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OSRREAN/JAROAN. Els germans inventors. 

 

Osrrean no va conèixer la seva mare, encara menys el seu pare. Va néixer en una de les moltes fàbriques tèxtils de                      

Bradford. On la seva mare feia anar durant 14 hores seguides una de les 12 filadores que de dilluns a dissabte, nit i                       

dia, produïen un dels millors teixits de tot Anglaterra. 

Va ser el 27 de desembre de 1803, probablement una data a recordar, ja que va ser el dia en què nasqué una de les                         

dones més fortes i més valentes de la història. 

 

Anglaterra es trobava en plena revolució industrial i la consegüent reestructuració social que aquest fenomen havia                

comportat. La població es dividia bàsicament en tres grups. La ja existent classe alta, composta per la noblesa i                   

aristocràcia. La classe mitjana, anomenada la burgesia, i que estava composta pels propietaris de les fàbriques que,                 

en la majoria dels casos, eren petits artesans que havien transformat el seu taller per convertint-lo en una fàbrica.                   

Aquests artesans s'havien enriquit molt i per això també se'ls coneixia com a nou-rics. Finalment hi havia la classe                   

baixa, que era la composta pel proletariat, els obrers de la indústria moderna, homes, dones i nens que treballaven a                    

les fàbriques, les mines o els alts forns com a mà d'obra assalariada. En gran part eren fills i filles d'agricultors i                      

ramaders que s'havien traslladat del camp a la ciutat a la recerca de noves oportunitats econòmiques, però què, el                   

que havien trobat eren unes condicions de vida molt dures, amb jornades de treball molt llargues i sous molt baixos                    

que amb prou feina els arribaven per pagar el lloguer i el menjar. 

 

Quan la mare d'Osrrean va sentir que l'aigua li corria per les cames, va maleir aquell moment, tot just feia unes hores                      

que havia començat la seva jornada, pensà si no podria aquella criatura esperar-se a les nou del vespre què ja hauria                     

acabat el seu torn. Es va convèncer a ella mateixa que aguantaria, però arribaren les contraccions, sis llargues hores                   

amb dolors espantosos que l'obligaven a retorçar-se sobre si mateixa i només quan el dolor minvava, tornava a la                   

seva màquina per intentar salvar la producció diària que se li exigia. 

 

La suor li queia a raig pel front, les cames li tremolaven i amb prou feina l'aguantaven dreta. Només desitjava poder                     

expulsar aquella criatura que en tan inoportú moment havia decidit néixer. Però no va aguantar, Osrrean decidí que ja                   

era hora de conèixer el nou món i després d'una última contracció més dolorosa que cap altra, aquella dona va parir. 

 

La rebuda de la nova vida no fou excessivament acollidora. L'encarregat de les filadores, aliè al que realment estava                   

passant, va escridassar aquella dona, doncs ja feia estona que veia com la producció del seu telar estava sent inferior                    

a la resta. Aquella pobra dona que acabava de ser mare, encara amb la seva filla entre les cames, tornà a posar les                       

mans a la filadora i continuà produint, la mirada fixada en el fil i la ment concentrada en la producció. 

 

Quan finalment sonà la campana, talla el cordó umbilical i embolica el cos de la criatura amb un drap vell. Era                     

conscient que no podia cuidar d'aquella nena, si deixava de treballar, no podria alimentar-la, ni pagar el lloguer de                   

l'habitació, ni res. Així que la llençà al cubell de les deixalles, era el millor que podia fer i ho va fer. Mentre s'allunyava                        

va sentir per primer cop el plor, però no es girà, no feu res, va seguir allunyant-se convençuda que no tenia cap més                       

opció. 

 

Aquesta hauria de ser la curta vida d'Osrrean, però la casualitat o el destí féu que fos diferent. Aquell cubell era una                      

de les principals fonts de provisions de Jaroan. Qui sempre trobava alguna cosa que li podia ser útil pels seus invents.                     

Aquell vespre el que trobà va ser el cos d'un nadó que plorava desconsoladament, l'abraçà i el consolà. 

 

D'això feia ja més de vint anys, i encara avui, seguien units. 

