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Una visita als amics

Fa uns quants anys vaig conèixer Will Legrand.

Will era fill d’una família rica que s’havia arruïnat.  
Vivia amb el seu criat, Júpiter, un antic esclau.
La família Legrand l’havia alliberat,
però ell va preferir quedar-se amb Will i cuidar-lo,  
tot i que no cobrava res.

Quan la família va perdre la casa i la fortuna,  
Will i Jup –com deien a Júpiter–
es van instal·lar a l’illa de Sullivan,
molt a prop de la ciutat on jo vivia, Charleston,  
a Carolina del Sud, als Estats Units.
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Aquesta illa és ben estranya. 

Només hi ha sorra i fa uns tres quilòmetres de llarg.  

No arriba ni a mig quilòmetre al lloc més ample 

i està separada de terra ferma per una llengua de mar  

que corre entre uns canyars espessos. 

En aquest lloc hi ha molts ànecs. 

La vegetació hi és escassa i no hi ha arbres. 

A la part oest, vora el fort Moultrie, 

hi ha unes barraques miserables. 

Alguns habitants de Charleston hi van a viure a l'estiu,  

per fugir de la calor i la pols de la ciutat. 

La resta de l'illa està coberta per un bosc espès 

que omple l'aire amb la seva olor.  

A la zona més apartada d'aquest bosc, a l'est de l'illa,  

Will i Jup s'hi havien construït una cabana. 

Allà va ser on vaig conèixer Will. 

 

Ens vam fer amics ben aviat. 

Era educat, culte i molt intel·ligent, 

però era una persona d'humor variable 

i li agradava estar sol. 

Tenia molts llibres, però no llegia gairebé mai. 

Es divertia més amb la caça i la pesca, 

i amb els passeigs per la platja i pel bosc, 

on arreplegava petxines o insectes. 

Ja en tenia una bona col·lecció! 

Un fort és 

un recinte 

emmurallat 

on hi ha destinat  

un destacament  

de soldats.

Pantone 294 + NegreEscarabat d'or 2017 CAT CtP.indd   10 17/5/17   12:02



11

~ L’escarabat d’or ~

L’illa de Sullivan té un clima molt agradable. 
Només cal encendre la llar de foc dos o tres dies a l’any. 

Una tarda d’un dia de tardor 
que feia més fred que de costum, 
vaig anar a visitar el meu amic, 
com feia de tant en tant. 

Quan vaig arribar a la cabana, no hi havia ningú. 
Vaig buscar la clau sota la pedra de sempre 
i hi vaig entrar. 
Per sort, el foc era encès. 
Vaig seure a prop de la llar de foc per escalfar-me 
i em vaig disposar a esperar pacientment. 
Estava segur que no trigarien gaire. 
I així va ser: van arribar al cap de mitja hora. 

Jup, amb un gran somriure, 
va posar al foc alguns ànecs per sopar. 
Mentrestant, Will, entusiasmat, 
em va explicar que havia estat un dia molt interessant.  
Havia trobat un exemplar de mol·lusc desconegut 
i, a més, amb l’ajuda de Jup, 
havia capturat un escarabat 
que li semblava totalment nou. 

—M’agradaria que demà estudiéssiu aquest escarabat  
i me’n donéssiu l’opinió –em va dir Will.
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—l per què hem d’esperar a demà?

No pot ser avui? –li vaig contestar,

mentre em fregava les mans davant el foc

i pensava que aquell insecte

no m’importava gens.

—Si hagués sabut que vós éreu aquí... –continuava Will–,  

però he trobat el tinent del Fort Moultrie

i li he deixat l’escarabat fins demà.

Quedeu-vos a dormir;

Jup anirà a buscar-lo de bon matí.

És un exemplar magnífic!

Té la mida d’una nou i és d’un color daurat brillant,  

amb dues taques negres a un extrem de l’esquena,

i una de més gran i allargada a l’altre extrem.

Les antenes...

Jup va posar mala cara. 

Parlava un anglès molt dolent, 

característic dels esclaus negres, 

i de vegades no entenia prou bé l’idioma. 

Per això va confondre antenes amb estany 
i va interrompre Will:

 

—L’escarabat no és d’estany, Massa Will!

Ja us he dit mil vegades que és tot d’or,

excepte les ales.

No havia vist mai un escarabat que pesés tant!

