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Va néixer a Ibahernando, a la pro-
víncia de Cáceres. És escriptor i tra-
ductor, així com professor de filologia 
castellana i col·laborador habitual del 
diari El País.

La seva primera novel·la va ser El 
móvil. La van seguir El inquilino, El vientre 
de la ballena, Soldados de Salamina, La velo-
cidad de la luz, Anatomía de un instante i, la 
més recent, Las leyes de la frontera.

La seva obra més cèlebre, Soldados 
de Salamina, va ser aclamada per lectors 
(Premi Qué Leer, Premi Crisol), llibre-
ters (Premi Llibreter, Premi Llibreria 
Cálamo), escriptors (Premi Salambó) i 
crítics literaris  (The Independent Fo-
reign Fiction Prize al Regne Unit, Pre-
mi Grizane Cavour a Itàlia, Premi de 
la Crítica de Xile, Premi Ciutat de Bar-
celona, Premi Ciudad de Cartagena, 
Premi Extremadura). A més, Soldados de 
Salamina va ser adaptada al cinema per 
l’escriptor i guionista David Trueba, 
amb un gran èxit per part de la crítica.

La velocidad de la luz també va ser es-
collit millor llibre de l’any per La Van-
guardia i Qué Leer i va guanyar el premi 
Arzobispo Juan de San Clemente, el 
Cartelera Turia i l’Athens Prize for Li-
terature. Per la seva banda, Anatomía de 
un instante va rebre el Premio Nacional 
de Narrativa 2010.

Com a assagista té publicades La 
obra literaria de Gonzalo Suárez, Álbum 
Galmes o Diálogos de Salamina: un paseo 
por el cine y la literatura, conjuntament 
amb David Trueba. Són també obra 
de l’autor els llibres de miscel·lània Una 
buena temporada, Relatos reales i La verdad 
de Agamenón.

Ha traduït obres d’escriptors com 
Francesc Trabal, H. G. Wells, Sergi Pà-
mies i Quim Monzó. D’altra banda, les 
seves obres han estat traduïdes a més 
de vint idiomes.

Va néixer a París. És escriptor, tra-
ductor i col·laborador habitual en mit- 
jans de comunicació (ràdio, premsa i 
televisió).

Bona part de la seva obra literària 
són contes. Tant és així que el seu pri-
mer llibre publicat, T’hauria de caure la 
cara de vergonya, és un recull de contes 
que té continuïtat l’any següent amb 
Infecció. Són també seus els reculls de 
contes La gran novel·la sobre Barcelona 
(Premi Crítica Serra d’Or de contes 
1998), l’últim llibre de Sergi Pàmies, Si 
menges una llimona sense fer ganyotes (Premi 
Ciutat de Barcelona 2007, Premi Lle-
tra d’Or 2007 i IV Premi Setenil 2007) 
i La bicicleta estàtica (Premi de Narrativa 
Maria Àngels Anglada).

La seva primera novel·la publica-
da va ser La primera pedra (Premi Ícaro). 
Posteriorment, va publicar la novel·la 
L’instint (Premi Prudenci Bertrana de 
novel·la1993 i finalista del Premi Laure 
Bataillon 1993, per la traducció france-
sa) i Sentimental.

La seva obra ha estat traduï-
da al francès, al castellà, a l’anglès, a 
l’alemany, a l’italià, al grec i fins i tot 
al japonès.

Així mateix, ha fet de traductor al 
català d’obres d’autors internacionals 
de renom com Guillaume Apollinaire, 
Agota Kristof, Jean-Philippe Toussaint, 
Daniel Pennac i Amélie Nothomb. 
D’aquesta darrera, gairebé totes les 
seves obres també les ha traduïdes al 
castellà.

Ocasionalment ha fet de guionis-
ta en un dels programes d’El matí de 
Josep Cuní, a Catalunya Ràdio, i a la 
radionovel·la Sang bruta emesa a Ca-
talunya Ràdio, escrita a quatre mans 
amb l’escriptor Quim Monzó.

Ha estat col·laborador habitual 
d’Els matins de TV3 durant molt de 
temps, així com de programes de ràdio 
a RAC1 i Catalunya Ràdio. És també 
un articulista habitual del diari La Van-
guardia.

Javier Cercas Sergi Pàmies



Cartes entre
Sant Jordi & el Drac
Imaginades i escrites per  Javier Cercas & Sergi Pàmies. O viceversa.



6 7

Benvolgut Drac,

     Amb l’esperança que no hagis canviat d’adreça i que el carter sàpiga trobar 
la cova on acostumes a amagar-te, em prenc la llibertat d’escriure’t contrave-
nint el pacte que tenim d’odiar-nos en la distància i la proximitat, en la realitat 
i la llegenda. No ho hauria fet si les circumstàncies no m’haguessin forçat a 
agafar llapis i paper i, fent el cor fort i menystenint principis que fins ara con-
siderava sagrats, informar-te d’unes novetats que podrien canviar, de manera 
profitosa, la nostra relació. Fins avui, tots dos hem assumit dòcilment i discipli-
nadament els rols que la història i la ficció ens han assignat. Poc o molt, cadascú 
ha mantingut els trets d’uns personatges que continuen representant valors 
patriòtics i suscitant emocions tan autèntiques com difícils d’entendre. 

     No et negaré que, de vegades, m’hauria agradat modificar la meva naturale-
sa heroica i mostrar-me menys audaç i resolutiu en el combat. Encara que mai 
no n’hem pogut parlar, en el moment d’enfrontar-me a les teves espectaculars 
contorsions, traient foc pels queixals i amenaçant-me amb la mirada ensango-
nada i l’ànsia destructora dels de la teva espècie, assetjant de manera histriònica 
i cruel aquella pobra princesa (per cert: en saps res?, l’última vegada que algú 
me’n va parlar, les notícies eren esfereïdores), més d’una vegada vaig desitjar 
invertir el desenllaç i deixar que, contra el pronòstic, em matessis. Eren uns 
segons de temptació intensa, una mica perversa, però, al final, mantenint el 
que s’entén per sentit comú i seguint l’argument d’un guió mil vegades repetit, 
aconseguia decapitar-te amb el fil implacable de la meva espasa. 

     Estic perdent el fil, ho sé, i m’hauràs de perdonar les digressions, però em 
fa l’efecte que, si entro massa directament en matèria, el missatge potser no 
serà tan precís ni podràs entendre’n el context. Deixo anar la proposta, doncs: 
un grup d’empresaris russos ens ha ofert un contracte per fer una gira inter-
nacional de combats en grans escenaris. El plat fort seria el combat entre Sant 
Jordi i el Drac, però, abans i després, també s’oferirien batusses entre lluitadors 
mexicans, gossos i galls dopats amb esteroides, dones arrebossades de fang i, si 
el projecte s’acaba confirmant, fins i tot actuacions d’humoristes polítics i un 
final amb rondes voluntàries de ruleta russa. La condició que els empresaris 
posen per tancar el tracte és que, encara que els combats hagin de ser pures 
simulacions, els lluitadors siguin l’autèntic Sant Jordi i l’autèntic Drac i que la 
gira comenci al Palau Sant Jordi de Barcelona. No sé en quines condicions vius, 
però, pel que fa a mi, un contracte com aquest m’ajudaria molt a pagar deutes 
i sortir de la insolvència en la qual, més per culpa meva que per cap altra 
circumstància, estic vivint. Entendria que, per raons ètiques o per la determina-

ció que sempre has manifestat (violència i foc, quina sort tenir un repertori de 
motivacions tan limitat!), rebutgis l’oferiment. No obstant això, et demano que, 
abans de respondre’m, comptis fins a deu i valoris els avantatges que podria 
suposar tornar a la primera línia mediàtica i no viure de les rendes d’una festa 
anual que, tot i ser esplèndida i emocionant, no serveix per pagar les factures 
ni per omplir l’estómac dels que encara hem de menjar dos o tres cops al dia. 
Per la relació que hem mantingut en el passat, sé que no tinc dret a demanar-te 
res. Però els russos necessiten una resposta ràpida i no semblen persones gaire 
pacients ni acostumades que els diguin que no. Ja em diràs el què i perdona les 
molèsties.
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Benvolgut Drac,

