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John I rving:
Fins que et trobi
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A principis d’abril sortirà Fins que et

trobi, l’última i esperada novel·la de

John Irving. L’autor americà ha

aconseguit un reconeixement massiu pels seus

llibres sense renunciar a la qualitat literària,

amb obres com Una dona difícil, Prínceps de

Maine, Reis de nova Anglaterra o El món segons

Garp. En aquestes pàgines, Benzina avança ja en

exclusiva el primer capítol d’aquesta última

novel·la, cridada a convertir-se en un dels

llibres de l’any, en traducció de Carles Miró

per a Edicions 62.

egons la seva mare, en Jack Burns era
actor abans de ser actor, però els records més vius que en Jack conservava de la
infància eren aquells moments en què se sentia obligat a agafar la mà de la seva
mare. No actuava pas, llavors.

Naturalment, no recordem gaires coses fins que tenim quatre o cinc anys, i el
que recordem d’aquests primers anys és molt selectiu o incomplet o fins i tot fals.
Allò que en Jack recordava com la primera vegada que va necessitar agafar la mà de
la seva mare segurament era la centèsima vegada o la que feia dues-centes.

Els testos de preescolar van revelar que en Jack Burns tenia un vocabulari molt
superior a la mitjana de la seva edat, cosa poc estranya en els nens que estan acostumats
a la conversa dels adults; sobretot, en els fills únics de mares solteres. Però, segons els
testos, era més significativa la capacitat d’en Jack per a la memòria consecutiva, que
quan tenia tres anys era comparable a la d’un nen de nou. Als quatre anys, la seva
retenció de detalls i la comprensió del temps lineal eren iguals a les d’un nen d’onze
anys. (Els detalls incloïen, però no s’hi limitaven, trivialitats com peces de roba i els
noms de carrers.)

El resultat d’aquests testos va deixar perplexa la mare d’en Jack, l’Alice, que el
tenia per un nen distret; tal com ella ho veia, la tirada d’en Jack a somiar despert el
feia immadur per la seva edat.

Tot i això, a la tardor del 1969, quan en Jack tenia quatre anys i encara no havia
començat a anar a la guarderia, la seva mare el va acompanyar a peu a la cantonada
de Pickthall i Hutchings Hill Road, a Forest Hill, que era un bonic barri de Toronto.
L’Alice li va explicar que esperaven que s’acabés el col·legi i així en Jack veuria les
nenes.El Saint Hilda era el que llavors se’n deia «un col·legi religiós per a nenes»,
que anava des de la guarderia fins al tretzè curs —que en aquella època al Canadà
encara existia—, i la mare d’en Jack havia decidit que era allà on començaria a anar
al col·legi, encara que fos un nen. Va esperar a comunicar-li la decisió que havia pres
fins que les portes principals del col·legi es van obrir com si els saludessin i les nenes
van sortir en tromba, amb diversos graus de ressentiment i d’exultació i de bellesa i
de malgirbament.

—L’any que ve —va anunciar l’Alice— el Saint Hilda admetrà nens. Només uns
quants, molt pocs, i només fins a quart.

En Jack no es podia moure, amb prou feines si podia respirar. Tot de noies
passaven per totes bandes, i n’hi havia de grosses i sorolloses, totes vestides amb un
uniforme d’uns colors que més endavant en Jack Burns va arribar a creure que hauria
de portar fins a la tomba: gris i marró. Les nenes anaven amb un jersei gris i una
jaqueta d’esport marró sobre la brusa blanca de mariner.

—T’admetran, a tu —li va dir la seva mare—. Ho estic arreglant.
—¿Com? —va preguntar en Jack.
—Encara no ho sé ben bé —va respondre l’Alice.
Les nenes portaven faldilla prisada amb mitjons grisos d’aquells que els canadencs

en diuen «de genoll». Era la primera vegada que en Jack veia totes aquelles cames de
noia nues. Encara no havia entès que les nenes estaven impulsades per una inquie-
tud interior que els feia abaixar-se els mitjons fins als turmells o, almenys, fins a
mitja cama, i això malgrat que al col·legi hi havia la norma que els mitjons s’havien
de portar apujats del tot.

En Jack Burns va observar, a més a més, que les nenes no el veien o que miraven
cap a ell com si fos transparent. Però n’hi havia una, una nena gran amb malucs de
dona i uns llavis tan plens com els de l’Alice. Va mirar en Jack als ulls, com si fos
incapaç d’esquivar-ne la mirada.

