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a meva germana
el va anomenar l’any dels secrets, però quan
hi penso a hores d’ara m’adono que no va ser
una època del que hi havia sinó del que no hi
havia. Un pacient em va dir una vegada:
«Dins meu es passegen fantasmes, però no
sempre parlen. A vegades no tenen res a
dir». La major part del temps, la Sarah
entreobria els ulls o els tenia tancats per por
que la llum no l’encegués. Crec que tots
tenim fantasmes a dins i que és millor si par-
len que si no.

Quan el meu pare va morir, no hi vaig
poder tornar a parlar en persona, però no
vaig deixar de tenir-hi converses mentals.
No vaig deixar de veure’l en somnis ni de
sentir-ne les paraules. I, malgrat tot, va ser el
que el meu pare no havia dit el que va apo-
derar-se de la meva vida durant un temps; el
que no ens havia dit. Va resultar que ell no

era l’únic que havia tingut secrets. El 6 de
gener, quatre dies després del seu funeral,
l’Inga i jo vam trobar la carta al seu estudi.

Ens havíem quedat a Minnesota amb la
mare per encetar la inspecció dels seus
papers. Sabíem que hi havia unes memòries
que havia escrit en els últims anys com
també una capsa que contenia les cartes que
havia enviat als pares (moltes de les quals
durant els seus anys de soldat al Pacífic, a la
Segona Guerra Mundial), però a l’habitació
hi havia altres coses que no havíem vist mai.
L’estudi del pare feia una olor peculiar, una
mica diferent de la de la resta de la casa. Vaig
preguntar-me si totes les cigarretes que
havia fumat i tot el cafè que havia begut i les
marques que el reguitzell infinit de tasses
havien deixat a la taula durant més de qua-
ranta anys havien actuat en l’atmosfera de
l’habitació fins a produir l’olor inconfusible
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Benzina dedica l’avanç editorial d’aquest

mes al darrer llibre de Siri Hustvedt,
Elegia per un americà (Empúries/Anagrama),
coincidint amb la seva sortida a la venda
el 15 de gener. L’autora, nascuda el 19 de
febrer de 1955 a Northfield, Minnesota,
EUA, és novel·lista, assagista i poeta. Va
realitzar els seus estudis de llicenciatura
al St. Olaf College (Història) i el seu
doctorat a la Universitat de Columbia
(Anglès). La seva tesi doctoral va tractar
sobre l’obra de Charles Dickens i es titula
“Figures of Dust. A Readinf of ‘Our Mutual
Friend’”. Hustvedt ha destacat principal-
ment com a novel·lista, però també ha
publicat un llibre de poesia, així com con-
tes i assaigs interdisciplinaris en The Art
of the Essay (1999), Best American Short
Stories (1990 i 1991), The Paris Review,
The Yale Review i la revista Modern
Painters, entre d’altres. Viu a Brooklyn,
Nova York, i comparteix una filla amb el
seu marit, el també novel·lista Paul
Auster.

Elegia per 
un americà

que em va colpir en travessar la porta. Ara la
casa s’ha venut. Un odontòleg la va comprar
i hi va fer un munt de reformes, però encara
puc veure l’estudi amb la paret de llibres, la
taula allargada que ell mateix havia construït
i l’arxivador de plàstic al mig que, tot i ser
transparent, tenia petites etiquetes escrites a
mà a cada calaix: «clips de paper», «bateries
per a l’audiòfon», «claus del garatge»,
«gomes d’esborrar».

El dia que l’Inga i jo ens hi vam posar, a
fora feia un dia rúfol. Vaig mirar, per la
finestra, la fina capa de neu sota el cel de
plom. Notava la presència de l’Inga dempeus
al meu darrere, la sentia respirar. La nostra
mare, la Marit, dormia, i la meva neboda
Sonia s’havia arrupit en alguna banda amb
un llibre. En obrir un dels calaixos de l’arxi-
vador, vaig pensar abruptament que estàvem
a punt de saquejar el cervell d’un home, de//
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Vam passar dies
sencers en aquella
habitació amb
enormes bosses
d’escombraries de
color negre, llençant
centenars de postals
de Nadal, llibretes de
notes i inventaris
innumerables de
coses que ja no
existien.

desmantellar tota una vida, i, sense previ
avís, em va venir al cap la imatge d’un cos
que havíem disseccionat a la Facultat de
Medicina, estès sobre la taula amb la cavitat
toràcica oberta. Un dels meus companys de
laboratori, en Roger Abbot, va batejar el cos
com a Tweedledum, Dum Dum, o Dum a
seques. «Erik, fixa’t en el ventricle d’en
Dum. Hipertròfia, nano». Per un instant em
vaig imaginar el pulmó malmès del meu
pare, i aleshores vaig recordar la seva mà afe-
rrada a la meva just abans que sortís de la
seva petita habitació de la residència, l’últi-
ma vegada que el vaig veure amb vida. De
cop i volta, em vaig sentir alleujat que l’ha-
guessin incinerat.

