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Cinc anys després dels atemptats contra el World Trade Center

de Nova York, les lletres anglosaxones encara reaccionen amb

timidesa a l’hora de digerir els fets. Aquest article analitza

la presència de la figura del trauma en una selecció de llibres

recents. (Text: Bernat Dedeu)

ot sembla indicar que els llibres
d’història assenyalaran el genocidi d’Auschwitz i els
atacs del World Trade Center de Nova York com els
dos moments essencials per entendre el nostre pre-
sent més immediat. No és cap bajanada, igualment,
pensar que l’11-S també serà la clau que els intel-
lectuals del futur utilitzaran per emmarcar l’incert

tombant que ens aboca al segle XXI. Dissortadament,
aquests dos desastres s’equipararan com un sol mag-
ma, se simplificaran i perdran singularitat: una llàsti-
ma, sens dubte, si tenim en compte que tenen orí-
gens i, sobretot, conseqüències i recepcions culturals
del tot distants.

A Dialèctica negativa (1966) Theodor W. Adorno

T –en una de les seves sentències hit parade– dubtava
que la poesia pogués arribar a ser un element redemp-
tor/descriptiu de l’Holocaust. Contràriament, el se-
tembre del 2001, el músic alemany Karlheinz
Stockhausen descrivia l’atemptat de les Torres Bes-
sones com “la millor obra d’art que pogués haver cre-
at Llucifer”. De la impossibilitat racional per descriure
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El més terrible de
l’11-S va ser presenciar
en temps real totes les
conspiracions
terroristes amb les
quals havíem omplert
les pel·lícules de
Hollywood

i empassar-se un fet històric, havíem passat a la seva
conceptualització estètica; d’ignorar com havia estat
possible la caiguda de Beethoven a les cambres de
gas, ens abocàvem a l’espectacle televisiu i la comer-
cialització explícita de la desgràcia, a la morbositat de
veure l’Imperi dominant (i enemic cultural d’Europa)
marcat pel dolor i enfonsat a la runa.

Aquesta doble recepció mostra, en definitiva, un
canvi filosòfic de primer ordre. Com ha vist molt bé
Slavoj Zizek, el més terrible dels atemptats de l’11-S
no va ser topar amb un espectacle que no havíem
predissenyat o imaginat, sinó precisament l’estupor
de presenciar en temps real totes les conspiracions
terroristes amb les quals havíem omplert les pel·lícules
de Hollywood i que ja formaven part, des de feia cinc
dècades, del nostre imaginari apocalíptic; unes para-
noies que ara esdevenien carn i imatge de la nostra
realitat més immediata. Del trauma originat per un
context que no podíem assumir per la nostra pròpia
incapacitat, consegüentment, havíem passat a una fa-
talitat que era producte del nostre imaginari traumà-
tic més íntim.

Aquest estupor (un excés de realitat, diria el filòsof
eslovè, pensant en Lacan) potser podria explicar el
silenci narratiu que ha acompanyat els anys posteri-
ors a l’11-S. Contrastant amb la Segona Guerra
Mundial, que va amuntegar tones de testimonis lite-
raris fins i tot durant el seu transcurs, sembla que els
autors –especialment americans i anglesos– hagin
esperat força temps per reaccionar a un esdeveniment
que, pel que he dit abans, ens obliga a examinar-nos
els traumes amb lupa. Si parem esment a algunes de
les novel·les posteriors a l’11-S, hi podrem notar aquest
residu traumàtic, aquesta necessitat d’esclarir una rea-
litat de la qual som plenament coautors i que ens obli-
ga, per la seva radicalitat, a passar-hi comptes.

Per tot això, no és casualitat que les millors novel-
les posteriors a l’11-S tinguin el leitmotiv d’un trau-

ma físic o emocional. El millor exemple n’és Dissabte,
d’Ian McEwan. La història, narrada el dissabte 15 de
febrer del 2005 (dia de les manifestacions de Londres
contra la participació del Regne Unit a la guerra de
l’Iraq) presenta Henry Perowne, un reconegut
neurocirurgià de classe acomodada, exemplar pare de
família i feliçment casat amb l’advocada Rosalinde.
Henry personifica l’ideal racional de l’home il·lustrat
del XVIII; tradueix la realitat a termes mecànics, s’in-
teressa molt falsament per la literatura i dubta de la
funció pedagògica de l’art; també veu la història com
una incessant repetició d’errors humans, uns mals que
la ciència –sense poder solucionar del tot– pot calmar
o ajudar a digerir.

