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L’ALMIRALL 
 
 
 

 

Retoñaran aladas de savia sin otoño 

Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida 

Porque soy como el árbol talado que retoño: 

Porque aún tenga la vida. 

M. Hernández 

 
 
 
 Va ser casualitat. Normalment jo mai no lleig les esqueles del periòdic, 
però eixa es va clavar a la retina com una rantella, mentre anava fullejant al bus 
els titulars més escabrosos del dia. Què li anem a fer ? a cada un s’acostuma a 
una cosa, que la fa rutina i que busca qualsevol excusa per justificar-la. A mi 
m’agrada llegir titulars al bus com a altre li pot agradar ficar cara d’estàtua 
egípcia, va a gusts. Però aquella esquela no la vaig anar a buscar, era ella la 
que em buscava a mi.  
 
 

� 
D.E.P. 

 
     Rogad a Dios en caridad por el alma de Don 
Rosendo Masiá Gilarbert, que falleció rodeado de lo s 
suyos en Valencia… . a la edad de 90 años. El que 
fuera oncólogo pediatra del hospital Ntra. Sra. de la 
Alegría… . La misa corpore in sepulto se celebrara en 
el tanatorio la Paz calle…….. el próximo… …... Ruegan 
por su alma… …. 
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 L’Almirall!!!, el meu almirall, se’n havia anat sense cap soroll cap a la 
seua Ítaca particular. El tragí del bus anava minvant fins ser imperceptible, la 
dona del meu costat, es menjava un dònuts amb verdadera devoció i es 
torcava desconsideradament les molletes del bigot amb la bocamànega. Jo, 
absort amb el meu paisatge interior recordava amb un somriure satisfet a don 
Rosendo, el riure bondadós, els cabells blancs de cerimònia que li donaven un 
aire creïble i la seua mirada acaparadora amb una empatia digna de ser 
estudiada. Ah!! el meu almirall que me injectà la força. 
 
  Vaig arribar un dia a la seua consulta amb ma mare quan alguna cosa al 
meu cos tractava de ensenyar-me el sentiment tràgic de la vida (com diria 
Unamuno). Ens va rebre amb la simpatia que provoca la primavera, com la 
primera oronella després de l’ hivern. Ma mare el mirava expectant, jo el mirava 
escodrinyador mentre ell observava a la llum una placa: 
 

- Ummm … (torcia els llavis) … Este xiquet, es un ferm candidat per a 
entrar a la confraria del meus corsaris … si, ... si, el meus corsaris. 

 
 Clar està que a la meua edat jo no vaig comprendre per quin ramal 
anava l’aigua i crec que ma mare tampoc. Va ser a traves del temps amb les 
visites successives quan don Rosendo anava donant-me pistes del que era la 
seua Confraria de Corsaris. Ai Don Rosendo!! 
 
 M’aconsellava, em parlava de Trafalgar, d’Espronceda, del valor del 
corsari i del botí. De la germanor en la lluita. De les ferides de guerra i el orgull 
del vencedor. M’augurava un futur prometedor que ma mare no comprenia. El 
càncer en un fill no el compren ninguna mare. Prompte va arribar l’hora de fer-
me membre de les tripulacions mes distingides. Ho va fer amb un ritual, com 
cal, com ho fan el corsaris de tota l’historia. Em va pelar el cabell a rap i em va 
advertir. 
 

- Ja eres u dels nostres, porta-ho amb orgull. A partir d’este moment ja 
estàs disposat a que t’injecten el suero del valor , de la força. Amb sis 
sessions tindràs l’estigma del valent… i et miraran al carrer i tu 
corsari de la confraria alçaràs el cap amb orgull. Però no va a ser 
fàcil la travessia mariner. La mar es de vegades astuta i bateja amb 
les ones i et mareja, haurà dies que tindràs arcades que voldràs 
traure les entranyes per la boca, però això tan sols son moments de 
la lluita contra el pirata. 

 
 Ma mare estirava els llavis amb candidesa i li notí una llàgrima esvarar-
se per la galta suau de Heno de Pravia. 
 