El sistema d’arxiu d’en Lars Davidsen
constava d’un elaborat codi de lletres, núme-
ros i colors previstos per tal de poder crear
jerarquies descendents dins d’una mateixa
categoria. Les notes inicials quedaven subor-
dinades als primers esborranys, els primers
esborranys als últims, i així anar fent. En
aquells calaixos no només hi havia els seus
anys d’ensenyament i escriptura, sinó també
cada article que havia escrit, cada conferèn-
cia que havia fet, les voluminoses notes que
havia pres, les cartes que havia rebut d’amics
i col·legues al llarg de més de seixanta anys.
El meu pare havia catalogat cada eina que
havia passat mai pel garatge, cada mínima
compra que havia fet per als sis cotxes que
havia tingut a la vida, cada segadora, cada
electrodomèstic; la documentació extensiva
d’una història llarga i excepcionalment fru-
gal. Vam descobrir una llista detallada del
que s’havia d’emmagatzemar a l’àtic: patins
de nen, roba de bebè, material per fer punt.
En una gran capsa hi vaig trobarun feix de
claus. Duien una etiqueta on el meu pare
havia escrit, amb la seva lletra menuda i poli-
da: «Claus desconegudes».

Vam passar dies sencers en aquella habi-
tació amb enormes bosses d’escombraries de
color negre, llençant centenars de postals de
Nadal, llibretes de notes i inventaris innu-
merables de coses que ja no existien. La
meva neboda i la mare més aviat defugien
l’habitació. Endollada a un walkman, la
Sonia vagarejava per la casa, llegia Wallace
Stevens i sovint feia les capcinades comato-
ses en què tan fàcilment cauen els adoles-
cents. De tant en tant entrava i feia copets a
l’espatlla de la seva mare o l’envoltava amb
els seus braços llargs i prims com a mostra
silenciosa de suport abans d’anar-se’n flotant
cap a una altra habitació. La Sonia m’amoï-
nava des de la mort del seu pare, cinc anys
enrere. La recordo dreta al rebedor de davant
de l’habitació de l’hospital, amb la cara
estranyament impassible, el cos tens contra
la paret i la pell tan blanca que em va fer
pensar en ossos. Sé que l’Inga va intentar

ocultar-li el seu dolor, que quan la Sonia era
a l’escola la meva germana posava música,
s’estirava a terra i plorava, però mai no vaig
veure que la Sonia es permetés un sanglot, i
la seva mare tampoc. Tres anys més tard, el
matí de l’11 de setembre de 2001, l’Inga i la
Sonia es van trobar corrent cap al nord amb
centenars de persones més, fugint de
l’Stuyvesant High School, on la Sonia estu-
diava. Eren només a unes quantes travessies
de les torres en flames, i no va ser fins més
tard que vaig descobrir el que la Sonia havia
vist per la finestra de l’escola. Des de casa
meva, a Brooklyn, només vaig veure fum.

Quan no descansava, la mare anava
d’una habitació a l’altra, deambulant com
una somnàmbula. Els seus passos, determi-
nats però lleugers, no eren més feixucs que
en els vells temps, però s’havien alentit.
Venia a veure com estàvem, ens oferia men-
jar, però rarament travessava el llindar de la
porta. L’habitació li devia recordar els últims
anys del pare. L’empitjorament de l’enfisema
havia anat empetitint-li gradualment la vida.
Cap al final, amb prou feines podia caminar
i s’estava gairebé sempre a l’estudi, en aquells
quatre metres d’amplada per cinc de llarga-
da. Abans de morir va separar els papers més
importants, que ara estaven endreçats en una
filera de capses al costat de la seva taula. Va
ser en un d’aquells contenidors que l’Inga va
trobar cartes de dones que el meu pare havia
conegut abans de la mare. Més endavant,
vaig llegir cada paraula que li havien escrit
(un trio d’amors premaritals), una tal
Margaret, una tal June i una tal Leonore,
totes les quals escrivien cartes tèbies però
fluides que signaven «t’estima», «amb amor»
o «fins a la propera».

