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Aquest llibre està dedicat al Walter,
l’Anthea, el Colin, la Sheila i el Kim Brook.
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Et diran reconstructor de muralles.

isaïes, 58,12

No sembla que tingui gaire sentit:
una família com aquesta en una casa tan gran.

evelyn waugh,
Retorn a Brideshead
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1

«La Bèstia és aquí. L’he vist. El Berti l’ha vist. El Dietmar
l’ha vist. Amb el seu pèl negre com l’abric d’una senyora
elegant. I aquelles dents com les tecles d’un piano. L’hem de
matar. Si no ho fem nosaltres, ¿qui ho farà? ¿Els anglesos?
¿Els ianquis? ¿Els russos? ¿Els gavatxos? Ells no ho faran
pas: estan massa ocupats buscant altres coses. Volen això,
volen allò altre... Són com gossos que es barallen per un os
sense carn. Ho hem de fer nosaltres mateixos. Hem de liqui-
dar la Bèstia abans que ella ens liquidi a nosaltres. Després
tot anirà millor».

L’Ozi es va reajustar el casc mentre, seguit pels altres
nens, travessava el paisatge polvoritzat de la ciutat bombar-
dejada pels anglesos. Portava el casc anglès que havia robat
del darrere d’un camió, prop de l’Alster. Tot i que no era tan
modern com els cascos americans o russos que tenia a la seva
col·lecció, era el que li esqueia més, i portar-lo l’ajudava a
renegar en anglès, igual que el sergent britànic que havia vist
esbroncar els presoners a l’estació de Dammtor d’Hamburg:
«Eh! Les putes mans enlaire! Enlaire, he dit, càgum la puta!
Us les vull veure! Putos nazis dels collons...». Per un instant,
aquells homes no havien pogut mantenir les mans enlaire,
no pas perquè no entenguessin el que els deien, sinó perquè
estaven massa dèbils per la falta de menjar. Putos nazis dels
collons! De coll en avall, la roba de l’Ozi era un poti-poti
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improvisat de parracs i peces luxoses: la bata d’un dandi, la
rebeca d’una minyona vella, la camisa sense coll d’un avi, els
pantalons arremangats d’un guàrdia d’assalt, cenyits amb la
corbata d’un oficinista, i les sabates, obertes per les puntes,
d’un cap d’estació mort feia molt temps.

Els nens feréstecs —amb el blanc dels ulls esbatanat de
por i ressaltat per les cares brutes— seguien el seu capitost
per entre les pedres esmicolades. Serpentejant entre els
monticles de totxos, van arribar a una clariana on, tombat de
costat, hi havia el pinacle d’una església. L’Ozi va aixecar
una mà per aturar la tropa, es va ficar l’altra a la bata i va
treure la Luger. Tot seguit, va ensumar l’aire.

—És aquí dins. Li sento l’olor. ¿No la sentiu?
Els feréstecs van ensumar l’aire com conills frisosos.

L’Ozi es va arrambar al pinacle escapçat i va avançar a poc a
poc cap a l’extrem obert, amb la pistola a fora, que el guiava
com la vareta d’un saurí. Es va parar i amb l’arma va donar
uns copets al pinacle per indicar que probablement la Bèstia
era dins. Llavors, de cop i volta, en va sortir com un llampec
una cosa negra. Els feréstecs es van arronsar esporuguits,
però l’Ozi va fer un pas endavant, va separar les cames, va
tancar un ull, va apuntar i va disparar.

—Adéu, Bèstia!
L’espetec del tret va quedar esmorteït en l’atmosfera hu-

mida i la bala va rebotar amb un so metàl·lic que indicava que
havia fallat.

—¿L’has tocat?
L’Ozi va abaixar la pistola i se la va posar al cinturó.
—Ja caurà un altre dia —va dir—. Anem a buscar menjar.

—Hem trobat una casa per vostè, senyor.
El capità Wilkins va apagar la punta del cigarret i va po-

sar un dit esgrogueït sobre el mapa d’Hamburg que hi havia
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penjat a la paret, darrere la seva taula. Va traçar una línia cap
a l’oest des del cap de l’agulla que assenyalava la posició del
quarter general provisional, lluny dels barris arrasats per les
bombes de Hammerbrook i St. Georg, va passar per sobre
de St. Pauli i Altona i va dirigir el dit cap al barri pescador de
Blankenese, als afores, on l’Elba virava cap amunt fins a des-
embocar al mar del Nord. El mapa —agafat d’una guia de
viatges alemanya anterior a la guerra— no mostrava que
aquestes conurbacions eren ara una ciutat fantasma on no-
més hi havia cendres i runa.

—És un palau collonut a la vora del riu. Aquí. —El dit
del Wilkins va encerclar la colzada de l’últim tram de l’Elb-
chaussee, la carretera que anava paral·lela al riu.— Crec, se-
nyor, que serà del seu gust.

