
El cap Volt or (cunte a a l . l n l s ~  

-- Fins oro, Colometa. 
- Adéu, mon  pare, ['esper devers les SP! . 
ES- un d'oque1l.s dies de novembre que el sot PS colga prest i cl vcspre no s'ar7ubu tria¡. .Nu C'r~lmnlu no hi vo, ulr r,ulrtt 7rur.s; Iu 

darrera vegada que hi ana no en va treure cop i es vu uvorrir moll. 
H o  vist partir el Mifju Boira, un botet de vin, poms, /o/  blunc, i hu q14~rlat ~nt ,or tuda,  usscg~ída al /noli, rniront els horts, 

grossos, verds i bluus, i les borque3 dr  pusseig, htw blanq~,es. Un raig (k sol rrtun~ir Iler~u /u (,obtv-trt (l'r.1 ' Ikrholi  k s  / (nu hfrrru 
CIE pussargers tola blanca, immensa; ellu rr.r.orda quan,fu dos  n trps onys r~l ~x/trri  Iu 1.u (,c~t?rr~rur prr pu.ccr:jur r<rlrun~rrs, I rn~rr 
un dia lu va dur amb els Iurisfcs a fer tina horbacoa o Cala Mitjunu r varcn /?,rr?/ur /~ri.r ,rrit prr ríinur i . . .  
- No m 'agoJes, Colomela! 
Na Coloma s'ha regirat, es giro r veu en /'al/ davant ella que ho/u  i li Ju nyi/lr.c 
Esposen o jugar, o trescar, a crjrrtv-. N o n ~ é , ~  es velfen els di~sabter i elr rjjutn~nges; rls alrrrs dies nu Colrnt~~e/u viri (1 ( ' /rtlrt/ ,  

son pare té una borrga. 
Ja comenca a fosquejar i en Pau parteix cop o rusty. ,Vu Colometu pensa t3n son pare: ".la deu huucr orwbat ! Me 'n llu/q er- 

capado!" 
Quan arribo ot moll veu i'omurrodor de son pare hui! i jusr endrel de la boca del port un íluiider que enfro. .!u l'hu rnnegul i 

va a esperar-10: és el patró Andreu, amic dr  son pare: dt3 v ~ g u d c s  I r  ddna qualque estrella, hcn verrrrella, o un corn gros, umh Iu 
mor dedins. 

-Uei Colomero! -diu r4parrri Andreu el ternp.5 que li mostru un poal amb una dotzena de c~alon~urs--. Ton purr tombt; en 
dura un  grapat, Jo mitja hora que /'he vist pel cap Volror i m'ho dit que ja no es torbariu gaire. 

Ei patró Pere passo per alld devoro: va o encendre el Jar i ella ei segueix. Com li agrada pujar per aquells barrerons de 
.ferro! - ' / l l e r fo  o caure Colometa, que f 'esrlaJuries-"- si veure rot Cala Gran d'olla dalt: !'església, foto hlonca, nova encara. 
I'hotel, més nou que l'esglésio, amb Ilumels ence.ros, la seva rosefa damunf  el ro10 dels  bastaixo.^ ... Quan ha encPs el,[ar el 
patr6 s'asseu devora la nina i encén la pipa. 

-- Hi ha bona mar avui, nina, perd de calamars ben pocs; enxuuny hu estor un mal any. 
Llavors van a calpotrri, Mna de les coses méL7 antigues de Culo Gran, situada just davant el vurador. D'olid veurn tol el rrull 

dei porf: qui entra, qui surt, qui es pass~jo;  d ' a l l ~  el putrri, que tamhe ks I ' e r~carrqa~  dr.lport, pot dur el control de lot cl movl- 
ment. 
- Ja es torba en Bandereta -diu la dona del palró e i  temps que tira un gropaf de xerrel enJurinut dins Iu pellu. 
- I així mateix -diu t./ patró fuma qui fumo al portal de Ia caso-. No sé que deu Jer; ell nn duu llum per pescor i ~ u J u J o s -  

ca negra hi ha mitja hora. 
-- Trob que hauries de partir, mcm si el veus. -Sa patrona pu.5.c~ pena prr la nina, que seu devoro el patró, com un  m o i x ~ r  

consirds, i p ' e ~  Tomeu Bandemfa. 
- Me'n vaig a sortir-li o carni -diu el porro el temps que siaixeca. 
Sdn les vuit. Na Coloma queda amb Iu patronu, menjunt gerrpi. Elputrri Pere i un r l ~ l ~ s  seus mariner.5 parreixen amb la hur- 

ca grossa. 
- Deu haver acubat el carburant -comen fa el mariner. 
- Ja el trobarem que ve remant, mes de mig cremat -diu ei putro rient. 
.hh Colometa sen/ els motors que es posen en marxa i veu el Terboli que parteix. 

