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Uns papers sorprenents

quellanit,eneixirdel’Ajuntamentquan
va acabar la sessió plenària, no podia
imaginar que els fets que esdevindrien

tot seguit i que, aparentment, no tenien
cap importància, suposarien l’inici d’una història que
algun dia, molts anys després, hui mateix, em decidiria
acontar,conscient,tanmateix,quemoltslaconsiderareu
inversemblant.Enaquellplenari,quehaviatranscorregut
demaneraràpidaisensecrispacions–cosamoltestranya–
solsambintervencionsautocomplaentsid’autofelicitació
dels diferents portaveus, havíem aprovat per unanimitat
el projecte de restauració dels porxos, un antic mercat
construït a finals del seglexix sobre un solar on s’havia
alçatantigamentelpalaudelssenyorsdelpoble.

Emdirigiaaprendre’munabonatisanaalpubQuatre
Estacions,abansd’anar-me’nadormiri,passantperdavant
delsporxos,emvaigdeteniraobservar-los;estrobavenen
unestatdeconservaciólamentable,amenaçavenenrunar-se,
peròeraunaconstruccióelegant,ambcolumnes,itambé
unesproporcionsharmòniques,queensrecordavenels
nostresorígensculturals,laGrèciaclàssica;construïdaamb
pedra,fusta,teulaàrabiferro,elementmoltrepresentatiude

l’èpocaenquès’haviaconstruït.Erencomuncompendidel
nostrepassatarquitectònic.Sielsrestauràvem,salvaríeml’únic
exemplarquequedavadempeusalacomarca,delquehavia
estatunmercatcaracterísticdelspoblesmésimportants.

De sobte, vaig sentir curiositatper conéixer ambmés
detalls els antecedentshistòricsde l’anticpalau... elnom
dels senyors i els títolsnobiliaris.Se’mvaocórrer la idea
d’investigar,peròsabiaqueal’arxiumunicipalquehavien
organitzatfeiaunsquantsmesos,trobariapocacosaante-
rioralseglexx,perraonsquearanosóndelcas.

Vaig entrar al pub. A la barra, vaig demanar una ti-
sanadetimonetambmelqueemvaservir,amabilíssima,
la propietària. Al meu costat, uns joves parlaven d’unes
monedesantiguesquealgús’haviatrobat,feiaunsquants
anys,alacovadelRander.

–Aquestesmonedespodrienformarpartdelfamóstre-
sordel’Ocaive–suggeriaund’ells.

–Quèdius?Eltresordel’Ocaivenoésresmésqueuna
llegenda–vareplicarquipareixiamésassenyat.

–Toteslesllegendestenenalgunacosadeveritat...–de
nou,elprimer.

–Enaquestcas,no...elsmorosd’acíerenpobres.Mà
d’obrabaratadelssenyorsfeudals,quasinopodienviure,no
teniendiners...Comvolsqueamagarenunacalderaplenade
monedesd’orabansdeserexpulsats,comdiulallegenda?

–El que podria tenir de veritat la llegenda del tresor,
podria serunaaltracosa...Perexemple,podria tractar-se
d’objectes d’art de l’antiguitat, d’immens valor arqueo-
lògic... I podria no ser dels moriscos, redéu quina dèria
tenim amb els moriscos, sempre reduint tota la història
alsmoriscos,comsiabans idesprésnohihaguerahagut
ningúmés!–untercerquetambépareixiasaberhistòria.
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Aquellsxicotsestaven,sensesaber-ho,tancantelcercle
delafatalitat,unafatalitatquem’encaminavairremeiable-
mentaclavar-meenunbonembolic.

«Demà,sensfalta,demanarépermísalrectorperain-
vestigarenl’arxiuparroquial...Lesllegendesilesespecula-
cionsgratuïtesnoaprofitenperares».Mentrepensavatot
això,vaigpagarlaconsumicióime’nvaiganaradormir,
totfentunsenyald’acomiadamentals jovestertuliansia
l’amadelpubqueestavaservint-los.