 



 



Jaroan i els seus pares treballaven en les mines de carbó de Gawber. En plena revolució industrial els nens                   

treballaven tant com els adults. El cos petit de Jaroan era ideal per treballar en espais reduïts, treballava de                   

dilluns a dissabte en un pou petit i sense llum, d'on extreia carbó. Els diumenges a vegades anava a l'escola, on                     

aprenia a llegir i resar. 

 

Amb la seva família vivien en una habitació llogada amb un sol llit que compartien fent torns. El noi només tenia                     

8 anys quan una nit la seva mare el despertà i li digué que el seu pare s'havia accidentat i que havia d'anar a                        

suplir-lo a la mina mentre ella li sanava les ferides. Quan el noi tornà, després d'haver fet pràcticament dues                   

jornades seguides, es trobà al pare mort, amb el pit enfonsat en sang i a la mare plorant al seu costat. 

 

Aquell accident canviaria per sempre més el rumb de la seva vida. La seva mare caigué en una forta depressió                    

que l'abocà a la beguda. Passava més hores èbria que serena. En menys d'una setmana la despatxaren de la                   

feina, la desesperació i la necessitat la va portar a prostituir-se, i la prostitució, a beure encara més. Un dia                    

mentre estava amb un home, brut i malcarat, va perdre el coneixement. L'home en sentir-se estafat i insatisfet,                  

s'enrabia tant que la colpeja contra la paret, una, dues i tres vegades, a la quarta li sortia sang de les orelles,                      

quan aquell home la deixa anar, el cos es desploma a terra i mai més ja no es va aixecar. 

 

Quan Jaroan va trobar Osrrean en aquell cubell de deixalles, ja feia dos anys que era orfe. Havia deixat de                    

treballar a la mina, millor dit, l'havien acomiadat. Sense família que el cuidés i alimentés, es desnodrí, i com a                    

conseqüència va perdre força i capacitat productiva. Els amos van prescindir d'ell. Un matí quan arribava al seu                  

forat, aquest ja estava ocupat pel seu substitut.  

 

Fou l'inici d'una mala temporada en què com tants altres orfes, va haver de dormir al carrer, malviure de                   

mendicar i sobreviure de robar. Però un dia la seva sort va canviar. Havia conegut un artesà inventor que li                    

permetia dormir en el seu taller a canvi de mantenir-lo sempre net i endreçat. En el fons era un bon home, casat                      

amb una bona dona que no li havia donat fills. Jaroan mai va saber si el va acollir perquè no suportava les                      

injustícies socials que patien els menors, orfandat, explotació fabril... o, simplement, perquè es moria de ganes                

de tenir un fill. 

 

Aquell home estimava els nens, sabia que eren el futur i per tenir un millor futur calia invertir en ells, en la seva                       

salut, en la seva educació i sobretot en la seva formació. Al cap d'un any, Jaoran s'havia convertit en aprenent                    

d'inventor i feia anar amb molta destresa totes les eines del taller. 

 

Aquell vespre, quan aparegué amb Osrrean als braços l'home no dubtà ni un moment, cridà la seva dona qui                   

acollí aquell nadó igual que dos anys abans ho havien fet amb Jaroan. Es convertiren així en una família molt                    

unida en la que mai es va sentir dir germanastre, ni padrastre, ni fillastre. Si no germà, germana, pare i mare. 

 

22 anys després, Osrrean es mirava absorta i preocupada aquella joguina que Jaroan havia fet per ella, mentre                  

que pel seu cap voltava una idea que no suportava; la de no tornar a veure el seu germà. Feia un parell de dies                        

que estava desaparegut i pensar que alguna cosa dolenta li pogués passar la irava de mala manera. 

   



 



 

De petit, Jaroan s'havia aficionat a construir joguines per Osrrean. Després de la jornada al taller, sempre es                  

quedava una o dues hores més per fer-les. El pare ho veia amb bons ulls. El noi tenia bon cor, estimava                     

Osrrean, i aquella afició no feia més que perfeccionar el seu aprenentatge. Algun dia seria un gran inventor,                  

pensava amb orgull. 

 

I tant que ho va ser, no només ell, també Osrrean que va seguir els seus passos. 

