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«Tant és. Prova de nou. Fracassa de nou.
Fracassa millor».
Samuel Beckett
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Dissabte

¡E

scac!
La Judit somriu: aquesta vegada,
Mister Aliyat ho ha dit correctament. Gairebé. Amb accent estranger, però se l’ha
entès millor que altres dies. L’iranià també
somriu. Porta un turbant blanc i s’acaricia
el mostatxo, negre i espès. Al cap d’un segon, malgrat tot, torna a concentrar-se en
les peces.
Des de l’altra banda del tauler, la de les
negres, la Judit sospira i es pessiga el llavi.
Amb les vambes de canya alta, els texans
estripats i la camisa per fora, sembla més
gran, però està a punt de fer dotze anys.
D’aquí a una setmana, per ser exactes.
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Uns metres més enllà, darrere d’una tanca
metàl·lica, l’avi de la Judit s’ajusta la corbata
i alça les celles. Li està demanant que continuï atenta: li han amenaçat el rei, i en una
partida d’escacs, per tenir opcions, convé
que aquesta peça estigui sempre protegida.
A més, aquesta no és una partida normal.
Aquesta és la més important que la Judit
ha jugat mai amb Mr. Aliyat.
Quan acabi, el futur de tots dos podria
canviar per sempre.
Potser per això ens envolten desenes de
persones.
I periodistes. I càmeres de televisió. I algun
famós. I policia, molta policia.
Tot em fa tanta por que me n’aniria corrents.
Però no puc.
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Primera nota:

Shatranj

S

i us plau, mireu ara la paraula que hi ha
escrita en aquest paper: «Shatranj».
L’havíeu sentit mai? Jo tampoc fins que
vaig conèixer Mr. Aliyat.
Però abans d’esbrinar quan i per què ell va
apuntar aquestes vuit lletres, i què dimonis
té a veure això amb el que us estava explicant, us diré què va passar la primera vegada
que vaig veure la Judit. Perquè no crec que
us ho imagineu.
El que va passar aquella primera vegada
és que la Judit em va caure malament, força
malament.
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Em va caure com un cop de peu al turmell. Com un xàfec a la intempèrie.
Va ser fa uns quants mesos, al principi
de la primavera. I va ser en un dia radiant,
d’aquells que agraden tant aquí a Suïssa,
sobretot després d’un hivern que ens havia
congelat el nas (sí, a Ginebra de vegades
passa, se’ns glacen els mocs, però hi estem
acostumats). Per primera vegada, finalment,
la gent s’atrevia aquell matí a passejar pel
Parc des Bastions sense anar-se’n corrent
a encendre la llar de foc. Alguns, fins i tot,
s’asseien als bancs i mig aclucaven els ulls,
roncant de cara al cel.
La Judit va entrar al parc per la Place
Neuve, arrossegant el seu avi per la bufanda.
Duia al damunt el quadern de dibuix i una
capsa de carbonets. Sense saludar ningú,
es va dirigir als taulers d’escacs gegants (els
veureu si mai aneu al Parc des Bastions, són
una atracció típica de Ginebra) i després en
va travessar un i s’hi va asseure al mig, a terra. El seu avi va obrir la boca, però no va dir
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res: va fer que no amb el cap, va caminar cap
a un banc i es va asseure sobre el seu diari
sense deixar de capcinejar.
Durant mitja hora, la Judit va treballar
amb cara d’estar mastegant claus. Jo llavors
ho ignorava, però ara sé que aquell exercici
(el de dibuixar allà, no el de mastegar claus)
l’hi havia recomanat Monsieur Bourdin, el
seu professor de dibuix a l’acadèmia. Pel que
sembla, per practicar amb el carbonet hi ha
poques coses millors que una pila de figures
blanques i negres sobre una pila de caselles
blanques i negres. Diuen que si aconsegueixes dibuixar les figures, les caselles i les ombres de les primeres sobre les segones sense
esborrallar-ho tot és que comences a dominar el carbonet.
La Judit no estava gaire lluny de dominar-lo, cal ser justos. Era una de les millors
alumnes de l’acadèmia, que era una de les
millors de Ginebra, que és una ciutat capdavantera en l’ensenyament del dibuix. Sí,
la Judit dibuixava, i encara dibuixa, com els
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àngels. Per això somiava imposar-se en el
Primer Campionat Europeu de Retrat Artístic per a Joves Valors, que, malgrat aquell
nom interminable, era un torneig de prestigi
que s’havia de celebrar el mes de juliol, concretament a Suïssa, més concretament a Ginebra, i més concretament encara el dia del
seu aniversari. Aquell aniversari per al qual
falta una setmana, us en recordeu?
Tota una premonició. Però ja hi arribarem,
que les presses mai són bones als escacs.
Ara tornem al parc, on un senyor una mica
calb, barbut i una mica rodanxó es va apropar amb el seu fill petit fins a la Judit. Quan
va estar al seu costat, va mirar el quadern i
va exclamar:
—Que bé que dibuixes!
La Judit el va mirar amb suficiència, que
és com mira la gent que creu que ser tan bo
com qualsevol no és suficient.
—Ja ho sé —va presumir ella—. Ho porto
a la sang, el meu pare era un gran dibuixant.
—Ah, sí?

