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¿PREPARADA PER CONÈIXER EL SEU CREADOR?

la setmana passada vaig llegir un article a The Asbury Press que
m’ha provocat urticària. En certa manera, era la classe de notícia
que llegim cada matí i que ens fa sentir una fiblada intensa, per no
dir extensa, primer d’indignació i després d’horror, i mirar cap al
cel una bona estona, fins que els ulls ens tornen a altres assumptes:
aniversaris de famosos, flaixos d’esports, esqueles, noves ofertes
immobiliàries, que ens arrosseguen cap a altres preocupacions, i a
mig matí ja ens n’hem oblidat.

Però sota el titular «morts a la facultat d’infermeria de
texas», l’article descrivia un dia ben normal al Departament d’Es-
tudis d’Infermeria del San Ysidro State Teachers College (Paloma
Playa Campus), al sud de Texas. Un alumne d’infermeria descon-
tent (sempre són homes) va entrar en un dels edificis per la porta
principal i va anar cap a l’aula on havia de fer un examen que ja ha-
via començat, amb tot de fileres de caps d’alumnes inclinats da-
munt dels fulls. La professora, Sandra McCurdy, mirava per la fi-
nestra, pensant en qui sap què: una pedicura, una sortida de pesca
que faria amb el seu marit de vint-i-un anys, la seva salut. El destí,
maldestre i poc subtil, havia volgut que el nom de l’assignatura fos
«Morir i la mort: ètica, estètica i prolepsi»: un tema que els infer-
mers han de conèixer.

Don-Houston Clevinger, l’alumne descontent —veterà de la
marina i pare de dos fills—, ja no se n’havia sortit gaire bé al segon
trimestre, i probablement trauria mala nota i se n’hauria de tornar
a McAllen, que era d’on venia. El tal Clevinger va entrar a l’aula
silenciosa i reverencial d’examinands, i va avançar entre les taules
cap a la part de davant, on la senyoreta McCurdy s’estava dreta,
amb els braços plegats, mirant tota pensarosa per la finestra, pro-
bablement somrient. I li va dir, apuntant-li una Glock de nou
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mil.límetres a uns quinze centímetres del front, just per damunt
del punt mitjà entre els ulls: «¿Preparada per conèixer el seu crea-
dor?». A la qual cosa la senyoreta McCurdy, que tenia quaranta-
sis anys, era una professora i una jugadora de canastra remarcable
i havia estat infermera de vol a la Tempesta del Desert, va contes-
tar, fent parpellejar només dos cops els ulls violacis i encuriosits:
«Sí. Crec que sí». Tot seguit, Clevinger li va clavar un tret, es va
girar lentament cap als futurs infermers estupefactes i es va dispa-
rar més o menys al mateix punt.

Jo estava assegut quan vaig començar a llegir això, al saló en-
vidrat que donava a la duna recoberta d’herba, a la platja i als cò-
dols somnolents de l’Atlàntic. De fet em sentia molt optimista.
Eren les set d’un matí de dijous i faltava una setmana per al dia
d’Acció de Gràcies. A les deu esperava tancar una venda amb un
«client satisfet» a l’oficina d’aquí, de Sea-Clift, i en acabat el ve-
nedor i jo aniríem a celebrar-ho al Bump, un restaurant de menjar
cru. Les meves preocupacions de salut recents —seixanta llavors
de iode radioactiu recobertes de titani i implantades dins la pròs-
tata a la Clínica Mayo— semblava que anaven bé (motors enge-
gats, a punt per al tret de sortida). Encara no m’havia començat
a posar nerviós per la reunió semifamiliar que havia organitzat a
casa per a Acció de Gràcies (l’estrès és dolent per a la mitja vida de
les llavors de iode). I feia sis mesos que no tenia notícies de la meva
dona, la qual cosa, tenint en compte les circumstàncies de la seva
nova vida i de la meva d’abans, no semblava gens sorprenent, per
no dir que semblava ideal. Dit d’una altra manera, totes les formes
que pren la vida per semblar vida als cinquanta-cinc anys estaven
escampades al meu voltant com cascalls.

La meva filla, Clarissa Bascombe, encara dormia i la casa esta-
va silenciosa i buida, tret de les habituals aromes de cafè i d’un
agradable tel d’humitat. Però quan vaig llegir la resposta de la se-
nyoreta McCurdy a la pregunta del seu assassí (estic segur que ni
ell mateix havia pensat cap resposta) em vaig aixecar de la cadira,
amb el cor bruscament accelerat, un formigueig fred als dits i a les
mans i una tibantor al cuir cabellut, com quan et passa un tren
massa a la vora. I vaig dir en veu alta, sabent que ningú no em sen-
tia: «Collons! ¿Com coi ho sabia?».

Arreu d’aquest sector mitjà de la costa (el Press és l’únic diari
de Jersey Shore) es devien sentir centenars de renecs semblants i
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alarmes inaudibles de casa en casa sobre les darreres paraules de la
senyoreta McCurdy —com explosions llunyanes, detectades pels
sentits primer amb sorpresa i després amb inquietud. Els elefants
perceben les petjades mortals dels caçadors furtius a més de cent
quilòmetres de distància. Els gats surten corrent d’una habitació
quan s’hi obren ostres. I així, la llista d’exemples continua indefi-
nidament. Allò que no es veu existeix i té unes propietats.

