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Do,j í̂ uLomovi].' '^''''• "•'-'- "Ments damunt la carretera asfaltada. Pas

sen sota la foscor de les espes-ses tíranques dels arbres entre.llaçades. 

La nit es quieta i dolça,veritablement oceànica. Amarada- de perfum-

subtils,do celatr-.q lluminosos,de boscos negres i "olons de cilenci. 

La petita Pappete sembla un, jardi abandonat,a^^b els seus carrers t̂iie 

quiets en aquella hora. 

Rodem lentaraent^per leà avin^^udos solitàries i albirem en '•-'—"-• -̂  " 

rectangols IÍEZÍHSX£XHE^2:ES lluminosos de les finestres. 

Ens arriben uns acords desafinats,puérlls i melan^iosos,qué vibren 

em la mansa quietud de la vetlla. 

Creuen parelles enlleçades que la fronda discreta protegeix, 
selvàtics 

Aspirem el perfum penetrant de jazamí i dels tarongers silvestres. La 

ciutat .oceànica sembla que reposi lliurada a una letargia dolçn v i.iv̂ , 
l'oreig?-

•ner la bris--̂  n .-..TT.-̂.-,̂-. r.,. •>'-iisi,gronxada per l'ona lentr- "" " .'acífic, 

Tot convida a extasiar-se en presumcions d'amor romàntic i .l'ovenivol. 

No cal més que la caricia d'aquesta nit austral,per a omplir el pit de 

defà-o- i el isïí llavi ('e sospirs, 

..iotimeu, estimeu, diu la terra feoonda i flairosa. 

iiistimeu,estimeu,diuen les branques somogudes pe3 ventiJol. 

KstimeUjdlu la quieta ll^ícuna,amaradf' '̂̂̂ · y...-.r.^ .•.•.-,<-. ,™̂ ^ invitació im

periosa que ve de l'horitzó misterioa,perque un estel magnífic és bai^ i 

forma un caminal de lli^ vers l'infinit,,,. 

Una piroga llisca suau damunt Ir 1 liiminos1.t.í->t ^̂e l'aipua i •• ^••'^' 
surt? 

cop '•'-•- -•••-p·aia brota un ^ E K grapat ü'e.strelles. 

Üiem el càntic brau i llunyà del gran Pacífic,eternament desfet'! et 

eterna*mAnt rî fpt en onades i escuma remorosa, 

r)eixeu enrera les belles avingudes,el passeig de mar,que segueix 1-

í̂ ran curva natural de la badia,els bongolous florits i silenciosos,els 



,jí;rcilT̂>- -̂ 'î  un llum r:l fons.,.. 
fosc 

;;ns endinsem en el barri yànès. r̂. trlr.tj'bruu, •-•r.+ on· mni nipnt. 

Oblidem la poesia i l'amor de la ciutat florida, ij. dintei;: 
penetra-invaèix 

barri fosc ens amara una vaga inquietud. 

Aquests, cotxes sumtuosoe porten vers el descone^.ut el tedi ^c-^P-íVnr 
aburrits ansiosos 

de qualq.ues europeus fastiguejats de tot,àvids de noves sensacions. 

l·ls nostres xofers han apagRt els focs i rellantit. Passen molt poe 
barraques 

;•; pot- carBeró ti-j.: Ü,J_ ambdós costats s'arT-en^üionen les casotes de 

fusta,velles,crivellades,Tortes.... -
opaca ^ Ji*^ 

A la claror incerta d'una febla bombeta polsosa,lllegiu: "We-Sy-Xang 

taconador" "Yan-Tu,3*£í;d*̂ . '̂ êrî unuer 

1Í;1S oot. '^ detenen. Un parisien -que ilienà'eHpetie»©- l'expedició 

i te un càrrec important dins l-j. mai^istratura baixa del priíaer cotxe i 

ens xiuxelja: 

Kspereu uns segons, 

; 'esmuny com una ombra entre els taulons d'una casota. Desapareix. 