     Han passat dues setmanes d’ençà que et vaig escriure i encara no he rebut 
cap resposta. He comprovat a l’oficina de correus si la carta havia arribat i, 
efectivament, al certificat figura la teva petjada inconfusible. Sé que no t’agrada 
fer-te pregar però et prego que facis una excepció: repensa-t’hi. Els mafio-
sos s’estan posant nerviosos. Ahir vaig despertar-me amb el cap d’un cavall 
decapitat al llit i he començat a notar símptomes d’enverinament francament 
preocupants (els cabells em cauen, tinc insomni i problemes d’erecció i amb 
prou feines aconsegueixo aixecar l’espasa o sentir-me còmode amb la cota de 
malla) i no descarto que, si no els dius res, t’acabin buscant. Perdona la insistèn-
cia: si pots, escriu-me aviat (si ho fas, no t’oblidis d’explicar-me què en saps, tu, 
de la princesa. Ara ja t’ho puc dir: en algun moment de la històrica batalla que 
va enfrontar-nos, vaig tenir la sensació que li agradaves més tu que no jo). Una 
abraçada (si és que els dracs abraceu).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Benvolgut Sant Jordi,

     Deixa’m començar donant-te un parell de sorpreses. La primera és que, 
contra el que penses, no t’odio, ni en la distància ni en la realitat; només t’odio 
en la proximitat i en la llegenda: és a dir, només t’odio quan, per les circum-
stàncies de la meva professió i de la nostra història, no em queda més remei 
que fer-te por i fer veure que intento matar-te mentre faig el pallasso amb totes 
aquelles ganyotes, contorsions i imbecil·litats que has notat i que, amb caracte-
rística crueltat, em retreus a la teva carta. No em malinterpretis; no dic que no 
et menyspreï: la veritat és que sempre m’has semblat un gamarús, com no po-
dria ser d’altra manera, puix que ets un sant i tothom sap que els sants sou, tots 
plegats, uns gamarussos. És clar que també em sembles un gamarús per motius 
específics, que no comparteixes amb altres sants, però ara potser és massa aviat 
per explicar-te’ls, ara que per fi ens hem posat en contacte i podem començar a 
parlar de les nostres coses per escrit. Sigui com sigui, és veritat que t’estimo ben 
poc. Però aquesta només és una part de la veritat; l’altra part és que sento un 
gran afecte per tu, fins i tot diria que t’estimo: al cap i a la fi, què seria la meva 
vida sense tu? Qui seria jo? Què seria? Res de res: el mateix que Indíbil sense 
Mandoni, el Barça sense el Madrid o Ortega sense Gasset. Aquesta és la veritat, 
i val més que la reconegui de bon començament.

     La segona sorpresa que t’he de donar és que, també contra el que tu penses, 
no ha estat el carter qui m’ha fet arribar la teva carta a la cova on visc; si ha-
gués hagut de ser el carter, encara estaries esperant: que no saps que el servei 
de correus no ha funcionat mai, en aquest país, i que continua sense funcionar? 
Tan ignorant ets (a més de gamarús)? Qui m’ha fet arribar les teves dues cartes 
–i et farà arribar les meves– ha estat el Banc Sabadell, amb l’objectiu tàcit però 
evident que siguem les primeres persones en aquest país que, com a mínim 
d’ençà de l’inici de la crisi financera, parlem bé d’una entitat financera. No sé 
tu, però jo ho faig encantat, perquè gràcies a això podrem parlar finalment tu i 
jo i podrem saber de la nostra vida, després de tants i tants anys –de fet, tota la 
vida– trobant-nos només perquè jo intenti fer-te por i tu em matis. De manera 
que explica’m: què fas? On vius? Quina vida portes? No t’avorreixes fent tot 
el dia de sant? A què dediques el temps lliure, si em permets citar José Luis 
Perales? Això és el que vull saber de tu, igual que, m’imagino, voldràs saber-ho 
tu de mi. 

     De tota manera, i per evitar que passis penes, contestaré immediatament 
la teva proposta (vull dir, la proposta dels empresaris russos), perquè et veig 
una mica angoixat. La resposta és no. Més ben dit: ni parlar-ne. És més: els 
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empresaris russos, a mi, me la rebufen. No dic que, d’entrada, la seva proposta 
no sembli atractiva: a mi, com a tothom, m’agrada molt fer calés, sortir a la 
tele i que em facin entrevistes; però el preu que hauria de pagar per tot això és 
excessiu: no sé quants mesos suportant dia i nit la teva presència. Un autèntic 
malson, que no vull ni imaginar-me. D’altra banda, jo ja tinc prou diners per 
viure: amb el que guanyo cada any per Sant Jordi en tinc de sobres per portar 
la vida que porto, aquí tancat sempre a la cova i amb prou feines sortint de tant 
en tant; si tu has gastat més del que tenies i has viscut per sobre de les teves 
possibilitats, és cosa teva: segons sento a la tele que diuen els polítics i els ana-
listes, és el mateix que tothom ha fet aquests anys en aquest país, però a mi què 
m’expliques, capullo? T’endevino el pensament: estàs pensant que, si accepto la 
proposta dels russos, com a mínim sortiré de la cova i viatjaré. Ara bé, qui t’ha 
dit que jo vull viatjar? Qui t’ha dit que jo vull sortir de la cova? També ende-
vino que estàs pensant: “Com és que no té por que els russos apareguin i li tren-
quin la cara o l’enverinin amb poloni radioactiu (o li facin alguna cosa pitjor, si 
és que existeix)?”     

     Aquesta carta ja s’està allargant massa i, a més a més, jo sóc un personatge 
ocupat i tinc coses a fer, de manera que contestaré tots aquests i altres interro-
gants la pròxima vegada. Mentrestant, espero que continuïs patint (m’alegra sa-
ber totes les teves desgràcies físiques, especialment els teus problemes d’erecció), 
que bastant em fas patir tu cada any amb la punyetera llança.

     Una abraçada ben forta (com les que fem els dracs, que com veus sí que 
abracem, poca-solta). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Benvolgut Drac,

     Saber finalment de tu m’ha fet molta il·lusió. Tens raó: he estat un ingenu 
confiant en el servei de correus (ara dedueixo que la petjada que figurava al rebut 
de recepció era una falsificació) i no preveient que, com passa en tants altres 
àmbits de la vida social i econòmica del nostre país, el Banc Sabadell seria qui 
s’acabaria ocupant de posar una mica de seny per fer rutllar la maquinària. La 
teva perspicàcia a l’hora de trobar col·laboradors assenyats sempre m’ha sor-
près, sobretot perquè contrasta amb la teva animalitat desagradable i primària 
de drac (més cuat que no alat, deixa-m’ho dir). Precisament per això, interpreto 
que la teva negativa a acceptar la proposta dels russos respon a una estratègia de 
reafirmació i és la manera que tens de fer-me sentir més gamarús del que sóc en 
realitat. Legítimament, relaciones el fet de ser gamarús amb la condició de sant 
i, arribats en aquest punt, no seré jo qui intenti reconduir-te les neurones. Res és 
més estèril que intentar fer pensar un tros de quòniam com tu. Però deixa’m que 
et recordi una cosa que fins i tot algú com tu, carn de caverna i de tenebres, pot 
arribar a entendre: ni tots els sants han estat gamarussos ni tots els gamarussos 
han estat sants. I no parlo només de mi, que he passat a la història del santoral 
per miracles francament sospitosos, sinó de col·legues als quals –vull creure que 
més per ignorància que no pas per maldat– no has sabut respectar. Sant Pantaleó, 
per exemple, no era cap gamarús. No cal que el busquis a la Viquipèdia: metge 
a Nicomèdia, va ser denunciat pels seus col·legues per exercir la professió sense 
cobrar. Conseqüència: va ser decapitat i, en comptes de sang, va vessar llet de 
manera torrencial. A veure si n’aprens. A tu, després de vence’t i de desactivar-te, 
de lligar-te i de portar-te al poble amb la princesa (per cert, no me n’has dit res i 
sospito que m’estàs amagant informació), els vilatans del poble et van escabetxi-
nar amb l’entusiasme que acostumen a manifestar les masses quan se’ls permet 
linxar una bèstia que no pot defensar-se. Aquell dia, la teva sang es va convertir 
en un roser. No et negaré que, com a efecte especial, la maniobra impressiona, 
i, encara ara, quan recordo el moment sento una esgarrifança a mig camí entre 
l’admiració i la nostàlgia. Tot i ser sant, mai no he aconseguit igualar-te, i quan 
m’afaito (amb l’espasa, naturalment), no hi ha roses a la vista, només una sang 
d’un roig afònic, especialment d’ençà que el poloni dels russos ha començat a 
actuar sobre el meu organisme. Admeto que convertir la sang en roses és un truc 
fascinant però, posats a triar, m’hauria estimat més que tinguessis l’habilitat de 
Sant Pantaleó. Així, el dia de Sant Jordi es vendrien llibres i llet, una combinació 
simbòlicament potent que eliminaria tota la dimensió romàntica de la celebració 
i que provocaria situacions francament interessants i noves, com ara parades al 
carrer en què els grans escriptors del moment –penso en Javier Cercas o Jorge Ja-
vier Vázquez, per parlar només dels més actuals– compartirien el reconeixement 
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i l’estima dels lectors al costat d’unes magnífiques vaques autòctones.