L’estany és 

un metall blanc, 

brillant i poc dur 

que s’utilitza, 

sovint, 

per fer llaunes de 

conserva.

Massa vol dir 

‘amo’ en la 

llengua de Jup.
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~ L’escarabat d’or ~

—D’acord, posem que tens raó –va dir Will–,
però això no és motiu perquè deixis cremar els ànecs!

I, dirigint-se a mi, va continuar: 

—El que diu Jup no és cap disbarat:
el color d’aquest insecte pot fer pensar que és d’or.  
A més, les ales tenen uns reflexos metàl·lics
que no havia vist mai.
Però fins demà no ho podreu comprovar.  
Mentrestant, us en puc fer un dibuix.

El meu amic va seure a la cadira de l’escriptori, 
on tenia diversos llapis, 
però no va trobar cap full. 
Va remenar dins un calaix sense trobar-ne cap. 
 
Llavors, es va ficar la mà a la butxaca 
i en va treure un tros de paper vell i brut. 
Se’l va mirar pels dos costats i, finalment, 
mentre jo continuava assegut a la vora del foc, 
hi va dibuixar l’escarabat. 
 
Després de donar-me el dibuix 
es va sentir un soroll a la porta, 
com si algú l’esgarrapés. 
Aleshores es va obrir de cop 
i va entrar el gos de la casa.

Esgarrapar és 
rascar lleument  
una superfície amb 
les ungles.
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En veure’m, em va saludar amb uns quants lladrucs,  
se’m va acostar i va començar a llepar-me.  
Intentava apartar-lo amb la mà, 
però no aconseguia treure-me’l de sobre.  
Finalment, quan el gos em va deixar tranquil, 
em vaig fixar en el dibuix del meu amic: 
no era un escarabat, era una calavera! 
Una calavera..., que coincidia més o menys 
amb el perfil d’un escarabat. 

Quan Will em va preguntar la meva opinió, 
li vaig respondre: 

—Sí, realment és un escarabat molt estrany...  
Sembla més aviat una calavera que no pas un insecte.

—Potser sí –va dir Will, com si pensés en veu alta–.  
Les dues taques negres podrien ser els ulls,
i la taca allargada, la boca. 

—O potser no sou gaire bon dibuixant...
–li vaig dir per buscar una explicació menys estranya–.  
Així no em puc fer la idea de com és l’escarabat.
No us en podré donar una opinió
fins que no l’hagi vist personalment. 

—Dubteu de les meves habilitats de dibuixant?
–va dir Will, mig ofès.

El lladruc és  
el crit del gos.
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~ L’escarabat d’or ~

—Oh, no! Sé que sou un bon dibuixant,  
però jo hi veig una calavera!
No hi veig un escarabat.
On són les antenes?
O us voleu riure de mi?

—Les antenes? No pot ser que no les vegeu!  
Estan perfectament dibuixades,
i em sembla que no cal parlar-ne més.

Com més insistia en el tema, 
més tensa es feia la situació. 
Will, de molt mal humor, em va prendre el dibuix  
i va intentar fer-ne una bola per llençar-la al foc.  
Però, de sobte, va obrir molt els ulls, 
es va posar molt vermell 
i després va empal·lidir. 
Sense moure’s del lloc on seia, 
va estudiar el dibuix durant uns quants segons. 
 
Llavors va agafar una espelma i, sense dir res,  
va anar a seure en una caixa de mariner, 
a l’altre costat de l’habitació. 
 
Va examinar el paper per tots els costats, 
el va plegar, el va posar a la cartera 
i la va desar a l’escriptori. 
Després va tancar el moble amb clau.

Una persona 
empal·lideix  
quan perd
el color de la cara  
a causa
d’un disgust
o una sorpresa.
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Jo no sabia què pensar. 
No sabia si el meu amic s’havia enfadat amb mi
o si no es trobava bé.
Però, a partir d’aquell moment, em va ignorar.
Ja no se’l veia malhumorat, sinó somniador i absent,  
i ni tan sols feia cas de les bromes
que sempre ens fèiem.

Will no va insistir més 
perquè em quedés a dormir 
encara que n’havíem parlat. 
Vaig decidir anar-me’n cap a casa sense sopar,  
i en plena nit. 
Em va estrènyer la mà 
i em va dir adéu molt cordialment. 
Potser més cordialment que altres vegades.
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