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Între mare şi pământ
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Barcelona, 4 ianuarie 1387

Marea era învolburată; cerul, de un gri plumburiu. Pe 
plajă, oamenii de pe şantierele navale, barcagiii, 
marinarii şi bastaixos1 erau agitaţi; mulţi îşi frecau 

mâinile sau băteau din palme, ca să şi le încălzească, în timp ce alţii 
încercau să țină piept vântului îngheţat. În liniște, priveau unii la alţii, 
apoi înspre valurile care se spărgeau cu forță. Galera regală 
impunătoare, cu treizeci de bănci de vâslit pe fiecare latură, se afla la 
cheremul furtunii. În zilele dinainte, mestres d’aixa2 de pe şantierele 
navale, ajutaţi de ucenici şi de marinari, demontaseră toate gree-
mentele şi elementele secundare ale navei: cârme, armament, vele, 
catarge, bănci, vâsle… Barcagiii duseseră toate elementele navei care 
se puteau scoate pe plajă, unde bastaixos le strânseseră şi le transpor-
taseră spre depozitele corespunzătoare. Fuseseră lăsate trei ancore care, 
agăţându-se de fundul mării, încercau acum să țină nemișcată Santa 
Marta, un schelet impunător şi neajutorat de care se loveau valurile.

Hugo, un băiat de doisprezece ani, cu păr castaniu și mâinile și 
faţa la fel de murdare precum cămașa care îi venea până la ge-
nunchi, își ţinea ochii inteligenţi ațintiți pe galeră. De când lucra cu 

1 cărăuși în portul Barcelona, între secolele al XIII-lea și al XV-lea. (n.tr.) 
2 Artizani care proiectau, construiau și reparau ambarcaţiuni sau trăsuri din lemn. 
(n.tr.)
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genovezul pe șantierele navale, ajutase la acostarea și scoaterea în 
larg a numeroase astfel de vase, dar galera aceasta era foarte mare, 
iar furtuna primejduia operaţiunea. câţiva marinari trebuiau să se 
îmbarce pe Santa Marta ca să o sloboadă şi apoi barcagiii trebuiau 
să o remorcheze până pe plajă, unde o mulţime de oameni o 
aşteptau ca să o târască până în interiorul şantierelor navale. Acolo 
avea să ierneze. era o muncă anevoioasă și deosebit de dificilă, la 
care aveau să folosească scripeţi și troliuri, care să îi ajute să tragă 
nava odată eşuată pe nisip. Barcelona, deşi era una dintre puterile 
maritime ale Mediteranei, alături de Genova, Pisa şi Veneţia, nu 
avea un port; nu existau refugii, nici diguri care să le ușureze înda-
toririle. Întreaga Barcelonă era o plajă deschisă.

– Anemmu, Hugo, îi porunci genovezul băiatului.
Hugo se uită la mestre d’aixa.
– Dar… încercă el să protesteze.
– Nu te împotrivi! îl întrerupse genovezul. locotenentul șantie-

relor navale, zise el, făcând semn cu capul înspre un grup de bărbaţi 
care se afla ceva mai încolo, tocmai i-a strâns mâna mai-marelui 
frăţiei barcagiilor. Asta înseamnă că au căzut de-acord asupra unui 
preţ nou, pe care regele li-l va plăti din pricina pericolului pricinuit 
de furtună. O vom scoate din apă! Anemmu, repetă el.

Hugo se aplecă și apucă bila de fier legată cu un lanţ de glezna 
dreaptă a genovezului și, cu ceva efort, o ridică și și-o lipi de 
abdomen.

