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Diuen i conten que,
en temps del califa Harun al-Raixid,
vivia a la ciutat de Bagdad
un xic molt pobre anomenat Sindbad
que vivia de transportar mercaderies.
Per això era conegut com Sindbad el Portador.

Un dia de molta calor,
Sindbad portava un fardell molt pesat sobre el cap.
Fatigat i suat, es detingué un moment a descansar
a la porta d’una bella mansió.
De dins de la casa li arribà una brisa fresca,
una aroma agradable i una música dolça.
Sindbad el Portador aguaità l’interior
i va veure un jardí meravellós ple de servents
que traginaven menjars i begudes exquisides.

Aleshores, el jove alçà la mirada al cel
i es lamentà en veu alta de la seua desgràcia:
–Que estranys són els teus designis, Senyor!
Mentre l’amo d’aquesta casa viu en l’abundància,
a mi em toca viure en l’aflicció i la pobresa.

Un califa era un rei 
dels musulmans.

Aguaitar vol dir 
mirar dissimula-
dament per una 
obertura.

Els designis d’algú 
són els seus pensa-
ments o intencions 
de fer una cosa.
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Llavors va eixir de la casa un servent i li digué:
–Entra a parlar amb el meu senyor.

Sindbad el Portador, una mica atemorit,
deixà el fardell en terra i entrà a la casa,
que li semblà un tros del paradís.
El servent el portà fins a una sala
plena de menjar, beguda i música.

Sindbad va veure un grup de nobles cavallers
asseguts al voltant de l’amo de la casa,
que semblava el més noble i més ric de tots.
El jove saludà amb molta humilitat.
L’amo de la casa el rebé amablement
i li va oferir un seient.

Posant al seu abast menjar i beguda,
li preguntà:
–Com et dius i quin és el teu ofici?
–El meu nom és Sindbad –contestà el jove–
i em diuen el Portador
perquè em dedique a transportar fardells
a canvi d’un salari.

L’amo de la casa digué:
–Et dius igual que jo,
perquè jo sóc Sindbad el Mariner.
Adés t’he sentit lamentar-te de la teua sort.

El jove, avergonyit, respongué:
–Disculpe’m, senyor.
La fatiga i la pobresa m’han fet mal educat.

Adés és una forma 
de dir «abans», es-
pecialment quan ha 
passat poc de temps.
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Sindbad el Mariner s’apressà a tranquil·litzar-lo:
–No te n’has d’avergonyir, jove Portador.
Has de saber que el meu benestar
m’ha costat moltes fatigues i moltes misèries.
He conegut horrors monstruosos
i he patit molt abans de ser feliç com ho sóc ara.
He fet set viatges i cadascun té la seua història.

I així, enmig del silenci dels seus convidats,
Sindbad el Mariner començà a contar
la història del seu primer viatge.
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1. Primer viatge de Sindbad el Mariner

Heu de saber, honorables senyors,
que mon pare era comerciant
i posseïa una gran fortuna.
Va morir quan jo encara era jove
i em deixà diners, cases i terres
que feren de mi un home ric.

Vaig viure un temps sense necessitats ni obligacions,
fins que els diners s’acabaren
i vaig perdre també moltes propietats.
Aleshores, decidit a tot,
vaig vendre les poques coses que em quedaven.
Em donaren 3.000 monedes d’argent
i llavors em passà pel cap
la idea de fer un viatge a països llunyans.

Vaig anar a la ciutat de Bàssora
i em vaig embarcar amb un grup de mercaders.
Junts anàrem d’illa en illa, de mar en mar
i de terra en terra comprant i venent mercaderies.
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Un d’aquells dies arribàrem a una illa
que semblava un jardí del paradís.
El capità pensà que aquell era un bon lloc
per a descansar i ens manà desembarcar.
Els homes encengueren foc i es repartiren la faena:
un grup cuinaria, un altre llavaria la roba
i un tercer se n’aniria a explorar l’illa.

Però no arribàrem a fer res de tot això
perquè, de sobte, el capità cridà:
–Fugiu! Fugiu de pressa!
Deixeu-ho tot i salveu-vos!
L’illa no és una illa,
sinó un enorme peix encallat en l’arena.
El foc que heu encés li ha donat calor
i s’està preparant per a submergir-se.
Fugiu de pressa!