 

En aquells temps era impensable que una dona fes aquest tipus de feina, però Osrrean, era Osrrean, i tenia un                    

caràcter difícil de dominar. Sempre que podia es colava al taller on imitava Jaroan. Tant va ser el seu afan, que                     

amb 9 anys ja feia anar les eines quasi amb la mateixa precisió que el seu germà. 

 

Tal com somiava el seu pare, tots dos es convertiren en grans inventors, els dos havien crescut i s'havien format                    

en aquell taller, els dos havien après a manejar eines, havien après lleis de la metafísica i junts havien inventat                    

màquines que havien revolucionat la revolució industrial. 

 

Havien millorat la màquina de vapor de Thomas Savery i Thomas Newcomen. Ells, en la seva versió de la                   

màquina de vapor, havien aconseguit que un aparell de dimensions molt més reduïdes, generés energia tèrmica                

que mitjançant un procés dinàmic es transformava en mecànica, facilitant així el funcionament de moltes               

màquines industrials. L'efectivitat d'aquesta nova versió va permetre que moltes fàbriques que en un inici               

s'havien instal·lat en les ribes dels rius per aprofitar la força de l'aigua, es traslladessin a altres territoris. Això va                    

ser especialment celebrat pels treballadors, ja que al no haver d'estar subjectes a l'organització colonial van                

veure millorar la seva qualitat de vida. 

 

La filadora Jenn o Mother Jenn, també va ser un dels seus invents. Permetia treballar amb 8 rodets de fil, a més                      

a més, es podien barrejar diferents gruixos sense que això afectés el funcionament. El resultat era una filadora                  

capaç de produir la mateixa quantitat de teixit que trenta-sis filadores de les antigues. 

Osrrean la va batejar així en record a la seva mare biològica, que tot i no haver-la conegut, sempre li va agrair                      

que la portés al món. El poc que sabia d'ella era que havia treballat en una fàbrica tèxtil i que havia mort molt                       

jove. Quan pensava en ella, la imaginava molt pobre i desgraciada, esclava d'un telar que li acabà consumint la                   

vida. Osrrean estava convençuda que amb la capacitat productiva del seu telar es reduirien els torns i les dones                   

podrien dedicar més temps a la seva vida i a les seves famílies. Mai més cap dona hauria de patir, com havia                      

patit la seva mare. 

 

Però sens dubte l'invent que mai oblidarien i que els portaria més problemes fou el motor hidràulic amb                  

temporitzador mecànic cronometrat. 

 

Feia mesos que treballaven en aquesta màquina. Passaven hores i hores al taller ajustant els diferents                

engranatges, polint els mecanismes, graduant els accionadors, sincronitzant els rellotges... tot havia de             

funcionar a la perfecció. 

 

   



 



El motor hidràulic temporitzat havia de suposar un gran avenç pel sector agrícola, havia de permetre regar els                  

camps automàticament, impulsant l'aigua que mitjançant uns conductes es distribuiria per la plantació. A més a                

més, aquest reg es podria fer per concrets, ja que el motor portava un rellotge programable que activava o                   

desactivava el funcionament. 

 

Els germans havien conegut Jethro Tull, amb qui havien engegat un projecte per millorar el treball al camp.                  

Jethro era membre il·lustre de la Fisiocràcia, una escola filosòfica que atribuïa l'origen de la riquesa a                 

l'agricultura, i per tant un gran defensor d'aquests ideals. Però en realitat era un agrònom amb vocació                 

d'inventor. Jethro va crear la primera sembradora mecànica, la qual tenia molts avantatges respecte a les seves                 

antecessores. 

 

En primer lloc, perquè requeria menys mà d'obra per treballar una mateixa extensió de terreny, ja que al aprofitar                   

la tracció animal per arrossegar l'aixada el procés de moure la terra era molt més ràpid. En segon lloc, perquè                    

l'aparell permetia unir en un mateix moment dues fases del treball al camp, remoure la terra i plantar la llavor. I                     

en tercer lloc, perquè el sistema incorporava una barrera mecànica que escampava les llavors en fileres i                 

eliminava el birbatge, és a dir, la neteja posterior de males herbes. En resum, la màquina sembradora de Tull                   

facilitava el treball, optimitzava els recursos humans i aprofitava més el sòl, garantint un creixement i maduració                 

dels sembrats molt més homogeni. 