Aquesta última paraula pertanyia a un altre món: un món
d’abundància i benestar. Els darrers mesos, els gustos del
Lewis s’havien reduït a una simple llista de necessitats bàsi-
ques i immediates: 2.500 calories al dia, tabac, escalfor. Allò
d’«un palau collonut a la vora del riu» de sobte li va semblar
una exigència pròpia d’un rei frívol.

—Senyor?
El Lewis havia «desconnectat» de nou i havia entrat en

aquell parlament agitat de dins del seu cap, un lloc on, cada
vegada més, s’embrancava en debats encesos amb els seus
col·legues.

—¿No hi viu algú, ja?
El Wilkins no va saber què contestar. El seu superior era

un home amb una reputació excel·lent i un full de serveis
impecable, però semblava que tenia certes rareses, una ma-
nera diferent d’enfocar les coses. El jove capità va optar per
recitar-li el que havia llegit al manual:

—Aquesta gent tenen una integritat moral escassa, senyor.
Són un perill per nosaltres i per ells mateixos. Necessiten sa-
ber qui mana. Necessiten un lideratge. Mà dura però justa.
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El Lewis va fer que sí amb el cap i, amb un gest de la mà,
va indicar al capità que continués i s’estalviés les explica-
cions. El fred i les calories li havien ensenyat a racionar-les.

—La casa és d’una família que es diu Lubert. Amb t final.
La dona va morir en els bombardejos. Pertanyia a una famí-
lia de peixos grossos del sector de l’alimentació. Contactes
amb Blohm & Voss. També eren propietaris d’uns quants
molins fariners. Herr Lubert era arquitecte. Encara no ho
hem aclarit del tot, però creiem que probablement és blanc
o, en el pitjor dels casos, d’un gris acceptable; aparentment,
sense contactes directes amb els nazis.

—Pa.
—Senyor?
El Lewis no havia menjat en tot el dia i, sense adonar-

se’n, havia fet el petit salt que hi ha entre molí fariner i pa; la
imatge del pa que li havia vingut al cap de sobte va ser més
present, més real, que el capità que tenia dret davant del
mapa, a l’altra banda de la taula.

—Continuï. La família. —El Lewis va intentar que sem-
blés que escoltava tot assentint i inclinant la mandíbula amb
aire inquisitiu.

El Wilkins va continuar:
—La dona del Lubert va morir el 43. En el bombardeig.

Una filla. Frieda, quinze anys. Tenen servei: una minyona,
una cuinera i un jardiner. El jardiner és tot un manetes, ex-
Wehrmacht. La família es pot traslladar a viure a casa d’uns
parents. El servei el podem allotjar als barracons o se’l pot
quedar. Estan prou lliures de sospita.

El procés a través del qual els garbelladors d’ànimes de la
Divisió d’Intel·ligència de la Comissió de Control decidien
que un ciutadà alemany estava fora de sospita o no es deia
Fragebogen, i incloïa un qüestionari de 133 preguntes per de-
terminar el grau de col·laboració que havia tingut amb el
règim. A partir d’aquí, el classificaven en tres grups de co-
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lors: negre, gris i blanc, amb alguns tons intermedis, i segons
això l’enviaven al seu destí corresponent.

—Ells ja estan a l’espera de la requisició. Només és qües-
tió que vegi la casa i els faci fora. Crec que no en quedarà
decebut, senyor.

—¿I ells, què li sembla, capità? ¿Quedaran decebuts,
ells?

—Ells?
—Els Lubert. Quan els faci fora.
—La decepció és un luxe que no es poden permetre, se-

nyor. Són alemanys.
—Esclar. Que en sóc, de beneit. —El Lewis ho va deixar

aquí. Alguna pregunta més com aquella i aquell oficial tan
eficient, amb el seu lluent cinturó Sam Browne i les polaines
immaculades, informaria del seu cas a Psiquiatria.

Va sortir del sobreescalfat Quarter General del Destaca-
ment Militar Britànic i va topar amb el fred prematur d’un
dia de finals de setembre. Va exhalar un núvol de baf i es va
posar els guants de cabritilla que li havia regalat a l’ajunta-
ment de Bremen el capità McLeod, oficial de cavalleria ame-
ricà, el dia que els aliats havien anunciat les línies divisòries
de la nova Alemanya.

—Sembla que els hi toca ballar amb la més lletja —havia
dit el McLeod, mentre llegia la directriu—. Els francesos es
queden el vi, nosaltres la vista i vostès les ruïnes.

Ja feia tant de temps que el Lewis vivia entre ruïnes que
havia deixat de fixar-s’hi. El seu uniforme era la indumentà-
ria adequada per a un governador en aquella nova Alemanya
quatripartida: una mena de roba de paisà internacionalitzada
que, enmig de la desorientació i les noves reglamentacions
de la postguerra, passava desapercebuda.