    La teva referència a Perales m’ha commogut. Drac has nascut i dracarro mo-
riràs. Encara que t’hagis convertit en un personatge de llegenda i simbolitzis les 
inquietuds patriòtiques d’un munt de països i ciutats, mai no podràs negar el teu 
origen. Perales. Música d’autos de xoc i de pub dels vuitanta. Romanticisme de 
casset de benzinera i pot de laca. Banda sonora d’amors genuïnament depressius. 
Música de lavabo brut d’àrea de servei saquejada per bandes de pirates. A què 
dedico el meu temps lliure? A sobreviure, imbècil. També l’encertes quan afirmes 
que dec haver viscut per damunt de les meves possibilitats. Tu, aïllat en l’actitud 
d’anacoreta que ara pretens gastar, reclòs en una caverna que és la viva expressió 
del teu tarannà, t’has permès el luxe de viure al marge de la realitat. Però qui de 
debò ha de donar la cara per alimentar i mantenir el vigor de la nostra llegenda 
sóc jo. No s’inauguren poliesportius ni s’instauren premis i medalles al teu nom 
sinó al meu. I et recordo que de la meva imatge en depenem tots dos. Sí, és 
veritat: sovint he hagut de fer veure que era més ric del que sóc, però era impres-
cindible per mantenir les aparences i la cartera de clients. No tenia cap sentit que 
el sant nacional de Catalunya hagués d’anar a un menjador social a alimentar-se 
o que no pogués lluir –com tants polítics, periodistes, intermediaris del no-res o 
proxenetes confessos o encoberts– cotxes, piscines, vestits de marca, rellotges do-
blement subaquàtics i tots els gadgets de telefonia i informàtica propis de l’època. 
La pilota s’ha fet grossa, d’acord, i ara visc entre l’espasa dels deutes i la paret dels 
russos. Podria suggerir-los que, aplicant les tècniques més avançades i sofisticades 
de tortura, et busquessin i, d’una manera o d’una altra, t’acabessin obligant a fer 
el que acabaràs fent. Però, com que demostres tenir una mica més d’empenta que 
la que jo recordava, he fet gestions que procediré a detallar-te. Sàpigues que els 
russos han acceptat no intervenir i concedir-me un marge de temps perquè miri 
de solucionar la situació a base de diplomàcia. I, gràcies a la inspiració que m’ha 
donat la teva carta, se m’ha acudit demanar la intervenció de l’única autoritat 
capaç de fer-te canviar de parer: el Banc Sabadell. A hores d’ara, ja deuen haver-
se posat en contacte amb tu i confio que, amb l’eficàcia i el poder de persuasió 
que els caracteritza, hauran sabut transformar la teva rancúnia immadura en 
predisposició a l’emprenedoria i la teva halitosi crònica en alè d’esperança. Ja 
m’ho diràs. Aquesta vegada no t’abraçaré perquè no vull que el poloni ingerit fins 
ara (afortunadament han deixat de subministrar-me’l i m’estic refent a poc a poc: 
ahir vaig tenir una erecció breu però acceptable) pugui afectar-te i minar les teves 
ja demostrades capacitats per a la violència, la grolleria i l’espectacle. Més que 
desitjar-ho, necessito que estiguis en forma. Com dèiem quan érem joves, doncs, 
a cascarla.

Benvolgut Sant Jordi, 

     He de dir que ho sospitava: a més de gamarús, ets un covard. Tanta espasa 
i tanta llança i tant d’escut i tanta polla, i al final t’has cagat a les calces da-
vant dels empresaris russos i has hagut de recórrer a l’ajut d’una institució tan 
irreprotxable com el Banc Sabadell per intentar defensar-te i aconseguir els 
teus foscos propòsits. Què has fet, desgraciat? Has demanat a aquesta bene-
mèrita institució un crèdit, per tapar els forats que has creat amb els teus luxes 
asiàtics i la teva prodigalitat insensata? Els has demanat el seu exemplar servei 
de seguretat per protegir-te de la justa còlera dels russos? O potser has comès 
la vilesa de demanar-los que em bloquegin els comptes corrents, els comptes de 
crèdit i fins i tot els fons de pensions, de tal manera que em quedi sense llum ni 
aigua ni mòbil ni servei d’Internet i ni tan sols pugui pagar la dona de la neteja? 
Ai, senyor, ets molt pitjor del que sospitava; tant, que estic a punt de penedir-
me que el Banc Sabadell, en la seva infinita magnanimitat (una magnanimitat 
que sens dubte li impedirà cedir a les teves repugnants demandes, siguin quines 
siguin), ens hagi permès d’intercanviar aquesta correspondència. En qualsevol 
cas, només et demano una cosa: que no perdem les formes; de manera que et 
prego que, al final de la pròxima carta, com a mínim t’acomiadis, encara que 
sigui amb una puntada de peu al cul.

     Però prosseguim, que no tinc tot el dia. A la meva carta t’insinuava que jo 
no vull viatjar, ni tan sols sortir de la meva cova, i que per això, entre altres 
raons, la proposta dels russos me la porta fluixa. És la pura veritat. De fet, jo 
no he entès mai aquesta histèria de la gent per sortir de casa, per viatjar, per 
divertir-se; encara que ja pràcticament no surti de la cova més que una vegada 
a l’any, el dia del teu sant (per cert: teniu sant, els sants?), per mirar de menjar-
me la Cleodolinda i perquè tu em matis, jo no m’avorreixo mai, i de fet sospito 
que només s’avorreixen els ases. Com és possible avorrir-se havent-hi llibres, 
havent-hi pel·lícules, havent-hi la tele i especialment els canals de pagament, 
on no paren d’emetre partits de futbol? Com que estic segur que ets un pedant, 
igual que tots els sants del santoral (inclòs el teu Sant Pantaleó: ja se n’ha de 
ser, de beneit, per treballar sense cobrar), no m’estranyaria que no t’agradés el 
futbol, que, al meu modest entendre, és una de les coses més extraordinàries 
que han inventat els éssers humans; ni tan sols m’estranyaria que em diguessis 
que sóc pitjor que els homes de la caverna de Plató, que, com que estan lligats 
de peus i mans i de cara a la paret, es passen la vida mirant les ombres que es 
projecten des de l’exterior i pensant-se que aquestes són la veritat, mentre jo, 
que a diferència d’ells podria sortir al carrer i veure la realitat, em conformo 
amb les ombres de la literatura, del cine i del futbol. No dic que això no sigui 
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veritat, com a mínim en part; de fet, sospito que és el que pensa la meva dona 
de la neteja, que és de Cabra (com totes les dones de la neteja) i no ha llegit 
Plató, cada vegada que m’escridassa: “¡Señorito, a ver si se levanta de una puta vez del 
sofá, que le va a salir una llaga en el culo! ” A mi, però, tot això m’és ben igual: jo sóc 
un drac lletraferit, cinèfil i futboler, i la realitat real me la rebufa tant com els 
empresaris russos, per molt bèsties que siguin i molt poloni que gastin. 