Tot el món va córrer cap a la nau,
però alguns no hi arribàrem a temps.
L’illa començà a moure’s
i davallà al fons del mar.
I jo em vaig enfonsar amb ella.

Gràcies a Déu l’Altíssim,
vaig poder aferrar-me a un tros de post
de les que s’empren per a llavar la roba.
La nau s’allunyà sense preocupar-se dels nàufrags
que quedàvem enrere
i jo em vaig creure perdut.
Després de passar dos dies i dues nits a la deriva,
el vent i les ones em portaren a una altra illa.
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Vaig arribar a terra ferma mig mort,
amb els peus unflats pels mossos dels peixos,
i vaig perdre els sentits.
No em vaig recuperar fins a l’endemà,
quan el sol ja era ben alt al cel,
i encara em costà uns dies guanyar força.

A poc a poc vaig conéixer l’illa
on m’havia portat la voluntat de Déu.
Un dia, mentre passejava per la platja,
vaig trobar-me un cavall magnífic
que estava nugat a un arbre.

En acostar-me al cavall,
un crit estrident m’horroritzà:
un home havia eixit de sota la terra
i em preguntava qui era i d’on venia.
Després d’escoltar el relat del meu naufragi,
em digué:
–Vine amb mi.

Vaig caminar amb ell per un túnel
fins que arribàrem a una gran sala.
Després de descansar i menjar a plaer,
ell també em contà la seua història.

–Has de saber –em digué–
que sóc un dels palafreners del rei al-Mihrajan.
Tenim al nostre càrrec els cavalls del rei.
Cada mes, quan hi ha lluna nova,
portem ací les millors egües verges
i les lliguem als arbres de la platja.

Un so és estrident 
quan és agut i des-
agradable.

Els palafreners 
eren els criats que 
s’encarregaven dels 
cavalls.
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En sentir l’olor de les egües,
els cavalls marins ixen a muntar-les.
Tracten d’emportar-se-les,
però no poden fer-ho perquè estan lligades.

Aleshores, els cavalls renillen de desesperació
i els palafreners eixim dels nostres amagatalls.
Fem fugir els cavalls de tornada a la mar
i portem al palau del rei les egües prenyades.
Les cries de cavall marí valen un tresor!

Mentre conversàvem,
un cavall va eixir de la mar
i tot passà com m’havia explicat aquell home.
Acabada la faena,
tots els palafreners es reuniren a la platja
i em portaren amb ells al palau del rei al-Mihrajan.

El rei va ser molt amable amb mi.
Em va fer molts presents
i m’oferí la seua amistat i el seu afecte.
A més, em donà treball al port
i m’encarregà d’anotar les mercaderies
de totes les naus que hi arribaven.

Vaig estar molt de temps al seu costat,
administrant els seus interessos.
Em trobava a gust al seu regne,
però no deixava de preguntar a mercaders i mariners
si coneixien el camí que portava a Bagdad.
Però ningú en sabia res
ni podia explicar-me com s’hi anava.
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En les meues exploracions pel regne d’al-Mihrajan
vaig conéixer persones de països molt llunyans
i vaig veure moltes coses meravelloses i estranyes,
com els peixos gegants.

Quan començava a pensar
que la meua sort no canviaria mai,
arribà al port una nau plena de mercaderies.
Mentre els mariners descarregaven el vaixell,
jo feia una relació escrita de totes les mercaderies.
En acabant, vaig preguntar al capità:
–No queda res més?
–Sí, senyor –em contestà.
Tinc encara a la nau alguns objectes
que pertanyien a un viatger
que va morir ofegat.
Els voldríem vendre
per portar els diners a la seua família,
que viu a Bagdad.

En sentir aquelles paraules,
vaig observar atentament el capità
i el vaig reconéixer.
Emocionat, vaig dir-li:
–Capità, has de saber
que jo sóc el propietari d’aquestes mercaderies,
perquè jo sóc Sindbad el Mariner.

El capità no em va creure
i vaig haver de donar-li molts detalls
de totes les coses que ens havien passat
abans d’arribar a l’illa que era un peix.