Al’endemàvaigdemanarpermísalrectorilivaigpro-
posarunhorariconcretperanoocasionarmésmolèsties
delesnecessàries.«Capmolèstia,home;nicaphorarifix...
Semprequevulga,aquestacasaésdetots iestàa la seua
disposició»–emvacontestar.

Teniapocdefuturenaquestatascad’investigadorhis-
tòric.Eraconscientquemainoseriaresmésqueunsim-
pleaprenent.Lameuaal·lèrgia,molestainovellamalaltia
quemainohaviapatitdejove,emdificultavalarespiració
cadavoltaqueespolsavaunQuinqueLibrid’aquellsque
anavatraientdelesprestatgeries.Fullejavacercantalguna
referènciaalcomteoalaseuafamília,propietarisdel’an-
tic palau; confiava a trobar-hi registrat el bateig del fill
d’algunservidorseuenlaplaça,quehaguerasigutbastant
importantperquèelcomtefóraelpadrí,oalgunesdeveni-
mentparegut.

Alquartocinquédiadepassejarlavistapelspaperses-
grogueïtsdels llibres, jaestavadesanimat;sabiaquetenia
escassespossibilitatsd’èxit.Difícilmentdeviahavertingut
el comte algun servidor amb suficient entitat com per a
meréixer que el senyor fóra padrí d’algun dels seus fills.
Estavatemptatd’abandonarquan...

–Bondia,senyoralcalde,comvalainvestigació?

Emvaigalçardelacadiraensentirunaveuque,natu-
ralment,vaigreconéixer.

–Bondiasenyorrector...Nomassabé;solshihetrobat
unpaperetqueemcrida l’atenció,peròpotserno tindrà
massaimportància,nitansolsentencmoltbéelquediu.

–Empermet?–elrector,moltamable,esvaoferiraaju-
dar-metotagafantelpaperetquejoteniaenlamà,iquedeia
«Annala fornera.Llig...»,mésunnúmeroquenorecorde.

–L’he trobat en el full on consta el bateig d’Antoni
XuximBonaventuraGilabertiFornés,fillil·lustredelnos-
trepoble,arquitectedegrancelebritat;faunsanys,l’Ajun-
tamentvaorganitzarunhomenatgepercommemorarelseu
nomenamentcomadirectorgeneraldelaReialAcadèmia
deSantCarles–vaigexplicar-li,crecquepresumintunpoc.

–Sí,elconec,vaserundelsprimersarquitectesaaban-
donarelpesantbarrocpelneoclàssic–cosaqueemvade-
mostrarqueestavabeninformatenhistòriadel’art.

–Potseralgundelsinvestigadorslocalsquevanpartici-
parenl’homenatgevadeixarelpaperetcomaseparador,i
pertant,notindràgensd’importància.

–Fareferènciaaunlligall,ésadir,aunrotllodedocu-
ments;elnúmerodeusignificarelquelicorrespondintre
del’arxiu.Peròvostédeutenirraó,seguramentnotégens
d’importància.

–Fins i tot podria no tenir relació amb aquest arxiu
–vaigafegir.

–Sí...Crecqueéselmésprobable.
–Empensequehodeixarédemoment.Potser tornaré

unaltredia;huiemtrobecansat,desficiós,talvoltaseràuna
sensaciódefrustraciópernohavertrobatresd’important.

–Tornesemprequevulga,jalivaigdirqueaquestarxiu
estàalaseuadisposició,use’lcomsiestigueraasacasa.
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–Li estic molt agraït. La veritat és que tinc poques
possibilitatsdetrobar-hires,jonosóchistoriador,hofaig
comunentreteniment,perarelaxar-me,peròlainvestiga-
cióestàconvertint-seenunmotiumésd’ansietat.

