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Novel·la:  
GIL, M. Pilar. Brahe i Kepler, el misteri d’una mort inesperada. Editorial Bambú, 2011. 
Projecte Premi llegim Ciència - http://mon.uvic.cat/premi-llegim-ciencia/  

Categoria 2 – 4t d’ESO 
Modalitat A - Escriu un final alternatiu al del llibre que encaixi amb la història de Brahe i Kepler. 

 
 

Pseudònim:   
Escriu el relat: 
Dimecres 
27 d’octubre de 1604 
Collegium Vencezlavi, Praga 

Avui ha set un dia llarg, un dia ple de dolor. 

N’estava tipa, no podia més, se m’havia fet una tasca tan difícil trobar aquella resposta. Què podia fer? Només 

tenia pistes sense sentit, suposicions sense lògica i rumors. 

En Jeep havia mort i jo sols tenia ganes d’asseurem al seu llit amb la seva disfressa al costat ,sí, aquella que 

portava quan el mestre era viu. Aquelles peces de roba de colors em transportaven a una època de bons records i 

en suggerien pensaments i preguntes. 

La Regina insistia  que baixés a menjar alguna cosa però no ho vaig acceptar, no tenia gens de gana, en aquell 

moment només volia trobar la resposta a les mil preguntes que voltaven al meu cap. Les culpables del meu 

insomni. I ara què puc fer?  No tenia ni una sola resposta. Si sóc sincera amb mi mateixa, he de reconèixer que 

després de la pista de les flors grogues suposava que era en Jepp, però ara com ho sabré? En Jepp ja ha marxat.  

Vaig voler estirar-me al llit, però abans vaig  agafar la vestimenta del bufó amb la intenció de tornar-la al bagul 

d’aquest, però em va sobtar un detall, petit però rellevant, a una de les puntes del barret del bufó hi faltava un 

cascavell. Vaig pensar que potser el temps i l’ús del barret va fer que aquell cascavell es perdés, però una 

sensació, de curiositat potser, va fer que el volgués buscar, vaig a buscar els baguls i per les pertinències del bufó, 

després de buscar i regirar tota aquella habitació i per fi vaig trobar aquell cascavell. No sonava, no tenia el so 

dolç que li pertocava. Tenia alguna cosa dins seu. Però què? Vaig intentar per poder-lo obrir i finalment vaig 

aconseguir extreure un paperet doblat en mils plecs, un paper vell i gastat. Mil sentiments van aparèixer al meu 

cos i una espurna de esperança amb ells. Ràpidament el vaig desdoblar i llegir. Vaig caure rendida al terra, no 

podia ser veritat!  

Era una carta de suïcidi del meu mestre.  

En la carta el mestre s’acomiadava dels seus. Demanava perdó si potser patíem després de la seva pèrdua, però 

segons ell no tenia cap més opció, ell tenia la sensació de desídia, sentia un disgust al comprovar que la seva 

teoria era errònia, ell acceptava que la teoria que li va presentar en Kepler, la teoria de Còpernic, era la correcta, el 

mestre que sempre presumia de que les seves teories eren les més fiables i sense cap equivocació.  

Les llàgrimes queien per les meves galtes, fredes, com si fossin glaçons que lliscaven per la meva pell. El meu 

mestre estava cansat, li faltava el reconeixement que necessitava en el seu ofici.  

I per això, senzillament, havia mort. Com pot ser que morir sigui tan fàcil ? Com pot ser que sentir-se estimat 

sigui tan difícil? Aquestes preguntes conviuran amb mi per sempre.  
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