
LA NEU TOT HO COBREIX 

  El fred mossega com si fos una canilla de llops famèlics i bavejant amb les dents 

esmolades i el vent escombra la interminable estepa siberiana. Només un boig 

s’atreviria a caminar per aquests paratges, però Dimitri, que no és pas cap boig, sap 

que no té alternativa, que aquesta és la millor nit per caminar amb la seguretat que 

ningú no el persegueix. Embolicat amb flassades i amb draps lligats als peus camina 

sense rumb. Floquets de neu li fuetegen el rostre, el vent li impedeix avançar, les 

cames se li enfonsen en la neu per sobre dels genolls. Resulta impossible mantenir els 

ulls oberts. Amb una temperatura de seixanta graus sota cero s’ha de estar molt 

desesperat per aventurar-se en aquest infern despoblat anomenat Siberia. Dimitri ja 

no pot més, sent com les últimes forces que li quedaven l’abandonen, escolta uns 

udols llunyans que no sap si els produeix el vent o són els llops que surten de cacera. 

No té cap arma però encara que tingués un rifle no el podria aixecar per a fer punteria. 

Esta acabat i es deixa caure en la neu tova i blanca com un llençol i començà a recordar 

casa seva amb els ulls perduts en el cel gris. Recorda els llençols blancs de cotó, la llar 

de foc, el menjar escàs, els vidres glaçats de les finestres...De cop va veure el rostre de 

la seva mare i va començar a cridar-la. Vol plorar, però les llàgrimes si neguen a sortir. 

Pensa que ja l’ha arribat el final i allà  deixa anar l’últim alè. 

  Va obrir els ulls i una veu de cristall, com l’aigua que raja d’una font, li va parlar. 

--Bona tarda. Com us trobeu avui? 

--On sóc? 

--Heu tingut sort, el meu marit us va trobar a la neu. Ara ha marxat a buscar el 

metge.     

  A fora, s’atura un trineu gran arrossegat per dos cavalls negres i musculosos i 

embolcallats en un núvol de baf. Un homenàs amb l’uniforme de la guàrdia imperial 

del tsar, amb un ull tapat i el rostre ple d’arrugues, obre la porta d’un cop de peu. 

 

 

 



--On és el teu marit? 

--Aquí al llit, està malalt, excel·lència. 

--Busquem un fugitiu...—S’acosta al llit—Què li passa al teu home?—Li descobreix la 

cara—Aquest home el conec, se’n diu Dimitri Sucov. 

--Perdoneu excel·lència, però us heu equivocat, aquest home és el meu marit. 

--En nom del tsar, el teu marit ens acompanyarà! 

--Està malalt, no pot aguantar-se dret! 

-- En aquest cas l’ajudaran els meus homes.—Surt fora a buscar els seus ajudants, 

moment que aprofita Dimitri per agafar el rifle que la dona li acosta i surt a la porta. 

--Vaja, quina sorpresa, el malalt ja camina! Dimitri, no facis cap tonteria, deixa aquest 

rifle i vine amb nosaltres, ens has d’ajudar a esclafar una revolta a Moscou. 

--Per què? 

--Tu ets el meu millor home, saps com fer calmar el poble. 

--¿Em vau enviar a les mines a calmar els ànims dels presos que hi treballen fins a la 

mort? No, general Grigorovitx, no us acompanyaré. 

  Van sonar els trets i el general i els seus ajudants van caure morts. Dimitri va mirar 

cap a la porta i va veure la dona amb un revòlver a les mans, si va acostar. 

--Aquí comença la revolució—Va dir ella i es van fondre en un llarg petó. Tornava a 

nevar. Eren els últims dies de 1916, aviat el món trontollaria amb la noticia de 

l’afusellament de la família reial russa. 
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