Aquells guants americans els apreciava molt, però el que
el satisfeia més era l’abric de pell de xai del front rus. L’ori-
gen de l’abric en qüestió es remuntava, via l’americà, a un

016-112291-ELS DIES QUE VINDRAN.indd 17 11/12/13 19:02



18

tinent de la Luftwaffe que, al seu torn, l’havia agafat d’un
coronel de l’Exèrcit Roig capturat. Si continuava fent aquell
temps, ben aviat se l’hauria de posar.

Allunyar-se del Wilkins va ser un alleujament. Aquell
jove oficial era un dels membres de la nova brigada de fun-
cionaris que formaven la Comissió de Control per a Alema-
nya, una força d’oficinistes estarrufats que es consideraven
els arquitectes de la reconstrucció. Molt pocs havien vist mai
un combat —en alguns casos, ni tan sols un alemany—, i
això els permetia pronunciar-se i teoritzar per arribar a
prendre decisions amb seguretat. El Wilkins no trigaria gai-
re a ascendir a comandant.

El Lewis es va treure una petaca de plata de l’abric i quan
la va obrir la llum del sol es va reflectir en la superfície llisa i
brillant. L’enllustrava freqüentment. Aquella petaca era l’únic
tresor material que tenia, un regal de comiat que la Rachael
li havia fet a la porta de l’última casa com Déu mana on havia
viscut, a Amersham, tres anys enrere. «Pensa en mi quan
fumis», van ser les instruccions de la seva dona, i feia tres
anys que les intentava complir, cinquanta o seixanta vegades
al dia; un petit ritual per mantenir viva la flama de l’amor. El
Lewis va encendre un cigarret i va pensar en aquella flama.
Amb la distància i el temps havia estat fàcil que semblés més
ardent del que era. El record de les escenes amoroses amb la
seva dona, del seu cos curvilini i suau com una oliva, li havia
permès sobreviure als mesos de fred i soledat (com més
avançava la guerra, més curvilini i suau recordava el cos de la
Rachael). Havia acabat sentint-se tan còmode amb aquesta
versió artificial i imaginada de la seva dona, però, que la
perspectiva imminent de tocar-la i olorar-la de veritat l’in-
quietava.

Un impecable Mercedes 540K negre, amb un banderí
britànic al capó, va aparcar davant de les escales del quarter
general. La bandera britànica que hi havia al retrovisor late-
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ral era l’única cosa que semblava fora de lloc. Malgrat tot el
que hi associava, al Lewis li agradava, aquell cotxe, la seva
línia i el murmuri sedós del motor. Estava equipat com un
transatlàntic i l’estil de conducció summament delicat del
conductor —Herr Schroeder— augmentava la impressió
que era com un vaixell. Ara bé, per moltes insígnies britàni-
ques que portés, res podia «desgermanitzar» aquell cotxe. El
personal militar britànic estava fet per anar amb el boterut i
trontolladís Austin 16, no pas amb aquelles màquines brutal-
ment boniques, destinades a conquerir el món.

El Lewis va baixar les escales i va fer una mitja salutació
al xofer.

L’Schroeder, un home espigat i mal afaitat que portava
una gorra i una capa negres, va saltar del seient del conduc-
tor i va vorejar a corre-cuita el cotxe fins a la porta del pas-
satger. Va saludar el Lewis amb un cop de cap i, amb un
moviment ostentós de la capa, va obrir-li la porta.

—Aniré davant, Herr Schroeder.
L’Schroeder va semblar neguitejar-se davant de l’auto-

degradació del Lewis.
—Nein, Herr Kommandant.
—Insisteixo. Sehr gut —va repetir el Lewis.
—Bitte, Herr Oberst.
L’Schroeder va tancar la porta del darrere i va aixecar

una mà, encara reticent a deixar que el Lewis mogués ni un
sol dit.

El Lewis es va apartar i el va deixar fer, però la deferència
de l’alemany el va deprimir: eren els gestos d’un home der-
rotat que es doblegava al seu patró. Un cop dins, el Lewis li
va donar el paperet on el Wilkins havia escrit l’adreça del
que probablement seria casa seva en un futur immediat. El
xofer se’l va mirar amb els ulls entretancats i va demostrar
que reconeixia la destinació amb un cop de cap.

L’Schroeder es va veure obligat a avançar en ziga-zaga
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entre els cràters que les bombes havien deixat al carrer em-
pedrat i els rierols de persones que caminaven atordides,
amb pas lànguid i sense un rumb concret, transportant les
restes de la seva antiga vida en paquets, sacs, caixes de fusta i
de cartró, i una angoixa pesant, gairebé visible. Eren com un
poble que hagués tornat a l’era prehistòrica dels recol·lectors
nòmades.