«¿Jo ho diria, això?», era el que significava la meva pregunta
en realitat, i la pregunta que es devia haver fet tothom en secret,
des de les Highlands fins a Little Egg. La veritat és que no és una
pregunta que ens acostumi a plantejar la vida als barris residen-
cials. De fet, la vida als barris residencials ens té més acostumats al
contrari.

I tot i així, ens la podria plantejar.
Davant la pregunta del senyor Clevinger, i sense gaire temps

per respondre-la, estic segur que jo hauria començat a fer un in-
ventari silenciós de totes les coses que encara no havia fet: cardar
amb una estrella de cine, adoptar bessons orfes vietnamites i en-
viar-los a Williams, escalar els Apalatxes, portar ajuda humanità-
ria a una nació africana submergida en la ignorància i arrasada per
la sequera, aprendre alemany, ser nomenat ambaixador d’un país
al qual no volgués anar ningú més. Votar els republicans. M’hau-
ria preguntat si tenia signada la targeta de donant d’òrgans, si te-
nia actualitzada la llista de portadors del meu fèretre, si havia afe-
git a la meva esquela els nous detalls importants; dit d’una altra
manera, si havia deixat prou clar el meu missatge. Així doncs, se-
gurament el que hauria dit al senyor Clevinger mentre els remo-
lins d’aire tardorenc entraven per les finestres de la clara Paloma
Playa i les alumnes d’infermeria s’aguantaven el dolç alè de xiclet
per sentir la meva resposta, hauria estat: «Doncs no ben bé. Crec
que no. No gaire, encara». I ell m’hauria disparat igualment, però
potser després no s’hauria suïcidat.

Quan feia tan poc que pensava en aquesta endevinalla trista i
funesta, em vaig adonar que havia perdut el meu interès habitual
per la rutina de cada matí: cinquanta abdominals, quaranta fle-
xions, uns quants estiraments de coll, un bol de cereals amb fruita,
una pausa alleujadora al lavabo. I el que aquesta història del tràgic
final de la senyoreta McCurdy m’havia provocat era la necessitat
d’una capbussada violenta, tonificant i desvetlladora dins el mar.
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Érem al 16 de novembre, faltava una setmana exacta per al dia
d’Acció de Gràcies, i l’Atlàntic estava brillant, transparent i en fre-
da calma com el cor del vell Neptú. (Quan compres per primer
cop una casa a la vora del mar, penses que t’hi capbussaràs cada
matí, i que la vida serà proporcionalment més feliç i durarà més,
que viuràs més content: la vella bomba rejovenida a l’edat en què
molts ja noten els primers símptomes de l’infart de miocardi. Però
no és així.)

A tots ens poden commoure, amb una mica de sort. I a mi em
va commoure la senyoreta McCurdy. Així doncs, semblava que
necessitava un contacte amb la realitat immediata. I no és que em
fes molta por aquella petita història, mentre buscava el banyador
dins el calaix, me’l posava, sortia descalç per la porta lateral i bai-
xava les escales recobertes de sorra fins a l’aire fresc de la platja. La
mort i la seva emboscada no em fan gaire por. Ara ja no. Aquest es-
tiu, a la impecable ciutat de gespa neta i proporcions reglamentà-
ries de Rochester, Minnesota, he vençut la Parca d’una manera rà-
pida, definitiva i oficial. He abandonat la idea de la vida eterna.
Tal com estan les coses, no sobreviuré a la meva hipoteca, a la
meva teulada de vint-i-cinc anys, i potser ni tan sols al meu cotxe.
Finalment m’arrencaven una volta d’avantatge els gens mediocres
de la meva mare —gens de càncer de pit que originen gens de càn-
cer de pròstata, que després originen qui sap què. D’aquesta ma-
nera, la trista i difícil situació dels refugiats de Gaza, la flotació de
l’euro, el forat al casquet glacial, el terratrèmol que pot irrompre
amb estrèpit com una flota de Harleys a l’Àrea de la Badia de San
Francisco, la concentració de metalls pesants a la llet materna...,
tot això semblava greu, és veritat, però des del meu extrem del te-
lescopi resultava francament suportable.