Henry viu embolcallat per l’èxit d’una societat que,
després dels atacs de les torres, no pot viure sense
tenir por de tot. Això no obstant, aquesta bonança sem-
bla trontollar (McEwan sempre introdueix un canvi
brusc en les seves narracions) quan Perowne topa amb
el BMW d’un cràpula anomenat Baxter. Cabrejat per
l’accident, Baxter intenta agredir el doctor, que –amb
un simple cop d’ull– li diagnostica una malaltia mor-
tal. Després de l’incident, Henry torna a casa per pre-
parar un sopar familiar i rebre-hi la seva filla Daisy,
una jove progre que inicia una brillant carrera poètica
i que no tolera la indiferència amb la qual el seu pare
viu la participació britànica al conflicte de l’Iraq. El
sopar, però, acaba tenint un convidat inesperat; és
Baxter que, després d’humiliar la família, ferir el so-
gre de Henry (el poeta-freak Grammaticus) i fer des-
pullar Daisy per intentar violar-la, acaba commogut
per un poema que la jove, tota nua, li recita de me-
mòria.

Amb un cop ben ràpid, Henry i el seu fill acaben
reduint Baxter i els seus matons. Curiosament, Baxter
cau per les escales dels Perowne i es fa una contusió
mortal al cap. No cal exprimir-se’l molt per saber que
serà el mateix Henry qui acabarà guarint el seu agres-
sor, un gir brillant amb què McEwan acaba cons-
truint una metàfora política contundent; en primer
lloc, ens diu, cal evitar l’aïllacionisme benestant de
tots els que pensen (com Henry) que hom pot allu-
nyar-se dels problemes globals del món. En segon
lloc, la trama final ens obliga a meditar sobre l’inter-
vencionisme polític; el mal –el tumor polític– és a casa
nostra, és una creació indissociable de la nostra ma-
nera de viure, però –igualment i encara que sembli
paradoxal–aquesta civilització encara té recursos (la
poesia, la medicina...) que poden arribar a redimir els
seus mals, o –en tot cas– a anestesiar els seus malalts.

La perspectiva racionalista de McEwan (un en-
focament molt més propi del passat que no pas de la
postmodernitat) contrasta amb una altra novel·la es-
plèndida i ordida al voltant d’un trauma. Amb Yellow
Dog (2003) el britànic Martin Amis –cosa gens es-
tranya– va aconseguir fer més radicals els seus ene-
mics, així com sorprendre els seus seguidors amb una
novel·la de prosa joyceana i formalitat cinematogràfi-
ca-laberíntica; una novel·la, per cert, molt seguida als
EUA, on Amis continua sent un autor essencial.

De fet, per entendre l’enfocament de l’autor i abans
de llegir Yellow Dog, cal passar per un relat que el

New Yorker publicà l’abril del 2006 titulat The Last
Days of Muhammad Atta, una narració que apareixerà
ampliada al seu nou llibre House of Meetings. En aquest
relat, Amis fantasieja sobre els últims moments del
que va ser el principal autor dels atemptats de l’11-S.
Al relat, el lector pot seguir Atta durant el viatge que
el porta fins a l’aeroport de Portland, on es va segres-
tar el primer dels dos avions, el vol número 11
d’American Airlines. Aquest relat, per tant, ha estat
una de les moltes ocasions en què Amis s’ha referit a
l’11-S, una tragèdia que per l’autor ha estat “la porta
d’entrada a un nou planeta difícilment recognoscible,
un planeta que no ens deixa estar sols”. L’autor hi
afegeix: “Aquells dos espais buits, de pols airosa, es-
tan plens d’informació; són finestres al món; i les vis-
tes, novament, són terribles”.