– ești pregătit? întrebă genovezul.
– Da.
– Maistrul-şef ne aşteaptă.
Băiatul cără bila de fier ce îl împiedica pe mestre d’aixa să se 

miște. Străbătu plaja în urma lui și trecu printre oamenii care, cu-
noscând deja înţelegerea, pălăvrăgeau, ţipau, făceau semne și apoi 
urlau iarăși, agitaţi, așteptând instrucţiuni de la maistrul-şef. cei 
mai mulţi erau genovezi, la rândul lor capturaţi pe mare și imobili-
zaţi cu bile de fier, fiecare fiind însoţit de un băiat care o căra în 
braţe, în timp ce ei munceau forţat pe șantierele navale catalane.
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Domenico Blasio, căci așa se numea genovezul pe care îl însoţea 
Hugo, se număra printre cei mai buni mestres d’aixa din întreaga 
Mediterană, poate chiar mai bun ca maistrul-şef. Genovezul îl luase 
pe Hugo ca ucenic la rugămintea stăpânului Arnau estanyol și a lui 
Juan Navarezul, aghiotantul locotenentului, un bărbat cu un burdi-
han cât casa și cu capul chel și rotund. la început, genovezul fusese 
oarecum ţâfnos cu el, deși când lucra lemnul părea să uite că era 
prizonier, atât de pasionat era de construcţia navelor; dar de când 
regele Pedro cel ceremonios încheiase o pace efemeră cu 
domnitorul Genovei, toţi prizonierii care munceau pe şantierele 
navale aşteptau ca acesta să îi elibereze pe prizonierii catalani, 
pentru ca şi cei genovezi să aibă aceeaşi soartă. Atunci, maistrul se 
întorsese spre Hugo şi începuse să îl înveţe secretele uneia dintre 
cele mai apreciate meserii de-a lungul și de-a latul Mediteranei: 
construcţia de bărci.

Hugo așeză bila pe nisip, în spatele genovezului, când acesta se 
opri, alături de alţi maiștri și mestres, în jurul maistrului-şef. 
cercetă plaja cu privirea. Atmosfera era tot mai încordată: forfota 
celor care pregăteau uneltele, strigătele, încurajările și palmele pes-
te spate care se căzneau să se împotrivească vântului, frigului și lu-
minii fade și ceţoase, atât de stranie pentru niște pământuri mereu 
însorite. Deși datoria lui era să care bila de fier a genovezului, Hugo 
se simţea mândru că făcea parte din acel grup. Pe marginea plajei, 
pe faleza de lângă șantierele navale se strânseseră numeroși specta-
tori, care aplaudau și strigau. Băiatul îi privi pe marinarii ce cărau 
lopeţi cu care să sape pământul sub galeră; pe cei care pregăteau 
troliurile, scripeţii şi frânghiile; pe alţii care cărau traversele de 
lemn, date dinainte cu unsoare sau acoperite cu iarbă, pe care urma 
să se miște nava; pe cei care cărau prăjinile; pe bastaixos care se pre-
găteau să tragă…

uită de genovez, abandonă bila și o zbughi spre grupul mare de 
bastaixos strânși pe plajă. Fu bine primit, cu lovituri afectuoase pes-
te ceafă.

– unde ai lăsat bila? îl întrebă unul dintre ei, rupând încordarea 
și seriozitatea celor strânși la un loc. Îl cunoșteau sau, mai bine zis, 
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știau de el din pricina afecţiunii pe care i-o purta stăpânul Arnau 
estanyol, bătrânul care stătea în mijlocul lor, părând mic pe lângă 
bărbaţii puternici din frăţia de bastaixos din Barcelona. Toţi îl ştiau 
pe Arnau estanyol; îi admirau viața și încă mai trăiau câţiva care 
puteau povesti despre numeroasele favoruri pe care i le făcuse frăţi-
ei și confraţilor lui. Hugo se așeză lângă stăpânul Arnau, tăcut, de 
parcă i-ar fi aparţinut. Bătrânul doar îi ciufuli părul fără să piardă 
firul conversaţiei. Discutau despre primejdia cu care aveau să se 
confrunte barcagiii la remorcarea galerei, precum şi dacă ar fi eşuat 
departe de plajă şi ar fi trebuit să ajungă la ea ca să o lege. S-ar fi pu-
tut răsturna. Valurile erau uriaşe şi cei mai mulţi dintre bastaixos nu 
știau să înoate.