 

Jethro, com a bon fisiocràtic, defensava la idea que l'agricultura era el motor del progrés. Si es conreava més, hi                    

hauria més menjar i la població podria alimentar-se millor. Si la mà d'obra estava ben alimentada, rendirien més,                  

per tant produirien més. Aquesta manera de pensar agradava molt als dos germans i s'havien implicat de ple en                   

el projecte. Unint els dos invents, la sembradora i el motor de reg, el treball al camp es faria molt més fàcil, a                       

més a més, ja no caldria cultivar exclusivament en zones fèrtils o properes als rius, també seria possible en                   

zones àrides, ja que l'aigua es podria fer arribar a qualsevol lloc. Els terrenys de cultiu es duplicarien i                   

treballar-los seria molt més fàcil i rendible. A la revolució industrial se sumava la revolució agrícola.  

Però no tothom veia amb bons ulls aquesta revolució. Aristòcrates i religiosos, ja havien hagut de veure com la                   

nova classe social, la burgesia industrial, els restava poder i els superaven en riquesa. Que ara ho fessin els                   

pagesos era un risc que no volien córrer i per això de manera encoberta inicien diferents boicots per impedir que                    

la incipient revolució agrícola anés a més. 

Un d'aquests boicots el patiren els germans inventors el dia que amb Jethro havien de posar en pràctica el motor                    

hidràulic. Volien programar un reg que durés dues setmanes i així convertir una terra àrida i seca en un camp                    

fèrtil i productiu. El 3 d'abril, dilluns, era el dia que havien acordat posar en marxa el motor i fer la prova. Es                       

trobaren de bon matí al camp. Osrrean va connectar les mànegues, Jaroan ajustava el rellotge i Jethro s'ho                  

mirava tot amb una expectació que no podia dissimular. 

 

La posada en marxa va ser un èxit, el motor va començar a fer córrer l'aigua, que ràpidament es va repartir pels                      

diferents solcs inundant tot el camp. Els germans i Jethro es retiraren a celebrar l'èxit del projecte, estaven                  

brindant pel futur del món agrícola i de la seva associació quan de lluny sentiren una forta explosió. El motor                    

saltava pels aires enmig d'una gran bola de foc. 



 



El desconcert del moment els paralizà, per això no foren a temps d’evitar l’atac d’uns encaputxats que els                  

colpejaren fins que quedaren inconscients. Passada una bona estona, Jethro recuperà la consciència i              

s'interessà per Osrrean que estava estirada a terra a pocs metres d'ell. Mentre la reanimava, buscava Jaroan                 

amb la mirada, però no aconseguia veure'l, havia desaparegut. 

 

Uns dies més tard de l'atac, Jethro rebia una trucada anònima, la persona els feia saber que Jaroan estava                   

detingut, acusat d'haver robat el disseny del motor hidràulic a un reconegut enginyer anglès. Evidentment era                

una acusació falsa, un xantatge, ja que si volien recuperar Jaroan, havien de cedir la patent de l'invent, altrament                   

continuarien amb la denúncia i l'acusarien de robar els plànols del motor. El volien incriminar falsament. 

 

Quan Jethro va comunicar aquesta notícia a Osrrean, el seu cap es va disparar, deixà de banda la joguina amb                    

què passava hores i hores abstreta i començà a pensar com rescatar el seu germà. Fins aleshores pensava que                   

no tornaria a veure'l, ara almenys tenia una pista. 

 

El telèfon, o teletrófon com en un primer moment es va anomenar, era un invent recent. El seu creador Antonio                    

Meucci el va presentar l'any 1826. Amb el telèfon es podien establir comunicacions orals entre ciutats properes,                 

aquest invent en un futur acabaria substituint el telègraf, ja que era un sistema més eficient i ràpid. Però de                    

moment era un aparell car i no gaire extès entre la població. Per tant, fos qui fos qui retenia Jaroan, si havia                      

enviat un missatge telefònic, havia de ser algú amb poder adquisitiu, ja que el preu d'un teletrófon i la instal·lació                    

no estava a l'abast de tothom. Almenys això, reduïa el nombre de sospitosos. 