El fantasma d’un soroll esfereïdor planava sobre l’escena.
Alguna cosa d’un altre món havia destrossat aquell lloc i
l’havia convertit en un trencaclosques impossible amb el
qual s’havia de reconstruir l’antiga imatge. No hi havia ma-
nera de tornar a fer encaixar les peces i no hi hauria manera
de tornar a l’antiga imatge. Allò era l’Stunde Null. L’Hora
Zero. Aquella gent començava des de zero i hauria de sobre-
viure des del no-res. Dues dones estiraven un carro de ca-
valls ple fins dalt de mobles, mentre un home amb un male-
tí semblava que caminés cap a l’oficina on havia treballat
sense dirigir ni una sola mirada a la destrucció inversemblant
que l’envoltava, com si aquella arquitectura apocalíptica fos
l’estat natural de les coses.

Una ciutat esclafada s’estenia fins allà on arribava la vista,
i la runa s’amuntegava fins al primer pis de qualsevol edifici
que encara es mantingués dret. Era difícil creure que allò
hagués pogut ser un lloc on la gent llegia diaris, cuinava pas-
tissos i pensava quins quadres volia penjar a les parets de la
sala d’estar. En un costat del carrer s’alçava la façana d’una
església, amb cel en comptes de vitralls i vent en comptes de
feligresos. A l’altre costat, uns quants blocs de pisos —intac-
tes si no fos perquè les façanes estaven completament arren-
cades i deixaven al descobert les habitacions i els mobles de
l’interior— s’alçaven com cases de nines gegants. En una
d’aquestes habitacions, aliena als elements i exposada als ulls
que la miressin, hi havia una dona que pentinava amorosa-
ment una nena davant d’un tocador.
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Més endavant, hi havia dones i nens entre els munts de 
runa, furgant-hi per trobar menjar o per rescatar fragments 
del seu passat. Unes creus negres indicaven els llocs on jeien 
cadàvers que encara no havien estat enterrats. I, pertot ar-
reu, sobresortien les estranyes xemeneies d’una ciutat sub-
terrània que deixaven anar un fum negre cel amunt.

—Conills? —va preguntar el Lewis quan va veure apa-
rèixer unes bestioles que sortien d’uns forats amagats a 
terra.

—Trümmerkinder! —va exclamar l’Schroeder amb una 
ira sobtada. I el Lewis es va adonar que aquelles bestioles 
eren «nens de la runa» i que el cotxe els feia sortir dels forats.

»Ungeziefer! Bèsties! —va bordar l’Schroeder amb vehe-
mència innecessària quan tres d’aquelles criatures, que el 
Lewis no hauria sabut dir si eren nens o nenes, es van posar 
davant mateix del cotxe.

El xofer va tocar el clàxon per avisar-los, però la mola 
negra del Mercedes que s’acostava cap a ells no els va dissu-
adir. Es van quedar allà palplantats fins que van obligar el 
vehicle a parar-se.

—Weg! Schnell! —va cridar l’Schroeder perquè fugissin,  
amb les venes del coll inflades de ràbia.

Va tornar a fer sonar el clàxon, però un dels nens, que 
anava amb una bata i un casc anglès, es va dirigir sense cap 
mena de por cap al costat del cotxe del Lewis, va saltar a 
l’estrep i va començar a picar a la finestreta.

—¿Què tens, anglès? ¿Puto entghepà? Xocolata?
—Steig aus! Sofort! Sortiu immediatament! —La saliva de 

l’Schroeder va esquitxar la cara del Lewis quan es va inclinar 
cap al coronel i va amenaçar el nen amb el puny. Mentres-
tant, els altres dos nens havien pujat al capó del vehicle i in-
tentaven arrencar l’emblema de crom del Mercedes.

L’Schroeder es va girar i va sortir del cotxe d’una revola-
da. Es va abraonar sobre els nens, que intentaven escapolir-
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se per l’altra banda del capó, i va aconseguir agafar el faldó
d’una camisa de dormir. L’Schroeder va estirar el marrec
cap a ell, va agafar-lo pel coll amb una mà i va començar a
atonyinar-lo amb l’altra.

—Schroeder! —Feia mesos que el Lewis no aixecava la
veu i la falta de costum va fer que li sortís esquerdada.

Aparentment, l’Schroeder no el va sentir i va continuar
estomacant el nen amb una força brutal.

—Halt! Prou! —El Lewis va sortir del cotxe per interve-
nir-hi i els altres nens van recular, no fos cas que també els
toqués rebre. Aquesta vegada el xofer el va sentir i es va atu-
rar amb una expressió que era una barreja curiosa de vergo-
nya i altivesa. Herr Schroeder va deixar anar el nen i va tor-
nar al cotxe, remugant i esbufegant de l’esforç.