 Aquell dia, Don Rosendo em va fer un regal. Un regal que fins ara mai 
no se ha separat del meu capçal. Me va regalar un vaixell de fusta armat de 
canons. No mesurava mes d’un pam d’adult, però era ric en detalls, la maqueta 
d’una fragata, una nau de guerra,de finals de XVII completament artillada per la 
batalla. Era de casc de fusta polimentada i amb 26 canons, i tres pals amb 
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veles de tela emmidonada unflades donant la sensació  que un vent favorable  
la feia maniobrar lleugera.   
 

- Ací tens ...,  cuida-la be, ja tens la teua nau. Ja eres capità. Defensa-
la contra els mals vents, les tempestes i els pirates, no la deixes 
mai… m’escoltes? Mai sense timó. 

- I vostè també es corsari? 
- Com ? Jo soc L’almirall. – I traient un tricorni del calaix se’l va posar 

al cap - Capità complisca les ordres!! - Em va dir ficant-se la mà a 
l’esquena i fixant  la mirada al front. Mentre me’n anava ell cantava 
una cançó: 

 
Oeeeeeeeeeeé 
Oaaaaaaaaaaá 

Prepareu-vos per al combat 
Confrares a lluitar !!! 

Aprofiteu sempre l’embat 
De l’ona a l’esclatar 

Oeeeeeeeeeé 
Oaaaaaaaaaá 

En això ens va la vida 
Fills de l’eterna mar 

 
 Fa temps ja de tot això. Recorde les batalles, la memòria minimitza les 
ferides i els esforços i sols recorda la glòria de la victòria que marcarà per 
sempre la meua vida i el meu orgull. 
 
 Per això vaig anar al sepeli de Don Rosendo, volia entre totes les coses 
desitjar-li bona mar en la nova singladura. El 80 deixava prop del nou tanatori i 
vaig anar per presentar-li els meu respectes, encara que jo no coneixia a 
ningun familiar, però la meua intenció no era altra que la del mutisme i el 
record. Allí a la recepció estava ple de gent. Alguns cercles parlaven baixet, 
altres es miraven amb silenci. 
 
 Damunt d’una taula a l’entrada hi havia un llibre en el que cada u 
expressava el seu sentiment. Jo em vaig quedar a un racó. Ja ho he dit, jo 
només venia per desitjar-li bona mar a l’Almirall. No vaig voler entrar a la cabina 
on estava Don Rosendo, m’agradava recordar-lo ferm, dret, en l’alcàsser, 
dirigint al seus amb una mar brava i amb la proa desafiadora. 
 
 Al hora prevista, es va oficiar un acomiadament a la capella. Silenci ... 
silenci ... Jo mirava als assistents. Seriosos, cadascun interioritzaven les seues 
vivències. Una llum tènue de la vidriera entrava dolça per l’esquerra. Al 
finalitzar l’acte, quatre persones agafaren als muscles el fèretre i es disposaren 
a traure’l pel corredor central. 
 
 Va ser en eixe moment, quan la comitiva havia avançat la meitat del 
corredor, quan una veu des de el fons amb veu ronca cantà: 
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Oeeeeeeeeeeé 

  
 Un altre, que romania al altra part de la capella, amb la mà al cor va 
respondre amb veu alta. 
 

Oaaaaaaaaaá 
 
 I a continuació ,una gran quantitat de persones, no sé quantes perquè la 
emoció em va constrènyer, van entonar l’himne sagrat. 
 

Prepareu-vos per al combat 
Confrares a lluitar!!! 

Aprofiteu sempre el embat 
De l’ona a l’esclatar 
Oeeeeeeeeeeeeeé 

Oaaaaaaaaá 
En això ens va la vida 
Fills de l’eterna mar 

 
 
 Tots estaven allí ,tots el fills de la mar, amb les ferides de guerra, altius i 
amb el orgull de qui ha lluitat  amb un pavelló comú: La confraria dels corsaris 
als que injectaren força i valor. 
 
 Vaig eixir dels últims, l’emoció hem va deixar clavat al racó fins el final. 
Quan me’n anava  a la taula de recepció una flota de  xicotets vaixells de fusta 
formava amb perfecte ordre de combat junt al llibre de condolences.                               