–Home,nos’hoprengatanapit,noésboobsessionar-se.
–Té molta raó; bé, me’n vaig a l’Ajuntament per si

algun assumpte requereix la meua presència, i de nou,
moltesgràcies.

–Deres,home,tornesemprequevulga.
–Sí,hitornaréunaltredia,talvoltadissabtealmatí,i

intentarétrobarsiexisteixalgunlligallquecorrespongaal
d’Annala fornera.

***

Passavenunspocsminutsdelestresdelavespradadedi-
llunssegüentquanvaigentraraldespatxdelrector.

–Bonavesprada,lamentelesmolèstiesqueliocasione.
–Bonavesprada,capmolèstia,passeperfavor.
Vaigseguirelrector,quem’haviaobertlaporta,ivaig

seure en una cadira que m’oferia mentre ell es dirigia a
unaaltraportaquecomunicavaeldespatxparroquialamb
laseuavivenda.

–Àngela,perfavor,ensportariesdoscafés?–deseguida
esvadirigirami–vostévolcaféoprefereixunaaltracosa,
algunainfusió?

–Uncaféestàmoltbé,sinoésmolèstia.
–Capmolèstia,home,nomésfaltaria.
Vaagafareltelèfon,queestavasonant,vaestarparlant

unaestoneta,mésaviatambmonosíl·labs,mentre jo feia

com si estiguera fullejant una revista religiosa que estava
damunt la taula, però en realitat el que feia era repassar
mentalmentelquelivoliaexplicar.

–Perdone la interrupció, com van les investigacions
històriques?

–Livoliaparlard’això.
–Ah, sí? Per la veu que feia aquest matí, quan m’ha

telefonat preguntant-me si ens podíem reunir, m’havia
semblatqueestractavad’algunacosamésimportant.

–Massaimportant,perdesgràcia.
–Comésaixò?Quèvoldir?–elrectoresquedàintrigat.
–Dissabtealmatí,mentremiraval’arxiuquevostétanama-

blementempermetutilitzar,vaigtrobarellligallquebuscava.
–Me n’alegre, enhorabona –va interrompre el rector

ambcaradesatisfacció.
–No hi ha motiu per a alegrar-se. Se’m va ocórrer

la mala idea d’endur-me els papers per a llegir-los més
còmodament al meu despatx.Vaig passar a demanar-li
permís,peròvosténohiestava,teniaunpaperetenganxat
a laportadeldespatx,quedeiaquehavia sortitperuna
urgència...ivaigcreurequepodia...

–Bé home, cap problema, això és tot? –uns colpets a
la porta demanant permís per a entrar interromperen la
conversa.

–Hola, bona vesprada, ací els porte els cafés –la ger-
mana del rector, dirigint-me un somriure molt amable,
vaentrarambunasafataquedeixàsobrelataula–.Elshe
posat un pitxeret amb llet calenta, per si prefereixen un
tallat–rematàambunasimpatiaextraordinària,mentrejo
m’alçavadelacadirailiencaixavalamà.

–Àngela,perfavor,contestatueltelèfon,sitoca,iper
favorquenoensmolesten,sipotser.
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–Per descomptat, treballen tranquils –i va sortir tan-
cantlaporta.

–Elproblemaésqueheperdutelspapers–vaigsoltar
desobte,abansdepenedir-me’n.Alrector,sorprés,quasi
livacaurelatassetadelesmans.

–Haperdutunsdocumentsdel’arxiuparroquial?
–Dissabte a lanit els vaigdeixar tancats ambclau en

un calaix del meu despatx de l’Ajuntament i ens hi han
entratafurtar.Elspapershandesaparegut.

–Hanrobatal’Ajuntament?
–Sí,durantelcapdesetmana.Elcasésqueemtrobava

malamenta l’arxiu,potserper lapolsdels llibre, tincun
poquetd’al·lèrgia, i vaigpensarquepodria endur-meels
papersal’Ajuntament,livoliademanarpermís,però...