El Lewis va demanar als nens que s’apropessin:
—Hierbleiben!
El nen més gran va tornar cap al cotxe i els seus companys

el van seguir amb pas vacil·lant en direcció al coronel anglès.
Ara havien aparegut altres feréstecs per veure si podien arre-
plegar alguna cosa, nens camuflats per la brutícia. De prop,
desprenien la pudor endèmica dels famolencs. Tots allarga-
ven les mans amb gest de súplica cap a aquell bondadós déu
anglès que passava per allà amb la seva carrossa negra. El
Lewis va treure la bossa del cotxe. Hi tenia una barra de xo-
colata i una taronja. Va oferir la xocolata al nen més gran.

—Verteil! —li va ordenar.
Després va donar la taronja a la criatura més petita, una

nena que devia tenir cinc o sis anys i que per tant només
havia conegut la guerra. Li va repetir l’ordre de compartir,
però la nena immediatament va clavar queixalada a la taron-
ja, com si fos una poma, i va començar a mastegar-la, pell
inclosa. El Lewis va intentar explicar-li que l’havia de pelar,
però la nena va protegir el regal, tement que hagués de tor-
nar-lo.
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Ara hi havia més criatures que s’amuntegaven al voltant
del Lewis i allargaven les mans, incloent-hi un nen amb una
sola cama que es recolzava en un pal de golf.

—Xocolata, anglès! Xocolata, anglès! —cridaven.
El Lewis no tenia més menjar per donar-los, però dis-

posava d’una cosa més valuosa. Va agafar la petaca i en va
treure deu Player’s. Va donar els cigarrets al nen més gran,
que davant la visió i el tacte del tresor que tenia a les mans
va esbatanar els ulls, ja prou oberts d’entrada. El Lewis
sabia que aquesta transacció era il·legal —no només havia
confraternitzat amb els alemanys sinó que també contri-
buïa al mercat negre—, però no li importava: aquells deu
Player’s els servirien per comprar menjar a algun campe-
rol. Les lleis i la normativa imposades pel nou ordre ha-
vien estat elaborades, en un clima de por i venjança, per
uns homes asseguts en una taula i, per ara —i fins a un
futur incert—, en aquell punt concret del territori la llei
era ell.

L’Stefan Lubert estava dret davant dels empleats que li que-
daven —el jardiner coix, el Richard; l’angoixada minyona, la
Heike, i la impertèrrita cuinera de la casa des de feia trenta
anys, la Greta— i els va donar les últimes instruccions. La
Heike ja plorava.

—Sigueu respectuosos i serviu-lo com em serviríeu a mi.
I Heike, tots, si us ofereix feina, accepteu-la sense cap mena
de recança. No em sentiré ofès. M’alegraré si us quedeu aquí
i podeu donar un cop d’ull a les coses.

Es va inclinar endavant per eixugar una llàgrima de la
galta rodona de la Heike.

—Vinga. Prou de llàgrimes. Encara gràcies que no ens
han tocat els russos. Potser els anglesos són incultes, però no
són cruels.
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—¿Vol que serveixi un refrigeri, Herr Lubert? —va ser 
capaç de preguntar la Heike.

—Esclar. Hem de ser civilitzats.
—No tenim galetes —va assenyalar la Greta—. Només 

el pastís.
—D’acord. Faci te i no cafè. Tot i que no tenim cafè, de 

manera que tant se val. I serveixi’l a la biblioteca. Aquí hi ha 
massa llum. —El Lubert havia tingut l’esperança que l’ofi-
cial vingués un dia gris i rúfol, però el sol de principis de la 
tardor travessava amb la seva millor llum el vitrall art déco 
de l’alt finestral que hi havia a l’altra banda de la galeria in-
terior i s’escampava pel terra del vestíbul, de manera que tot 
plegat era encara més acollidor.

—A veure, ¿on és la Frieda?
—A la seva habitació, senyor —va dir la Heike.
El Lubert es va armar de valor. Ja feia un any que la guer-

ra s’havia acabat, però la seva filla encara no s’havia rendit. 
Calia reprimir aquella petita rebel·lió ara mateix. Va pujar les 
escales cansadament. Un cop a la porta de l’habitació de la 
Frieda, va trucar i la va cridar. Va esperar una resposta que 
sabia que no arribaria i va entrar. La noia estava estirada al 
llit amb les cames aixecades mig pam sobre el matalàs. Da-
munt dels peus, aguantat en equilibri, hi tenia un llibre del 
Lubert —un exemplar dedicat de La muntanya màgica, de 
Thomas Mann, que la seva dona, la Claudia, li havia regalat 
pel seu trentè aniversari—. La Frieda no va reaccionar da-
vant la presència del seu pare, sinó que va continuar concen-
trant els esforços a mantenir les cames enlaire tot i el pes que 
suportaven. Començaven a tremolar-li de la tensió. ¿Quant 
temps devia fer que les aguantava en aquella posició? ¿Un, 
dos, cinc minuts? La Frieda va començar a respirar furio-
sament pel nas per intentar dissimular l’esforç, decidida a 
no  xterioritzar cap mena de debilitat. La seva força era im-
pressionant, però mancada d’alegria: un altre exercici de les 
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Mädchen que continuava practicant religiosament des de l’es-
clat de la guerra.