Quan l’Inga va trobar els lligalls, les
mans li tremolaven. Era una vibració que
coneixia des de la infància, que no era efecte
de cap malaltia sinó del que la meva germa-
na anomenava el seu cablejat. Era impossible
predir quan li vindria. L’havia vista fer con-
ferències en públic amb les mans quietes i fer
xerrades en què li tremolaven tan violenta-
ment que se les havia d’amagar darrere l’es-
quena. Un cop desats els tres feixos de cartes
de les remotes però un dia estimades
Margaret, June i Leonore, l’Inga va treure un
únic full de paper, se’l va mirar amb cara de
desconcert i sense dir res me’l va allargar.

La carta tenia data del 27 de juny de
1937. Sota la data, en una lletra grossa de
nen petit, hi deia: «Estimat Lars, sé que mai
de la vida no diràs res del que ha passat. Ho
vam jurar sobre la bíblia. I ara no li pot fer
res a ella al cel ni als altres a la terra. Crec en
la teva promesa. Lisa».

—Volia que la trobéssim —va dir
l’Inga—. Si no, l’hauria destruïda. Ja et vaig
ensenyar aquells diaris amb les pàgines
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preus eren baixos, aprofitant una «oportuni-
tat per a un manetes », i des d’aleshores que
hi treballo. La passió per la fusteria és una
herència del meu pare, que em va ensenyar a
construir-ho i reparar-ho pràcticament tot.
Durant anys em vaig encauar en una part de
la casa mentre treballava esporàdicament en
la resta. Les obligacions de la feina van
reduir el temps lliure gairebé fins al no-res,
un dels factors que em van portar a unir-me
a la gran legió de la humanitat occidental
que es coneix com els divorciats.

La jove i la nena es van aturar a la vore-
ra amb en Laney Buscovich, de Homer
Realtors. No vaig poder veure la cara de la
dona, però el seu posat em va agradar. Duia
els cabells curts i recollits arran del cap. Fins
i tot des de la llunyania, l’esveltesa del seu
coll va agradar-me i, malgrat l’abric llarg que
duia, la visió d’aquella roba sobre els seus
pits em va desfermar una imatge sobtada
d’ella nua, i amb la visió una onada de desig.
La soledat sexual que sentia des de feia un
cert temps, que alguna vegada m’havia por-
tat als plaers voyeurístics del porno per cable
i que s’havia intensificat després del funeral
del meu pare, va alçar-se dintre meu com
una poderosa tempesta, i aquest esclat de
libido post mortem em va fer sentir que tor-
nava a la vida quotidiana convertit altra
vegada en un adolescent onanista i bavós,
alt, prim, gairebé sense pèl, el rei de les palles
del Blooming Field Junior High School.

Per aturar la fantasia, vaig desviar els ulls
cap a la nena. Era una criatura llargaruda,
entaforada en un voluminós abric de color
lila, que s’havia enfilat a la paret de l’entrada
i s’hi balancejava, estirant una cama cap a
fora. Sota l’abric portava el que semblava un
tutú, una barreja rosada de tul i xarxa sobre
unes mitges negres i gruixudes que li feien
bossa als genolls. Però el més remarcable
eren els cabells, una massa de rínxols suaus
de color castany clar que li embolcallava el

cap com un halo gegant. La pell de la mare
era més fosca que no pas la de la nena. Si
eren mare i filla, vaig decidir, el pare potser
era blanc. Quan la nena va saltar de la paret,
vaig aguantar la respiració, però va aterrar
fàcilment fent un petit rebot. Com la
Campaneta, vaig pensar.

Si miro enrere, al principi de les nostres
vides, probablement el que em resulta més
sorprenent és com n’era de petita casa nos-
tra, va escriure el meu pare. La cuina, la sala
d’estar i el dormitori de la primera planta
sumaven cinquanta metres quadrats. Les
dues golfes de la segona planta, que servien
de dormitoris, tenien la mateixa superfície.
No hi havia comoditats. El nostre sistema de
canonades consistia en un lavabo exterior i
una bomba de mà, tots dos a uns vint metres
de la casa. Una tetera ens proporcionava
aigua calenta, igual que una cisterna adossa-
da al forn de la cuina. A diferència d’altres
granges més ben equipades, no teníem cap
dipòsit subterrani per recollir l’aigua de
pluja; sí que teníem un gran contenidor
metàl·lic que en recollia durant l’estiu. A
l’hivern foníem neu. Les làmpades de que-
rosè ens feien llum. Tot i que l’electrificació
rural va començar als anys trenta, no ens vam
«posar al dia» fins al 1949. No hi havia forn.
Un braser de llenya escalfava la cuina i un
escalfador s’encarregava de la sala d’estar. Si
descomptem les finestres dobles, la casa no
tenia cap mena d’aïllament tèrmic. Només
en els períodes més freds manteníem el foc
encès de nit. Sovint, al matí, l’aigua de la
tetera estava gelada. El pare era el primer en
llevarse. Preparava el foc perquè quan ens
arrosseguéssim fora del llit el pitjor hagués
passat. Tot i així, tremolàvem sempre i ens
apinyàvem al voltant del forn per vestir-nos.
Un hivern de principis dels trenta ens vam
quedar sense llenya. Per començar, no n’ha-
víem acumulada prou. Si has de cremar fusta
verda, el millor són els freixes i els arços.