La Inmortal_Tucan Verde_TRIPA_CAT.indd 16-17

03/02/17 19:45

18

—Bé…, encara ho és —va afegir la Judit,
dubtant—. Ara viu fora, a Hongria. Però jo ja
he guanyat tres premis, dues medalles i un
concurs municipal.
—Ostres! —El senyor barbut es va quedar
ben parat—. Això està molt bé. Molt, molt
bé, sí.
I va mig aclucar els ulls.
—Segur que és per això que t’has assegut
a e4, oi? —va dir el senyor, sense abandonar la mirada intrigant—. És la millor tria, per
descomptat.
Aquesta vegada la que va mig aclucar els
ulls va ser la Judit. Va observar el senyor, que
tenia un braç sobre l’espatlla del seu fill, i va
buscar l’avi, que estava endormiscat al banc.
—Jo… estic asseguda a terra —va comentar finalment, sense saber gaire què dir.
El senyor barbut es va passar la mà per la
calba i després va encreuar els dits.
—Ah, no, maca, no! —la va corregir—. Tu
estàs asseguda a e4, justament a e4, que és
una casella importantíssima, oi, Roger?
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El nen, pigat, pèl-roig i de no més de vuit
anys, va assentir amb sornegueria:
—Importantíssima!
La Judit va tornar al seu quadern, però ni
l’home ni el nen es van moure.
—I per què és important? —va preguntar
ella, al cap d’uns segons.
El senyor barbut es va fregar les mans.
—Mira, el cas és que no hi ha cap tauler lliure —va dir, mentre assenyalava al seu
voltant—, i jo voldria fer una partideta amb
el meu fill Roger. Et respondré encantat a
aquesta pregunta si tu ets tan amable de
cedir-nos el tauler. Et faria res?
La Judit va fer cara d’haver-se empassat
alguns dels claus sense mastegar.
—Dibuixaré mitja hora més —va dir per fi—.
Podeu esperar-vos al banc, amb el meu avi.
El senyor va mirar el vell, que continuava
ben clapat i no s’assabentava de res.
—Bé, estic segur que el teu avi…
—Podria deixar de parlar? —va exigir la
Judit de males maneres, agitant el seu qua-

