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Per a tots els meus alumnes d’abans, d’ara i de després, 
que són sempre una gran inspiració amb les seues idees.
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Aquella nit d’estiu, les estrelles, allunyades dels fanals, bri-
llaven com mai.

Eren al voltant de les deu i mitja quan, per un camí pa-
ral·lel a la muntanya, tres llanternes competien amb la llu-
na plena. Les llums pujaven i baixaven, es perdien en el cel 
acompanyant el moviment de qui les duia. Resulta difícil 
mantindre l’equilibri del focus mentre se subjecta el manillar 
de la bici. Poc els quedava a aquells tres joves per a arribar 
a la seua destinació. Havien desmuntat dels cavalls de fer-
ro per a assegurar-se que el camp de blat ja collit que bus-
caven era l’exacte.

A eixes hores, totes les parets de pedra negra de la zona 
s’assemblaven. Un d’ells els guiava, ja que vivia al poble 
d’on venien, Mohedas de la Jara. Els altres dos, un xic i una 
xica, vivien a Madrid i passaven les vacances al poble.

Tot havia començat amb una conversa a la piscina sobre 
tresors ocults. Ara, després de sopar, buscaven a obscures 
l’antic poble veí que desaparegué sense saber per què. Se-
gons les cròniques antigues, s’anomenava Torlamora.

—Aquesta és la zona on estava —xiuxiuejà Marc.

Capítol 1
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La seua veu a penes sonà per damunt del soroll que feia 
la cadena de la bici mal engreixada de Juli. Marta, en canvi, 
no ho escoltà. Continuava la marxa molt concentrada.

—Para el carro, Marta! —Juli apujà el to perquè l’amiga 
l’escoltara.

—No crides, home. —Marc tenia cert respecte per aquell 
lloc i més encara per l’hora.

—No tindràs poreta, veritat? —L’amic li va fer un colpet 
amb el braç que tenia lliure.

Alhora, de l’altra mà va soltar en terra un sac marró amb 
lletres verdes que abans havia estat ple de pinso per a co-
nills. Juli s’havia cansat de carregar aquell embalum. El va 
obrir i tragué un detector de metalls roig. Marta, que s’havia 
acostat als dos xics, hi mirà amb curiositat.

—Tu creus que amb eixe aparell de ton tio anem a trobar 
alguna cosa? Pareix un detector de mines.

—Doncs mira, més o menys. Mon tio el comprà per a 
buscar les canonades de la casa vella dels iaios perquè nin-
gú sabia per on anaven. —Juli va callar per un instant per 
a acabar de comprovar l’estat de l’aparell—. Et puc assegu-
rar que funciona. Si ací hi ha un tresor, enmig del no-res, el 
trobarem.

Va connectar el detector de metalls i el posà a mig pam 
del sòl. Abans de botar una paret de pedra que els aplega-
va fins al pit, Juli va provar un altre camí. De seguida, repicà 
l’aparell. Un xiulet cada volta més intens els excità com un 
senglar que es mira un toll de fang. Els tres s’arremolinaren 
allà on més sonava. Llavors, Marc va fer mitja volta i va cór-
rer fins a la seua bicicleta. Havia oblidat la pala que havia lli-
gat a la barra del manillar.
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—Corre, xicon, que açò està profund... —Juli colpejava 
amb el peu en el sòl endurit per l’oratge sec de l’estiu i el 
pas dels cotxes. La terra quasi no es movia.

—Ací tens, vinga. —Marc oferí la pala.
—Escolta, que jo sóc el tècnic. Ale, fes-ho tu —va dir, en-

senyant-li el detector de metalls com a prova.
El jove del poble va decidir fer-ho, ja que sabia que tar-

daria molt menys que aquell «senyoret» de Madrid. Van ser 
necessàries dues palades, poc més. Una ferradura vella va 
botar pels aires junt amb terra polsosa i quasi va colpejar el 
cap a Juli. El detector de metalls es va posar a cent per hora 
en passar pel costat del meravellós objecte que havia trobat.

—La primera en la boca! Per poc no t’ha pegat... —Marta 
s’ho prengué de broma.

A Juli no li va fer gens de gràcia. Va apagar el detector i 
botà la paret sense més mirament. Un grunyit avisà els amics 
que estava per a poques bromes. El seguiren. Marc es va po-
sar davant fent de guia, i a més, xafava el rostoll groguenc. A 
pesar d’anar en banyador, l’experiència que tenia l’alliberava 
de les rascades que rebien els dos companys, que es queixa-
ven cada dos passos.

—Bé, crec que és ací. —No n’estava molt segur, però s’ha-
via cansat de sentir queixes. Tampoc s’havia convençut de la 
utilitat de l’excursió. Si no fóra per Marta, estaria molt a gust 
al poble. Ella li queia molt bé.

—Bo, vaig a posar en marxa l’andròmina. Anirem en ro-
gles —va dir Juli.