Nosaltres esperem,pacientment confiats r^ ''• ••••-• ̂-̂ i càcia del nostre 

cuia inventor de plaers,descobridor de sensacions, 

.. la fi el velem tornar. Ja començàvem a tenir angunia,Arriba com T£X 

se'n iia anat,passant r •̂-- ---'- e ler- -'-!-'-t,s com un fastasma. 

Baixeu i seguiu-me, 

1 tots,amb un silenci de conspiradors,abandonem els coixins conforta

bles i afrontem -"' - • '̂•"•· •••̂ ait, * 
va 

El francès v* davant,els altres el seguim. 

•L·latre dues cavses hi ha un petit esnai lliure,pel qual es filtr 
densa 

nostre. Ki ha una fosca r-.-.-npf-.Qn, i;x nnr.sndís os tan '̂ .stret queno poriem 

ni i-'erdre l'equilibri. Amb prou feines podem avançar de ,front. 

A la fi arribem a un pati fumat. Per rt de darrera de la 'e 

C^ -^a, O ^i^m a^ T̂ —̂ • ——— -^ totes hermètica»--



angosto ·̂ 

Dient tancades. Allí,com en el r e d u ^ ? passatge,no hi ha llimi que eny oiíaa 

t i ni fressa que ens gu í l . 

ÜLL -...iic..̂ - 1 '^it fiinnlonfiri de Jus t í c i a , conf i a t s en l e s seves a b t i -

tucis de ciceró de l locs tenebrosos, 

- Per àc í -ble-ixa- i ens dirigim a l fons,seguint la veueta xiu^ejanta 

del -n^T'·íí̂ pnp., tronem èmT:! tms esglaons d^ fusta,comencem a pujar en f i l a 

- S i l e n c i í - Certament els meus ta lons ressonen mfíssa en repiquejar l a 

í'v-'f,p. de l - 'escala . 

i'ugem de punLetes^estaionai- '•"' nor-tre ru ia : 

- Atenció,senyors í 
? • 

Ha finit l'escala i seguim un nou passadís entre el cel i la ,terra,sen-

se altre il-luriinació que la (̂ -Is estels oceànics.Deu ésser'una r^aleria. 

jinsopaguem amb un xincs qi; :':eixa trepitjar sense dir pii'.'. ""•""*̂  
raça 

li hem descobert la nacionalitat. 

Homp^ ^̂ "̂ í̂ on l'hem tre-n-í t i,̂ t, Rolitàri,misteriós,pacient, esmerçant-so 

en una oculta missió d'espionatge o do Vigilàncis.. 

Sx Ifi fi atanyem la zona il-luminada,es r dir una hcbita-cié gran,nua, 

inon-oitp') ̂•T"'ií~· . Les parets osto.n tapissades amb diaris xinesos. Penja del 

sostre fumat una llàntia,que es gronxa ofrenant a la tri ntnça 'fr̂^̂-

riencies d'interior de vaixell al mig del tràngol. 

Hi han dues o tres taules coixer., Cl/lr^Od\,oíP^ sospitoses,cober 

\,nr-. d'una patina indefinible. Les dites taules, son voVi'^dnn --u-'-v cp^ixonr. 

buits,disposal jrvir de seient. 

Kns rep un vell xinès,mig porttc mig obseqoiiós. Les seves fesomies der ir 

cien desconfiança,temença,,.. 

El nostre intèrpret*,,.que ens acompanya,explica'al xinès el nostre "••ro-

•Dosit de sopar allí. 

"••Tc gemeix,-"'"• '̂ '-torç nn tremolor de cos dií?ne d'un 

atrac plena ruta I Sembla que nosaltres "Lractem de robar-li ^-^ ̂ -̂ 'û  

^ 



^ 

arròs .fv 1 seu peix podrit de les seves marmites, iisguardar els KKXC-

poients i les taules amb anguniosa, slmpatie com si les nostres anqiî  

els !n'--f.-p.'̂Q colzes coberts ( r'-írnip-̂  í netes li "wn,ar!. -p nr-c 

nax' els clauS' agressius i les llan:tles ĉ els s,.eus mobles '^tt^ n/0^ 

- - Em permeteu que us llevi la capa? -diu/la veu sesseyanta del parir;-

I 1̂o fleiico lliscar el'meu mantell de seda i plomes a les seves amabl^;; 

mans,TK:rò ell roman indecís,aguantant la penyora europea,no sabent on pen 

jr-r-la. • " 

AhIperS ara, descobrim els discrets penjadors,-uns rodets buits clavats 

damunt del paper de dirri, 

- Senyora,-diu mentre penja la peça. él·egantm.ent- mai penyora fou tan. bon 

rada! Podeu:f;córrer molt mon,dubto que trobeu penjadors més luxosos! 