És previstament des d’aquesta perspectiva (la in-
comprensibilitat, els espais buits) que Yellow Dog ar-
riba amb tota la seva força. Amis hi relata la vida de
Xan Meo, un polifacètic artista brutalment agredit
en una picabaralla, un atac que el porta de ser una
persona exemplar a actuar com un sonat barroer amb
tendències pedòfiles. Tota la novel·la mostra el desig
de venjança de Meo, un camí que radicalitza el seu
desig sexual fins a límits exasperants. Meo no està sol
al seu viatge; l’acompanyen les històries paral·leles del
rei Enric IX, escandalitzat per un vídeo pornogràfic
que compromet la seva filla i que la màfia vol fer cir-
cular; Clint Smoker, un periodista de la premsa rosa
obsessionat amb la mida del seu penis; Joseph
Andrews, antic actor porno, i també  el cadàver ven-
jatiu Royce Traynor...

La dificultat d’una lectura a primera vista del lli-
bre d’Amis (Michiko Yakutame, la crític-polemista
del New York Times, la va descriure com “una novel·la
escrita per algú intentant sabotejar la reputació de l’au-
tor”) exigeix un punt de vista molt ampli i simbòlic.
Així com McEwan redefineix el present apel·lant a
un retorn modificat als valors il·lustrats, Amis ens con-
dueix a un procés de des-il·lustració i recerca interior.
De fet, Amis comparteix la premissa analítica inicial
que veiem a Dissabte; el mal és inherent als mecanis-
mes de funcionament de la nostra societat.

Igualment, la solució passa per assumir la neces-
sitat d’un trauma que ens faci retornar als orígens (Xan

Don DeLillo
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es passa la novel·la intentant reconstruir l’agressió que
va patir). Curiosament, Yellow Dog, tot i teixir-se en
l’habitual to violent de l’autor, no deixa de ser una
apel·lació a la ingenuïtat infantil i a una certa visió
naïf del món. Per altra banda, la venjança no hi és
vista com un element produït per la violència, sinó
com una manifestació més de la necessitat dels hu-
mans per la reciprocitat i l’intercanvi comunicatiu,
encara que sigui –com li passa a Clint Smoker– per
via mails mal escrits amb amants que no pot veure.

La visió naïf del món que veiem a Yellow Dog és
encara més palpable a la novel·la que potser toca més
explícitament, tot i que amb una càrrega poètica so-
vint barroca, els atemptats de l’11-S. A Extremely Loud
& Incredibly Close, el jove escriptor Jonathan Safran
Foer perfila la història protagonitzada per Oskar
Schell, un nen de nou anys que va perdre el seu pare
als atemptats. Temps després de la desfeta, Oskar (que
ha pogut sentir cinc missatges telefònics que el seu
pare li deixà en herència des de la primera Torre) tren-
ca –per casualitat– un gerro de l’armari del difunt; hi
troba un sobre on hi ha escrit “Black” al darrere i amb
una clau a l’interior. Oskar, pensant que el sobre amaga
alguna clau que esclarirà la mort del seu pare, es dis-
posa a intentar contactar amb tots els habitants de
Nova York que es diuen “Black”, que –lògicament–
es compten per milers.

La caracterització d’Oskar (un personatge tremen-
dament influenciat pels antiherois de Salinger) és tam-
bé el centre de la novel·la; als seus nou anys, es decla-
ra ateu, toca tot el dia un tambor que el fa ser ell
mateix amb independència d’on es trobi, col·lecciona
papallones, es carteja amb Stephen Hawking, cita
compulsivament Shakespeare, domina el francès i
inventa coses impossibles com ara ambulàncies qui-
lomètriques que connecten cada edifici de la ciutat
amb els seus hospitals. Oskar és el contrapunt radical
del seus avis: ell, un emigrant que ha perdut la parla
en morir la seva primera promesa arran dels bombar-
dejos nazis de Dresden de l’any 1945 i que es comu-
nica amb l’ajuda de notepads: i ella, una pobra dona
mig cega que compila la història de la seva vida en
una màquina d’escriure sense carret.

Sigui com sigui, la novel·la de Safran Foer vol re-
tornar-nos a un Nova York que, a través d’Oskar
Schell, manté intacta tota la seva ingenuïtat, bonho-
mia i –sobretot– fantasia. Perquè aquest és un relat
–potser el més optimista dels que veurem– en què la
tristor (la pèrdua traumàtica del pare) només pot ser
vençuda amb el poder de la imaginació, de l’artifici
recargolat de l’humor, un artifici que es desplega en
les diferents visites d’Oskar als senyors i senyores
“Black”, una pantomima que és metàfora de la rique-
sa de la ciutat; així, Abby Black viu a l’apartament
més petit de la ciutat i li parla de les llàgrimes dels
elefants, Ada Black té un parell de picassos al menja-
dor i semba tenir telepatia, Georgia Black ha fet tota
sola un museu que honora el seu marit a casa seva...
una constel·lació de singularitats que, en definitiva,
ataquen la questió del dolor d’una manera perifèrica i
antidialèctica configurant l’11-S com una qüestió de
la qual –per dir-ho radicalment– mai no podrem te-

nir una clau en termes absoluts, tot i que no pot esca-
par a ningú.