– Hugo! se auzi un strigăt pe deasupra zarvei.
– Iar l-ai părăsit pe maistru? îl întrebă Arnau.
– Încă nu are nimic de făcut, se scuză băiatul.
– Du-te cu el!
– Dar…
– Du-te!
cărând bila, Hugo îl urmă pe genovez pe plajă, în timp ce aces-

ta le dădea felurite porunci unora și altora. Maistrul-şef îl respecta, 
la fel şi ceilalți; nimeni nu se îndoia de arta lui Domenico ca mestre 
d’aixa. Nebunia începu când barcagiii reușiră să ajungă la Santa 
Marta, îi apucară frânghiile, o sloboziră și începură să o remorche-
ze înspre ţărm. Patru bărci, câte două de fiecare parte, trăgeau de ea. 
unii priveau îngroziţi; neliniștea li se citea pe chip și în mâinile lor 
încleștate. Alţii, cei mai mulţi, preferară să se lase duși de valul 
emoției şi, scoțând  ţipete de încurajare, făceau o zarvă 
incontrolabilă.

– Nu te pierde cu firea, Hugo! îi strigă genovezul când îl văzu că 
întârzie, întrucât băiatul era atent la același lucru ca mulţimea: o 
barcă pe punctul de a se răsturna și doi barcagii care căzuseră peste 
bord. Oare vor reuși să se urce înapoi?

– Stăpâne… imploră el, fără să îşi mute privirea de la barcagiii 
care se căzneau să își salveze tovarășii în timp ce carena Santei 
Marta se înclina din pricina manevrelor celei de-a patra bărci.
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Hugo tremura. Vedea în această scenă pe aceea pe care i-o po-
vestiseră marinarii care fuseseră cu tatăl lui când acesta murise, cu 
vreo doi ani în urmă, înghiţit de valuri în timpul unei călătorii spre 
Sicilia. Genovezul pricepu; cunoștea povestea și fu, la rândul lui, 
captivat de drama ce se petrecea dincolo de ţărm.

unul dintre barcagii reuși să se urce în barcă; celălalt se lupta 
disperat cu valurile. Nu aveau să uite de el. luntrea care trăgea de 
aceeași parte a galerei dădu drumul frânghiei și se îndreptă spre lo-
cul în care braţele barcagiului care cerea ajutor dispăruseră sub apă. 
la scurt timp după aceea, braţele apărură din nou, mișcându-se. 
cei prezenţi acolo, care își ţinuseră respirația, răsuflară aproape la 
unison. Dar braţele dispărură din nou. curenţii îl trăgeau pe barca-
giu în larg. cea dintâi barcă dădu și ea drumul frânghiei, iar cele 
două aflate de partea cealaltă pricepură ce aveau de gând să facă. 
Toate cele patru bărci navigau acum în ajutorul tovarășului lor, mâ-
naţi de forţa ce li se transmitea de pe plajă: strigăte, rugăciuni, 
tăceri.

Hugo observă că maistrul genovez își încleștase mâinile pe 
umerii lui. Nu se plânse de durere.

Încercările de salvare coinciseră cu momentul în care Santa 
Marta, plutind în derivă, eșua pe micul dig sparge-val din Sant 
Damià. unii priviră într-acolo, dar doar pentru o clipă, după care se 
concentrară din nou asupra bărcilor. Reușiră să vadă un semnal de 
la una dintre ele și, chiar dacă unii luară semnul drept unul bun și 
căzură în genunchi, celor mai mulţi nu li se păru îndeajuns. și dacă 
se înșelau? Văzură și mai multe semnale, de pe toate bărcile, câteva 
braţe ridicate, cu pumnul închis, ca și când ar fi încercat să lovească 
cerul. Nu se mai îndoia nimeni: se întorceau. Vâsleau spre o plajă 
unde oamenii râdeau, se îmbrăţișau și plângeau.

Hugo simţi ușurarea maistrului, dar el continua să tremure. 
Oamenii îl asiguraseră că nimeni nu ar fi putut să mai facă ceva 
pentru tatăl lui. În clipa aceasta, și-l închipui cu braţele în sus, ce-
rând ajutor, așa cum făcuse barcagiul, scufundat între valuri.

Genovezul îl bătu ușor și afectuos peste obraz, de la spate.