03/02/17 19:45

20

dern—. Per dibuixar bé cal concentrar-se,
sap?
El senyor barbut no va aclucar més els
ulls: els va esbatanar, sorprès per l’actitud de
la Judit. Després, es va ajupir per quedar a la
seva altura.
—Perdona, només et faré una pregunta
més —va assegurar—. Tu… saps jugar als escacs?
La Judit li va contestar com si li hagués
picat una serp.
—És clar que no.
—Ah, llavors no ets tan bona dibuixant.
Els ulls verds de la Judit es van clavar en
la barba del senyor.
—I per què no?
—Doncs perquè ignores dos secrets. Dos
grans secrets.
Sense afegir res més, el senyor es va aixecar i va traçar un arc amb la mà, convidantla a sortir de l’escaquer. La Judit es va estar
quieta uns segons, però al final, suposo, la
curiositat va poder més. Va tancar el qua-
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dern i, de mal humor, va abandonar la quadrícula.
Mentre el nen pèl-roig feia avançar amb
penes i treballs un peó blanc de rei que feia
gairebé la meitat que ell d’alçada, el senyor
es va girar cap a la Judit.
—El primer gran secret, noieta, és que en
els escacs es donen les mateixes situacions
que en la vida —va dir—. Hi ha naixements,
morts, guerres, alegries, sacrificis, imaginació, atacs, defenses, lleialtat, covardia, valor…
En un tauler s’hi pot dibuixar la vida, i qui en
té perspectiva la dibuixa millor. Per això cal
conèixer les caselles dominants, per exemple
aquesta e4 on tu estaves asseguda i on ara
hi ha un peó.
La Judit es va quedar pensant la resposta, amb cara de no entendre-la gaire bé.
—I el segon secret? —va preguntar.
—El segon potser ja l’hauries de saber, si
has guanyat tants premis…
La Judit es va posar vermella, potser de
ràbia, potser de vergonya.
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—El segon secret, nena —va continuar el
senyor barbut—, és que per ser un guanyador…
—Què…?
—Que per ser un bon guanyador, cal saber
perdre.
***
Després d’aquella conversa, la Judit va
tornar al Parc des Bastions gairebé cada dia.
Ningú s’ho esperava, ni tan sols jo, però va
ser així. El que va trigar una mica més a tornar va ser la calma.
—Llavors —preguntava ella aquells primers dies—, com es diu aquesta casella?
El seu avi, avesat a donar-li tots els capritxos, suava per poder-li contestar.
—Bé, l’escaquer es divideix en fileres i
columnes, com si juguessis a «enfonsar la
flota». I per anotar les jugades, a algunes
se’ls posen números i a d’altres, lletres…
Escolta, a tu des de quan t’interessen els
escacs?
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—I quina és e4? —contraatacava la Judit,
sense respondre.
—Doncs la casella de la fila e i la columna
4, on acostuma a començar el peó de rei…
—I com es mou un peó? I un cavall? I la
torre? I com es guanya?
—Mira, l’objectiu d’aquest joc és derrotar
el rei contrari…
D’aquesta manera, a poc a poc, l’avi li va
anar explicant com es movien totes aquelles peces que a la Judit li arribaven al genoll. La major part del seu temps al parc, la
Judit encara l’esmerçava a dibuixar al quadern, però, al cap d’una setmana, ja dedicava
una hora al carbonet i una altra, a jugar. En
el dibuix, això sí, li anava millor: com tots els
principiants, la Judit va perdre les primeres
partides d’escacs. Totes. I totes les va perdre
contra el seu avi, que gairebé li demanava
perdó després de les victòries.
—Es-es-escac mat —titubejava l’home.
—Un altre cop? —s’indignava la Judit,
abans de clavar una puntada de peu al ma-
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teix alfil que poc abans havia dibuixat entusiasmada.
En aquells moments, crec que ja us ho he
dit, la Judit em semblava una mal educada.
A mi i a tothom. A Suïssa, terra de la pau i la
cortesia, uns atacs de geni com els seus resultaven imperdonables, i més entre aquests
mestres de la paciència que són els escaquistes. Sovint, des dels taulers, els jugadors
veien les rebequeries de la Judit i movien
el cap, compadint l’avi. Tothom creia, en fi,
que tots dos deixarien el parc al cap de poc
temps.
Però un dia, dues o tres setmanes després, em vaig adonar d’una cosa.
Em vaig adonar que la Judit perdia, sí, i
rondinava, i s’enfadava. Però no es rendia.
Perdia, s’empipava amb tot i amb tothom…
i després tornava a jugar.
Per això, després d’un mes de jugar-hi, un