       T’aclareixo que, per damunt de tot, sóc lletraferit. I per això adoro la 
nostra festa, que considero sense cap mena de dubte el millor invent català, jun-
tament amb el pa amb tomàquet, i la prova definitiva que aquest país no està 
tan malament com diuen. I per això, encara que et respecti poc i et consideri 
un gamarús i un poca-solta i t’estimi poc, en el fons t’estimo molt, perquè sense 
tu el Sant Jordi seria impossible. I per això també detesto tothom que detesta la 
festa de Sant Jordi, especialment els escriptors que lamenten la seva mercantilit-
zació i abominen dels anomenats escriptors mediàtics. Que no són una merca-
deria, els llibres? Que hi ha escriptors que no siguin mediàtics, inclosos els que 
abominen dels escriptors mediàtics? Tothom està d’acord que Jorge Javier Váz-
quez ho és, però que no ho és també, a la seva manera, Javier Cercas, malgrat 
que entre Cervantes i ell hi hagi un gran buit a la literatura occidental? Que no 
ho som tu i jo, de mediàtics (encara que no siguem escriptors)? I sobretot: que 
hi ha algun país al món on la gent ompli els carrers durant tantes hores i es tor-
ni boja pensant en els llibres i faci cues davant dels escriptors, i on a més a més 
tu i jo siguem reines per un dia? Una cosa que fem bé, i quatre eixelebrats se la 
volen carregar! Intel·lectuals havien de ser. Vatua l’olla, visca Catalunya! 

      Un lletraferit, repeteixo. I no només per culpa de la festa de Sant Jordi i 
perquè nosaltres en siguem protagonistes, tot i que a mi m’encanta ser prota-
gonista. Mira, Sant Jordi, Chesterton –un escriptor que m’agrada molt; potser 
a tu t’agradarà també: al cap i a la fi era catòlic, i Franz Kafka va dir d’ell que 
era tan graciós que semblava que havia vist Déu– afirmava que la literatura 
és un luxe, però la ficció és una necessitat. Hi estic d’acord, encara que només 
en part. És veritat que ni els éssers humans ni els dracs podem suportar massa 
realitat, i per això necessitem la ficció; però també és veritat que la literatura és 
la millor forma de ficció que existeix (i per això la necessitem més que qualsevol 
altra cosa). I saps per què és la millor forma de ficció? Perquè, al cinema (posem 
per cas), la ficció passa en la pantalla, mentre que, en la literatura, la ficció pas-
sa dins del nostre cap. Una novel·la o un conte són una partitura, i és el lector 
el que la interpreta; i no hi ha dos lectors que interpretin igual, de manera que, 
si és bona, hi ha tantes lectures d’una novel·la com lectors d’aquesta novel·la. El 
lector és l’altra meitat del llibre: la primera meitat la posa l’escriptor, però l’altra 
meitat la posem nosaltres.  Sense lectors no hi ha literatura; sense lectors un 
llibre no és un llibre sinó un piló de lletra morta: és cada vegada que el lector 

comença a llegir que la lletra ressuscita. D’això se’n diu màgia. I, a mi, aquesta 
màgia m’agrada molt, perquè em permet viure més; és a dir: em permet viure 
tot allò que la meva limitada vida de drac mai no em permetria viure, per molt 
que corregués món. Per mi, aquesta és la vida autèntica, molt més autèntica 
–digui el que digui Plató– que la vida de fora de la cova. I, també per això –a 
més a més de per mandra, i per emprenyar-te tot el possible–, a mi la proposta 
dels empresaris russos me la rebufa.

      Però veig que t’estic parlant com si fossis una persona civilitzada i no un ase, 
i potser m’estic equivocant. Que tu també ets un lletraferit (encara que siguis un 
sant)? Que t’agrada el cinema? Que t’agrada el futbol? Per què no m’expliques 
res de la teva vida? També veig que he d’acabar aquesta carta i encara no t’he 
explicat per què no tinc cap por dels russos, ni tan sols del Banc Sabadell (com 
puc tenir por d’una institució caracteritzada essencialment per la seva generosi-
tat i munificència?). I el pitjor de tot és que encara no t’he dit res de la Cleodo-
linda. Tot i que, ben pensat, ets tu qui hauria de dir-me alguna cosa d’ella. Jo 
no en sé res, i no tinc per què saber-ho ni per què amagar res de res. Al cap i a 
la fi, cada any puntualment intento menjar-me-la i tu, puntualment, me la treus 
de la boca (i a continuació em mates). Però què passa, després? Per què no t’hi 
cases, que és el que lògicament hauria de passar en una llegenda com aquesta? 
Que la Cleodolinda fuig de tu, perquè ets un gamarús i un pesat? O ets tu qui 
fuig de la Cleodolinda, perquè és un cardo borriquero? O és que en fuges per un 
altre motiu? Potser és per això que no m’expliques res de la teva vida? T’ho 
preguntaré obertament: que per ventura ets homosexual, Sant Jordi?

     Amb una forta puntada de peu al cul. 
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Benvolgut Drac,

     La teva carta confirma evidències que m’hauria agradat oblidar: ets un animal 
violent, irreflexiu i groller. No m’estranya que t’hagis refugiat en la literatura, 
el cinema, el futbol i la televisió. Entenc que, com a ésser dèbil i perdedor que 
ets, necessitis l’heroïcitat i les aventures d’altri per compensar la monotonia i 
l’estultícia –m’ho has de perdonar: sempre havia volgut fer servir aquesta parau-
la– d’una vida limitada per una caverna que ja t’agradaria que fos platònica. Just 
després d’acabar de llegir el teu vòmit abrandat sobre les virtuts de la lectura i les 
excel·lències de la nostra festa més primaveral, popular i lluminosa, no em van 
quedar forces ni per discrepar. Només et compadia. Contradictori, previsible, tò-
pic, són alguns dels adjectius que fins i tot un nen de deu anys podria aplicar a la 
palla mental que, de manera conscient o sense adonar-te’n, t’has empescat. Sense 
cap control emocional, barreges la rancúnia contra els intel·lectuals amb populis-
mes demagògics que equiparen la tradició del llibre i de la rosa amb –no en volia 
sentir d’altra– el pa amb tomàquet. I, a més a més, arrebosses aquest abscés de 
sentimentalitat barata amb el futbol, el cinema i les dones de fer feina (per cert: 
posats a fer el merda cinèfil, la frase que transcrius de la teva dona de fer feina 
m’ha fet pensar en un híbrid entre Gracita Morales i Quentin Tarantino: ah, i no 
l’anomenis “dona de la neteja”, que em recordes quan, en una entrevista que li 
va fer l’Àngel Casas, Marta Ferrusola va dir que a casa tenien “una noia que ens 
ajuda”, com si la noia s’oferís voluntàriament a ajudar-los). A tu, estimat drac, 
em sembla que ningú pot ajudar-te. Ets un cas perdut i, precisament per això, 
m’interesses i vull continuar aquest diàleg. 

     Em preguntes què faig a la vida: doncs defensar casos perduts com el teu (i 
causes perdudes) i practicar totes les prestacions que comporta la meva immerescu-
da santedat. Per dir-ho en termes que tu, tan pletòric de cinefília inútil, entendràs 
perfectament: sóc un superheroi d’armadura lluent i espasa invencible (però sense 
malles comprensives que m’asfixiïn la massa testicular) que, sempre que pot, lluu 
un escut amb les quatre barres perquè tothom pugui identificar-me. Els meus 
poders: commoure nacions i aportar suport simbòlic a poblacions que pateixen 
problemes d’excés o de manca d’autoestima (en el cas de Catalunya, sempre és 
difícil distingir els uns i els altres). Les meves armes: una valentia molt més humana 
i terrenal que la que m’atribueixen i una tendència al pacte i, si convé, a la mentida 
pietosa (el que tu, amb la teva característica sagacitat, anomenaries “covardia” o, 
de manera més col·loquial, “cagar-se a les calces”). També has de saber que, en 
els últims mesos, hi ha un debat sobre si l’escut que sempre porto ha de reproduir 
una estelada, mantenir les quatre barres fundacionals o ser patrocinat per algunes 
de les múltiples identitats governamentals de Qatar, i es parla de decidir-ho en un 

referèndum que, pel que he sentit, és alhora il·legal i legítim (o a l’inrevés, no m’ho 
facis dir). Ja saps que tenim un talent especial per inventar problemes inexistents 
per, d’aquesta manera, no haver de posar-nos a solucionar qüestions més greus. 