L’únic que em passava era que, commogut com estava, i amb
la setmana que m’esperava, plena de sorpreses i de les habituals
morbositats festives, volia recordar de la manera més sensible pos-
sible que era viu. En les poques setmanes que quedaven d’aquest
any del tombant del mil.lenni, en el qual m’havia fet el propòsit
d’any/segle nou de simplificar algunes coses (tot i que encara no
ho he aconseguit del tot), necessitava fer les coses bé, arribar on
era la senyoreta McCurdy al final de la partida, o si més no prou a
prop per donar una resposta semblant a la seva si algú em feia una
pregunta semblant.
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Així doncs, amb els peus nus, i notant com una brisa freda
m’assotava l’esquena, el pit i les cames, vaig pujar i creuar amb
passes inexpertes la berma arenosa i vaig travessar la franja d’her-
ba fins a la sorra sorprenentment freda. Una caseta blanca de so-
corrista s’alçava noblement però buida enmig de la platja. El des-
cens de la marea havia deixat al descobert una plana de sorra
humida refulgent, negra i inclinada. Algú havia trencat el cartell
de la platja per fer-ne llenya, i al pal només quedaven les vermelles
lletres majúscules de «responsabilitat». Sea-Clift, enmig de la
costa de Jersey i a mitjan novembre, pot ser el millor dels escena-
ris. Qualsevol dels dos mil tres-cents habitants que vivim aquí tot
l’any ho pot corroborar. La sensació de tenir gent a prop gaudint
de la vida, distraient-se, passejant, contemplant el paisatge, és per-
tot. L’únic que la gent ara no hi és. Se n’han tornat cap a casa: a
Williamsport, a Sparta, a Demopolis. Només els residents d’hi-
vern d’aspecte solitari, els corredors lents, els passejadors d’un sol
gos, els homes esprimatxats amb detectors de metalls —les dones
esperant al furgó, llegint una novel.la de John Grisham—, aquests
són els que hi queden. I a les set del matí ni tan sols aquests.

La platja era gairebé deserta. A molts quilòmetres de la costa,
un portacontenidors avançava lentament per la línia plana de l’ho-
ritzó. Un aiguat que no arribaria al continent penjava contra el cel
clar de l’est. Vaig donar una ullada de reconeixement a casa meva:
les finestres com miralls, petits miradors, cobremurs de coure, un
penell al capcer de la teulada. No volia que la Clarissa s’aixequés
del llit, es desemperesís i es gratés, saludés el mar amb la mirada i
es pensés que el seu pare estava a punt de fer la capbussada final.
Per sort, però, no vaig veure ningú observant-me, només els pri-
mers raigs de sol que escalfaven les finestres i les tenyien de car-
mesí i d’or càlid.

Per descomptat ja deveu saber què em preguntava. ¿I qui no
ho faria? No pots anar a fer una capbussada rejovenidora i vigorit-
zadora un matí de novembre, amb la set d’allò que és irrefutable,
d’allò que no accepta matisos, de la inevitabilitat de la natura, i no
sentir curiositat per saber si t’embranques en una missió secreta.
Secreta per a tu mateix. ¿Oi que no? Segurament alguns, vaig pen-
sar, mentre el lànguid i sorprenentment frígid Atlàntic em pujava
lentament per les cuixes, amb la sorra plana i cremosa sota els dits
dels peus, i les parts penjants se’m començaven a arronsar alarma-
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des; segurament alguns llisquen tranquils per damunt de l’espill
d’una embarcació d’esbargiment (com diuen que va fer el poeta),
o s’allunyen nedant una tarda fins que la terra s’esvaeix com en un
somni. Però probablement no diuen: «Ui, vaja, caram, un mo-
ment. Ara sí que m’he ficat en un bon embolic, ¿oi que sí?». Fran-
cament, m’agradaria saber què coi diuen quan esperen a l’avantsala
de la mort, mentre les llums del vaixell que s’allunya s’atenuen, i
l’aigua és cada cop més freda i està més encrespada que  de costum.
Potser estan sorpresos amb ells mateixos, amb el caire sobtat dels
esdeveniments finals. Tot i que aleshores ja no hi poden fer gaire
cosa, amb aquesta informació.

Però sorpresos sorpresos tampoc no ho poden estar. I mentre
caminava amb l’aigua fins a la cintura i començava a tremolar
enèrgicament, amb el gust de la sal als llavis, em vaig adonar que
jo no era allà, a la vora del continent, per representar un comiat
precipitat. No senyor. Era allà per la senzilla raó que sabia que mai
no hauria contestat a la pregunta fatal d’en Don-Houston Clevin-
ger com ho va fer la Sandra McCurdy, perquè encara hi havia una
cosa que necessitava saber i no sabia, una cosa que l’impacte del
poder i l’atracció del mar em feia sentir que encara havia de des-
cobrir i que em podia fer feliç. Els estudiosos diran que respondre
«sí» a la pregunta funesta de la mort és el mateix que respon-
dre «no», i que totes les coses que semblen diferents en realitat
són idèntiques; que només la nostra necessitat separa el gra de la
palla. Tot i que, sens dubte, és la seva mort en vida el que els fa
pensar d’aquesta manera.

Però, mentre sentia com el mar em pujava pel cos i em llepa-
va el pit, i com la respiració m’abandonava —tots dos braços co-
mençaven a oposar resistència perquè l’aigua no se m’endugués
cap al no-res—, sabia que la mort era diferent, i que li havia de dir
que no en aquell moment. I amb aquesta certesa, i la costa darre-
re meu, i el sol que abocava esplendor al lent despertar del món,
em vaig capbussar i vaig nedar ben lluny per sentir la vida, abans
de girar cua per tornar a la terra i al que m’esperés allà.
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