üeiem al volt de Xe. t̂ ûla arroyr.e^-nnt •n-rrv rn-TTVL '̂Is bàrbars ceient' , 

en cauen alguns.- Deixem anar grans riallades. El pobre xinès s'àtança ami 

el. rostre alterat i les, mans tremoloses. Demana^.silenci amb els seus ull^ 
CIJ^IQ^CS , herraèticr^ment 

<iÀèdL·it^s&, ipstimers. Iijtis mostra unes portes famTnmTtimimfflTmtFiTnTtl· tancades,mir^t^-
riosament silencioses. ^ ' 

a • ' 

Estoritts demanem! 

- Què ten^ Sen-Fu? 

- Te,...te,...taoto (" ells dormen"), 

- Ah!-diu el ciceró- els fumadors d'opi I 

Kl xinès s'ha decidit finalment a se-^vir-nos una cassolada d'arròs blanc 

acompanyat c'una salsa. Aquest complement de"plat fort" es quelcom í-·'̂ ·—-

naljbasquejador. Te un color indefinible i una flaira penetr^ínt barreja 

de peix podrit i d'aigua d'olives. Dins d'aquest liquit estrany floten 

uns trocets d-"- •̂'•'̂ '̂•tànoia gelatínosa, ./••n*v.-i·-."i «^ vp.f^«tals, o composició' ouí-

mica? .No podem arribar a classificar-ho. 

T/Rlí?rnt tot,ho manp-em amb pana i "el que es més 'extraordinarii es que ho 

trohem e:scel-lent, 

r;er.-ni,ens vigila constantment,8. òada exclamació .nostra ell ajunt 



mans i suplica silenci. 

A la fi fineix el sopar c!'arròs blanc amb salsa d 'J.v^'i'rs^ podrit i >̂ '̂ " 

m 1 n n n ."' (..í̂ V̂íX̂  no podem obtenir cat) menja nova, J"-ura i rejiir?̂  

ia-J6 cosa menjívola·. Diu ô ue el ECU oíici no ,es atipar gent xerlnolosa. En 

cambi si volem fumar opi?,,,. 

- No,no volem fumar,avui. El nostre guia desitja mostrar cosa nova,"Una 

Recollim capells i abrigalls. 

jJaixem i eixim per un nou'corredor misteriós, sense sortir defora,fem 

via -per viaranys sò.c-clits, intermin^iblns, sovint ensopeguem amb ombres au' 

r'aplanen per deixar-nos el pas, mentim a freg de galta un repugnant'i. 
- ̂  - esgarrifat 

bleix humà, sembla que un peu descalç s'ha estremit s'bota la meva sabata. 

no ro rcv-i. •^ir-vh ni un. sospir,i mti^ les presències vagorose^^ • --'„ 

xen r̂ ense rastre. 

Tot d'una heu^nos-dins d'una cambra,il-luminada per una bombeta tri-st: , 

nue escampa'un raig grogós 1 incert, 

jor.es i finestres son closes mal̂ '-rr-t "• " Cogor. 
lli ha a l'estança nlímnes taules i algunes cadires. Mobles simples,vul-

manquen 
garSjQue careixen do forma i de color. 

Tív̂  ̂ -stol de xinosos broten ('o la torra, invadeixen la cambra,ens volten 
a.mb 

sonrients, Llurs ulls oblic4*%- brillen i es belluguen/en una vivacitat 
sorprenent ^"^^^ 
fantàstica. 

L'int*érpret parla i ell" -̂ •"•rr̂ onnn tros alhora. Ko hi Ka medi d'enten

dre's. Xarramequeigen però no concreten. 