     Però tornem al teu diguem-ne discurs. El futbol. Ah, els lletraferits que defenseu 
el futbol! Quina plaga! De la mateixa manera que, durant molts anys i en nom 
de la puresa i del dogmatisme de la intel·lectualitat, éreu capaços de condemnar 
a la foguera tot aquell que mostrés un mínim interès pel futbol, ara heu mogut el 
pèndol i ens imposeu aquesta estètica condescendent del futbol com a cultura. Et 
declares futboler però, perquè ningú pugui retreure’t res, de seguida matises que 
també ets lletraferit. Parlem-ne, dels futbolers (dels lletraferits ja en parlarem en 
un altre moment: el metge m’ha recomanat que no em sulfuri). M’imagino que 
et deus referir als que, en un camp perdut d’Itàlia, van llançar una moto des de la 
segona graderia. O als aficionats que, de manera repetida i violenta, amenacen, 
extorsionen i manipulen la competició i els jugadors amb pràctiques mafioses. Pel 
que m’expliques, m’imagino que deus ser d’aquests que, des d’una pretesa superio-
ritat, pontifiquen i teoritzen sobre accions tan objectivament absurdes com jugar 
a pilota sense agafar-la amb les mans. Però tornem a les coses que m’agraden a 
mi. El futbol, no, com pots veure, entre altres raons perquè, un dia de Sant Jordi 
de no fa pas tants anys, el Real Madrid de Zinedine Zidane va eliminar-nos de la 
Champions al Camp Nou, amb Rexach d’entrenador. El cinema m’havia agradat 
molt però me l’heu fet avorrir els cinèfils, sempre tan ocupats a fer l’autòpsia dels 
arguments i a traficar amb un arsenal de dades inútils per donar-vos la importàn-
cia que no teniu. De tant en tant, a casa, reviso les pel·lícules que m’agraden de 
debò que, bàsicament, són pornogràfiques (totes aquelles en què surten les actrius 
Veronica Vanoza o Brooke Banner) i les de karatekes (no puc evitar-ho: el meu 
model d’heroi sempre ha sigut El luchador manco). Però el que més m’ha dolgut són 
les teves referències a Cleodolinda. De cardo borriquero, res. Una bellesa natural 
i inapel·lable, amb uns ulls que, tot i ser clars, feien pensar en abismes insondables 
i en el risc d’acostar-se excessivament a la felicitat. Dolçor i fermesa i aquell punt 
de temeritat tràgica necessària per convertir la vida en alguna cosa més que una 
cova connectada a internet. Només així s’entén que, per raons que ara no vénen a 
tomb, la pobra acabés com va acabar: hi ha belleses incompatibles amb l’estultícia 
humana. Per parlar d’això, deixaré de banda el sarcasme i la ironia. Ras i curt: 
considero una injustícia i una discriminació que Cleodolinda no participi del nostre 
prestigi i de la nostra notorietat. Limitats per la tendència humana al maniqueis-
me, la llegenda s’ha estimat més cenyir-se a l’antagonisme primari del drac i del 
cavaller i ha menystingut la figura, decisiva, de la princesa. Però t’asseguro que ens 
hauríem divertit bastant més si, cada any, ella s’unís al circ que tant t’emociona. Si 
fos així, en comptes d’insistir a ignorar-la i a destil·lar maldiences amb l’aspersor de 
femtes que la naturalesa t’ha donat, podries preguntar-li si sóc homosexual. Una 
puntada de peu al cul? T’ho diré amb la màxima cordialitat: vés a cagar.
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Benvolgut Sant Jordi, 

     

     Comprovo que, com ja sospitava, la poca estima és mútua. I és natural: 
com podrien estimar-se dues persones que s’han fet famoses i es guanyen la 
vida (encara que sigui modestament) fent el possible per matar-se any rere 
any? Si tu em consideres un animal violent, irreflexiu i groller, per mi tu ets un 
gamarús, un poca-solta i un covard (encara que ara vulguis disfressar astuta-
ment la teva covardia de flexibilitat, capacitat de negociació o no sé quina altra 
collonada), però en la teva última carta he descobert que, a més a més de tot 
això, ets pràcticament un analfabet, sense cap mena d’interès pels llibres, ni 
per les pel·lícules, ni pel futbol. Verge santa, si s’assabentessin de la veritat els 
teus múltiples admiradors! Per sort, el Banc Sabadell, una entitat d’eficiència 
contrastada però sobretot d’absoluta confiança, no incorrerà mai en la malves-
tat de donar a conèixer aquesta correspondència, a pesar dels copiosos beneficis 
econòmics que li podria reportar. Si ho fes, si el Banc Sabadell airegés aquestes 
cartes, el nostre prestigi s’ensorraria (o com a mínim el teu). I, sisplau, no em 
vinguis que una cosa són ells llibres, les pel·lícules i el futbol i una altra els lle-
traferits, els cinèfils i els futbolers: si a un li agraden de debò els bons llibres, les 
bones pel·lícules i el bon futbol, ni tan sols els llibres més pedants, les pel·lícules 
més imbècils i els futbolers més bèsties els hi faran avorrir. Vols dir que no ets 
un d’aquests pedants a l’inrevés que només veuen pel·lícules de Terence Malick 
i documentals iranians, però que –per por que els acusin d’intel·lectuals, per 
fer-se els interessants i quedar bé en societat i anar contra el clixé o contra el 
que es pensen que és el clixé– els agrada dir que només els agraden pel·lícules 
pornogràfiques i pel·lícules de karatekes? Vols dir que no ets un d’aquests 
beneits que es pensen que diuen la veritat només perquè diuen el contrari del 
que diuen els clixés? Doncs sàpigues que qui fa això és un analfabet, perquè els 
clixés no són veritat però contenen una part de la veritat: són veritats fossilitza-
des, mandroses, però no se’n pot prescindir del tot.

     Tot això em recorda, per cert, un conte que vaig llegir ja fa anys, un conte 
de Dino Buzzatti, un escriptor italià que no cal que et recomani perquè ara ja 
sé que no el llegiràs. Es titula La mort del drac i explica una història terrible. A 
començament del segle XX, el comte Gerol sent que un dels seus treballadors 
ha vist, en un lloc anomenat la Vall Seca, una bèstia que sembla un drac i, en-
cara que el comte està segur que no hi ha cap drac, més que res per divertir-se 
organitza una expedició per veure quina mena de bèstia ha vist el treballador. 
L’expedició està integrada pel mateix comte, pel governador de la província 
i la seva dona, per dos naturalistes i per un grup de caçadors. Parteixen i, a 
mesura que s’allunyen de la ciutat i s’endinsen en les muntanyes –unes mun-

tanyes feréstegues, groguenques i abandonades–, la idea del drac comença a 
semblar menys absurda. Finalment, en un lloc deixat de la mà de Déu, troben 
la vall, una mena d’amfiteatre envoltat de muralles de terra i roques enmig del 
qual s’obre un forat negre: la gruta del drac. El drac és un petit ceratosaure, 
un monstre de poc més de dos metres amb un cap semblant al d’un cocodril, 
inofensiu i decrèpit. Els expedicionaris fan sortir el drac de la cova amb l’esquer 
d’una cabra i, a continuació, comença un setge sense pietat: tranquil·litzats per 
l’aparença del drac, els expedicionaris li llancen pedres i li disparen amb una 
colobrina; per comptes de cridar i de refugiar-se a la cova, el drac amb prou 
feines gemega, prova inútilment de protegir-se entre les roques, mentre alguns 
camperols contemplen l’escena amb gest de disgust i fins i tot alguns caçadors 
abandonen l’expedició, fastiguejats amb l’espectacle, sobretot quan surten de 
la cova dos dracs petits i immediatament el comte els mata a cops de maça. 
Llavors tots comprenen per què no cridava el drac i no es refugiava a la cova: 
no cridava perquè, si ho hagués fet, les seves criatures haguessin sortit fora per 
veure què passava, i no es refugiava a la cova perquè, si ho hagués fet, els expe-
dicionaris potser haurien entrat a la cova i haurien descobert la família comple-
ta. En fi: al final del conte el drac mor enmig de crits de dolor i de fúria pels fills 
assassinats, i el lector acaba amb la impressió inequívoca que les úniques bèsties 
d’aquella història són els homes i no els dracs. Que és exactament la impressió 
que, n’estic segur, tindrien els lectors d’aquestes cartes si no fos per la magnani-
mitat del Banc Sabadell, que sabrà mantenir-les en secret.