Tot força, ni un bri d’alegria.
La Frieda es va començar a posar vermella i se li va for-

mar una diadema de suor al front. Quan les cames se li van 
començar a balancejar d’un costat a l’altre, no va deixar que 
li caiguessin, sinó que les va abaixar amb un gest controlat, 
com si ho hagués fet per voluntat pròpia.

—Hauries d’intentar-ho amb el Shakespeare, o potser 
amb l’atles —va dir el Lubert—. Seria una bona manera de 
posar a prova la teva força. —Tot i que aquelles bromes 
acostumaven a girar-se-li ràpidament en contra, el to lleuger 
continuava sent la seva arma preferida contra l’humor ferot-
ge i cantellut de la Frieda.

—Els llibres no són importants —va dir.
—L’oficial anglès està a punt d’arribar.
La Frieda es va incorporar de cop i volta, sense utilitzar 

els braços. Va posar els peus a terra atlèticament i es va eixu-
gar la suor tirant-se-la enrere, cap als cabells trenats. El po-
sat desagradable i desafiant que havia adoptat aquells últims 
anys feia mal al Lubert. La Frieda va clavar els ulls en el seu 
pare.

—Voldria que li donessis la benvinguda —va dir el Lubert.
—¿Per què?
—Perquè...
—Perquè penses entregar la casa de la mare sense oposar 

resistència.
—Freedie. Sisplau, no parlis així. Vine, sisplau. ¿Per què 

no ho fas per la mare?
—Ella no marxaria. No hauria deixat mai que això passés.
—Vine.
—No. Pidola-m’ho.
—M’agradaria molt que vinguessis.
—Pidolaire!
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Incapaç d’aguantar la mirada de la seva filla, el Lubert es 
va girar i va marxar amb el cor bategant-li amb força. Al 
capdavall de les escales, es va mirar al mirall. Estava dema-
crat i esgrogueït i el nas li havia perdut una mica de defini-
ció, però esperava que tot això servís d’ajuda. S’havia posat el 
vestit més arnat que tenia. Sabia que estava a punt d’entregar 
la casa —era una de les millors de l’Elbchaussee i cap oficial 
anglès de rang mitjà, àvid de luxe, s’hi podria resistir—, però 
era important transmetre la impressió adequada. Des de la 
rendició, havia sentit històries en què les forces aliades es 
quedaven tota mena de tresors, i els anglesos imperialistes i 
filisteus eren famosos espoliadors de la cultura d’altres po-
bles —l’inquietava especialment perdre els quadres de Léger 
i els gravats de fusta d’Emil Nolde que penjaven de les parets 
de les sales principals—, però havia pensat que si es captenia 
de la manera adequada potser l’oficial anglès es formaria una 
bona opinió d’ell i seria menys procliu a abusar de les seves 
possessions. Va remenar les cendres del foc del vespre ante-
rior i les va disposar de manera que es veiés que havien cre-
mat mobles. Llavors es va treure l’americana, es va afluixar 
la corbata i va adoptar una posició entre digna i respectuosa: 
les mans als costats i una cama una mica doblegada. Li va 
semblar una imatge massa espontània, massa informal, mas-
sa segura, massa propera a la persona que realment era. Es va 
tornar a posar l’americana, es va estrènyer el nus de la corba-
ta, es va allisar els cabells i va redreçar l’esquena, amb les 
mans agafades submisament davant dels pantalons. Això es-
tava millor: la posició d’un home que estava disposat a entre-
gar casa seva sense rancúnia.

Durant la resta del trajecte, el Lewis i l’Schroeder no van 
parlar. El Lewis va veure que l’Schroeder movia els llavis 
mentre evocava la topada amb els feréstecs i recitava silen-
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ciosament expressions de ràbia i indignació, però va optar
per no dir res. Aviat el cotxe va arribar als afores de la ciutat,
fins al límit de tot allò que els britànics i els americans havien
bombardejat tan exhaustivament tres anys abans. Ara la car-
retera era suau, amb plataners a banda i banda i cases intac-
tes que s’alçaven darrere de reixes i bardisses altes. Allò era
l’Elbchaussee i aquelles eren les cases dels banquers i els co-
merciants que havien fet d’Hamburg una ciutat rica i havien
convertit el seu port i els seus barris obrers en un objectiu
tan desitjable per al Comandament de Bombardeig. Eren
més imponents, més modernes i més esplèndides que cap
residència que el Lewis hagués vist als afores de Londres o
cap casa on s’hagués imaginat viure mai.