Una xicoteta llum roja es va encendre una altra vegada. 
Mentrestant, Marc il·luminava amb la llanterna més enllà 
d’on es trobaven. Tenia cert temor. Sonà l’udol d’un mussol 
i unes ales fortes que batien l’aire amb colps secs. Els tres 
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joves es detingueren i apuntaren amb els focus una carras-
ca enorme que hi havia a prop, on van veure uns ulls grocs 
encesos. Per uns instants, romangueren quiets fins que l’au 
nocturna s’allunyà volant, més espantada que ells.

—Vinga home, no sigueu xiquets —va dir Juli, més resolt 
que els amics.

De nou, situà l’aparell roig a sobre del sòl. No sonava res. 
Per tot arreu hi havia silenci. Sols s’escoltava l’ombra ame-
naçadora d’aquelles hores nocturnes al peu de la serra obs-
cura i de color negre.

De sobte, sonà el detector de manera insistent, encara més 
fort que quan trobaren la ferradura. Pareixia que tremolava, 
però Marta s’adonà que era Juli qui es movia per causa dels 
nervis.

—Ràpid, excava! Ací hi ha alguna cosa grossa! —cridà Juli.
Marc es posà en marxa. Hi va clavar la pala amb força i, 

de seguida, va traure les arrels seques del blat ja segat. La 
primera capa va eixir bé. Després es complicà i era necessa-
ri més ímpetu. Aquell jove, acostumat a les faenes del camp, 
destacava per la presència física. Havia desenvolupat els 
músculs a força de treballar i l’alçada que tenia també era 
considerable. A Marta li cridaven l’atenció, sobretot, els ulls, 
obscurs com les olives en desembre. El cabell, també negre, 
li queia des de la coroneta, igual que les branques d’un des-
mai. Semblava una persona senzilla i planera, de tracte fàcil.

El xic començà a transpirar a causa de la calor, així que es 
va detindre uns instants per a netejar-se. Les gotes de suor li 
coïen en aquells ulls grans.

En eixe moment s’alçà un fort vent. Sense cap motiu aparent.
Les carrasques es queixaren amb les branques dures que 

xocaven entre si. Fins i tot l’aspre rostoll tremolà al vent i 
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s’inclinà. El llarg cabell de Marta se li va col·locar al front, 
lluità amb una de les mans per a retirar-lo.

—Açò és molt estrany... —Marc temia que es confirmara 
el que estava pensant una bona estona—. I si estem exca-
vant l’antic cementeri? A mi em fa no sé què. Anem-nos-en.

—Ara que ho hem aconseguit? Cal aprofundir-hi més. 
—Juli arrabassà la pala a Marc i continuà amb la faena.

El vent parà de colp.
Hi havia una diferència notable de velocitat entre les pa-

lades dels dos. Ara el treball continuava més a espai. Juli es 
detingué per a mirar-se les mans. Demanà a Marc que les il-
luminara amb la llanterna. Li havia eixit una bufa en el pal-
mell dret, on naixen els dits.

Novament, una ràtzia de vent els omplí de temor. Fou en-
cara més violenta que l’anterior.

Marta i Marc es miraren amb gest interrogatiu. Al cel, un 
núvol enorme ocultà els rajos de la lluna plena i es feien més 
útils les llanternes. Feia fred, Juli ho sentí al front suat. Va 
seguir cavant per a allunyar de la ment el vent amenaçador. 
Topà amb alguna cosa. Escoltaren un soroll metàl·lic quan la 
pala va lliscar sobre una planxa de ferro rovellat. S’obrí un 
xicotet badall en fer l’últim colp.

De la fosa va eixir un raig de llum.
Els tres xiquets retrocediren uns passos. Marc ensopegà 

amb el muntó de terra que havien tret i caigué. No enfoca-
ven amb les llanternes el forat. Per això no podien pensar en 
reflexos; la lluna romania amagada. La lluminositat que ema-
nava la fossa no tenia explicació.

Marta reaccionà, va agarrar la pala i colpejà amb ràbia la 
làmina enrogida pel temps i la terra. Aquesta es trencava a 
poc a poc, pràcticament es desfeia. La llum es multiplicava. 
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Pareixia una broma. Algú havia ficat una llanterna a dins, 
però els tres la tenien en la mà. El vent seguia empentant les 
roques, aquesta vegada amb major suavitat.

—Deixa-ho, Marta. Anem-nos-en d’una vegada. —La veu 
de Juli tremolava. El terror s’havia apoderat d’ell.

—Hem d’acabar el que hem començat! —Marta cridava.
—Açò és una maleïda tomba! —Marc també alçava la veu.
Aleshores la velocitat del vent augmentà. Algunes bran-

ques seques de les carrasques properes s’arrancaren de so-
ca-rel i rodaren per terra. Una colpejà els genolls de Juli. Ell 
mirava ara a totes bandes, no cap a la fossa. No volia veure 
la llum amenaçadora.