A l’edat de quatre anys, en Jack no estava segur de si era ell qui no podia apartar
la mirada d’ella o si era ella la que estava atrapada i no podia apartar la mirada d’ell.
Fos com fos, l’expressió de la nena era tan seriosa que el va espantar. Potser havia vist
com seria en Jack quan fos un noi més gran o un adult, i el que veia la fascinava amb
desig i desesperació. (O el mirava amb por perquè el veia degradat, conclouria un dia
en Jack Burns, perquè de sobte aquella mateixa nena gran va apartar la mirada.)

En Jack i la seva mare van continuar drets en aquell mar de criatures, fins que les
onades de nenes se’ls van empassar i van allunyar-se, sense deixar ni tan sols el so de
les sabates darrere seu ni els seus riures, intimidadors però estimulants. De totes
maneres, en l’aire de principi de tardor hi havia prou escalfor per mantenir la seva
aroma, que en Jack va inhalar i va confondre amb perfum. En la majoria de les nenes
del Saint Hilda, no era el seu perfum el que quedava suspès en l’aire; era l’olor de les
nenes mateixes, a la qual en Jack Burns, per més que creixés, no s’acostumaria mai,
o no tindria mai per una cosa òbvia. Ni tan sols quan va superar el quart curs.

—Però ¿per què haig d’anar a col·legi aquí? —va preguntar en Jack a la seva
mare quan les nenes van haver desaparegut. Unes quantes fulles caigudes eren l’únic
que quedava en moviment a la cantonada tranquil·la del carrer.

—Perquè és un bon col·legi —va contestar l’Alice—. I amb les nenes estaràs
segur —va afegir.

En Jack no devia pensar igual, perquè de seguida es va agafar a la mà de la seva
mare.
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Aquella tardor, abans que en Jack fos admès al Saint Hilda, la seva mare li va
donar tot de sorpreses. Després d’ensenyar-li les nenes d’uniforme que aviat
dominarien la seva vida, l’Alice va anunciar que recorrerien el nord d’Europa a la
recerca del pare fugitiu d’en Jack. L’Alice sabia que el lloc on era més probable que
s’estigués amagant d’ells eren les ciutats del mar del Nord; el buscarien junts i el
farien enfrontar-se a les seves «responsabilitats abandonades». Però tot i que només
tenia quatre anys, en Jack havia arribat a la conclusió que el seu pare els havia deixat
en bona hora —en el cas d’en Jack, abans de néixer.

I quan la seva mare va dir que volia recórrer aquelles ciutats estrangeres, en Jack
ja sabia quina feina feia ella. Com el pare de l’Alice, era artista tatuadora; tatuar era
l’única feina que sabia fer.

A les ciutats del mar del Nord que trobessin en el seu viatge, altres tatuadors
donarien feina a l’Alice. Sabien que n’havia estat aprenent del seu pare, un tatuador
molt conegut d’Edimburg (oficialment, del Port de Leith), on l’Alice havia tingut la
mala sort de conèixer el pare d’en Jack. Va ser allà que ell la va deixar embarassada i,
en acabat, la va abandonar.

Segons l’explicació de l’Alice, el pare d’en Jack s’havia embarcat al New Scotland,
que va atracar a Halifax. Quan trobés una feina remunerada, la faria venir a ella —o
això és el que havia promès. Però l’Alice deia que no n’havia tingut cap més notícia,
només havia sentit rumors sobre ell. Abans d’anar-se’n a viure a Halifax, el pare d’en
Jack havia causat sensació.

Quan va néixer li van posar Callum Burns, però el pare d’en Jack es va canviar el
nom de pila per William quan va entrar a la universitat. El seu pare es deia Alasdair,
i en William va dir que allò ja era prou escocès per a tota la família. A Edimburg, a
l’època de la seva escandalosa marxa cap a Nova Escòcia, en William Burns havia
estat associat del Col·legi Reial d’Organistes, i això volia dir que a més de la
llicenciatura en música tenia un diploma d’organista. Quan va conèixer la mare d’en
Jack, en William era l’organista de l’església parroquial de South Leith; l’Alice cantava
al cor.

Per a un noi amb pretensions de classe alta i amb una bona educació —William
Burns havia anat al col·legi Heriot abans d’estudiar música a la Universitat
d’Edimburg—, que la seva primera feina fos tocar l’orgue en un lloc de classe baixa
com Leith li devia semblar un gran descens social. Però al pare d’en Jack li agradava
fer broma dient que l’Església d’Escòcia pagava més bé que l’Església episcopal
escocesa. Tot i que en William era episcopalià, li agradava força la parròquia de
South Leith, on es deia que al cementiri hi havia enterrades onze mil ànimes, encara
que no hi havia més de tres-centes làpides.

