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Montparnasse! S’hi entra sense saber com,
però sortir-ne ja és més difícil! Hi ha gent

que ha baixat per error a l’estació de metro
de Vavin, i mai més ha tornat a deixar el barri, i

ha viscut aquí per la resta de la seva vida.

Kiki de Montparnasse

McAlmon pensava, recolzat a la barra del Dôme, que Hemingway mai havia deixat de ser un periodista de
reportatgets que el Toronto Star publicava, de tant en tant, a l’altra banda de l’Atlàntic. El seu èxit sobtat
només es podia explicar per les recomanacions de Sherwood Anderson i l’amistat amb Gertrude Stein. Ara
deien que no, que des que va publicar aquella novel·la de la qual no recordava el nom, l’Stein i l’Anderson li
havien donat l’esquena. Però McAlmon sabia que hi havia gat amagat. Ell no havia llegit gairebé res de
Hemingway, potser res, i tampoc pensava fer-ho. De fet, per no llegir, no llegia ni el que escrivia ell. I això era
el que li retreien més sovint: que no revisés el que havia escrit i que escrivís sense argument. Però a ell li
semblava que revisar i rectificar era penedir-se del que havia escrit abans, i estava convençut que el penediment
és de ximples. I McAlmon, encara que escrivís sense argument, de ximple no en tenia ni un pèl.

Va mirar al seu voltant. El Dôme era ple de gom a gom, però no coneixia ningú. Es va adonar que el Barri no
era el que havia estat abans. Molts havien marxat. En Hemingway era d’aquests. Se n’havia tornat cap a
Florida, més espitregat que mai, amb un passatge de primera classe i l’èxit trepitjant-li els talons. McAlmon
tenia molt clar que a ell l’èxit no el trepitjaria mai, però tampoc li importava massa. N’hi havia molts com ell.
Potser al final resultava que els genis no eren tan genis. Potser només era una il·lusió i Montparnasse no havia
existit mai. O potser eren tots a la Rotonde, o a la Cloiserie. Tampoc necessitava ningú. Sempre s’havia
emborratxat sol, havia parlat sol i s’havia barallat sol. Tothom ho sabia, que McAlmon era així. Es veu que
Joyce havia dit un dia que Hemingway es volia fer passar per un tipus dur i McAlmon per un bon escriptor quan,
en realitat, era al revés. Però McAlmon no s’ho volia creure i estava segur que Hemingway tampoc.

 On era ara Joyce? Havia marxat també, com tots els genis? Per què no hi havia ningú de conegut al Dôme?
Per què els cambrers duien aquell uniforme que els encarcarava? Per què havien reformat el local amb tan mal
gust? Era per això que havien apujat els preus i ara hauria d’anar-se’n sense pagar? On eren tots i on era
Montparnasse?

Se‘n va anar a buscar la parada de metro per sortir del Barri. Aniria a qualsevol lloc, però sortiria d’aquell
Montparnasse que li era desconegut. Però quan va arribar a l’estació de metro de Vavin no la va trobar. Vavin
ja no hi era i ell no podia sortir d’allà. Es va veure presoner del Barri i això, que en un altre temps no li hagués
importat, ara se li feia insuportable. Va seure al peu d’un portal i va pensar en el llibre que no havia publicat. I
es va adonar que tot s’havia acabat, que ja no hi havia res ni ningú, i que tot el que no havia fet fins ara quedaria
per fer per sempre més.
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