–Sí,sí,aixòjam’hohadit,johaviasortitperunaur-
gència...

–Comquevostém’haviaditcom si estiguera a sa casa…
–Sí,entesos,peròvajaalgra,perfavor–elrectorimpa-

cient.
–Estavaalmeudespatx,anavallegintiposant-mecada

voltamésneguitós.Tresoquatrevoltesme’lsvaigempassar
finsasaber-losdememòria.Vaigintentarimaginarcom
acabareltrencaclosquesd’algunsbuitsqueesproduïen,tot
basant-meenalgunsfetshistòricsconeguts.Jadematinada
vaigdecidiranar-me’nadormir,peròemresultavaimpos-
sibletancarelsulls;estavaextremadamentpreocupatpel
quehaviadescobert.Nosabiasidonaraconéixerellligallo
deixar-loonestavapertalquecontinuarainadvertit,dormint
l’oblitenunpolsegósarxiuparroquial.Ferpúblicaquest
lligallpodriagenerarelnaixementd’algungrupd’opinióque
s’oposaraalarestauraciódelaplaça,oqueexigiraqueesfera
unainvestigacióarqueològicaquepodriasuposaruncost

extraordinariiretardar,potserdurantanys,larestauraciódels
porxosqueestanensituacióquasiderunaperillosa.Opotser
jonointerpretebéelspapersipodiacaureenelridículmés
grotesc.Jaeraquasil’albaquanvaigdecidiranaradescansar,
jareflexionariasobreeltemadiumengealavesprada.Però
ahirdiumengenovaigaconseguirtampocaclarirlesidees.
Lapressiónoempermetiapensarambclaredat,nipodiades-
cansarnitampocaconseguiasentir-mecapaçdeprendreuna
decisió.Nosabiatampocambquipodiaconsultar-ho...

–Lasoledatdelgovernant–mussitàelrector,comprensiu.
–Jadematinada,vaigaconseguirveureclaralasolució,

unasoluciófàcililògicaquenopucexplicar-mecomvaig
tardartantatrobar,sieratanevident.

–Iquinaéslasolució,siespotpreguntar?
–Portar-li elspapers,comquesónde l’arxiuparroquial,

ésvostéqui té eldretdedecidirquècal fer ambells.Però
desprésdetrobarlasolució,jarelaxat,emvaigadormirihui
m’healçatdel llit jamolt tard.Quanhearribata l’Ajunta-
mentm’he trobat el secretariparlant ambel sergentde la
guàrdiacivil.«Senyoralcalde,enshanentratarobar»,m’ha
comunicatunpocnerviós el secretari iha continuat: «Res
d’importància, algunacosapersonal idepocvalord’algun
funcionari,elspocsdinersdelacaixaipocmés...L’esglaide
veure-ho tot rebolicat i la feinade reorganitzarpapersmés
queres».Enlacaixahihaviapocsdinersperquèl’Ajuntament
cobraipagamitjançantordresbancàriesixecs,especialment
elsimportsméselevats,ipertantelrobatorinopodiatenir
conseqüènciesgreus,sinoésques’havienperdutjustificants
odocumentsd’importància.«Ensfaltaveureelseudespatx»
haditelsergent.«Nohevolgutqueelsguàrdieshientraren
senseelseupermís»,haaclaritelsecretarimentreemseguien
elsdos funcionaris. «Ha fetmoltbé,però japodenpassar-
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hi»,hecontestatalsecretarimentreentràvemalmeudespatx,
situatenlaprimeraplantadel’edifici,alcostatdelasalade
plenaris.Hohemtrobattotfetundesgavell:elscalaixosdela
taularebentatsitotescampat.L’esglaiquehetinguthasigut
demortperquènoestavenelspaperstrobatsdissabteal’arxiu
parroquial;«potser–hepensat–elsvaigdeixarenunaltrelloc
quearanorecorde»,perquèhaviaestatmoltnerviós;també
podrien aparéixerper algun racó tiratspels lladres, jaque,
comjahedit,estavatotrebolicat.Heremirattotselscalai-
xosiarmaris intentantdissimularl’ansietat.«Lifaltaalguna
cosa?»hapreguntatelsergent,totveientquebuscavaperles
calaixeres. «Resd’importància,papers rebolicats,però això
noés capproblema»heconcretatdirigint-meal sergent, el
qualhamiratlleugeramentpersihihaviaalgunapetjadaque
poguésaprofitardepista, iennotrobarresd’importantha
sortitacompanyatdel secretari. Johecontinuatpensanton
devienestarelspapersd’Annala fornera,absolutamentsegur,
peròpotserequivocat,queelshaviadeixatdinsd’undelsca-
laixosqueelslladreshavienrebentat.Laconclusió,doncs,és
claracoml’aigua:heperdutunsobjectesquenosónmeusi
quehaviatretdel’arxiuparroquialsensepermís.Deseguida,
he estat conscientque aquest fet emposa enuna situació
extremadamentdelicada.Despréselmésdifícileracontar-li-
ho,peròcaliafer-ho,iaquestescosescomméstardenafer-se
mésdifícilsresulten,pertant,hedespenjateltelèfon,ihem
concertataquestareunió.Jaséqueavostéliveniamalament.
Peròjo,perresponsabilitat,nopodiaajornar-ho.