Els pobres no es podien permetre una làpida. Però de nit, segons havia explicat a
en Jack la mare, la gent portava les cendres dels seus éssers estimats i les escampava
sobre el cementiri a través de la tanca. La idea de tantíssimes ànimes voleiant en la
foscor va fer que el nen tingués malsons, però aquella església —ni que fos pel
cementiri— era un lloc popular, i quan l’Alice, a la parròquia, es va posar a cantar per
a en William, va creure que s’havia mort i havia anat al cel.

A l’església parroquial de South Leith, el cor i l’orgue eren darrere de la
congregació. Al cor no hi havia més de vint seients: les dones al davant, els homes al
darrere. Durant el sermó, en William va demanar a l’Alice que es posés a la filera de
davant per veure-la sencera. Portava una túnica blava («d’un blau com el de les gralles
blaves», va explicar a en Jack) i un coll blanc. La mare d’en Jack es va enamorar del
que seria el seu pare aquell abril del 1964, quan ell va tocar l’orgue per primera
vegada.

—Cantàvem els himnes de la resurrecció —és com ho va dir l’Alice— i al cementiri
hi havia safrà florit i narcisos. —Sens dubte, totes aquelles cendres escampades
d’amagat eren bones per a les flors.

L’Alice va presentar l’organista, que també era el director del cor, al seu pare. La
casa de tatuatges del seu pare es deia Persevere, que és el motiu del port de Leith. Va
ser la primera vegada que en William va veure la botiga d’un tatuador, que era o al
carrer de Mandelson o al carrer de Jane. En aquells temps, segons va explicar la mare
d’en Jack, hi havia un pont del ferrocarril que travessava el Leith Walk i que unia el
carrer de Mandelson amb el de Jane, però en Jack no recordaria mai quin era el
carrer on hi havia la casa de tatuatges. Només sabia que hi havia viscut, en aquella
botiga, sota l’estrèpit dels trens.

D’això, la mare en deia «dormir a les agulles», una frase de l’època d’entreguerres.
«Dormir a les agulles» volia dir que, quan els temps eren difícils, dormies a la casa de

tatuatges, perquè no tenies cap lloc més on viure. Però també va ser el que va dir la
gent quan un artista tatuador va morir (com el pare de l’Alice) a la botiga. Així, en els
dos sentits de l’expressió, el pare de l’Alice sempre havia dormit a les agulles.

La mare de l’Alice va morir quan ella va néixer, i el seu pare (a qui en Jack no va
arribar a conèixer) l’havia pujat dins del món del tatuatge. Als ulls d’en Jack, la seva
mare era única entre els artistes tatuadors perquè no s’havia tatuat mai. El seu pare li
havia explicat que no es podia tatuar fins que fos prou gran per entendre unes quantes
coses essencials sobre ella mateixa; devia voler dir aquelles coses que no canvien mai.

—Seré prou gran quan passi dels cinquanta o dels setanta o així —comentava la
mare a en Jack quan encara en tenia vint-i-tants—. Tu et pots fer el primer tatuatge
un cop jo sigui morta —li va dir, que era la seva manera de dir-li que ni se li acudís
pensar a tatuar-se.

Al pare de l’Alice en William Burns li va caure malament de seguida; en William
va tatuar-se per primera vegada el dia que els dos homes es van conèixer. Era un
tatuatge que li encerclava la cuixa dreta, on ell mateix podia llegir, quan seia al vàter,
les notes inicials de l’himne de Pasqua que havia estat assajant amb l’Alice, que
començava amb les paraules: «Crist, el Senyor, s’ha aixecat avui». Sense les paraules,
hauria calgut algú que sabés llegir música i que estigués assegut molt a prop del pare
d’en Jack —potser al vàter del costat— per poder reconèixer l’himne.

Però en aquell moment i en aquell lloc, després de fer el seu primer tatuatge al
jove músic ple de talent, el pare de l’Alice va dir a la seva filla que en William
segurament es convertiria en un «addicte a la tinta», un «col·leccionista» —és a dir,
un d’aquells paios que no es limiten a fer-se un tatuatge, ni a fer-se’n vint. Continuaria
tatuant-se fins que tingués el cos convertit en una partitura i en cada centímetre de
pell hi hagués una nota. Era una predicció agosarada, però no va pas servir perquè
l’Alice s’apartés d’en William. L’organista boig pels tatuatges ja li havia robat el cor.

En Jack ja havia sentit la major part d’aquesta història quan tenia quatre anys.
Quan la seva mare li va anunciar el pròxim viatge per Europa, la sorpresa va ser el
que li va dir a continuació:

—Si l’any que ve per ara, quan tu hagis de començar al col·legi, no hem trobat el
teu pare, ens oblidarem del tot d’ell i continuarem amb les nostres vides.

