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Ja no podien retrocedir més. El mar els barrava el pas i embarcar-se 

no era una opció. No hi havia vaixells per a tothom i ningú no gosaria 

d’abandonar un semblant davant l’amenaça que els aguaitava. Els 

temibles Cent Gegants. L’exèrcit més poderós i esfereïdor que  havia 

trepitjat  els Cinc Mons. Cent homes gegantins, amb una constitució i 

una corpulència descomunals, àvids de sang i destrucció, capitanejats 

per l’Eskol, l’ésser més sàdic, salvatge  i despietat parit mai per cap 

femella. Tenien una crueltat llegendària i un lema mític: els Cent 

Gegants no fan presoners. Venien d’allà on no s’atreviria a acostar-s’hi 

ni la mateixa mort. Les muntanyes infinites. Una serralada inacabable, 

inhòspita i gèlida  que s’alçava més enllà d’on la vista era capaç 

d’albirar, fins a fondre’s amb el cel.  Sempre havien cregut que aquell 

punt era el confí de la vida. Res no era capaç de sobreviure-hi, ni 

animal ni vegetal. I aquell qui havia gosat  endinsar-s’hi mai no havia 

tornat. 

L’avenç era incontenible, havien travessat els regnes com un cicló, 

arrasant tot el que trobaven al seu pas i  deixant pel cami un reguitzell 

de mort i devastació. Els millors exèrcits els van intentar frenar, però 

van ser esclafats amb una facilitat aclaparadora. Quatre dels mons ja 

havien caigut. I aquells que no havien mort  fugien a cercar protecció 

rere les seves muralles. Les més altes, les més fermes, les millor 

fortificades i  més inexpugnables de tots els reialmes. Un conjunt  

d’onze muralles concèntriques que protegien la ciutat. Unes defenses 

mítiques que cap host mai havia aconseguit traspassar.  Per això el 

cinquè món era conegut com a l’Irreductible. Però aquesta condició 

estava a punt de canviar. No ho volien reconèixer, però estaven 

perduts. Aquell exèrcit era invencible. Duien armadures forjades en 

diamant que ni les llances ni les fletxes podien travessar i unes espases 

tan  imponents i poderoses que  eren capaces d’esfondrar  una casa 

d’un sol cop. I en el cos a cos encara era pitjor. Res no podien fer 

contra un enemic que era tres vegades més gran i deu vegades més 
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fort que el millor dels seus homes. I sabien molt bé fer valdre aquest 

avantatge. Només cent soldats  havien pogut amb milers d’homes 

valents i lleials. I sense rebre cap baixa. 

Les muralles, una rere l’altre,  havien anat caient com si fossin de 

cartró. Les línies defensives es replegaven tractant de frenar 

l’embranzida, però l’avenç era implacable i en un tancar i obrir d’ulls 

arribaven al que havia estat fins aquell moment un bastió 

inexpugnable. No els quedava altra opció. Congregats tots a la platja, 

homes i dones, soldats i camperols, sans i malalts, vells i vailets 

rendien la ciutat i les seves ànimes a un enemic infinitament superior, 

restant a la seva mercè i confiant que, en un bri de compassió, els 

perdonessin les vides. 

En arribar a la platja aquells enormes bàrbars van veure quelcom que 

va deixar bocabadats i embadalits. Un riu infinit, una extensió 

inacabable d’aigua que s’estenia fins on els donava la vista, confonent-

se amb l’horitzó i que acaronava la sorra amb la delicadesa que una 

mare acaricia el seu fill. Una fiblada va recórrer aquells cors insensibles 

que per un breu instant es van trasbalsar davant d’aquella bellesa.  

Tots, arraulits a la vora del mar, tremolaven com fulles davant un 

vendaval. Les bèsties, per a sorpresa de totom, es van desentendre de 

la batalla i es van tirar a l’aigua per refrescar-se i apaivagar la set.  

Però el destí els va jugar una mala passada, perquè aquella aigua tenia 

un repugnant gust salat capaç de fer vomitar l’estómac més aguerrit. 

Van pensar  que devia ser obra dels déus de l’avern. Tanta aigua i no 

es podia aprofitar per beure. Quin sentit tenia? Per què jugava amb 

ells la mare natura?  

L’Eskol va parar atenció en una mena de closques de fusta que 

semblaven desafiar el poder d’aquell  gran blau surant a la seva 

superfície i el va sorprendre esbrinar que eren el mitjà de transport que 

aquells homenots utilitzaven per desplaçar-se sobre l’aigua. La seva 
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ment conqueridora es va posar en funcionament. Si aquelles petites 

closques podien suportar el pes d’aquells ésser minúsculs, unes de més 

grans podrien transportar-los a ells. Podrien endinsar-se allà on ningú 

ho havia fet i conquerir noves terres amb la mateixa facilitat que havien 

assolat els Cinc Mons. I així ho van fer.  Per una vegada farien 

presoners i aprofitarien els seus coneixements i la seva mà d’obra per 

construir diversos vaixells adaptats a la seva descomunal envergadura. 

Dues llunes més tard salpaven sense rumb ni destí,  cercant  noves 

terres que conquerir, deixant enrere una estranya barreja de desolació 

i alleujament.  

La navegació no fou gens fàcil. La pacífica catifa blava amagava un 

guerrer ferotge que balandrejava acarnissadament aquelles maleïdes 

closques fins a fer-los estremir. Ja no semblaven tan temibles aquells 

guerrers, abocats per la borda a punt de treure l’esperit per la boca i  

perdre la seva primera batalla. Però els déus varen ser benèvols i 

després d’incomptables jornades de patiment van entreveure terra. 

Una terra nova i desconeguda. Nous mons, nous tresors, nous enemics, 

noves batalles, noves terres que conquerir.  

Un cop recuperades les forces i les maneres, van fer camí buscant el  

primer objectiu. Una fumera darrera d’un turó proper delatava la 

presència dels primers habitants. Era l’hora. Van desembeinar les 

espases i es van posar en posició d’atac. Al senyal de l’Eskol van 

escometre turó a baix. Però de sobte es van aturar. Paralitzats. 

Aterrits. Just al davant, uns homes gegantins, deu vegades més grans 

que ells i amb una constitució i una corpulència descomunals, els 

esperaven. 
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