     La història de Buzzati m’ha recordat una altra cosa, i no precisament agra-
dable. Primer de tot deixa’m explicar-te d’una vegada per què els empresaris 
russos –a qui per cert tens una mica oblidats: que ja no et preocupen? Que 
t’han deixat en pau? Que s’hi han repensat?– me la rebufen; vull dir: per què 
no tinc cap mena de por de les seves amenaces. La resposta és tan senzilla que, 
si no fos perquè ets un gamarús, tu mateix l’hauries endevinat: els empresaris 
russos, a nosaltres, no ens poden fer res, perquè nosaltres som immortals. Que 
no veus que cada any em mates i cada any ressuscito? Que no t’has adonat que, 
d’ençà del segle XII, quan Iacopo da Varazze va escriure la nostra història a la 
Llegenda àuria i tot plegat va començar a escampar-se per Europa fins a arribar a 
la Corona d’Aragó, tu i jo no hem deixat de fer el préssec en la nostra immor-
tal festivitat? És clar que hi ha qui pensa que, com que som els protagonistes 
d’una llegenda, tu i jo no som reals. Fals. És veritat que les llegendes són com 
els mites: una barreja de mentides i veritats; i és veritat que si tu barreges una 
mentida i una veritat, el resultat no és una veritat sinó una mentida (això ho 
saben molt bé els periodistes i els novel·listes: la diferència és que la mentida 
dels periodistes és il·legítima, mentre que la dels novel·listes és obligatòria). Però 
la mentida de la llegenda, com la del mite, expressa veritats profundes de la 
societat que la crea o la adopta i la fa seva, veritats a les quals no es pot arribar 
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directament a través de la veritat. Quina veritat és aquesta, en el nostre cas? 
Què diem nosaltres, tu i jo, Sant Jordi i el Drac, sobre Catalunya? No en tinc ni 
la més remota idea, però estic segur que no pot no ser important. Que vinguin 
els savis i ens ho expliquin. Tu, per tant, abstén-te de provar-ho. 

     De manera que la gent pot posar en dubte que siguem reals, però no que 
siguem immortals: algú ens va crear, però no se sap quan morirem; o potser: 
només morirem quan la gent deixi de creure en nosaltres, cosa que dubto molt 
que passi, com a mínim en el proper segle. De manera que ja poden venir a 
amenaçar-me tots els russos del món: si em maten, ressuscitaré. Ja sé que la 
perspectiva de la immortalitat no és agradable per a tothom, que hi ha gent 
que, arribada a l’edat provecta, està tipa o avorrida d’ella mateixa i que pensa 
que la mort serà un descans; fins i tot sé que hi ha gent que pensa que el sentit 
de la vida és la mort i que la vida necessita tant de la mort com Indíbil de Man-
doni, el Barça del Madrid, Ortega de Gasset o Sant Jordi del Drac. No és el 
meu cas. Jo estic encantat d’haver-me conegut, encantat de seguir sent el Drac 
per a tota l’eternitat i encantat de passar-me-la estirat al sofà de la meva cova, 
llegint i mirant pel·lícules i partits de futbol pel canal de pagament. Saps a qui 
temo jo de debò? Saps qui em posa els pèls de punta? Saps qui em persegueix a 
mi?

     T’ho explicaré a la propera carta, que aquesta ja se m’ha allargat massa i 
està a punt de començar un Hércules-Recreativo de Huelva que promet molt. 
També et donaré a la meva propera carta, si em vaga, la meva opinió sobre 
la Cleodolinda i sobre les teves flatulències sentimentals, opinió que, com pots 
imaginar-te, no serà gaire galdosa.

      Una abraçada fraternal.

 

Benvolgut Drac,

     Perdoni el retard en la resposta. D’entrada, em permetrà que em presenti. 
Em dic Jordi Júnior i sóc el fill de qui, si he interpretat correctament els papers, 
les cartes i les fotografies que he trobat per casa del meu pare, vostè coneixia 
com a Sant Jordi. Dic coneixia perquè lamento haver de comunicar-li que, fa 
sis setmanes, el pare ens va deixar, que és la manera acceptada de dir eufe-
místicament que va morir. La investigació no s’ha tancat, però que aparegués 
despullat i asfixiat a l’habitació d’un hotel proper a l’aeroport del Prat, rodejat 
de substàncies psicotròpiques prohibides i d’ampolles buides de vodka polonès 
i amb el cos marcat per múltiples cremades de cigarreta, em fa sospitar que 
l’escenificació és massa evident perquè sigui la d’un suïcidi. La policia també ho 
creu i treballa en la hipòtesi d’una venjança i, en conseqüència, d’un assassi-
nat. No els he ensenyat les cartes que he trobat perquè, abans de posar-les a 
disposició del fiscal, vull entendre algunes coses que, si fos tan amable, vostè 
potser podrà aclarir-me. Sé que no estic violant la privacitat de ningú llegint 
les cartes del pare i admeto que m’ha sorprès el to de confiança i la complicitat 
sobreentesa que destil·len. Només dues persones que s’aprecien molt poden 
menysprear-se amb aquesta sinceritat i ironia perquè, si em permet la cita, “els 
amics no són altra cosa que uns enemics amb els quals hem firmat un armistici 
que no sempre és respectat de manera honesta”. Ha d’entendre que, per a mi, 
tot això ha estat, a més d’un trasbals que trigaré a superar, un descobriment. Si 
no li fa res, m’agradaria que m’ajudés a reconstruir alguns dubtes i a respondre 
interrogants que m’estan afectant més que no havia imaginat. Sóc conscient 
que el que li demano és una mena d’atracament, però entengui que, abans de 
donar les cartes a la policia i resignar-me al conducte administratiu i reglamen-
tari, m’estimaria més entendre els últims mesos de la vida del pare i tenir tots 
els elements per honorar la seva memòria i el seu llegat de manera digna. 

     Li he de dir que m’ha emocionat la història del drac de Buzzatti que re-
sumeix a la seva última carta. M’ha fet pensar que, d’alguna manera, el pare 
també va actuar amb el mateix sentit de la responsabilitat i de la supervivèn-
cia. Al conte, el drac no es queixa i no entra a la cova i el meu pare mai no 
va fer res que pogués perjudicar-me i, precisament per això, va mantenir la 
meva existència en el secret més absolut, conscient que fer-ho públic m’hauria 
arruïnat la vida i convertit en una mena d’atracció de fira: la Dona Barbuda, 
la Cabra de Cinc Potes, el Fill de Sant Jordi. Després de viure junts els primers 
anys d’infantesa, va internar-me en un monestir budista de confiança on, a 
banda d’aprendre les arts marcials més autèntiques i les tècniques de lluita i 
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conducta cavalleresca, els monjos van instruir-me en totes les ciències i les arts. 
Ens vèiem molt poc però ell m’escrivia unes cartes esplèndides i torrencials 
que mantenien el fil indestructible de la relació (les cartes van deixar d’arribar 
fa gairebé un any, però, en comptes d’interpretar-ho com un pèssim presagi, 
vaig cometre l’error de no amoïnar-me; de vegades confonem el respecte amb 
el desinterès). Al llarg de tots aquests anys, sempre em parlava de vostè. Quan 
viatjava fins a Orient –dies i setmanes a cavall– només per veure’m, li agradava 
recitar-me contes i llegendes abans d’adormir-me (a mi no m’importava que ho 
fes, encara que jo ja no estava en l’edat dels contes) i en aquelles històries sem-
pre em parlava del seu amic el Drac. Va ser així com vaig aprendre a imaginar-
lo i a coneixe’l. El seu caràcter aparentment esquerp però, en realitat, digne i 
lleial. El drama d’haver de ser sempre la víctima i, després de ser desactivat pel 
pare i per les exigències del guió de la llegenda, haver de convertir-se en carn 
de linxament dels vilatans salvatges del poble de la princesa. No era la mena 
d’afectes que s’inventen i, llegint les cartes que s’han intercanviat en els últims 
mesos, m’ha sorprès descobrir-hi l’aparent incompatibilitat de caràcters que, 
m’imagino, deu ser el resultat de molts anys de confiança i de bromes privades. 
Però, tot i que puc estar d’acord amb el que diu de la immortalitat i la ficció, he 
de rendir-me a l’evidència. Sant Jordi potser és immortal però el meu pare és 
mort. Durant aquestes setmanes, no obstant això, he tingut temps per pensar 
en moltes coses i confesso que les cartes que s’intercanviaven han estat molt im-
portants. He entès que el pare passava per una situació delicada i, per sort, en 
tot moment he comptat amb el suport del Banc Sabadell. Ells s’han encarregat 
d’inhabilitar tots els tractes verbals amb els russos (tinc entès que alguns han es-
tat detinguts i que d’altres seran expatriats de manera imminent a Guantánamo 
i Guadalix) i m’han convençut de no tenir-hi cap relació, encara que només si-
gui per no tacar el seu bon nom. En el transcurs d’aquestes gestions i reunions, 
vaig tenir una idea que, inicialment, em va semblar una mica esbojarrada però, 
a mesura que passaven els dies, l’anava veient possible i fins i tot versemblant. 
Em fa molt de respecte dir-l’hi, però també crec en el destí i em sembla més 
honest no donar-hi més voltes i deixar-ho anar: voldria proposar-li que, encara 
que el pare hagi mort, vostè i jo continuéssim la relació que tenien. M’explico: 
sóc pastat al meu pare. M’he provat tots els vestits, armadures, escuts i espases i 
només s’han de fer retocs a la part dels testicles (no tinc, ni de bon tros, els seus 
atributs llegendaris) perquè ningú no s’adoni de la diferència. Conec perfec-
tament la coreografia del combat perquè, tot jugant, la vam simular moltes 
vegades i tinc una bona relació amb tots els cavalls que, en funció de les circum-
stàncies, li ha tocat muntar. I, llegint la seva carta, assumint la seva reflexió 
sobre la immortalitat i la ficció o la realitat de les llegendes, em vaig adonar que 
tenia raó i que mantenir l’existència del personatge de Sant Jordi seria, de ben 
segur, el que ell hauria volgut i, alhora, el millor homenatge que jo podria fer-li. 