Si això el va sobtar tant va ser perquè, des que en Jack va ser conscient que el seu
pare havia desaparegut (pitjor encara, que havia «fugit»), en Jack i la seva mare l’havien
buscat molt intensament, i ell havia suposat que el buscarien sempre. La idea que
podien oblidar-se «del tot d’ell», al nen li resultava més estranya que el viatge pel
nord d’Europa; en Jack no sabia que, per la seva mare, el primer col·legi era tan
important.

Ella no havia acabat els estudis. L’Alice s’havia sentit molt inferior a en William
perquè ell havia anat a la universitat. Els pares d’en William eren mestres d’escola
primària que feien classes particulars de piano a nens, però tenien una gran
consideració per la tutela artística d’una mena més professional. Al seu entendre, el
seu fill es rebaixava quan tocava l’orgue a l’església parroquial de South Leith, i no
només per les friccions de classe que hi havia en aquell temps entre Edimburg i
Leith. (També hi havia diferències entre l’Església episcopal escocesa i l’Església
d’Escòcia.)

El pare de l’Alice no era practicant, en absolut. Havia enviat l’Alice a l’església i
als assajos del cor per proporcionar-li una vida fora del saló de tatuatge; no s’hauria
imaginat mai que la noia trobaria la ruïna dins de l’església i als assajos del cor... o
que seria ella la que portaria el seu seductor sense escrúpols a la botiga del seu pare
perquè es tatués!

Van ser els pares d’en William els que van insistir perquè, encara que fos organis-
ta principal de la parròquia de South Leith, acceptés una oferta per fer d’ajudant a
l’església d’Old Saint Paul. Per a ells, el que importava era que Old Saint Paul era
una església episcopaliana... i que era a Edimburg i no a Leith.

El que fascinava en William era l’orgue. Havia començat a rebre lliçons de piano
als sis anys i no havia tocat un orgue fins als nou, però als set o vuit anys va començar
a enganxar trossos de paper sobre les tecles del piano imaginant que eren els tiradors
d’un orgue. Ja havia començat a somiar que tocava l’orgue, i l’orgue que somiava era
el Father Willis de l’església d’Old Saint Paul.

Si, segons els seus pares, ser l’ajudant de l’organista a Old Saint Paul era més
prestigiós que ser l’organista principal de l’església parroquial de South Leith, en
William només volia posar les mans sobre el Father Willis. La seva mare li va expli-
car que a Old Saint Paul l’acústica era un dels factors que contribuïen a la fama de
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l’orgue. Més endavant, el noi pensaria si la seva mare volia dir que pràcticament
qualsevol orgue hi hauria sonat bé, allà, pel fet que el temps de reverberació (és a
dir, el temps que tarda un so a esmorteir-se seixanta decibels) era millor que
l’orgue.

L’Alice recordava que havia assistit al que ella en deia una «marató d’orgue» a
Old Saint Paul. L’esdeveniment es devia haver organitzat per reunir fons, i va con-
sistir en un concert d’orgue de vint-i-quatre hores amb un organista diferent cada
hora o cada mitja hora. Qui tocava a cada moment, esclar, era una qüestió de jerarquia:
els millors músics tocaven quan era més probable que hi hagués gent per escoltar-los,
els altres tocaven en hores menys normals. El jove William Burns va haver de tocar
abans de mitjanit —ni que fos mitja hora abans.

L’església era mig buida, o més buida i tot. La mare d’en Jack era la persona més
captivada de l’audiència. L’organista lleugerament inferior que venia a continuació
també hi era, l’intèrpret que havia de tocar a mitjanit.

En William no volia malgastar la fabulosa reverberació d’Old Saint Paul tocant
una peça suau. En la mesura que en Jack podia entendre la narració de la seva mare,
el seu pare tocava per fer-se sentir; va triar la tocata de Boellmann, que segons l’Alice
era «animada i estrident».

Fora de l’església, un carreró feia la volta a Old Saint Paul. Arraulit a la paret de
l’església per protegir-se de la pluja hi havia un dels vagabunds d’Edimburg, molt
probablement un borratxo. S’havia desmaiat al carreró o aquell era el lloc que havia
triat per dormir; podia ser que hi dormís la major part de les nits. Però ni tan sols un
borratxo pot dormir mentre sona la tocata de Boellmann —pel que es veu, ni que el
borratxo sigui fora de l’església on la toquen.

A l’Alice li agradava imitar la manera com s’havia presentat el vagabund borratxo:
—¿Podeu fotre el favor de parar aquest collons de soroll? ¿Com collons voleu

que tingui els collons de dormir amb aquest collons de puto orgue fotent un soroll
que despertaria els collons de morts?