Tot i situada a l’abril de l’any 2000, a Nova York,
Cosmòpolis –l’últim llibre del sempre incisiu Don
DeLillo– mostra un camí semblant al que filen
McEwan i Amis, amb un punt de vista prou singular.
Cosmòpolis és un cop de puny directe al capitalisme,
caracteritzat en la figura d’Eric Packer, un inversor
d’uns vint-i-vuit anys fastigosament ric, amb tot l’em-
bolcall de facilitats i luxes que comporta la seva con-
dició. Tot i això, l’activitat inversora del jove afortu-
nat, que ha comportat el tancament de moltes em-
preses, l’ha obligat a viure amb guardaespatlles ar-
mats durant tot el sant dia. Casat (tot just fa tres set-
manes) amb una falsa poetessa membre de la jet-set
amb qui a penes fornica, Erik viu obsessionat amb les
pujades i les caigudes del ien: és, en definitiva (i cosa
gens estranya en DeLillo) aquella consciència burge-
sa feliç i anihilada que el marxisme va descriure amb
prou gràcia i exactitud per tornar a explicar-la.

Com a burgès nostàlgic que és, Eric té el caprici
d’anar-se a tallar els cabells al seu barber de tota la
vida. El viatge que el porta a la barberia dura unes
dotze hores, i tot per la visita del president dels Es-
tats Units, que té la ciutat col·lapsada. En aquest vi-
atge (noteu la semblança amb el de Leopold Bloom
per Dublín), el protagonista té temps per visitar la
seva amant i assessora artística, ser visitat pel seu metge
particular –que, fotent-li el dit al cul, li diagnostica
que té la pròstata asimètrica–, creuant també una ma-
nifestació antiglobalització i el funeral del famós raper
Brutha Fez. Una concatenació de fets, en definitiva, a
partir dels quals DeLillo ens mostra un personatge
que és incapaç d’assimilar la multiplicitat de dimen-
sions que configuren la seva existència i que el porten
a una inconsciència fatal.

Per altra banda, DeLillo es mulla sense embuts,
tot assimilant els mals del present a la tecnicitat. Erik
és un home que pateix addicció al futur; viu rodejat
de pantalles, ordinadors i altres estris que
redimensionen una temporalitat que acaba definint-
se en octosegons i zeptosegons. Un aparell tecnocientífic
que elimina qualsevol pretensió de mirar enrere. “El
poder tècnic elimina el dubte –diu DeLillo– perquè
tot dubte prové d’experiències passades. Però el pas-
sat està desapareixent”. Aquesta eliminació de la tem-
poralitat (Erik fins i tot arriba a pensar a
computeritzar-se el cervell per sobreviure al seu cos
post mortem) només té una possible solució (i aquí
DeLillo és encara més clar que Amis); un retorn a la
infància; el retorn, en definitiva d’Erik Packer a la
seva barberia infantil. Un viatge que és un retorn
fantasmàtic com sabrem després, cap a la figura secre-
ta del seu pare.

Aquesta incisió en el passat (en la història en de-
finitiva) ens apropa a un autor ben diferent de DeLillo.
Una radiografia de la novel·la post-11-S, i –de fet–
de qualsevol cosa que pertoqui a l’evolució dels EUA
en els últims trenta anys, ha de comptar amb un es-
ment per al senyor Philipp Roth, un autor veterà que
treballa a ritme juvenil; des de 1990, Roth ha publi-
cat set novel·les, dues col·leccions d’assajos i entrevis-

Ian MacEwan
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tes i un volum de memòries. L’última d’aquestes
novel·les, The plot against America remou alguns as-
pectes simbòlics que tampoc poden escapar a un lec-
tor atent.