 

Però Osrrean no sortia de dubtes, si cedia la patent del motor hidràulic, probablement el projecte amb Jethro Tull                   

no es podria dur a terme i la revolució agrícola quedaria en un no res. Els pagesos continuarien amb les                    

mateixes dificultats per treballar el camp i les collites continuarien sent escasses. Els nens passarien fam,                

emmalaltirien... El somni de nens ben alimentats, nens sans, amb ments àgils... s'esvaïa per moments. 

 

Pensà en el seu germà, ell sí que tindria clar que fer. No hi havia persona amb uns ideals tan ferms. Estava                      

segura que ell salvaria el projecte i si calia, el defensaria amb la vida. Osrrean però, no estava disposada a                    

perdre el seu germà, ell li havia salvat la vida quan ella era un nadó, ara li tocava a ella fer-ho. Salvaria el seu                        

germà i salvaria el projecte amb Jethro. 

 

Osrrean necessitava temps per idear un pla, però era just el que no tenia. Se li ocorregué demanar una prova de                     

què el seu germà era viu. Els exigí rebre una carta escrita per Jaroan, una carta que expliqués quelcom que                    

només ella i el seu germà poguessin saber. 

 

Quan va rebre la carta la llegí, un, dos i vint cops. D'esquerra a dreta, de dalt a baix... buscant en el contingut                       

una pista d'on trobar-lo. Però no trobar res, ni el nom del seu captor, ni del lloc on el retenien, res de res. 

 

Llavors recordar la tinta invisible amb què Jaroan li deixava missatges ocults, sovint la solució als enigmes que li                   

plantejava el pare. S'acosta el full al nas i l'olorà, no tardà a reconèixer l'olor de llimona. El suc cítric era                     

totalment transparent, però si s'escalfava, es revelava. 

 

Encengué una espelma i l'apropa al full. De mica en mica, com per art de màgia, aparegué aquell símbol. Eren                    

dos triangles superposats i en el seu interior un prisma triangular. 

  

   



 



Aquell símbol era inequívoc, els triangles superposats i el prisma representaven a la família Wilson. El senyor                 

Robert Wilson era un poderós aristòcrata i per casualitat tenia grans terrenys de cultiu que treballava amb                 

jornalers, o millor dit, que explotava amb jornalers mal pagats. Això sí, d'aquests terrenys en treia un alt benefici.                   

Wilson era una persona avariciosa i amb ànsia de poder. No era d'estranyar que volgués la patent del motor                   

hidràulic per beneficiar-se en exclusiva. Posseir aquest invent el podia convertir en l'home més ric de tot                 

Anglaterra. Controlant l'aigua, controlaria les produccions agrícoles, per tant tindria el monopoli de l'alimentació. 

 

Tampoc era d'estranyar que R. Wilson volgués mal als dos germans, ja que eren uns dels percussors i                  

defensors dels clubs mutuals. Unes organitzacions que promovien l'ajuda mútua entre els treballadors,             

funcionaven com un fons de garantia per tots els seus membres. Els que en formaven part pagaven unes quotes                   

a fi de tenir ajuts econòmics en cas d'emmalaltir, patir una desgràcia, etc. Robert Wilson els odiava, perquè                  

l'empoderament del proletariat era proporcional a la feblesa del terratinent. La diferència de valors entre Wilson i                 

els germans era evident. Ells tenien molt clar que els seus invents havien de fer un món millor per a tothom,                     

fomentar la igualtat entre els homes i no per afavorir a la classe alta. 

 

Descobrir el captor del seu germà i intuir les seves intencions va ser definitiu perquè Osrrean sortís de dubtes.                   

Ara estava convençudíssima que de cap manera acceptaria aquell xantatge.  