Diu l'intèrpretg perocupat: 

Cap d'ells vol carrep-nr ^mb la responsebilitat, 

.'alguns es decideixen i surten, 

- Van a la'recerc '^-^-yi^rií?, -esclareix l'interp-^ot., Els altres^ es 

mií^vl<^i-i r-^r' p. VÍg .1 l a r - H O S , 1 .1 nt-Q vil T í ^ t S V Ï U S ï "Vf~ T'f-•••.'-r-^r-iv^i-- . r^ 

un i., un; no perden cap deis nostres moviments. 



La calor esde.vé asfixiant. Quin ism·KtTJS.s.t contrast aque.sta cofurna Iníí--! -

me amb là nit oceànica,curulla d'estels .lluminosos,de brises suaus,clr 

•nnrfumR nïïibrlaffadors. Fins anuest cau ÈM infecte no pot a~rribar ni un 

va.. ' rgent ae lluna ni emanacions de flors. 

Només s'hi flaira vici i i misèria! 

Ah!' veus aci We-*y-Xang,gran personatge de la colònia rjcinesa,arrugat, 

solemne,i desdenyc5s. Respon a les nostres salutacions sensee somriure, ( 

(crec.que no ho ha fet mai)amb breus i secs moviments de cap. 

Noves 1 llargues discussions s'entaulen. 

Jo ignoro del que es tracta,No capeixo el que preté -1 -̂"̂'̂•* ̂ -enc. 

Iiïvoco el lagon esmaltat,el gran Pacífic inmens cobert d'eterna ondula -

ció,que mor i reneix en brogit i escuma,en el silenci armoniós de la sel

va,... ï 'l nosaltres(imbècils)ací en aquest catau mancat d'aire,voltats 

d'enigmàtics homenets grocs exigínt-los-hi coses que ells vendran ^ bon 

oreu. 

"Fora somriu la Natura encisadora,triomfa l'amor cobricelat sota los ver 

des i espesses branques,però en aquest barri ombriu en el qual ens enta:f'n 

rem a la recerca de plaers il-licits,tot rebutja la poesia i la bellesa, 

solament s'hi hostatja la misèria moral i les seves xacres,... 

Sembla que les negociacions van per bon card. kentre ĵ e-̂ y s'esmuny per 

una porta,el jove paülsenc se'ns atança amb posat triomfal: 

- Ja veureu quina timba "armarem! S 

Fins ara no soŝ-''•'""•̂^̂r- jo que es tracte'-"- • u.̂ l cosa. No jugo ,ni el meu 

company tampoc. Aquesta perspectiva deixa almenys dos de la colla comple

tament indiferents. Jo començo a penedirQme d'haver seguit aquest grapat 

de folls. 

Veus ací i·i'eî y-Xang altra volta. Ve dçïleure diners,ignoro de quin catau 

";ov T; sostenir la banca. 

Solemnement es tanq.uen amb pany i clau tetes les portes. Ss coloca un 

vigia davant de cada una, fí'estenen cobertures verdes sobre les taules. 
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3el Ja ens teniu esmbolicats en, iiíia aventnv-r- n̂ -r-n 1 nf̂ ;fi, "1 "ne est?, ri

gorosament prohibit, oi hi hagués una fazgia ja ens teniu a tots detin«-

p-uts. 

......i_l afer! Demà tota la ciutfit sabria amb sorpresa 1 -̂̂ w-. -•-, . ,.,,,• 

aquella parella solitària i d.esdenyoaa tenia vicis. 

'Li faig fjq_uesta obser^vació al magistrat /?-uia. Ell riu,riu 1 afirma amb 

nr-.r̂ ona i elefant 'hironia : 

- Avui no hiha perill. 

Al volt d'una tauiía gran ens hi assentem sis. El guia,un redactor d'un 

íí;ran rotatiu parisenc, l'intèrpret (mestís de xinès i anglès) el meu compajj 

jo i el banquer xinès. Aquest darrer es un noi, jove,fi,d'ullets vius i as 

tuts. 