Si DeLillo ens portava a un petit relat històric
truncat violentament, Roth realitza un exercici de
counterfactual history, un exemple d’història ficció a
manera d’hipòtesi. Sigui com sigui, la hipòtesi és la
següent: quin hauria estat el context històric resul-
tant si, a les eleccions generals del 1940, Charles A.
Lindbergh hagués derrotat Franklin D. Roosevelt?
La pregunta necessita, evidentment, una contex-
tualització. Charles A. Linberg fou el primer aviador
que va aconseguir creuar l’Atlàntic, fet que el conver-
tí en un heroi nacional. Aquest heroi –i això és histò-
ricament cert– va mantenir claríssimes posicions an-
tisemites i fou també partidari de l’aïllacionisme po-
lític de tots aquells que no volien portar els EUA a la
Segona Guerra Mundial.

A partir d’aquesta hipòtesi, Roth narra la trans-
formació que pateix una família jueva en l’època de la
presidència de Lindbergh, una narració (i aquí man-
tenim la connexió naïf que hem vist al llarg de l’obra
d’Amis) que ens arriba de la mà del fill petit dels Roth,
un tal Philip... Evidentment, i això ha estat tòpic comú
en tota la crítica americana, tothom ha volgut veure
en la figura de Linbdergh un retrat aproximat del pre-
sident George W. Bush, un antic membre de la Guàr-
dia Nacional de Texas que, per cantar el crit de “Mission
Accomplished” que volia donar per tancada la guerra de
l’Iraq, va aterrar a la pista del portaavions Abraham
Lincoln com a copilot d’un caça bombarder...

Comparacions a banda, The plot against America
arriba a tocar temes molt més importants. En primer
lloc i per sobre de tot, Roth defineix molt bé com els
macroassumptes de la política nacional i internacio-
nal americana poden tenir conseqüències molt direc-
tes en quelcom tan minso com un microterritori fa-
miliar. I l’autor ho fa teixint perfectament la descrip-
ció dels aparells de propaganda propis de l’estat mo-
dern. Així veiem com l’Administració Lindbergh
impulsa la creació de l’Office of American Absorption,
una institució que –sota el vel del patriotisme– reclu-
ta els joves jueus allunyant-los dels nuclis urbans i de
les seves famílies, així com assistim a la compra dels

líders religiosos jueus a base de glamour i invitacions
a la Casa Blanca. Paral·lelament, la força narrativa de
la novel·la rau en la sensació de por que impregna tot
el relat, una por provocada per l’arbitrarietat, pel qual-
sevol cosa pot passar aquí a Amèrica.

En aquest sentit, Roth manté un equilibri difícil.
Apel·lant al desastrós context de l’Administració
Lindbergh, transita del perill que tenim de caure en
una tirania del nosaltres (d’esdevenir, en definitiva, una
manada irreflexiva), bo i mantenint l’amor a la pàtria
i les arrels a uns orígens culturals (en aquest cas, ju-
eus) com a possible font de convivència. Unes arrels
que, com deixa ben clar el protagonista (ben allunyat
de l’exclusivisme cultural) no entren en conflicte, sinó
que ajuden a la unitat del sentiment americà. Equili-
bri difícil si hom para esment a com són tractats els
musulmans a Amèrica i com la filosofia política de
l’esquerra americana encara es mou en un proteccio-
nisme que té ben pocs tints internacionalistes...

Igualment, no deixa de ser curiós l’optimisme fi-
nal del llibre de Roth, un optimisme que acaba con-
cebent l’aventura de Lindbergh com un petit parèn-
tesi amb importants seqüeles. Novament, com passa-
va també en la novel·la d’Amis, Roth acaba veient
com a única solució per al conflicte la creació de mí-
nimes unitats de comunicació, petits nuclis de diàleg
que es puguin, amb el temps, arribar a expandir i cre-
ar un clima més respirable.

Aquesta apel·lació als petits nuclis de felicitat és
també el nucli d’una novel·la absolutament diferent
com és ara Bogeries de Brooklyn, de Paul Auster. Tot i
no ser la seva millor obra (de fet, és de les més fluixes)
i tocar superficialment el tema de l’11-S, trobo indis-
cutible que aquest fet relliga el llibre d’Auster d’una
manera evident. De fet, no deixa de ser curiós que
sigui un tumor (un altre trauma) el desencadenant de
la narració; Nathan Glass, un home de cinquanta-
nou anys, exmalalt de càncer de pulmó, arriba a
Brooklyn per retirar-se del món real i dibuixar-hi la
seva particular bombolla. Contràriament al que es-
pera, a Brooklyn hi troba el seu nebot Tom Wood,
exestudiant de filologia desencantat del món acadè-
mic, i fa també amistat amb Harry Brightman,
exestafador (venia quadres falsos) que ara treballa en
una llibreria de vell.