Ara bé, és el que vostè voldria? Precisament perquè no he acabat d’esbrinar si 
l’agressivitat verbal que comparteixen a les cartes és fingida o autèntica, no sé si 
vostè estaria disposat a, si més no, parlar-ne. Crec que els valors de la llegenda 
són independents de qui els representi. Més ben dit: crec que, tenint en comp-
te que una de les peces de la llegenda ja no hi és però que existeix un recanvi 
consanguini versemblant, seria absurd deixar passar aquesta oportunitat. No 
l’enganyaré: m’he avançat a la seva resposta per tantejar la situació i he trobat 
una resposta molt bona entre aquells que estarien disposats a patrocinar-nos i 
ajudar-nos a rellançar la imatge de la llegenda i reforçar-ne la dimensió publi-
citària i propagandística. Quan parlo de patrocinadors parlo, evidentment, del 
Banc Sabadell, que ha proposat com a única condició –una condició racional 
des de tots els punts de vista– que oblidem el projecte violent i sòrdid dels russos 
i que redissenyem la mena d’espectacle que podríem protagonitzar (ells pro-
posen ocupar una part de Port Aventura i instaurar un calendari d’aparicions 
multitudinàries). No cal que li digui el que representaria per a mi que accep-
tés. Entengui que, després d’enterrar el pare, m’han quedat moltes coses per 
dir-li i, d’alguna manera, tenir-lo a vostè m’ajuda a digerir la seva absència i a 
perllongar-ne el record. Mirant les fotos que tenia penjades a les parets de casa, 
veig que, malgrat el que s’explica a la llegenda, vau ser realment amics. M’han 
agradat especialment les fotografies d’una platja caribenya, on vostè porta 
unes bermudes florals i el pare xarrupa un còctel aparentment explosiu. O una 
altra que, probablement, va ser feta en un pub irlandès. Esteu brindant amb 
unes gerres generoses de cervesa negra i us abraceu (amb la dificultat típica de 
les abraçades entre humans i bèsties). Al costat vostre, hi ha una dona d’una 
bellesa excepcional però tràgica i, rellegint les cartes, dedueixo que deu tractar-
se de Cleodolinda, és a dir: de la meva mare. Per si pot explicar-me’n alguna 
cosa (el pare mai no va ser gaire precís quan parlava d’ella: s’emocionava massa 
i només aconseguia dir-me, entre sanglots, que, malgrat que jo no hagués pogut 
conèixer-la, sempre seria la meva mare), li adjunto la fotografia i espero, de tot 
cor, que puguem continuar el que vostè i el pare han compartit durant tant de 
temps. Si, per les raons que sigui, vostè decideix no fer-ho, també ho entendré. 
Però no m’hauria perdonat mai no intentar-ho. Mentrestant, rebi una abraçada 
cordial i afectuosa.



24 25

Benvolgut Jordi Júnior, 

     Jo també m’he de disculpar pel retard a contestar-te. No ha estat, com 
potser has temut en algun moment, perquè tingui dubtes sobre la teva oferta (o 
sobre la del Banc Sabadell), sinó perquè durant aquestes setmanes m’he quedat 
literalment sense paraules, mut i inundat de dolor. Ara he recuperat per fi la 
parla, i per això t’escric. No t’equivoquis: jo sabia que el teu pare moriria algun 
dia, però com podia imaginar que moriria tan aviat i d’aquesta manera tan 
violenta i repugnant? Com podia imaginar que l’oferta dels empresaris russos 
i les seves amenaces i el poloni radioactiu i tot plegat era alguna cosa més que 
una de les infinites facècies sorgides del tarannà bromista del teu pare, una més 
de les històries que ens empescàvem per divertir-nos mútuament i provocar 
una esgrima verbal que mai no ens cansàvem de practicar? Ai las!, si hagués 
sabut que era veritat hauria acceptat immediatament l’oferta de la gira interna-
cional proposada pels russos assassins, encara que hagués hagut de prescindir 
de les comoditats de la meva cova i hagués hagut de viatjar durant mesos en 
companyia de lluitadors mexicans, gossos i galls dopats amb esteroides, dones 
arrebossades de fang i humoristes polítics, encara que hagués hagut de partici-
par en rondes públiques de ruleta russa; perquè, a canvi, hauria gaudit durant 
tot aquest temps de la companyia del teu pare. Ets un nano molt espavilat, Jordi 
Júnior: tu has entès a la primera el que molts savis no entendrien en tota una 
vida d’estudi i reflexió, i és que darrere tota l’agressivitat i la violència (ver-
bal i de l’altra) que exhibíem el teu pare i jo s’amagava una gran estima, que 
els nostres insults no eren més que declaracions emmascarades d’afecte i de 
respecte mutus. No hi ha ningú a qui jo hagi estimat més que al teu pare (llevat 
del teu avi, el teu besavi, el teu rebesavi i la resta dels teus avantpassats) i estic 
en condicions d’assegurar-te que el teu pare no va estimar ningú més que a mi 
(llevat de tu, la teva mare i el seu pare). No és només que el teu pare fos, per a 
mi, tan necessari com Mandoni per a Indíbil, el Barça per al Madrid i Gasset 
per a Ortega; és que, a més a més, jo no podia sinó admirar la seva incompa-
rable plantositat, la seva aguda intel·ligència, la seva noblesa cavalleresca, la 
seva cultura oceànica, la seva natural bonhomia, el seu incomparable sentit de 
l’humor. És clar que, cada any, quan tornàvem a trobar-nos per la nostra festa 
i començàvem el nostre obligat combat a mort, ens insultàvem i ens maleíem 
i discrepàvem absolutament en tot (com has comprovat que fèiem també en 
la nostra correspondència), però ho fèiem perquè sentíem que era la nostra 
obligació, per donar més versemblança a la representació; també (o potser 
sobretot) perquè és molt més divertit discrepar que estar d’acord, i perquè tant 
el teu pare com jo som de la vella escola i, per què mentir-te, un pèl homòfobs 
i, francament, això de veure dos homes que s’abracen i es diuen que s’estimen 

i tota la resta ens feia una mica de basarda, per no dir que ens semblava una 
mariconada. Ningú no és perfecte, ni tan sols el teu pare.

     Maleïts siguin els russos assassins: tant de bo els estiguin torturant a cons-
ciència i els facin pagar amb escreix la seva malifeta. És clar que, com ja t’he 
dit, jo sabia que el teu pare havia de morir. I també, com és natural, ho sabia el 
teu pare: per això precisament jo m’inventava històries, li deia que ell també era 
immortal, mirava de consolar-lo, a la meva precària manera, de la certesa insu-
portable que algun dia, indefectiblement, acabaria morint com va morir el seu 
pare i el seu avi i el seu rebesavi i tots els seus avantpassats. Qui pot retreure’m 
això? No busquen tots els homes consol contra la consciència atroç de la seva 
mort? No s’inventen déus i religions i paradisos? Pascal demanava que ens 
imaginéssim un nombre d’homes encadenats i tots condemnats a mort, diversos 
dels quals són cada dia degollats a la vista de la resta, que veuen la seva pròpia 
condició en la dels seus semblants i, mirant-se els uns als altres amb dolor i 
sense esperança, esperen el seu torn. Aquesta és la imatge de la condició dels 
homes, diu Pascal. I si això és veritat –i és evident que ho és–, com no han de 
mirar de distreure’s o d’enganyar-se els homes? Qui pot retreure’m que mirés 
de fer-ho amb el teu pare?