dia va guanyar la partida al seu avi. I abans
de mes i mig, entre dibuix i dibuix, li va guanyar tres partides seguides.
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Va ser llavors que l’avi, ventant-se amb el
diari, va comentar:
—Mira, ehem, potser ja podries jugar amb
altra gent… Per millorar, saps?
Els primers rivals de la Judit al parc, després
de l’avi, van ser una senyora que passejava en
braços el seu caniche; una nena amb ulleres
i una samarreta descolorida de Toy Story; un
adolescent ple de pírcings; el carter del barri,
que es va animar a reptar-la en el seu torn de
descans… Ah, i en Roger, el fill repel·lent i pèlroig del senyor barbut, que va trigar a guanyar
la Judit una mica més del que s’esperava.
—No has jugat malament —va concedir el
nen de mala gana.
—Estàs aprenent molt ràpidament, Judit
—la va felicitar el pare d’en Roger, després de
consolar el seu fill—. Si continues així, aviat
et podràs enfrontar a Mr. Aliyat.
La Judit va seguir el braç del senyor barbut i va descobrir, al tauler més proper a
l’albereda, un home gran amb bigoti i turbant, que jugava envoltat de curiosos.
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—És un campió estranger, un gran mestre! —va continuar explicant el senyor—. No
parla el nostre idioma, ni un sol mot, però
cada tarda ve a jugar. I sempre guanya. A
tothom. Sense excepció. Es diu que el dia
que perdi se n’anirà del parc i no hi tornarà
més. Potser és una llegenda, però la veritat
és que fa mesos que guanya…
Aquella tarda, la Judit es va acostar a retratar en el seu quadern Mr. Aliyat: aquell
home de seixanta anys, bru, amb celles espesses i un mostatxo d’un pam, que vosaltres ja coneixeu. Com podeu veure, duia
vestit i sabates, i no era gaire alt, però el turbant el feia semblar menys baixet. Es passava la tarda al costat de l’escaquer, així que
era el model perfecte. La Judit en va fer un
retrat tan bo que fins i tot M. Bourdin la va
felicitar.
El més curiós era que Mr. Aliyat jugava,
com el senyor barbut li havia dit, sense parlar. Començava saludant, amb un cop sec de
cap que feia témer per l’equilibri del turbant,
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i després movia cada peça fins que guanyava. Llavors, repetia la salutació i es preparava per a una altra partida. Jugava un parell
d’hores, sempre amb negres, i al seu voltant,
com si fos una estrella, sempre hi tenia uns
quants admiradors.
La Judit va passar uns dies entre ells, veia
jugar Mr. Aliyat i el dibuixava en diferents
postures. L’home canviava de vestit, però
mai s’oblidava del turbant blanc.
—Es fa amb una tira de cotó entortolligada al cap —va explicar l’avi a la Judit, quan
aquesta li va preguntar què era—. A l’Iran, el
país de Mr. Aliyat, és molt habitual.
Després d’uns quants intents, la Judit va
aconseguir calcar cada plec del turbant.
Així, entre jugada i jugada, entre dibuix
i dibuix i entre plec i plec, va arribar un dia
núvol de maig. Mr. Aliyat acabava de guanyar un executiu que cridava pel mòbil quan,
de sobte, va començar a plovisquejar. Els
qui envoltaven l’escaquer, fins i tot l’avi, van
córrer a refugiar-se sota el quiosc. Tothom
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menys la Judit, que estava acabant un esbós del cavall que havia donat la victòria a
l’iranià. L’avi la va cridar de lluny estant, però
la Judit estava tan concentrada que ni tan
sols el va sentir. Tampoc va veure Mr. Aliyat
que s’hi acostava, obria un paraigua i tapava
el quadern per protegir-lo de la pluja.
En aquell moment, Mr. Aliyat va veure el
dibuix del cavall i va mirar de fit a fit la Judit.
I la Judit es va girar cap a Mr. Aliyat. I va
deixar de ploure, i el mestre, sense avisar, va
tancar el paraigua. I va tornar a l’escaquer.
I va fer el seu habitual cop de cap.
La Judit va empassar-se la saliva. Mr. Aliyat… Sí, Mr. Aliyat l’estava convidant a jugar.
En el moment que ella, tremolosa, es va
posar darrere de les blanques i va fer avançar
el seu peó fins a la casella e4, el públic va
tornar. I ja no se’n va anar ningú fins al cap
de vuit minuts, quan Mr. Aliyat va guanyar.
La Judit va tirar el seu rei a terra, com havia après, i Mr. Aliyat es va acomiadar amb
el seu habitual cop de cap. Mentre la noia,