A l’Alice li va semblar que el borratxo hauria hagut de morir fulminat per fer
servir aquell llenguatge en una església, però abans que Déu castigués de cap manera
el vagabund, en William va continuar tocant... amb ganes. Va posar-se a tocar tan
fort que tothom va haver de sortir d’Old Saint Paul, l’Alice inclosa. L’organista de la
mitjanit es va quedar al seu costat plantat sota la pluja. La mare va explicar a en Jack
que l’home malparlat s’havia perdut de vista.

—Segurament estava buscant un lloc per descansar on no se sentís la tocata de
Boellmann!

Malgrat tota la reverberació, en William Burns va quedar decebut per l’orgue.
Construït l’any 1888, encara hauria valorat més el Father Willis si l’haguessin
conservat en l’estat original. Per desgràcia, segons li semblava a en William l’havien
«grapejat molt»; quan el va poder provar, l’havien restaurat i electrificat, una actuació
típica de l’antivictorianisme dels anys seixanta.

No és que a l’Alice li importés l’orgue, precisament. El més terrible per a ella va
ser que quan en William va deixar la feina com a organista a l’església parroquial de
South Leith per tocar el Father Willis a Old Saint Paul no hi havia cap esperança
que ella el pogués seguir com a noia del cor d’aquella església. En aquell temps, el cor
d’Old Saint Paul era tot de veus masculines i, entre els fidels, l’Alice només veia
l’esquena d’en William.

Com envejava aquell cor! No era només per la processó, en la qual el cor anava
darrere de la creu, sinó que el cor estava assegut al davant de l’església, a la vista de
tothom, i no al darrere, on no es veia, com passava a Leith. La mare d’en Jack es va
entristir especialment quan es va adonar que no era l’única noia del cor que s’havia
enamorat del pare d’en Jack, però que era l’única que estava embarassada.

Com a nou organista ajudant a Old Saint Paul, en William Burns era responsa-
ble davant de l’organista titular i davant del capellà; que en William Burns hagués
enredat la filla d’un artista tatuador de Leith era una qüestió que els seus ambiciosos
pares i l’Església episcopal escocesa no es podien pas prendre a la lleugera. De qui va
ser la decisió (de «facturar-lo a Nova Escòcia» és com en va dir la mare d’en Jack) no
li va quedar mai clar, a en Jack, però segurament tant l’església com els pares d’en
William hi havien pres part.

L’equivalent a Old Saint Paul de Halifax, l’església anglicana del Canadà, es deia
Saint Paul a seques. No tenia un Father Willis. L’església amb el millor orgue de
Halifax era la Primera Església Baptista, del carrer d’Oxford. A en William Burns li
devien dir que es decidís a corre-cuita. Si no, no s’explica que triés pel nom en

comptes de per l’orgue: era la música i no l’església el que comptava per a ell. Però
l’organista de Saint Paul de Halifax es jubilava; era un moment providencial.

La sensació que va causar en William a Halifax podia molt ben ser que inclogués
una noia del cor o dues. (També es parlava d’una dona més gran.) Se’n va anar
corrents amb els anglicans; segons la mare d’en Jack, el seu pare no s’hauria quedat ni
un dia més amb els baptistes.

Es veu que els pares d’en William van dir a l’Alice que mai no enviarien diners al
seu fill ni li amagarien a ella el lloc on era. És possible que la primera afirmació fos
certa, perquè els pares d’en William tenien pocs diners. Però per a l’Alice va ser
difícil de creure que els pares no conspiressin per amagar-li on era en William. I
quan en William va haver de fugir de Halifax (poc temps abans que hi arribés l’Alice)
devia necessitar diners. S’havia tornat a tatuar, com va saber l’Alice tot just va començar
a buscar-lo: al saló de tatuatges d’en Charlie Snow, a Halifax, on l’electricitat per a
les màquines de tatuar la subministraven unes bateries de cotxe. I passaria una mica
abans que en William trobés una feina i la perdés de seguida, a Toronto.

L’Alice mai no havia dit mal d’Old Saint Paul fos quina fos la participació que
l’església hagués pogut tenir a l’hora d’arreglar el passatge d’en William cap a Nova
Escòcia. Van ser els fidels d’Old Saint Paul —i no, cosa sorprenent, els de la
congregació de South Leith— els que van fer una col·lecta per enviar l’Alice a Halifax
per trobar-lo.

És més, els membres de l’Església anglicana del Canadà van cuidar-la mentre va
ser a Halifax, i ho van fer de manera sincera. Però primer la van instal·lar a la casa
parroquial de Saint Paul, a la cantonada dels carrers Argyle i Prince, perquè esperés
el part. Llavors ella no només estava prenyada, és que ja «se li notava».

