur. Es 
una nova habilitat que m’ha sorprès moltíssim i no des-
carte conrear-la per a matar el temps, que en tinc molt. 
I no es per amargar-los l’existència però el futur, a grans 
trets, no pinta massa bé. Anant i veient.   
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manera i, encara que no li semblara massa seriós res de 
tot allò, ho trobava oportú i l’oportunitat vencé totes les 
repugnàncies. Algunes consultores de tarot televisiu ja 
parlaven de “la maledicció del mort” en referència al mig 
cadàver del Palau i del comentari les persones se’n feien 
ressò a les barres dels bars a l’hora de l’esmorzar.

Molt més científica, encara que semble mentida, l’ al-
caldessa  Rita Barberà va comparèixer, d’ànim resolt i 
emfàtic, davant els mitjans de comunicació, muntada en 
la seua onada de confiança i en companyia d’un savi de 
la tribu: el catedràtic de Mecànica de Fluids, Enric Llo-
bell. L’alcaldessa estava disposta, fins i tot, a perdonar al 
catedràtic que una vegada diguera que la ciutat perdia 
el trenta per cent de la seua aigua potable per fuites de 
tota classe en la xarxa de distribució. Un dels periodistes 
s’atreví a preguntar:

-Apareix un cadàver esgarrat al Palau, València pateix 
la que, tal vegada, és la pitjor riuada de la seua història 
i ara unes fonts desconegudes brollen en els mateixos 
carrers de la ciutat. Tot això és molt estrany. És mala 
sort, casualitat, cosa dels astres?
-Hem de veure la part positiva dels extraordinaris esde-
veniments que hem viscut i que també han beneficiat 
a algunes regions germanes. Les noves fonts –continuà 
l’alcaldessa– s’incorporen, de ple dret, als actius turís-
tics de la ciutat i es converteixen en valuoses reserves 
per als temps d’escassetat que ara, per sort, es veuen 
molt llunyans. També consoliden la candidatura de Va-
lència per a una nova edició de l’ America’s Cup. Així 
assumeix els nous reptes una ciutat que és líder i mira 
sempre endavant –conclogué Rita Barberà.

El catedràtic Llobell intervingué a continuació per a expli-
car als periodistes, la majoria dels quals joves víctimes de 