La Inmortal_Tucan Verde_TRIPA_CAT.indd 28-29

29

desil·lusionada, acotava el seu, Mr. Aliyat se li
va atansar, es va ficar la mà en una butxaca i
en va treure un tros de paper. A continuació,
hi va escriure alguna cosa, a llapis, i l’hi va
donar. Després de consultar l’avi, la Judit el
va agafar i es va acomiadar del mestre, que
ja s’allunyava.
—Aquí hi posa «sha…», buf, «shatranj»…
—va dir la Judit, llegint amb dificultat—.
I què deu ser això? Una cosa en el seu idioma?
—No en tinc ni idea, però ho podem mirar quan arribem a casa —va proposar l’avi,
mentre es posava bé la gavardina—. Per alguna cosa els suïssos vam inventar Internet, oi?
Al cap de deu minuts, neta i avi entraven
a casa. La Judit es va treure les sabates, va
saludar la mare i va córrer a fer un ritual que
mai fallava: fer-se un petó a ella mateixa.
Bé, de fet el feia a un retrat seu que hi havia emmarcat al rebedor. Un preciós retrat al
carbonet, de quan ella tenia sis anys, signat
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pel seu pare. Pel gran dibuixant que estava
per Hongria.
—Baixarem de seguida, mama!
Quan l’avi es va asseure amb ella, a l’habitació, la Judit ja havia obert el correu.
—Cap e-mail del pare?
—No, res —va contestar la Judit, trista—.
Aquesta setmana està fent tard.
—Bé, deu estar molt ocupat, ja t’escriurà
—el va disculpar l’avi—. Busquem la paraula?
En menys d’un minut, la Judit ja havia
trobat unes quantes entrades per a shatranj.
—És el nom d’una forma antiga d’escacs
—va llegir a la pantalla, després d’haver triat
la de la Viquipèdia—. Un joc que va arribar a
Pèrsia a partir d’un altre joc, el shaturanga…
—Pèrsia? Això és l’actual Iran —va comentar l’avi—. Mr. Aliyat és d’allà
—Doncs en llengua persa —va continuar
la Judit—, el shaturanga va perdre algunes
vocals i es va convertir en shatrang, i després
en shatranj, que ve de sha, o sigui ‘rei’, i de
tranj, o sigui ‘joc’.
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—Doncs…
—Doncs —se li va avançar la nena—, shatranj vol dir «joc de reis». Significa escacs!
L’avi va aprovar la resposta fent un petit
aplaudiment.
—Fixa-t’hi, diu que d’aquest sha va néixer el nom del joc en diferents llengües —va
afegir—: échecs en francès, chess en anglès,
scacchi en italià, escacs en català… I en castellà, se li va posar un article i d’ash-shatranj
va passar a dir-se «axedreç».
—I de sha mat ve el famós «escac mat»,
que significa «rei mort»…
Durant una bona estona, la Judit i el seu
avi van anar enllaçant pàgines d’Internet
i buscant informació amb voracitat. I haurien continuat així si l’Hélène, la mare de la
Judit, no els hagués avisat que la taula estava parada per sopar.
Però, ja al menjador, el bombardeig va
continuar.
—Sabies que en els escacs, en comptes d’alfils, abans hi havia elefants? —va
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preguntar la Judit mentre s’omplia el plat
d’amanida—. I sabies que «elefant» en persa
es diu fil, i per això l’alfil…?
L’Hélène va somriure, distreta.
—Mira, que interessant… No hi ha gaires
nenes que juguin als escacs, oi?
La mare de la Judit, una dona robusta,
amb ulleres i un milió de rínxols, es va servir
mig bol i va sospirar. Alguns dies, després de
tantes hores de feina, arribava a casa sense
ganes de parlar, encara que se sentia molt
orgullosa de tirar endavant ella sola tota una
família. L’avi, que encara no havia badat boca, va aprofitar la pausa.