Aquella mateixa nit sortí de casa i en la foscor es dirigí al palauet Wilson. La finca fou construïda l'any 1767, era                      

una barreja d'estils arquitectònics. A l'esquerra del palau hi havia una torre circular de 4 pisos coronada per una                   

cúpula en forma de con. La part central era una construcció plana de teulada a dues aigües. La Façana principal                    

comptava amb una portalada central i diferents finestrals, Osrrean va comptar fins a vuit finestres, de les quals,                  

només dues tenien llum. A la dreta de la construcció, com si es tractés d'un afegit hi havia una espècie de nau,                      

on les finestres eren molt més petites. Segurament eren les dependències del servei. Descartà aquesta part. No                 

era lloc on amagar el seu germà, segurament algun empleat amb ganes de venjança pel mal tracte rebut, hauria                   

informat del segrest. 

 

Sobre la part central, a la mateixa alçada de la torre, hi havia una finestra petita de forma triangular, segurament                    

una entrada de llum a les golfes. Estaria allà el seu germà? S'acostà al palauet pel bosc que rodejava la finca, la                      

foscor i els arbres impedirien que fos descoberta. A escassos metres de la casa, s'enfilà a un arbre i es penja                     

d'una branca fins a tocar la cornisa de la torre. Meticulosament va calcular els seus moviments i en el més                    

absolut silenci aconseguí despenjar-se de la branca per aferrar-se a la torre. Només havia d'arrossegar-se per la                 

façana fins al finestró, poc més d'onze metres que va recórrer en uns escassos cinc minuts, però que a ella se li                      

feren eterns. 

 

S'escolà pel finestró, efectivament eren unes golfes, i com a tal eren plenes de mals endreços. No havia avançat                   

ni dos metres que ja havia ensopegat amb tres obstacles. Malgrat el soroll que havia fet no semblava que ningú                    

s'hagués alertat de la seva presència. Amb molta més precaució continua avançant, a mesura que s'allunyava                

del finestró, la llum era cada cop més escassa. Va esperar uns segons que els seus ulls s'adaptessin a la foscor                     

i va ser llavors quan ho va sentir per primer cop. Un gemec, però tan breu que ni tan sols va ser capaç                       

d'identificar. L'espant li glaça el cor. Va aguantar la respiració mentre posava en alerta tots els seus sentits i uns                    

segons més tard el torna a sentir. 

 

Era Jaroan, el trobà lligat i emmordassat a una tuberia de la calefacció, desitjà que fos el retorn, del contrari les                     

mans del seu germà estarien completament cremades. En apropar-se comprova que així era, respirà alleujada i                

es concentrà en alliberar-lo. En un tres i no res fugiren sense que ningú els pogués descobrir. 

   





Avançaren bosc a través fins a trobar una masia pairal on demanaren socors. L'amo els atengué, els donà                  

menjar i beure i un cop recuperats els portà amb la carreta fins a la ciutat. 

 

Quan van arribar a casa ja començava a despuntar l'alba. S'abraçaren i es retiraren a les respectives                 

habitacions, volien, necessitaven, descansar, dormir una mica, però tot i el cansament provocat per aquella               

llarga nit, no ho aconseguiren. L'excitació de l'alliberament ho impedia i al cap d'uns minuts es trobaren de nou al                    

hall. 

 

Es miraren resignats a passar una nit en blanc i s'assegueren en aquell butacó en què temps enrere s'havia                   

assegut el seu pare amb ells en braços. Jaroan agafà un llibre i el comença a fullejar. Recordaren les històries                    

que els llegia el pare, els enigmes que els plantejava. També recordaren com la mare els prenia mides i els                    

arreglava la roba. Sense adonar-se acabaren verbalitzant aquests i altres records i per un moment tornaren a la                  

infància. 

 

Jaroan explicà que un dels records que sempre l'ha acompanyat era el del moment en què trobà Osrrean en                   

aquell cubell de deixalles. -Et vaig agafar, eres tan petita i ploraves amb tanta ràbia, ara ho penso i potser era la                      

teva manera de queixar-te de com d’injusta havia sigut la teva arribada al món. Vaig sentir la necessitat de                   

consolar-te i et vaig abraçar contra el meu pit. A poc a poc et vas asserenar i aquell plor tan esferidor va passar                       

a ser un ploriqueig que a poc a poc acabà desapareixent. 