La Vil·la Lubert era l’última casa abans que la carretera
s’allunyés del riu Elba, i quan la va veure per primera vegada
el Lewis es va preguntar si el capità Wilkins havia comès un
error. Estava situada al final d’un llarg camí vorejat d’àlbers:
una enorme estructura com un pastís de casament blanc,
construïda amb un estil sumptuós, pòrtics i una gran terras-
sa semicircular amb columnes. La planta baixa de la casa
s’alçava un o dos metres de terra i estava dividida per una
escala de pedra impressionant que portava a una terrassa in-
ferior. Uns pilars coronats per una glicina feien de suport
d’una terrassa superior des d’on els residents podien con-
templar l’Elba, que fluïa a un centenar de metres de distàn-
cia. El Lewis va quedar parat davant de les dimensions i
l’elegància magnificent de la casa. No era ben bé un palau,
però no deixava de ser una residència més adequada per a un
general o un canceller que per a un oficial que havia anat
ascendint fins a arribar a coronel i que no havia tingut mai
casa pròpia.

Mentre el Mercedes entrava al caminet circular, el Le-
wis va veure tres persones —dues dones i un home que va
suposar que era el jardiner— que formaven una guàrdia
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d’honor. Una quarta persona —un senyor alt amb un vestit
que li anava balder— va baixar les escales i s’hi va afegir.
L’Schroeder va traçar suaument el camí i va parar just da-
vant del comitè de benvinguda. El Lewis no va esperar que
el xofer li obrís la porta, sinó que va sortir de seguida i es va
encaminar cap a l’home que suposava que era el Lubert. El
Lewis estava a mig fer una salutació militar quan, a l’últim
moment, va reorientar la mà per encaixar la del seu amfitrió.

—Guten Abend —va dir—. Coronel Lewis Morgan.
—Benvingut, Herr Oberst. Sisplau, podem parlar en anglès.
El Lubert va estrènyer cordialment la mà del Lewis. Tot

i que portava guants, la mà del Lubert li va semblar més ca-
lenta que la seva. El Lewis va saludar les dones i el jardiner
amb un cop de cap. Les minyones li van somriure i la més
jove li va dirigir una mirada curiosa, com si pertanyés a una
tribu desapareguda. Semblava que el Lewis li fes gràcia —pot-
ser era l’accent o el seu uniforme estrany— i el coronel li va
tornar el somriure.

—I aquest és el Richard.
El jardiner va fer picar els talons a terra i va allargar un

braç.
El Lewis li va encaixar la mà nua i callosa, i va deixar que

aquell braç de palanca fes pujar i baixar el seu com un pistó.
—Sisplau, endavant —va dir el Lubert.
El Lewis va deixar l’Schroeder assegut al seient del con-

ductor amb les cames a l’estrep del Mercedes, encara em-
murriat després de rebre la reprimenda del coronel, i va se-
guir el Lubert escales amunt, cap a la casa.

Un cop dins, la casa va revelar la seva veritable persona-
litat. El Lewis no es va fixar gaire en l’estil —els mobles an-
gulosos i futuristes i les obres d’art, estranyes i difícils, eren
massa moderns, massa extravagants per als seus gustos—,
però la qualitat de l’edifici i la tècnica arquitectònica eren
d’un nivell superior a qualsevol cosa que hagués vist en una
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casa anglesa, incloent-hi la dels Bayliss-Hilliers, que vivien
en una mansió d’Amersham que la Rachael cobejava i consi-
derava el súmmum de l’arquitectura domèstica. Mentre el
Lubert li ensenyava la casa, mentre li explicava gentilment la
funció de les diverses habitacions i la història del lloc, el Lewis
va començar a projectar el moment en què la Rachael hi en-
traria per primera vegada; llavors podria veure com la seva
dona contemplava les línies lleugeres i netes d’aquelles habi-
tacions i els ulls se li obrien de bat a bat davant l’esplendor
de tot plegat —les tribunes de marbre, el piano de cua, el
muntaplats, els dormitoris de les minyones, la biblioteca, la
sala de fumadors, les obres d’art—, i, mentre s’imaginava
això, de sobte va tenir l’esperança imprevista que aquella
casa potser els rescabalaria dels durs anys de distanciament
que la guerra havia interposat entre ells.

—¿Té fills? —li va preguntar el Lubert mentre pujaven
l’escala cap a les habitacions.

—Sí. Un fill. L’Edmund. —Va dir el seu nom com si se’l
recordés a ell mateix.