Damunt la baiets verda (!(. 1 taula de joc ÜS íeu un cartró dividit en 

quatre casilles làimïïikàdiíamEa nujneréLdes de l'u fins al quatre. Els jugadors 

trien un número i hi depositen la quantitat que desitgen. Si dos jugadors 
.5 'inclinen pel 
senten simpatia pel mateix número,compartiran pèrdues i ganancies. El ban 

quer es constitueix jugador amb els mateixos riscs que els altres,però co 

brant un deu per cent net,a cada jugada beneficiosa sia de qui sia. 
pilot 

La sort serà determinada per un embut ordinari i un pàieii de botons 
sense usar. 
noiv. "̂"i T-̂ v̂î iT̂ ^̂  r-.! c: n-no ÍT^ Í'-f" o violentament sobre 1?̂' î 'iiin í •'-̂ ôn· ríninunt 

del piló la part ampla del embuts Ssi^ntÈH Seguidament i polidament enre

tira l'embut que ha format una divisió entre aquella benaurada democràcia 

de botons. Ja teniu una multitud sense interès (1P (^n-r^p.rt dp fOT'.C, i •• 

una multitud apassionaí^l^íla de part de dins) Aquesta ens te de dar la 

sort o la . 

El banquer comença dé contar í,2,3,4; 1,S,3,4; 1,?.,?;,4; 1,,'̂ ,:',... 

Ha -guanyat el número 'ó (la botonada de dins l'embut es composa de deu 
quinze imitats 
botons. SI Eortós posseidor de la casilla Émmm 5,rep de mans del banquer 

la quantitat depositada(menys el deu per cent nue nassa.^ la banca en com 

panyir: 



Aquella nit es jugcivu .tu.i u. rilots i mmflambjs -mS^.p. Tillots de bitllet 

queien nerviosament sobre lê s casilles,! no menys nerviosament eren en-

reti,rats,Passaven d'una butxaca a l-'altra com una ratxa de follia. Els 

jugíiuors.eleganment silenciosos :gnBuiïníiMB2BnïD perdien o /^uanyaven,tots OIR 

esguards eren camblants co]?i els vents a la primavera. Adés espurnejaven 

gojosos.adés s 'esmortulen^ lamentablement; desespèrançats, ,„.• ' « ''"̂ Pagaven 

1 s'encenien com els anuncis lluminosos de la ulaça de.Catalunya, 

El xinès no parpellejava. Diriau que tot allò no era fet per ell. j'̂ cmi-

pulava l'embut i contava els botons amb una fredor d'autòmata. Els altre^ 

n'el miraven com un grapat d'orats miren un ésser posseidor de cervell 

norraal, 

A mi varen del -tot a la primera jugada, 

:;,i vaig rf^tirar nense avergonylr-me estintonlant-me en la meva repu^-

nàcia al joc, lin altre que feia mal paper era el meu comnany. No vo l;̂ ué 

provar la sort. Deia,que per res del món jugaria. Ho podia deixar d'ésser 

fidel a ell mateix. Havia promès feia anys que mai més tocaria cart' 

altres eine-- • • • joc. 

Els demés es reien d'ell. Jo l'aprobava en un silenci discret acompanyt; 

.d'esguards simpatitzants, 

jiintretant l'eiabri;-..:,,........ s'apodèrf^vn (ielé iuí̂ -adors. Tenien un aspecte 

ferotge, 

oeriodista francès ja ha perdut prop de lOüO francs, 

..-•.-„ ...-.'--.. -^sseja al voltant aula bo i fumant trannuilament la 

seva llarga pipa de pebrotera. 

El meu company se n'ha enamorat. 

- V/e-Sy-Xang,ven-me la ̂ teva pipal 

' 'il xinès impr- •̂••Te li p^-·--- "no" amb ferms 1 repetits movi 

de cap. 

L'nn 'sb-oTícn. L'altre comença a r̂ erare la -naciència. L'europeu ofereix 

dineï -siàtiü s'arronça d'espatlles. 



Davant l'insistència d,el "blano^el groc e.- di^na obrir Is boca, 3ilenci, 

Xmsmèàm^^ l'esfinx parlaï Diu lentament; 

- Aquesta pipa,no bona pipa per h'ome blanc. 