En Jack Burns va tenir un part difícil. «Una secció C», li va explicar la seva mare
en l’època que van arribar al primer d’aquells ports del mar del Nord. Als quatre anys,
el nen va entendre que això volia dir que havia nascut a la secció C d’un hospital de
Halifax, una zona de l’hospital destinada als parts difícils. Va ser una mica més tard
—segurament durant, no pas després, dels seus viatges europeus— que en Jack va
aprendre el que volia dir néixer de cesària. Fins llavors no va entendre que era per això
que no era adequat per a ell de banyar-se amb la seva mare o de veure-la despullada.
L’Alice va explicar a en Jack que no volia que li veiés la cicatriu de la cesària.

Així, en Jack Burns va néixer a Halifax, sota l’atenció dels fidels i de l’altre Saint
Paul. Tal com la seva mare els recordava —en gran part, afectuosament—, van de-
mostrar una simpatia considerable per aquella noia de cor rebel de l’Església d’Escòcia
i van expressar el màxim menyspreu per l’organista llicenciós que era un dels seus.
Els escocesos, els episcopalians i els anglicans canadencs estaven tallats amb la mateixa
tela religiosa. Pel que sembla, va ser a causa d’aquests anglicans de Saint Paul que hi
havia a Halifax que en William no va estar-s’hi gaire temps amagat, a Toronto.

—L’església li estava a sobre —és com ho va dir l’Alice.
Mentrestant, després que en Jack hagués nascut a Nova Escòcia, la seva mare va

anar a treballar per en Charlie Snow. En Charlie era un anglès que havia estat mariner
a la marina mercant britànica durant la Primera Guerra Mundial; es deia que havia
baixat del vaixell a Mont-real, on en Freddie Baldwin, que també era d’Anglaterra i
havia lluitat a la guerra dels bòers, l’havia ensenyat a tatuar.

Tant en Freddie Baldwin com en Charlie Snow havien conegut el Gran Omi.
La gent pagava per veure la cara tatuada del Gran Omi; solia venir a Halifax en un
circ. Quan passejava per la ciutat, portava una màscara d’esquiador.

—Ningú li veu la cara gratis —va explicar la mare a en Jack. (Això va significar
més temes per als malsons del nen: en Jack no podia estar-se d’imaginar els terribles
tatuatges que cobrien la cara del Gran Omi.)

D’en Charlie Snow, l’Alice en va aprendre a desinfectar les màquines de tatuar
amb alcohol etílic; netejava els tubs amb netejapipes, que submergia en alcohol, i
cada nit bullia els tubs i les agulles en una cassola.

—De les que es fan servir per cuinar cloïsses i llagostes —deia l’Alice.
En Charlie Snow es feia ell mateix les benes, de lli.
—No hi havia gaires casos d’hepatitis, llavors —explicava l’Alice.
Va explicar a en Jack que en Freddie Baldwin havia fet a en Charlie Snow el seu

tatuatge més impressionant. Per sobre del cor d’en Charlie, en Sitting Bull estava
assegut de cara al general Custer, que mirava endavant, amb la mirada perduda, des
del llunyà extrem dret del pit d’en Charlie. En un punt mort, sobre l’estèrnum, en
Charlie Snow hi tenia un vaixell amb totes les veles desplegades; una bandera que es
desplegava des de la clavícula d’en Charlie deia: cap a casa.
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En Charlie Snow no tornaria a casa per reposar definitivament fins al 1969, als
vuitanta anys. (Va morir d’una úlcera sagnant.) L’Alice va aprendre molt d’en Charlie
Snow, però de qui va aprendre a fer una carpa japonesa va ser d’en Jerry Swallow, que
com a tatuador era conegut amb el nom de Mariner Jerry; era aprenent d’en Charlie
Snow des del 1962. A l’Alice li agradava dir que en Jerry Swallow i ella «aprenien
junts» d’en Charlie Snow, però, per descomptat, ella ja havia après del seu pare al
Persevere, al port de Leith.

La mare d’en Jack ja sabia tatuar des de molt abans de fer cap a Halifax.
En Jack Burns no tenia cap record del lloc on va néixer; fins que va complir els

quatre anys, no coneixia altra ciutat que Toronto. Encara era una criatura quan la
seva mare es va assabentar que el pare del nen era a Toronto i el que hi feia, i quan
l’havien seguit allà des de Halifax. Però el pare d’en Jack havia marxat de la ciutat
abans ells arribessin, cosa que començava a ser més aviat habitual. Quan el nen va
començar a entendre l’absència del seu pare, hi havia rumors que en William havia
travessat l’Atlàntic un altre cop i que tornava a ser a Europa.