—Llavors potser a l’Edmund li agradaria aquesta habita-
ció...

El Lubert va fer entrar el Lewis en una habitació que
estava plena de joguines, la majoria de nena: al fons hi havia
un cavall balancí amb uns ulls negres i sortints i una nina de
porcellana que el cavalcava asseguda de costat; als peus d’un
llit petit amb baldaquí, hi havia una casa de nines gran com
una caseta de gos, construïda a imitació de l’estil georgià;
unes quants ninos de mida mitjana seien a la teulada, amb les
cames penjant sobre els dormitoris de l’últim pis de l’edifici,
una fila de gegants de porcellana que feien d’ocupes.

—Al seu fill no li importarà que siguin coses de nena, oi?
—va preguntar el Lubert.

El Lewis no estava segur de què li agradaria o li desagra-
daria a l’Edmund —el seu fill tenia deu anys l’última vegada
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que l’havia vist—, però pocs nens podien objectar res davant
d’un espai tan ampli i ple de tresors.

—Esclar que no —va dir.
Com més habitacions boniques veia i més informació ín-

tima rebia —«des d’aquí ens agradava contemplar els vai-
xells», «aquí és on ens agradava jugar a cartes»—, més incò-
mode se sentia el Lewis, com si el Lubert li estigués llançant
brases al cap. Hauria preferit una mica d’hostilitat, o almenys
una resistència fràgil i silenciosa —alguna cosa, el que fos,
que l’hagués insensibilitzat prou per facilitar-li la feina—,
però aquell recorregut per la casa tan educat, gairebé caprit-
xós, ho estava fent tot encara més complicat. Quan van en-
trar al dormitori principal —el vuitè dormitori d’aquella
planta, amb el seu llit d’estil francès, estret i alt, i la pintura
a l’oli sobre la capçalera, que representava els pinacles verds
d’una ciutat medieval—, es va sentir miserable.

—La meva ciutat alemanya preferida —va dir el Lubert
al veure que el Lewis observava els pinacles per intentar sa-
ber quina ciutat era—. Lübeck. Hauria de visitar-la, si pot.

El Lewis es va mirar la pintura, però sense entretenir-
s’hi. Es va acostar a les finestres franceses i va mirar cap al
jardí i el riu Elba, més enllà.

—A la Claudia, la meva dona, li agradava seure aquí a
l’estiu. —El Lubert es va acostar a les finestres, les va obrir i
va sortir a una balconada.— L’Elba —va declarar, i amb el
braç va dibuixar un arc de 180 graus d’un costat a l’altre de
la vista. Era un senyor riu europeu, més ample i més lent que
qualsevol que hi pogués haver a Anglaterra, i allà, en aquella
colzada, era gairebé el punt on s’eixamplava més: tenia pot-
ser un quilòmetre d’amplada. Gràcies a aquell riu i als vai-
xells de càrrega que hi navegaven s’havia construït aquella
casa i la majoria de les que s’alçaven a la riba septentrional.

»Desemboca al nostre Nordsee. ¿El mar del Nord, per
vostès? —va preguntar el Lubert.
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—Al capdavall, és el mateix mar.
Va semblar que al Lubert li agradava la frase, i la va repetir.
—El mateix mar. Sí.
Potser altres haurien considerat que l’actitud del Lubert

era un intent de fer sentir malament el Lewis, o haurien vist
en el seu port tibat tota l’altivesa i arrogància d’una raça que
havia buscat la destrucció del món i que ara havia d’afrontar
les conseqüències, però el Lewis no va veure les coses
d’aquesta manera. En el Lubert, hi va veure un home privi-
legiat i culte que s’aferrava humilment a l’últim precipici de
cortesia per reduir el mal infligit a una vida que ja estava
arruïnada. El Lewis sabia que tota aquella demostració era
un intent de guanyar-se’l, d’amortir el cop d’alguna manera,
fins i tot de fer-lo canviar d’opinió, però no podia condem-
nar el Lubert per haver-ho intentat, ni tampoc es va veure
amb cor de reunir la falsa ira necessària per mostrar-se com
l’home fred i decidit que es limita a complir l’expedient.

—Té una casa meravellosa, Herr Lubert —va dir.
El Lubert va inclinar el cap, agraït.
—És més del que necessito, més del que necessita la

meva família —va continuar el Lewis—. I..., sens dubte,
molt més del que estem acostumats a tenir.

El Lubert va esperar que el Lewis acabés, amb els ulls
brillants, intuint una retirada inesperada.

El Lewis va mirar més enllà del gran riu que fluïa cap al
seu «mar comú», el mar que en aquells moments li estava
portant la família que feia tant temps que no veia.

—M’agradaria proposar-li un acord diferent —va dir.
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