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Un vell pergamí

El 24 de maig de 1863 al migdia, 
el meu oncle, el professor Otto Lidenbrock,
va tornar de pressa a casa, al barri vell d’Hamburg.
Era diumenge i Marthe, la vella criada, començava  
a fer el dinar.

—El senyor Lidenbrock ja és aquí! Per què torna  
més aviat? –va exclamar Marthe, obrint la porta  
del menjador, on era jo.

Estava espantada perquè encara no tenia el dinar fet 
i sabia que el professor era molt impacient.
—Segurament ens ho dirà ell mateix –vaig respondre-li.
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—Jo me’n vaig a la cuina, senyor Axel! –em va dir ella. 

Em vaig quedar sol i estava a punt 
de tornar a la meva habitació
quan vaig sentir l’oncle que pujava l’escala de fusta. 
Després va travessar el menjador, 
va deixar el barret a la taula i va dir ben alt:

—Segueix-me, Axel!

Va entrar esverat al seu despatx i jo també darrere seu.
L’Otto Lidenbrock no era un home dolent,
però era temible perquè tenia un humor molt variable.
Era professor de mineralogia al Johanneum, 
l’escola d’ensenyament superior de la ciutat,
i a classe s’enrabiava sovint. 
A més era avar i egoista,
però també era un savi.

El meu oncle era un bon geòleg i, per tant, 
coneixia bé les roques i la història de la Terra.
A més, parlava moltes llengües. 
Per això el seu cognom, Lidenbrock,  
era molt conegut a Alemanya.
D’altres científics el visitaven sovint per fer-li  
algunes consultes.
Aquell diumenge, al despatx, tenia l’oncle al davant.
Era un home alt, prim, ros i amb bona salut.

La mineralogia 
és la ciència 
que estudia els 
minerals, les 
pedres.
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~ Viatge al centre de la Terra ~

Tenia cinquanta anys, però semblava més jove.
Duia ulleres i els seus ulls grossos es movien de pressa
sota les celles espesses. Tenia el nas llarg i prim.
I era un home ric. La casa li pertanyia.

Era una casa vella que donava a un dels canals 
d’Hamburg.
Una casa mig de fusta, mig de maó, amb la teulada 
inclinada.
Hi vivíem ell, la seva criada Marthe, 
la seva fillola Graüben i jo mateix, el seu nebot orfe. 
Jo li feia d’ajudant i de preparador dels seus 
experiments.

Amb tot, jo vivia feliç en aquella caseta antiga
perquè el meu oncle m’estimava molt,
encara que ho feia d’una manera una mica brutal,
sobretot quan em manava alguna cosa.
Ara bé, la veritat és que jo sempre l’obeïa.

El despatx de la casa semblava un museu.
Hi havia molts minerals plens de pols, 
però tots molt ben ordenats i classificats.
Jo els coneixia bé. Hi havia passat moltes estones, allà.
Però aquell dia, quan vaig entrar al despatx,
només pensava en el meu oncle i en què volia.
Ell es va asseure a la seva butaca amb un llibre  
a les mans.

Un fillol o una 
fillola és una 
persona que rep 
la protecció del 
seu padrí.



16

—Quin llibre! –va exclamar– És com un tresor.
L’he comprat aquest matí a la llibreria del jueu.

Al professor Lidenbrock li agradaven els llibres vells.
Aquell era un llibre petit, amb les tapes i el llom de 
cuiro.

—Té set-cents anys i està perfectament conservat!  
–deia el professor. 

—I quin és el títol d’aquest llibre meravellós?
–vaig preguntar amb un entusiasme fingit.

—És el Heims Kringla de Snorre Turleson, 
el famós autor islandès que va viure cap a l’any 1200.
És la història dels reis noruecs que van governar 
Islàndia.
El llibre està escrit en islandès rúnic,
els signes d’escriptura que es feien servir antigament 
a Islàndia.

Jo no sabia què respondre. 
Llavors un pergamí plegat, vell i tacat 
es va escórrer del llibre i va caure a terra.
L’oncle va collir-lo immediatament.
—Què és això? –va exclamar.
I va desplegar el pergamí sobre la taula.

Un pergamí 
és un full per 
escriure fet 
amb la pell d’un 
animal.
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~ Viatge al centre de la Terra ~

El pergamí feia uns 13 centímetres de llargada  
i 7 d’amplada, i a la superfície hi havia uns signes.
Aquí en teniu una còpia exacta.
Vull donar a conèixer aquests signes estranys
perquè ens van portar a fer un viatge extraordinari.

—Què deuen significar? –va dir el professor–. 
Estic segur que és islandès antic!

El meu oncle coneixia l’islandès. 
Però, tot i això, no entenia el text del pergamí.

Quan van tocar les dues, la criada va entrar
i va dir que la sopa estava servida.

—Al diable, la sopa! –va exclamar el meu oncle.
Marthe va sortir corrents i jo darrere seu.  
Vaig dinar sol.
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A Marthe li costava de creure que el professor  
faltés a dinar. 
No ho havia fet mai.
Jo vaig buidar el meu plat i el seu.
Em menjava l’última gamba quan vaig sentir
la veu sonora de l’oncle que em cridava  
des del despatx.
Vaig anar-hi corrents.