- Ji, si,bona pipa,excel-lent pipa. J"o paf^ar contat. 

- No,repeteix solemne V^e-Sy-Xang,,^no venc pipa. Jo més ric que tu. 

Un ,dels Jugadors deixa anar una sarcàstica rialla, 

- ,:ue si mítm en te'de diners? Podeu venir disposats a jugar dos milicaiE 

ell no s'espanta, 

ïïl vell xinès remuga: 

- Dos milions,dos'milions,- limijfiffixmínJsmEiiiti i feroçment :>'ucla la .seva esti

mada pipa. 

- Vell canalla!-crida el magistrat,que perd desesperadament- amb el que 

ens robes cada nit ja pots fer fortunaí 

- ;y no respon. Però llença al Jove francès una mirada terrible, 

.iquest,amb desig venjatiu,li dirigeix una requesta. 
? 

- i)ona l a pipa a C, dona-l i ,vel l / avari , 

i/er un moraent es suspèn el joc i t o t s ins i s t im: 

- Dona-li! 

- Dona-li! 

Ara tremola el vell, colèric. Els ullets e^'^''" '• "'aspedeixen flametcn 

d'odi. S'arronça d'espatlles, Ens menyspreua, 

ïot d'una el parisenc li diu amb sobtada seriositat: 

, • ̂  serà malestruga. 
- Vols nue et di-gui \ma cosa,We-Sy? Aquesta nep:f:tiva et durà degracia, 

.:'- les tres ens retirem el jg^^ company i jo,fastlpruejats,penedits d'ha-

ver seguit aquesta colla, 

Anyòravem el nostre bell jardí tropical,on les vetlles son dolces (í-crtïï_ 

I Lalla discreta,embolcallats en els clàssics pareos,conversant i fu-
laant.... 

gentil 
cotze ens deposit'" '-̂i -rT-nn-i-. rip la nostra^avirT-"''-'^ ''"•<"' •:••.'1̂ rnp̂ —. 

l'esperit se'ns aixampla amarat de pau i repòs. AspiranL J.'niro ^.r-:tiv 
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'la vall,que dú flaire de tarongers i ce fe'^ .-.̂..-o o-vr.,,.r̂,-i. ̂ ..i i.rfv̂-f ver-s , 

la làmpara familiar,que brilla enlire> el fullatge com un far d'amor dins ,,: 

^.j" TfímmxsiVimm f o s c a . 

Jo suspií'o: 

- Quina vetllada més ensopidat 

Si almenys hnp-ués oí)tingut la pipa ! - respon l'amic. 

Dos dies .desprc'-̂  '''• '—-'n noticia G' •'̂er- la "oetita ciutat; 

Xang ha estat detingut i empresonat. 

Fou Eniaibm ahir,vint-i-quatre hores després de la nostra vetllada' en eíL 

bar.:'i xinès. 

Alguns honrats ciutadans «fimcionaris i mercaders- foren detiní^uts tai-n-

bé. 

L-yjx casualitat ibBimtm no era allí el" nostre amic parisenc. 

Quin escàndol per a Papeet^? 

Quins comentaris més saborosos! 

L'olfactsede la policia ha causat sensació. 

"vye-Sy-Xang,el pegot miserable r.ostenint una cr^^' '^e joc! Qui ho havia 

de dirl I aquells ciutadans exemplars,pares de família,respectables co

merciants ,quin^,vergonya! " 

Aizí discrete javen hipòcritament la gent rin-nf^AtA^nn. 

Però nosaltres,els tofflmmBmtntoJSiPïrtiHjtB^^ hen assabentats,ens 

quedem amb up. pam de boca, 

Lïo compreneum tanta perversió en un cervell de blanc,amable i correcte. 

Quin cinisme! . 

No gosem comentar-ho en l'intimitat .̂ de la taula,davant l'impassible es

llanguiment <le les serventes maorís. 

- Tu creus que ell?.,,. 

No ho sé,,., però Ja va ïajdraffimMunaaàni advertir -Sy que allò de la 


