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La posada de l’Almirall Benbow

Diversos cavallers amics meus m’han demanat 
que escrigui tot el que ens va passar 
a l’illa del tresor, des del principi fins al final. 

La història va començar fa molts anys, 
quan jo era nen i el meu pare tenia oberta 
la posada de l’Almirall Benbow. 
Un dia va arribar a la porta d’aquella posada 
un vell mariner amb un carretó, 
on portava un bagul. 
Era un home alt i fort. 
La cicatriu d’una ganivetada li travessava la cara, 
des de la mandíbula fins al front. 

Una posada 
és un lloc on
els viatgers viuen 
temporalment a 
canvi de diners.

Un almirall 
és l’oficial  
de més categoria 
de la marina.
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Portava els cabells, negres, recollits en una cua 
que li queia per l’esquena.

Va colpejar fortament la porta amb el bastó, 
mentre xiulava una estranya cançó 
que després li vaig sentir cantar moltes vegades:

Quinze homes sobre el bagul del mort, ah, ha, hai!

I una ampolla de rom!

—M’agrada aquesta posada –li va dir al meu pare–. 
Que té molts clients?

El meu pare li va contestar que no. 
El lloc era solitari, i la comarca, deserta. 

—M’allotjaré aquí un cert temps 
–va continuar el mariner–. 
Tinc gustos senzills: ous amb cansalada, 
rom i aquestes roques al costat del mar 
per veure passar els vaixells... 
Amb això en tinc prou. 
Podeu dir-me com vulgueu: capità, per exemple. 
Ep, noi! Puja el bagul!

Va llançar sobre el mostrador unes quantes  
monedes d’or i se’n va anar sense dir res més. 
El meu pare i jo ens vam mirar en silenci. 

La cansalada és 
la part grassa del 
porc compresa 
entre la pell  
i la carn.
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D’aquell desconegut, només sabíem 
que havia arribat al matí al poblet veí. 

Malgrat tot, no semblava un mariner qualsevol. 
Parlava poc, i es passava tot el dia 
caminant per la vora del mar, 
amb una ullera sota el braç. 

Al vespre es tancava a la posada, 
i s’hi quedava assegut, a la vora del foc, 
bevent aigua barrejada amb rom. 

Cada tarda, en tornar dels seus llargs passejos, 
preguntava si havíem vist passar algun mariner 
pel camí de la costa. 
Al principi crèiem 
que volia parlar amb algun d’ells. 
Però, en realitat, procurava evitar-los. 

Quan algú venia a hostatjar-se 
a l’Almirall Benbow, 
el capità l’observava atentament. 
No pronunciava mai ni una paraula 
mentre el nou hoste era a la posada.

Una tarda em va cridar a part  
i em va prometre que el primer dia de cada mes 
em donaria quatre monedes de plata.

~ L’illa del tresor ~

Una ullera  
o ullera  
de llarga vista és 
un tub amb lents  
que s’allarga
i, així, 

permet veure 
el que està 

lluny com si 
estigués  

a prop.

Hostatjar-se en 
un lloc vol dir 
viure-hi durant 
un quant temps  
a canvi de diners.

Un hoste és  
una persona 
allotjada  
en un hostal  
o una posada.
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—L’únic que has de fer –em va dir– 
és espiar l’arribada d’un mariner 
amb una sola cama i avisar-me quan aparegui.

Aquell encàrrec tan estrany em va treure la son. 
Durant les nits de tempesta, 
quan el vent udolava al voltant de la casa 
i les onades s’estavellaven contra el penya-segat, 
el mariner se m’apareixia sota mil formes.

De vegades me l’imaginava 
amb la cama tallada a l’altura del genoll; 
d’altres, com un monstre amb una sola cama, 
com si fos una cua. 
Els meus pitjors malsons consistien 
a veure’l saltar i córrer darrere meu. 

Algunes nits, el capità bevia més del compte. 
Llavors es posava a cantar durant una llarga estona
cançons de mar antigues i grolleres, 
sense preocupar-se de ningú. 

Altres vegades manava servir beguda als hostes, 
i els obligava a escoltar les seves històries.
Eren totes horribles: 
hi havia morts, baralles, 
tempestats en alta mar 
i aventures salvatges en terres llunyanes. 

Un penya-segat 
és un tros de costa 
formada  
per roques  
molt altes  
i tallades gairebé 
verticalment.

El vent udola 
quan fa un soroll 
semblant a un 
udol, és a dir, 
al crit d’alguns 
animals com el 
llop.

Un malson és 
allò que ens 
provoca patiment 
o angoixa.

Una cançó és 
grollera quan 
conté paraules 
de mal gust, poc 
delicades i que 
es consideren de 
mala educació.
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Donava cops forts a la taula amb la mà 
per imposar silenci, 
i s’enfurismava si li preguntaven alguna cosa 
o si no l’escoltaven.

Van passar setmanes i mesos, 
i continuava a la posada, sense pagar-nos. 
El meu pare no s’atrevia 
a reclamar-li el deute. 
Si per casualitat li deia 
alguna paraula sobre l’assumpte, 
el capità s’enfadava de seguida.

Sempre portava el mateix barret, trencat i brut, 
i la mateixa casaca, vella i gastada. 

No escrivia ni rebia cartes, 
i no va obrir mai el seu gran bagul de mariner.

Només el doctor Livesey 
es va atrevir a enfrontar-s’hi. 
Una vegada va entrar al saló de la posada 
a fumar una pipa. 
De sobte, aquell brut i misteriós mariner 
amb aspecte de pirata 
es va posar a cantar la cançó de sempre:

Quinze homes sobre el bagul del mort...

Una casaca  
és una peça  
de vestir cenyida 
al cos,  
amb mànigues 
fins als punys  
i faldons llargs, 
que s’usa, 
generalment,  
en uniformes.

~ L’illa del tresor ~

Una persona 
s’enfurisma 
quan alguna cosa 
la irrita molt.
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El doctor el va mirar i va continuar fumant. 
El capità, en veure que no li feia cas, 
va picar fort amb la mà sobre la taula, 
com a senyal que exigia silenci. 
Tothom va callar de seguida, 
menys el doctor, 
que va seguir parlant i fumant la seva pipa. 
Llavors, el capità el va mirar fixament 
i va donar un altre cop.

—Eh, silenci! –va cridar entre juraments.

—És a mi, cavaller? –va contestar el doctor.

El capità va fer un salt i va treure un ganivet. 
El doctor ni tan sols no es va moure. 
Va alçar una mica més la veu 
perquè tothom el sentís 
i va dir amb molta calma:

—Si no guardeu això immediatament,
juro que faré que us pengin.
A més de metge, sóc jutge.

Tots dos es van mirar fixament als ulls, 
però el capità es va desar el ganivet 
i va tornar al seu lloc, 
grunyint com un gos apallissat. 
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