A la fi, Marta va decidir alçar la xapa, ja que havia des-
cobert un lateral que tenia frontisses. Hi introduí la pala 
per l’altra banda a manera de palanca. Va sonar un cruixit. 
Els misteriosos rajos traspuntaven pels forats i els laterals. 
Marc i Marta miraren a l’interior. El focus il·luminat roma-
nia ara quiet, just al centre. Eixia d’un medalló amb forma 
circular.

—Això és horrible! —va bramar Marc.
El medalló lluminós penjava d’un esquelet encara conser-

vat, momificat.
Durant prou temps ningú es va moure. La llum groga re-

fulgia al rostre dels tres joves. Va ser Marc el primer a reac-
cionar. Va començar a tirar terra sobre el cadàver, sobre el 
cap, sobre el rostre fred. No volia que aquell mort el mira-
ra amb les conques buides. Aleshores, Juli li subjectà el braç 
perquè es detinguera i amb un moviment ràpid agafà el me-
dalló amb la mà dreta.

—Tu estàs sonat? —A Marta les paraules li brollaren amb 
ímpetu.
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Ara era ella qui intentava detindre Juli amb una empen-
ta. No ho va aconseguir. La cadena del medalló estava solta 
i, sense cap esforç, el jove atrevit aconseguí la recompensa.

—No vaig a deixar això ací, baix de terra. —El xic parlava 
convençut del que havia fet.

Marc va continuar tirant arena sobre el cos ressec. Va ta-
par el cabell embolicat i llarg del cadàver. Després, les mans 
amb les ungles crescudes pel pas del temps. A la fi, d’una 
puntada de peu, la planxa de ferro ho va ocultar tot. Amb 
puntades ràpides la va soterrar per complet.

Com a senyal del que havia ocorregut, sols quedava el 
medalló brillant en la mà de Juli i la terra remoguda i marró 
entre el rostoll. La lluna tragué el cap amb timidesa per dar-
rere del núvol negre.

El penjoll va acabar al fons del sac marró. D’allí no s’acon-
seguia escapar la llum que el delatava. Penjava ara de la bici 
de Juli, al costat del detector de metalls. A tota velocitat, els 
tres joves tornaren al poble. Tardaren molt poc a recórrer 
els dos quilòmetres que els separaven de la seua destinació. 
Quan entraren a la plaça, el rellotge de l’ajuntament donava 
les dotze amb la seua xicoteta campana.

Allà mateix s’acomiadaren fins a l’endemà. No volien aple-
gar més tard a casa. Cadascun va seguir un carrer diferent.

—Ni una paraula del que ha passat. —Eixa va ser l’últi-
ma recomanació de Juli mentre ajustava amb força el sac de 
pinso.

Marta i Marc assentiren amb el cap. Sense paraules. Enca-
ra no s’havien recuperat de l’aventura nocturna.

Quan Juli va arribar a casa, el va amagar al corral de la 
part de darrere. Per sort, els pares estaven a la porta del car-
rer, seguts en butaques, com era costum en aquella època 
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de l’any. Una salutació curta i a complir la seua missió. Juli 
ocultava el sac amb el cos, encara que no ho va aconseguir 
del tot. Va tindre sort, no hi va haver preguntes.

Va recórrer el pati allargat que donava a la part de darrere 
de la casa. El pati es cobria tots els estius amb les fulles de 
quatre parres altes que naixien als costats. Al darrere hi ha-
via un corral on eixia la camamil·la en primavera i un taron-
ger oferia ombra durant el dia. Baix de les seues branques, 
apareixia una porteta que donava pas a les quadres, on anys 
enrere dormien les mules del iaio i que ara s’utilitzava de lle-
nyera. Hi havia poca fusta, la que havia sobrat de l’hivern, 
però li aprofitava per al seu fi. Entre els troncs de terra tro-
bà el lloc perfecte.

Abans de deixar el sac, va ficar la mà per a agafar el meda-
lló. El va mirar de nou. Hi havia unes figures en relleu estra-
nyes. Mai havia vist res paregut. Després de les mirades de 
curiositat, introduí el paquet a l’amagatall i va eixir de pres-
sa perquè els pares no sospitaren.

Va anar on estaven ells per a xarrar una estona, poc 
temps, perquè volia anar-se’n prompte a dormir. Pel dia, 
buscaria els dos amics. Tenien molts assumptes de què par-
lar. Sobretot, dels descobriments. Juli estava emocionat i 
nerviós.

Sa mare el mirà detingudament. El fill havia crescut prou 
l’últim curs. No se’l podia considerar dels més alts de la 
classe, però tampoc el més baixet. A més, la cara redona i 
proporcionada el feia atractiu, les faccions suaus cridaven 
l’atenció. El cabell rull trencava l’harmonia, però el dotava 
d’un aire resolt i obstinat.

—Bona nit. —Juli va interrompre els pensaments de la 
mare—. Me’n vaig al llit. Demà vull alçar-me matí.
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—Doncs llàstima que no descanses ara que pots, fill. Què 
dus entre mans?

Ella sempre pareixia endevinar-ho tot.
—Res mare, res. És que vull aprofitar bé les vacances.