     No: la immortalitat real és un privilegi dels dracs; i no de tots: només dels 
dracs de llegenda, que hem de morir i ressuscitar cada any perquè es compleixi 
el nostre estrany destí. Els homes, en canvi, només teniu dret a una immor-
talitat metafòrica. O millor dit: a dues. La primera és la de la memòria. Ara 
me’n recordo que cada any, quan ens vèiem, jo li recitava al teu pare un poema 
de Thomas Hardy que a ell li agradava molt; tant que si per algun motiu jo 
m’oblidava de recitar-lo, ell em demanava que ho fes, i jo ho feia encantat 
mentre fingia que intentava matar-lo i ell fingia que intentava matar-me a 
mi (abans de matar-me de debò). El poema es titula La segona mort i diu més o 
menys que això que en dieu mort és una mort falsa, és només la primera mort: 
us moriu però d’alguna manera continueu vivint, perquè hi ha algú (els vostres 
fills, les vostres dones, els vostres amics) que encara us recorda; la mort de debò 
és la segona, aquella que s’esdevé quan ningú (ni els amics, ni les vostres dones, 
ni tan sols els vostres fills) us recorden. Si això és veritat, i jo i el teu pare crèiem 
que ho era, llavors la memòria és el cel dels que no creiem en el cel, i recordar 
els morts no és una opció narrativa sinó un imperatiu ètic. Si això és veritat, 
mentre tu i jo recordem el teu pare, el teu pare estarà viu.

    Hi ha encara una altra forma d’immortalitat metafòrica, humana. Sou els 
fills: el teu pare viu en tu, Jordi Júnior, igual que el teu avi vivia en el teu pare, i 
el teu besavi en el teu avi, i el teu rebesavi en el teu besavi, i així fins a l’infinit, 
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o com a mínim fins al començament dels homes. Ningú mor del tot, si té fills. 
O aquesta és la il·lusió que de vegades es fan els homes. Per això el teu pare 
et va protegir, com el drac del conte de Buzzati va intentar protegir les seves 
criatures; i per això tu has de continuar fent de Sant Jordi, perquè el teu pare 
no mori del tot. No et conec, Jordi Júnior, però, com et pots imaginar, el teu 
pare m’havia parlat moltes vegades de tu (moltes més, n’estic segur, de les que 
t’havia parlat a tu de mi), i, si ets només una quarta part del que ell deia que 
eres, arribaràs lluny. És veritat que fa uns anys el posava dels nervis que, en els 
anys que vau viure junts, intentessis monopolitzar el comandament a distància 
de la tele i que, segons em va confessar, més d’una vegada et va perseguir per 
tota la casa amb la intenció de trencar-te al cap la Playstation, per veure si així 
deixaves de jugar d’una puta vegada al Grand Theft Auto; també és veritat que, 
sovint, el desesperava el teu infantilisme i es preguntava què seria de tu i em 
confessava que no sabia si estaries a l’alçada, perquè et veia molt més interessat 
a completar la teva col·lecció de Pokémons que a preparar-te per arribar a ser 
un Sant Jordi com Déu mana. En aquestes ocasions jo mirava de tranquil·litzar-
lo, li deia que no patís, que això eren coses de l’edat, que els nanos canviàveu 
molt i que, tard o d’hora, sentiries la crida de la sang i assumiries el teu destí 
i faries tots els sacrificis necessaris per ser un Sant Jordi digne de tots els seus 
predecessors. I així va ser. No t’imagines com parlava de tu, el teu pare, en els 
seus últims anys, amb quin orgull, amb quina absoluta seguretat que, per la teva 
planta, pel teu coratge, la teva intel·ligència i la teva prudència, series un Sant 
Jordi insuperable.

     Estic impacient per comprovar-ho. Estic impacient perquè, aquest any, siguis 
tu qui em mati igual que fins ara em matava el teu pare, i abans ho feia el teu 
avi, i abans el teu besavi i el teu rebesavi. Tots ells em van matar amb honor, 
a tots els vaig educar com millor vaig saber, amb tots vaig fer bromes, a tots 
els vaig estimar com vaig estimar el teu pare i com t’estimaré a tu. I tots, per 
descomptat, van estimar les seves respectives Cleodolindes. Que per què no s’hi 
van casar? La resposta és doble i és òbvia. En primer lloc, perquè tots, encara 
que en teoria fossin sants, en realitat eren un grans lliurepensadors i considera-
ven que el seu amor per la Cleodolinda era tan profund i tan autèntic que no 
calia que cap paper ni cap llei humana ni divina el sancionés. I, en segon lloc, 
i sobretot, perquè ells es devien al seu càrrec i al seu públic i a la seva llegenda 
i, t’imagines què passaria si hom sabés que en realitat Sant Jordi està casat? 
Quin interès tindria llavors la llegenda? No hauria perdut ganxo? Què en dirien 
les múltiples admiradores de Sant Jordi, totes sospirant per la possibilitat de 
conquerir el seu cor? No s’hauria corregut el risc que contractessin un sicari co-
lombià, o com a mínim romanès, perquè matés la Cleodolinda i deixés el camp 
obert a totes les seves fans? T’imagines l’escàndol a Twitter? No: el teu pare no 

va dir res de la seva convivència marital amb la Cleodolinda, entre altres coses, 
per la mateixa raó que no va dir res de la teva existència.

     Després d’explicar-te tot això sobra afegir-hi que accepto. Vull dir que no 
solament accepto que tu i jo continuem amb la llegenda i a partir d’aquest mo-
ment tu siguis Sant Jordi i jo sigui el Drac, que és el que he estat sempre, sinó 
també que accepto l’oferta del Banc Sabadell. Perquè has de saber que, de totes 
les coses que li explicava al teu pare en aquesta correspondència, només n’hi 
ha una del tot certa, i és que, d’un temps ençà, tinc por. I saps per què tinc por? 
Saps de qui tinc por? No que ningú em mati, com pots imaginar, puix que sóc 
immortal; tinc por exactament del contrari: que no em deixin morir cada any, 
com ordena la llegenda. En altres paraules: tinc por de l’Associació Protectora 
d’Animals. Són una gent horrible: han decidit que la meva mort anual a mans 
de Sant Jordi és una salvatjada, sobretot –diuen– tenint en compte la –diuen– 
escassetat de dracs que hi ha al món, de manera que volen impedir que aquest 
any es dugui a terme la nostra cerimònia ritual, substituint-la per una altra en 
la qual Sant Jordi i el Drac comencen barallant-se però al final acaben recon-
ciliant-se i cantant a duo, a cappella i ja de nit, el “Yo quisiera ser civilizado como los 
animales” de Roberto Carlos, mentre la plaça s’omple de gent amb encenedors 
encesos. En fi: un desastre. Jo espero que s’acabi imposant el seny i permetin 
que tot vagi com ha d’anar, però no n’estic segur. Aquesta gent són uns fanàtics. 
No escolten raons. De fet, m’han arribat veus que, per aconseguir els seus 
propòsits, pensen comparèixer despullats al nostre camp de batalla, despullats i 
amb els seus cossos nus pintats de vermell, com si fossin dracs ferits per sant-
jordis, i embolicats amb pancartes que diran: “Per un Sant Jordi més humà”; o 
“Un altre Sant Jordi és possible”.

     Només el Banc Sabadell, amb el seu seny insubornable i la seva recone-
guda valentia, pot impedir la catàstrofe. I per això estic disposat a acceptar el 
que ens proposin, incloses les actuacions a Port Aventura; a Port Aventura, a 
Disneylandia i a on calgui, sense excloure El Molino. El que calgui. Al cap i a 
la fi, aquesta gira és probablement l’única manera que tenim de preservar el ne-
goci; és clar que també serà una forma excel·lent de començar a conèixer-nos, 
que jo t’ajudi a polir els defectes que puguis tenir i fins i tot de donar una nova 
dimensió a la nostra llegenda. Triomfarem, Jordi Júnior. Aquest Sant Jordi serà 
l’hòstia. Que es preparin.

    Paternalment.    
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