—Doncs ja que treus el tema —va dir mirant l’Hélène—, hem descobert que en els
escacs antics no tenien reina. Curiós, oi? Resulta que la dama, la peça més poderosa de
l’escaquer, és un invent modern. Com sempre, les dones a lluitar per guanyar-se el lloc…
La mare de la Judit va fer que sí, complaguda. Després vaig saber que treballava en
el mateix lloc en què havia treballat l’avi fins
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que es va jubilar: al CERN, al famós centre
europeu de recerca en què es va inventar la
World Wide Web. Pel que sembla, l’Hélène
també se sentia orgullosa d’haver triomfat
en un món, el científic, on els homes com
el seu pare ho havien tingut històricament
més fàcil que les dones.
—Bé, estic contenta que estigueu aprenent tant, però… i el dibuix? —va preguntar
l’Hélène de sobte, assenyalant el quadern
sobre la tauleta de la sala—. Avui no m’has
ensenyat cap exercici, Judit. I ja que estem
pagant una acadèmia tan i tan bona, i tan
i tan cara, ara no és moment que vinguin els
escacs a…
—No he deixat de dibuixar! —va protestar
la Judit, alçant la veu.
—A mi no em parlis en aquest to! —la va
avisar la mare—. Només dic que t’has passat mesos parlant del Campionat Europeu
de Retrat Artístic, i que has treballat molt
per participar-hi. A poques setmanes no és
el moment d’afluixar.
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—No he deixat de dibuixar!!! —va repetir
la Judit.
—Doncs mira, és important, perquè si de
debò vols ser com el teu pare…
Sense deixar acabar la mare, la Judit va
treure un paper de la butxaca i va somicar:
—El papa mai ha vist un dibuix meu! Cap
de debò! Només fotos escanejades!
L’Hélène i l’avi es van mirar alhora, molt
parats. Era la primera vegada que la Judit
reaccionava d’aquella manera en haver esmentat el seu pare adorat. La primera, si més
no, en presència d’ells. La mare va arrufar les
celles i va desplegar el paper, que mostrava
l’esbós de dos peons amb braços barallantse sobre l’escaquer. Després, va mirar la seva
filla. Quan la Judit va tornar a parlar, ho va
fer amb una llàgrima a la galta.
—El pare no m’ha ensenyat mai res!
I va afegir:
—Ni tan sols a jugar als escacs, com a en
Roger el seu! I cada vegada triga més amb
els correus! I a sobre…! A sobre…!
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—Judit, quan l’Adolf i la mare es van separar… —va voler intervenir l’avi.
L’Hélène va aturar el seu pare amb un
gest.
—Judit, filla —va intentar, amb suavitat—,
el pare…
—El pare no hi és!
—Però, filla…
—No hi és! No hi és! Escriu correus, però
no ve mai! —va cridar la Judit, abans de pujar corrents a la seva habitació—. Encara
que guanyés el maleït campionat, li hauria
d’escriure un e-mail perquè se n’assabentés!
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Diumenge

—E

scac!
Avui és la Judit la que amenaça
el rei contrari, aquesta vegada amb l’alfil.
I Mr. Aliyat somriu, però menys. La partida
és la mateixa que ahir, sí, l’única des que ha
arribat a Suïssa que l’iranià ha jugat amb les
blanques. I és una partida disputada.
La Judit porta avantatge en la posició,
però Mr. Aliyat té més bones peces. Només
hi poden jugar una hora al dia, i en aquella
hora, com els grans, amb prou feines fan mitja dotzena de moviments. Això suposa una
gran concentració, però no tenen més remei.
Recordeu que aquesta podria ser, i segurament és, la partida de les seves vides. I recor-
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