I, com sempre, l’atzar; en aquest cas és Lucy, ne-
boda de Nathan, que arriba a Brooklyn enviada per la
seva mare, exactriu pornogràfica ara ajuntada amb un
sonat ultrareligiós que contagia a la nena el vot de
silenci. Una agrupació freak, en definitiva, per a una
història vodevilesca que, això no obstant, pot salvar-
se si la mirem justament en oposició a la tàctica em-
prada per Roth. Si Roth ens mostrava com un
macroesdeveniment pot arribar al més íntim, Auster
realitza un gir oposat; ens mostra com una història
amb un happy ending digne d’un diumenge de mig-
diada, pot arribar a redefinir la captació d’un esdeve-
niment històric en majúscules.

Aquesta microtransformació de la realitat –que
arriba amb la parla de la petita Lucy– agermana Aus-
ter amb Safran Foer; és el món de la imaginació, que
arriba amb el llenguatge (la capacitat de parlar de Lucy,

Redefinir el paper del
temps, la història, els
processos humans, i
donar una nova
dimensió al progrés
són pautes marcades
pels narradors en les
seves obres post-11-S

abans escapçada) i les seves enormes tranformacions,
l’únic element redemptor d’un present ombrívol del
qual, sovint, només podem fugir –com fa Tom– amb
la creació fictícia d’espais (l’Hotel Existència, un in-
dret que faria possible “la promesa d’un món millor”)
o escrivint biografies sobre gent d’allò més corrent
(unes biografies que es podrien pagar a còmodes ter-
minis i regalar a voluntat).  Aquesta proposta, com
deia, guanya radicalitat si parem esment al petit final
sorpresa, en el qual el protagonista (un cop resolt l’en-
trellat) treu a passejar el seu gosset Joyce a les vuit del
matí de l’11 de setembre del 2001, tot sentenciant;
“dues hores després, tres-mil cossos incinerats s’ele-
varien fins a Brooklyn deixant el cel tot blanc. Però
ara eren les vuit i, mentre passejava per l’avinguda
sota el cel blau, era feliç; i els meus amics ho eren tant
o més que cap home”.

Redefinir el paper del temps, la història, els pro-
cessos humans, així com donar una nova dimensió al
progrés científic, entre altres idees, sembla ser la pau-
ta que marquen els narradors en les seves obres post-
11-S. No deixa de ser curiós que un dels tòpics més
suats i erronis que circulaven a partir dels atemptats
de les Torres Bessones (el que deia que l’11-S era pro-
ducte o donaria pas a un nihilisme on la moral i la
creença es veurien apartades de la filosofia i la histò-
ria) hagi vist néixer una sèrie d’obres, com hem vist,
amb un contingut moral del tot evident. Potser els
autors han vist que, contra el terror i la moralina
antiterror, cal establir la necessitat (Haneke dixit) de
deixar de fer art polític per fer art políticament.

Igualment, el que tots els narradors comparteixen
és un desig exprés per examinar les obres més fosques
de la nostra realitat, i fer-ho sense embuts. Mentre
llegia aquests autors, solia passejar per la Zona Zero,
un indret que havia de ser recolliment i memòria, i
que ara és poc més que una zona turística on els xine-
sos venen fotografies dels atacs i on el senyor
Libeskind es baralla amb els polítics per imposar el
seu projecte arquitectònic. Certament, penso ara, als
homes ens agrada molt traficar amb els nostres ex-
crements, però ens fa molt fàstic olorar-los. Com diu
Roth a The plot, parlar o pensar sobre la mort pot ser
senzill; el difícil és veure roba plena de sang penjada
dels arbres i flairar els cadàvers, sota la pols...

A ‘Yellow dog’, la
venjança no hi és vista
com un producte de la
violència, sinó com una
manifestació més de la
necessitat dels humans
per la reciprocitat i
l’intercanvi