Durant la major part de la seva joventut, en Jack es preguntaria si la història de
les proeses del seu pare a Toronto havia fet que la seva mare anés en primer lloc al
Saint Hilda. Incomprensiblement, el col·legi havia contractat en William Burns
com a professor del cor de les grans, que estava format per nenes que anaven del
novè fins al tretzè curs. En William també feia classes privades de piano i d’orgue;
eren gairebé exclusivament per a les noies més grans. Només és qüestió d’imaginar-se
el que en Jack, d’adolescent, pensava de les aventures del seu pare en un col·legi de
noies! (La notable contribució d’en William a l’ensenyament musical de les noies va
fer que el Saint Hilda també l’admetés com a organista principal per als serveis
diaris de la capella.)

Com és lògic, l’èxit d’en William al Saint Hilda va durar poc. Encara que una
noia d’onzè grau (una de les seves alumnes de piano) va ser la primera a sucumbir al
seu encant, va ser una noia de tretzè grau la que va quedar embarassada. En William
la va portar a Buffalo perquè hi avortés il·legalment. Quan l’Alice va arribar a la
ciutat amb el seu fill il·legítim a remolc, en William ja havia fugit, i una vegada més
en Jack i la seva mare van ser benvinguts pels fidels d’una església.

El Saint Hilda era un col·legi anglicà; la capella del col·legi, on s’acabaven casant
moltes de les exalumnes, a Toronto era un bastió de l’Església anglicana del Canadà.
Als anys seixanta, les poques beques que es concedien per estudiar en aquell col·legi
eren degudes a les contribucions de l’Associació d’Exalumnes, una organització po-
derosa. En general, tenien prioritat les filles de clergues; les altres decisions sobre qui
rebia ajuda financera eren arbitràries. A més a més dels anglicans i de l’administració
del col·legi, l’Associació d’Exalumnes aviat va saber qui era l’Alice i quin era el seu
cas. (El cas, naturalment, era en Jack.) Així, quan l’Alice va dir a en Jack que estava
arreglant que l’admetessin perquè fos un dels pocs nens que anirien al Saint Hilda,
ell va suposar que la seva mare tenia l’ajuda de l’Associació d’Exalumnes.

De fet, l’Alice i en Jack ja havien tingut sort; havien trobat habitacions a casa
d’una exalumna del Saint Hilda. La senyora Wicksteed era una veterana de
l’associació. Inexplicablement, des de la mort del seu marit s’havia convertit en una
defensora de les mares solteres. No només lluitava a favor seu, sinó que fins i tot se
les enduia a casa.

La senyora Wicksteed era un viuda que feia temps que havia deixat enrere el dol,
i vivia pràcticament sola en una casa majestuosa però no excessivament intimidadora
a la cantonada de Spadina amb Lowther, que és on van donar les habitacions a en
Jack i la seva mare. No eren grans i només n’hi havia dues, amb un lavabo compartit,
però eren boniques i netes, de sostres alts.

La majordoma de l’Associació d’Exalumnes, que es deia Lottie, era originària de
l’illa de Prince Edward i anava coixa. La Lottie es va convertir en la mainadera del
nen mentre l’Alice buscava feina en l’únic que sabia fer.

Als anys seixanta Toronto no era precisament una destinació obligada per a la
gent de l’Amèrica del Nord que es volia tatuar. El que l’Alice havia après del seu pare
al Persevere (i el segon ensenyament que havia rebut a Halifax, amb en Charlie
Snow i en Mariner Jerry) era més que suficient per als salons de tatuatge de Toronto.
Era molt més bona que en Beachcomber Bill, que —per raons que en Jack
desconeixia— no li va donar feina, i era més bona també que l’home conegut com el
Xinès, que sí que n’hi va donar. El seu nom de debò era Paul Harper i no semblava
xinès, però sabia que el 1965 l’Alice era l’artista tatuadora més bona de Toronto; la va
contractar sense dubtar-ho ni un moment.

L’establiment del Xinès era a la cantonada nord-oest de Dundas amb Jarvis.
Prop del vell hotel Warwick hi havia una casa victoriana amb graons que baixaven
fins a la porta d’un soterrani. El saló de tatuatge era al soterrani i s’hi entrava
directament des del carrer de Dundas; les cortines de les finestres del soterrani estaven
sempre tancades.

De petit, de tant en tant en Jack Burns es recordava d’incloure en Paul Harper a
les seves oracions. L’home a qui anomenaven el Xinès va ajudar l’Alice a engegar la
seva carrera en el que podia ser la ciutat que ella havia triat, encara que no hauria
estat mai la que hauria triat en Jack.