Llavors vas fer allò tan maco, vas agafar el meu dit per xumar-lo i al mateix temps em miraves amb ulls                     

interrogants, com volen dir: Ara que? Pot ser per egoisme, però aquell moment va ser tan màgic per mi, que vaig                     

decidir que mai em separaria de tu, que sempre et protegiria. 

 

Osrrean escoltava el seu germà amb ulls plorosos, sensiblement emocionada per les seves paraules. -Jo               

sempre t'he admirat. -Li digué. -Et recordo al taller, concentrat en les explicacions del pare. Fent preguntes                 

constantment: quan era millor fer servir coure, quan el plom, o quina utilitat podia tenir un metall tou com                   

l'estany? Com era possible que un fil dins d'un vidre fes llum, o que es pogués sentir la veu d'una persona a                      

través del teletrófon? Admirava la teva curiositat infinita, les teves ganes d'aprendre. Admirava la teva               

constància amb el maneig de les eines. Les feies anar un cop i un altre, fins a tenir un domini complet. 

 

Jaroan estava perplex per aquelles paraules, però la seva germana encara no ho havia dit tot. 

 

-Però sobretot t'admiro -va continuar. -Pel teu suport, per com em vas fer costat quan li vaig dir al pare que volia                      

ser inventora. Tu mai vas dubtar de les meves capacitats, mai et vas qüestionar si pel fet de ser dona, podia o                      

no, pensar, idear o construir màquines. Sempre t'estaré agraïda... 

 

Mai s'havien assegut a parlar d'ells, potser l'ensurt, la possibilitat de no tornar a estar junts ho havia propiciat, el                    

cas era que ja feia hores que seien en aquell butacó, fullejant distretament un vell llibre i xerrant l'un de l'altre. Va                      

ser llavors que sentiren un soroll al pis de baix que els alertà. 

 



 



Algú havia entrat a casa seva. Amb precaució s'aixecaren i silenciosament es posaren un a cada banda de la                   

porta que accedia a l'escala. Algú estava pujant. Amb gestos traçaren un pla; quan l'assaltant obris la porta,                  

Osrrean des de l'esquerra, emputjaria fort i tot seguit obriria de cop, moment en què Jaroan, des de la dreta,                    

saltaria sobre de l'assaltant. El pla era perfecte, però no va ser necessari, al mateix temps que s'obria la porta                    

sentiren la veu de Jethro que anunciava la seva arribada. La suor i el vermelló del seu rostre donava a entendre                     

que alguna cosa no anava bé. 

 

Els explica que R. Wilson havia posat preu al cap de Jaroan. Havia ofert una recompensa a qui matés el lladre                     

del motor hidràulic. Aquell home s'havia tornat boig o tenia molt mal perdre. Jaroan mirà de tranquil·litzar-lo. -No                  

patiu, sóc un home conegut i respectat a la ciutat. Aquesta recompensa no crec que sigui una amenaça que ens                    

hagi de preocupar. - Va concloure. Era cert que Jaroan era un home conegut i respectat, però estava pecant                   

d'ingenu. La situació del moment, tal com li féu veure Jethro, no l'afavoria. 

 

En primer lloc, la indústria també havia arribat al sector armamentístic i la popularització del revòlver Colt havia                  

fet que molta gent a Anglaterra anés armada. Abans de la popularització del revòlver, la gent resolia les seves                   

disputes amb diàleg, diàleg que normalment acabava amb cops de puny. Sam Colt va aprofitar aquesta realitat                 

per introduir el seu missatge, "a cops de puny és de pobres", fent entendre que només els rics anaven armats i                     

per això sempre guanyàven. El seu eslògan però, va ser una mica més subtil: "Déu féu l'home i Sam Colt els feu                      

a tots igual". La campanya fou molt efectiva i molta gent, tot i la manca de recursos, va comprar el seu revòlver,                      

pensant que això els feia més a prop i més iguals als rics.  

Per tant, poc importava si Jaroan era innocent o culpable, l'anunci de la recompensa faria sortir pistolers de tot                   

arreu, mercenaris motivats pels diners que no esperarien a la celebració de cap judici. 

