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INTRODUCCIÓ

Em dic Rudyard Kipling,
i un cop vaig conèixer una persona
que hauria pogut ser un veritable rei.
Aquesta persona va estar a punt de posseir un regne:
exèrcit, tribunal de justícia, impostos i policia.
Però ara pot ser que el meu rei estigui mort,
i si vull una corona hauré de buscar-la jo mateix.
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EL TREN

Tot va començar en un tren
que feia el recorregut entre Mhow i Ajmer,
dues petites ciutats de l’Índia.
Mhow se situa a la zona central,
a l’estat de Madhya Pradesh,
i Ajmer està a l’oest, a Rajastan.
Viatjava per motius laborals
i com que el diari en què treballava
no tenia gaires diners
no vaig poder anar ni en primera ni en segona classe.
Vaig haver d’anar en classe intermèdia,
que és realment espantosa.
En aquesta no hi ha coixins
i la calor és asfixiant.
Ho passes molt malament si el viatge és llarg.
Els passatgers eren de diferents orígens:
d’Índia, Rússia, Turquia, Kazajistan o Armènia.
Cadascú portava el seu propi menjar en pots,
perquè no poden permetre’s comprar res
dins del tren.
A aquests passatgers, la gent els mira amb menyspreu.
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El meu vagó de classe intermèdia estava buit
fins que va pujar un home
que tenia unes celles negres molt poblades
i portava una camisa molt elegant.
Era un rodamon i em va explicar diverses històries
sobre països que havia visitat.
També em va explicar que, de vegades,
fingia ser un corresponsal de diari
per poder menjar i viure millor.
Fer-te passar per un corresponsal de diari
és perillós perquè quan
els corresponsals oficials descobreixen que no ho ets
has de fugir del país per evitar problemes.
Aquest home es deia Peachey
i volia enviar un telegrama
des de la següent estació, propera a Ajmer.
En Peachey no tenia suficients diners
per poder enviar el telegrama.
Jo anava al Desert de Thar,
i allà no hi havia oficina de telègrafs.
—Diu vostè que tornarà
per aquesta mateixa línia de tren d’aquí a pocs dies?
—va preguntar en Peachey.
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—Sí, d’aquí a 10 dies —vaig contestar.
—No poden ser 8? —va demanar—.
És un assumpte bastant urgent.
—No puc enviar el seu telegrama abans de 10 dies,
si li serveix d’alguna cosa —vaig dir.
—Ara que ho penso,
no estic segur que el meu amic el rebi.
En uns dies agafarà el tren a Delhi cap a Bombay.
Aquest tren para a l’estació de Marwar
i allà es trobarà amb vostè al cap de 8 dies després.
—Però jo no puc ajudar-lo
perquè tornaré d’aquí a 10 dies
—li vaig tornar a explicar.
—Sé que no li serà cap inconvenient
tornar abans del que tenia previst,
perquè hi ha poc per visitar al desert.
Ha d’agafar un tren que pari a Marwar.
És molt important que digui al meu amic
el que m’ha passat o no sabrà on anar.
Seria vostè molt amable si tornés a temps
per trobar-se amb ell.
—I on el podria trobar?
—li vaig preguntar intrigat.
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—D’aquí a 8 dies,
quan arribi a l’estació de Marwar,
a les 9 de la nit,
busqui entre els trens.
El trobarà dormint,
amb tot el seu equipatge al voltant,
en un vagó de segona classe.
El reconeixerà perquè és un home alt,
amb una barba roja i vesteix de forma molt elegant.
Quan el trobi, digui-li:
«Ha anat al sud a passar la setmana».
Ell sabrà el que significa —va especificar en Peachey.
—D’acord, tornaré a l’Índia central
dos dies abans del previst
i transmetré el missatge al seu amic.
—Espero que vostè sigui un home lleial
i li doni el missatge.
Depenc de vostè, però confio que ho farà.
Baixo a la següent estació.
Allà m’hauré de quedar fins que vingui ell
o m’enviï el que necessito
—va dir mentre s’acomiadava.
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—Si el trobo li donaré el missatge —vaig assegurar.
Va baixar en una petita estació, i jo vaig reflexionar.
Havia sentit a parlar sobre homes
que es feien passar per corresponsals d’un diari
i amenaçaven els governants de petits estats
de dir mentides sobre ells
per aconseguir diners a canvi.
Però mai havia conegut una persona així
fins aquell dia.
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