Nu Colometa ja ha sopat i dorm a una cadira devoro IQ patrona, que resu una part de rosari. Srin prop de les onre. La ru- 
dio, instol.lado o una habitucio que serveix de desputx al pafro,  cornenqa o fer renous i e.$petecs; la nina es mig desperto, la 
patrona hi  va escapada. 
- Ret! Ret! 
-- Digues, Pere!, digues! 
-- E m  sents? 
-- Si, Pere; digues! 
-- N o  hem vis( res. Debudes hem trescat per un redol d'un purell de milles devora el cap Voltor, perd res: ni en Rondercta, 

ni /o barca, ni un rem, ni un bidd de gas-oil, ni fressa de res. -No s'enfen per cup esril, la mur e.%rri ben plana, una bassa d'oli. .Ja 
fornam, hem visi dos marraixers, lluny, i els hem donat avis que s'ha perdut una barcu; ells duen radar i seran per a q l ~ i  rota la 

66 nit. Mala cosa serri si no el tro ben. Tu dona part als carrabiners que el cerquin bE per les penyes. No hi podem fer res pus. Ah, 
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I duu nu Colometa a ca seva, digues-li que son pare ha anat a Cala Alberg a ca aque(1 patrb amic reu i digues-ho a la padrina, al- 
manco dormiran tranquil.les. Fins ara. 

Cala Gran anit pareix I'estiu de ple: cotxes, la parella de la guardia civil, grups de gent pels carrers, les taules dels cufP.~ ple- 
nes. Tothom encuriosit per aquesta estranya desaparicib. 
- Hagués estat en Perico que no hagués tornat -diu un- no hauria veng~ír de noli a ningli, per6 en Tomert Banderela.. . 
- Sí, en Perico un dia el varen cercar tota la nit i I'endema va cornpareixcr n ca .reva que venia de devers Formen for. "Feia 

tan bona mar -digué- que vaig pensar: faré una volteta". Vatua del1 una volteta, aquell cap d'ase, i va anar a I'altre cap de 
tndn. 
- Com dimoni amb aquesta mar tan plana.. . 
- No han trobat ni un rem, ni una senya de res. 
- Mentrestant na Colometa i sa padrina dormen tranquil.les al seu xalet nou del cali dels Bastaixos, a deu minuts del por/, 

pensen que son pare, el seu fillet estimat, xerra i fuma prenent la fresca a cala Alberg amb aquell amic seu tan rialle. 

L 'endemci, diumenge, ja ben de matí el Terbolí torna a partir amb el patró Pere, els seus dos mariners, un germa de I'amo 
en Torneu Bandereta i set o vuit veinats, amics, pescadors matiners; per damunt ells un parell d'avionetes d'Icona volen, fent 
rotlos i voltes; de Palma ha vengut una patrullera de la comandancia de Marina, tota grisa, amb un parell de metralletes, i un 
parell de Ilan,ues de la Creu Roja; altres mariners han partit pel seu vent amb els seus llaüts i bots. Tots cerquen el Mitja Boira. 

El vespre, a entrada de fosca, tothom torna a port; només queda la patrullera, de vigilancia, més per complir que per res, 
perqud tothom ha perdut, ja, I'esperanca de tornar a veure en Tomeu. 

Així i tot I 'endema tornen a sortir. Els diaris duen la noticia.. 
El dimarts encara cerquen. 
I el dimecres.. . 

(Arribats aquí, amic lector, m'hauras d'ajudar a acabar la historia: dels finals possibles que 
m'han passat pel cap no he sabut triar. Deix l'elecció en les teves mans:) 

PR IMER FINA L: ROMANTIC. 
Avui, dijous, han telefonat al bar Marina amb una notícia que ha alegrat tothom. 
En Tomeu Bandereta és dins un transatlantic que fa un creuer per la Mediterrania. L'han trobat entre Menorca i Corsega. 
La telefonada ha estat breu i no han donat detalls; tothom queda endarrer de com es va perdre mestre Tomeu, de com va 

anar tan lluny amb aquell botet, i amb aquella calma que hi havia, de quan tornara ... 
SEGON FINAL: POLICÍAC. 

Només mitges veus i paraules esparses deixen entreveure qud va passar. 
En Tomeu, que, com quasi tothom de Cala Gran, s'havia dedicat al contraban, hauria continuat aquesta tasca de traficant; 

o, com diuen altres, feia, tal volta, de con fident. Els seus compnays la hi devien tenir jurada i aprofitaren aquell vespre de cala- 
mars; o bé els carrabiners ['havien ajudat a posar la mar per enmig a fi d'evitar qualque revenja mortal. 

De fet, dissabte a vespre, molts varen veure una llanxa que.. . 
TERCER FINAL: FANTASIOS 

Avui, dijous, al cap de cinc dies de la desaparició de mestre ~ o m e u  Bandereta, he e n t b  quP degué passar. 
Mentre feia un palo amb olives, assegut a la terrassa del Maricel, ha llegit la següent notícia: "El capita d'un cuirassat de la 

marina de guerra assegura que dissabte a vespre ell i els seus mariners varen veure uns llums de trajectoria estrambotica pel 
sud-est de 1 'illa de Mallorca. Encara que les declaracions del capita s'han aturat aquí, no queda més remei que lligar aquest fet 
amb la visió freqüent d'OVNISper la mar mallorquina durant aquest estiu; també hi ha hagut un parell de casos de desapari- 
ci6 d'embarcacions petites que no s'han pogut explicar encara, i.. . " 

Aquí pot comencar una s2rie dJaventures extraordinaries sobre les visites dels extraterrestres, les seves bases submarines, 
etcdtera, etcitera. I mestre Tomeu Bandereta pot esdevenir un heroi que, fet presoner d'aquestes criatures, aconsegueix fugir 
destruint la base submarina que els ianquis ultraterrestres havien construit, il.legalment -o tal vegada amb permís i benefici 
de les autoritats-, a Cala Gran. 67 