Però no és una bona cosa tenir obligacions amb la gent; la gratitud pot tenir un
preu. Mentre que el Xinès no va fer mai que l’Alice sentís que li devia alguna cosa, la
senyora Wicksteed era un cas molt diferent. Que ella volia el seu bé era indiscutible,
però dir, com va dir la seva filla divorciada, que en Jack i l’Alice eren els seus «hostes
que no pagaven lloguer» era un ús incorrecte de les paraules «no pagar».

Tot d’un plegat la senyora Wicksteed va trobar que l’accent escocès de l’Alice era
un estigma de classe social baixa, i que la perjudicava encara més, i més sovint que la
seva exòtica, si bé indesitjable, dedicació a les arts del tatuatge. Tal com en Jack
entenia les coses, del que es tractava era que la senyora Wicksteed creia que el deix
aspre de la seva mare era alhora una violació de l’anglès (o sigui de l’anglès tal com el
parlava la senyora Wicksteed) i una maledicció que condemnaria la «pobra Alice» a
una posició social més baixa que la de Leith per a tota l’eternitat.

Com a exalumna amb el ronyó ben folrat i amb una devoció inqüestionable pel
col·legi de Saint Hilda, la senyora Wicksteed va contractar una professora d’anglès
jove, la senyoreta Caroline Wurtz, de qui s’esperava que faria canviar l’accent ofensiu
de l’Alice. La senyoreta Wurtz, a parer de la senyora Wicksteed, no només sobresortia
per la seva articulació i dicció, sinó que, a més, tenia aquella falta d’imaginació que
hauria pogut interferir i trobar simpàtic el deix de l’Alice. O potser és que la senyoreta
Wurtz desaprovava l’Alice molt més profundament i que per a ella l’accent fos la
característica menys ofensiva de la jove tatuadora.

La Caroline Wurtz havia vingut d’Alemanya passant per Edmonton i era una
professora excel·lent. Hauria pogut posar remei a l’accent estranger de qualsevol.
Pronunciava la mateixa paraula estranger amb un aire segur. I fos quin fos l’origen de
la seva desaprovació cap a l’Alice, el que era clar és que la senyoreta Wurtz adorava
en Jack. No podia apartar els ulls del nen; de vegades, quan el mirava, semblava que
li estigués llegint el futur en els trets de la cara.

Pel que fa a l’Alice, la seva afecció per Escòcia se li va escapar: es va sotmetre a
l’articulació i la dicció de la Caroline com si no hi hagués res en el seu llenguatge que
mereixés estimació. La mort del seu pare (després que ella arribés a Halifax, però
abans que en Jack nasqués) i el rebuig d’en William havien fet que l’Alice no fos rival
per a la senyoreta Wurtz.

Així, a més de perdre la virtut en una banda de l’Atlàntic, l’Alice va perdre l’accent
escocès a l’altra.

—No va ser una pèrdua —li confiaria un dia a en Jack. (El nen va suposar que es
tractava de l’accent.) L’Alice semblava que no tingués rancúnia ni a la senyoreta
Wurtz ni a la senyora Wicksteed. La mare d’en Jack no era una dona ben educada,
però tot i això era ben parlada. La senyora Wicksteed era amabilíssima amb ella i
amb en Jack.

Pel que feia a la Lottie, amb la seva coixesa, el nen se l’estimava. Ella sempre
l’agafava de la mà, sovint l’hi agafava abans que ell pogués arribar a les d’ella. I quan
la Lottie l’abraçava, en Jack sentia que ho feia tant per ella mateixa com per fer que
ell se sentís estimat.

—Tu aguanta la respiració, que jo també l’aguantaré —deia al nen. Quan ho
feien, sentien com el cor de l’un bategava contra el pit de l’altre.

—Deus estar viu —sempre li deia la Lottie.
—Tu també deus estar viva —contestava el noi, agafant aire.
Després, en Jack sabria que la Lottie se n’havia anat de l’illa de Prince Edward en

les mateixes condicions que es va trobar la seva mare quan es va embarcar cap a
Halifax; només que el fill de la Lottie ja havia nascut quan va arribar a Toronto, on la
senyora Wicksteed i la seva xarxa d’exalumnes del Saint Hilda havien estat
amabilíssimes amb ella. Els diguessin com els diguessin, anglicanes o episcopalianes
o devotes de l’Església d’Anglaterra, aquelles exalumnes eren una xarxa. Tenint en
compte que en Jack i la seva mare eren criatures abandonades al Nou Món, van tenir
sort de ser ateses per les exalumnes.
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