Mentre llegia, esperava alguna referència
a la Lisa, però no va aparèixer. El meu pare
descrivia els refinaments d’amuntegar «un
feix de llenya com Déu mana», de passar l’a-
rada amb la Belle i la Maud, les dues eugues
de la família, d’arrencar les males herbes del
camp com ara la calcida i el gram prim, de
les arts agrícoles, de sembrar, llaurar, passar
el tiràs, plantar i recollir el blat de moro, de
cultivar el fenc, de les batudes col·lectives,
l’emplenament de sitges i la caça d’esquirols
de terra. De petit, el meu pare es treia uns
cèntims caçant esquirols de terra, i des de la
posició privilegiada que va assolir més enda-
vant, percebia la gràcia d’aquella feina. Un
paràgraf començava amb la frase: Si no us
interessen els esquirols de terra ni les formes de
caçar-los, passeu al paràgraf següent.

arrencades. —Va fer una pausa—. ¿Havies
sentit aparlar de la Lisa?

—No —vaig dir—. L’hi podríem pre-
guntar a la mare.

L’Inga em va contestar en noruec, com si
parlar de la mare requerís que utilitzéssim la
seva llengua materna. «Nei, Jei vil ikke forsty-
rre benne med dette» (No, no la molestaré
amb això). «Sempre he tingut la sensació»,
va continuar «que hi havia coses que el
Pappa ens ocultava a la Mamma i a nosal-
tres, especialment pel que fa a la seva infàn-
cia. Ell tenia quinze anys, en aquell moment.
Em sembla que ja havien perdut els quaran-
ta acres de la granja i, si no m’equivoco, va
ser l’any abans que l’avi descobrís que el seu
germà David era mort». Ma germana va
abaixar els ulls cap al full de paper marró
clar. «“I ara no li pot fer res a ella al cel ni als
altres a la terra”. Algú va morir». Va empas-
sar saliva, fent soroll. «Pobre Pappa, jurant
sobre la Bíblia».

Un cop l’Inga, la Sonia i jo vam haver
enviat les onze caixes de papers a Nova York,
la majoria a la meva casa de Brooklyn, i vam
haver tornat a les nostres vides respectives, jo
seia un diumenge a la tarda al meu estudi
amb les memòries del meu pare, les cartes i
un petit diari de cuir a la taula i vaig recor-
dar el que August Comte havia dit del cer-
vell. El va anomenar «l’instrument mit-
jançant el qual els morts actuen sobre els
vius». La primera vegada que vaig tenir el
cervell d’en Dum a les mans, el primer que
em va sorprendre va ser com pesava, i des-
prés vaig pensar en el que estava ignorant: la
consciència d’una persona que havia estat
viva, d’un home rabassut de setanta anys que
havia mort d’una malaltia del cor. Mentre va
ser viu, vaig pensar, tot era aquí: imatges
interiors i paraules, records dels morts i dels
vius.

Devien haver passat trenta segons quan
vaig mirar per la finestra i vaig veure la
Miranda i l’Eglantine per primera vegada.
Travessaven el carrer amb l’home de la
immobiliària, i de seguida vaig saber que
eren possibles llogateres per a la primera
planta de casa. Les dues dones que vivien a
peu de jardí se n’anaven a un lloc més gran a
Nova Jersey i havia de trobar-los un substi-
tut. Després de divorciar- me, em va semblar
que la casa creixia. La Genie ocupava molt
d’espai, i l’Elmer, el seu spaniel, i en Rufus, el
seu lloro, i en Carlyle, el seu gat, també
n’omplien molt. Durant un cert temps hi va
haver peixos. Quan la Genie em va deixar,
vaig utilitzar tres pisos per als llibres, milers
de volums de què no em podia separar. La
meva exdona parlava despectivament de la
casa com del Llibràrium. Havia comprat la
casa de maons abans de casar-me, quan els
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