–Quinaclassededocumentseren...Vulldir,quèdeien?
–Estractavad’unacartad’untalFelipJosepHernández

dirigidaalsparesd’unaxicaonconfessavahaver-lasegres-
tada;unacartadelaxicasuposadamentsegrestada,denom
Anna,dirigidaasamarequecontavacertsesdeveniments,de

laqualesdesprénquehaviafugitambelxicvoluntàriament
iperamor;lacontestaciódelamare,quelideienIsabel,
unaaltracartad’Annaasamare,unesanotacionsd’unfrare
franciscàanomenatBonaventuraquedemanavaquelacarta
d’IsabelaAnnafóraentregadaalpareBertomeu,iunllarg
manuscritenquèelpareBertomeu,tambéfranciscà,expli-
cavaelsmotiuspelsqualsaquestescartesestavenenelseu
poder,amésdefacilitardetallsilescircumstànciesviscudes
personalmentperelloquelihavienexplicataltrespersones
relacionadesambelsfets;llegint-les,escohesionaunahistò-
riaquenarraunasèriedefetsinversemblants,quepodrien
tenirrepercussionsd’efectesimpredictiblesenelpoble,mal-
gratquelescartesestavendatadesalseglexviii.

–Quecomplicat!–vadirelrectormirant-meestranyat.
–Notant,estractasenzillamentd’unahistòriad’amor

id’untresormoltvaluós,quevanrobar laparellad’ena-
moratsivanamagarpropd’ací.

–Voldirquepropd’acíhihauntresoramagat?
–Sí,lafamosallegendadeltresordel’Ocaive,enpart,

éscerta...Enrealitatéstractadeltresordelsmaulets.
El rectorm’havia escoltatbocabadat i,de tant en tant,

fentunsomriured’incredulitat,comsisospitaraqueestrac-
tavad’unabroma.Haviaprespossessiódelaparròquiatan
sols feiaunparellde setmanes,unspocsdies abansque li
demanarainvestigarenl’arxiuiencaranoemconeixiamassa
bé;potseralgúlihauriaadvertitqueeraunapersonaambun
sentitdel’humorunpocextravagantquepodriafer-lialguna
broma,algunamenade«quintada»comlesqueelsveterans
feienalsreclutesenelserveimilitar,oelsestudiantsveterans
delsnouvingutsalscol·legis.Aminoempassavadesaperce-
budalacarad’incredulitatdelrector,ienunintentsuprem
deserconvincent,vaigdecidircontar-liaquestahistòria...