 

En segon lloc, estaven els ludistes, grups de treballadors contraris a la modernització de les fàbriques que veien                  

com les màquines estaven eliminant llocs de treball. Davant la por a ser acomiadats o delegats a treballs                  

menors, els ludistes s'havien organitzat i iniciat accions de protesta, com impedir l'entrada dels treballadors a la                 

fàbrica, cremar maquinària... Accions violentes que fins i tot havien acabat amb la vida d’alguna persona. De ben                  

segur que per aquests grups, Jaroan era un dels responsables dels seus mals i la recompensa que oferia R.                   

Wilson, era una oportunitat de fer venjança.  

 

Jaroan no es trobava en una situació fàcil. Mentre pensaven quina podia ser la millor sortida, sentiren el primer                   

tret. Algú des del carrer els atacava. Osrrean apartà la cortina per veure qui podia ser -Merda! són molts, digué.                    

A primer cop d’ull va contar nou homes i tots armats. Els trets es succeiren un darrera de l’altre, els vidres de les                       

finestres s’altaven en petits trocets que els queien a sobre, el xiulet de les bales travessant la cambra i                   

estampant-se a la pared, als mobles… aquell hall que minuts abans havia estat un lloc de confort i confessió                   

d'agradables records, es convertia ara en un camp de batalla. 

 

Els germans i Jethro en un acte de supervivència, s’havien estirat de bocaterrosa sota d’una gran taula de fusta.                   

Es miraven entre ells, esperant que algú tingués una brillant idea de com sortir, a poder ser ilesos, d’aquella                   

pluja de bales que sobrevolaba els seus caps. Jethro fou qui es possà al davant de la situació i arrossegant-se                    

arribà fins a la seva maleta d'on va treure un munt d'armes. Havia vingut preparat. Osrrean i Jaroan el miraven                    

un pèl atònits i ell els contesta -No hem arribat fins aquí per no res. Si ens disparen, haurem de defensar-nos,                     

no?  

Un cop estigueren tots armats es distribuiren un a cada finestra, des d'on iniciaren el contraatac.  

 

 



 



El soroll dels trets va ser tal, que ràpidament el carrer s'ompli de curiosos i evidentment també de guàrdies. Els                    

assaltants estaven atrapats per la multitud i no tingueren cap més opció que la de lliurar-se a la policia. 

 

La setmana següent es celebrà el judici, els assaltants declararen que havien actuat motivats per la recompensa                 

que oferia R. Wilson. Qui també va ser citat a declarar, acusat d'incitar a la rebelió i l’odi. El jutge el declarà                      

culpable i el condemnà a tres anys de presó i a pagar una multa de 10.000 lliures pels d'anys causats. 

 

Ni Jethro, ni els germans, tenien intenció de quedar-se amb aquells diners. Els destinaren a l'organització                

sindical dels treballadors. Tot i que no acceptaven els mètodes violents dels ludistes, si que compartien la seva                  

causa. Aquells diners podien servir, i de fet serviren, per crear un futur estat del benestar i per redacctar el                    

primer  estatut dels treballadors.  

 

Osrrean va ser l'encarregada de liderar les reunions entre treballadors i empresaris. Un fet insòlit fins aleshores,                 

d'entrada perquè qui presidia les trobades era una dona, però també, perquè en les reunions es parlava dels                  

drets i deures  que tenien tant els treballadors, com els propietaris de les fàbriques. 

 

Jaroan, junt amb Jethro, continuaren amb el projecte agrícola, el qual va donar grans resultats. El sistema de reg                   

i sembra ideat per ambdós, s'estengué a les ciutats veïnes i en menys d'un any tots els agricultors d’Anglaterra                   

és beneficiaven de millors collites. Fet que va repercutir en la millor alimentació de la població, en la salud i en la                      

qualitat de vida de tothom. Tot allò pel que havien treballat i lluitat, s'havia fet realitat. 

 

Passat un temps, quan tot havia tornat a la tranquilitat, Osrrean i Jaroan coincidiren de nou al vell butacó. On                    

tornaren a parlar, aquest cop però, és confessaren quelcom més que admiració mútua. 

 

Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


