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—Tu dona’m internet ara mateix i ningú en sor-
tirà ferit —va dir la dona, amenaçant l’infermer 
amb un raspall de dents que brandava com si fos 
una vareta maligna. L’havia esmolat sense gaire 
traça fins a transformar-lo en la idea que es faria 
d’una navalla casolana algú que no n’hagués vist 
mai cap. La dona tenia els cabells d’un gris me-
tàl·lic, recollits per darrere amb unes velles go-
mes marrons, i l’ull esquerre se li bellugava tant 
que hi havia moments que acabava apuntant la 
teòrica arma cap a una imatge espectral situada 
sobre l’espatlla de l’infermer.

—Professora —va dir l’infermer, decantant el 
cap en un esforç per establir contacte visual di-
recte amb almenys un dels seus ulls. 

La professora passava dels cinquanta, tenia la 
constitució i la positura d’un ocellet manaire i 
parlava amb l’espinguet de veu amb què normal-
ment s’intenta controlar els gossos i els nens. 



10

—Ho dic de debò —va fer—. Això és un escàn-
dol. Són medievals, les condicions d’aquí. Fa sis 
setmanes que no veig ni una imatge de gats, una 
exageració. 

L’infermer era un homenet rodanxó de celles 
espesses, músculs de roure i els clàssics porus 
dels homes de mitjana edat que feien que mai 
semblés acabat d’afaitar. Es movia fent bots i 
mirades assassines, i l’Adam Dearden va pensar 
que semblava un gàngster de dibuixos animats. 
Rere el taulell del vestíbul d’admissions, un altre 
infermer, que duia el que clarament era la bata 
mèdica gris de l’uniforme, es movia amunt i avall 
amb aire neguitós. L’Adam va notar el bellugueig 
del pànic sota la capa de medicaments que duia 
a dins. No s’hauria pensat mai que l’arribada a 
Normal pogués ser la part més estressant del dia. 

—Professora —va tornar a dir l’infermer ro-
bust—, si no deixa això ara mateix l’hi haurem 
de prendre per la força. I l’última vegada no en 
va sortir gaire ben parada, oi que no? 

—Si em donessin internet no m’hauria de dedi-
car a fabricar armes. Està posant molt greument 
a prova la meva paciència, jovenet. No he donat 
el meu consentiment a res del que passa aquí. 

—Miri, tant vostè com jo sabem que això que 
diu no és cert, professora. Sí que hi va donar el 
consentiment, i el cap de l’empresa on treballa-
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va, també, i vostè mateixa va signar els impresos 
d’admissió. 

—I quina importància té si els vaig signar? Cap 
tribunal ho acceptaria. És evident que estic boja. 
Per l’amor de Déu, però si estic amenaçant de 
matar-lo amb un raspall de dents. Un raspall  
de dents de deu dòlars. 

La professora es va mirar la mà que agafava el 
raspall. L’infermer de l’Adam Dearden, un forçut 
de cabells de coure que li havia dirigit potser vuit 
paraules en tot el trajecte, el va agafar silencio-
sament pel braç i el va estirar un metre més lluny 
de l’escena. 

—L’he fet del tot malbé, la cosa aquesta —va dir 
la professora mentre feia girar el raspall de dents 
als dits—. Si no m’haguessin pres el raig de la mort 
no hauria hagut de recórrer a aquests extrems. 

Es va encongir una mica dins la pell, i va pas-
sar el raspall a l’infermer. 

—Només volia veure unes quantes fotografies 
de gats. Un GIF o dos. Res més. 

—Aviat la durem a la zona d’Escenificació —va 
dir l’infermer, que era un mentider reconsagrat 
i que no era conscient que tothom que l’havia 
conegut ho sabia—. Però ara anem a la sala de 
recuperació, que farem que es trobi millor. 

Li va agafar suaument el canell i se la va endur 
pel passadís oriental, que tenia plafons de fusta 
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a banda i banda, lluny del verd acrílic de la zona 
d’admissions. 

—Em podeu donar tots els medicaments? 
—L’Adam va sentir que la dona preguntava. 

—Per aquí —va dir l’infermer de l’Adam, incre-
mentant així el total de vegades que l’Adam havia 
sentit aquelles paraules des del principi del seu 
viatge a deu de ben bones. A l’aeroport de Port-
land, on l’havien dut en un jet privat, l’infermer 
que l’havia rebut al passadís li havia dit: «Adam 
Dearden? Per aquí». L’Adam no sabia què devien 
haver explicat sobre ell a la gent del cap Normal 
perquè el vingués a buscar un gegant capaç de 
circumcidar sequoies amb les dents, però el cas 
és que el va seguir, arrossegant els peus amb aire 
mesell. La idea de discutir no li havia semblat 
productiva, i abans d’encabir-lo a l’avió l’havien 
afartat amb tants sedants i antipsicòtics que en 
cap cas hauria pogut convèncer les seves cames 
per fer res més que arrossegar-se. Tenia la sensa-
ció que en qualsevol moment s’hauria de reinici-
ar manualment els pulmons, perquè la confiança 
en les funcions autònomes del cos li semblava 
cada cop més arriscada. 

Potser no havia sigut gaire assenyat, però quan 
el van fer pujar en un totterreny absurd que dei-
xava roderes de tanc i tenia un para-xocs que 
semblava pensat per polvoritzar cases havia ex-
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pressat la seva preocupació i per resposta havia 
rebut un «calla» que feia pensar que l’infermer en 
qüestió sabia perfectament com es mata una per-
sona. L’Adam va callar i va veure passar Portland, 
observant el paisatge amb la mateixa indiferència 
que si fos un vehicle estàtic i el que veiés fos una 
projecció o dues persones que moguessin frenè-
ticament un rotlle de paisatge pintat per simular 
el moviment. Res d’allò li semblava real. Va riure 
del mont Hood, coronat d’un blanc argentí en ple 
estiu. Qui pinta un cim nevat en un paisatge esti-
uenc? Quin fracàs tan patètic de la realitat. 

Va deixar de riure quan va recordar que era 
justament un fracàs de la realitat el que l’havia 
acabat ficant en aquell cotxe, i es va quedar mol-
ta estona en silenci.  

Els roures i els avets els flanquejaven quan 
van arribar a la interestatal i van tirar per l’auto-
pista del Pacífic Sud-oest fins a la de Salmon Ri-
ver, passant per llocs amb noms com ara Falling 
Creek, Tualatin, Joe Dancer Park i Erratic Rock. 
Llocs on podies morir-te i ningú no et trobaria 
mai. Se’ls imaginava perfectament, socarrimats a 
l’estiu i coberts de neu a l’hivern. Batuts per una 
calamarsa grossa com monedes a la primavera 
i la tardor, unes pedres que picaven a la carn i 
cruixien els ossos, processats per tal de desapa-
rèixer de mos en mos a la panxa dels ocells. 
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Temps enrere tenia un amic, un home prim 
d’ulls dolços i mandíbula tensa que escarritxava 
de dents sempre que pensava, i que un dia s’ha-
via endinsat en un d’aquests llocs ociosos. Havia 
deixat una nota al costat de la roda esquerra de la 
camioneta que havia aparcat davant de la seva ca-
bana, fixada a terra amb una vella llauna de men-
jar de gos. El seu amic pertanyia a una d’aque-
lles generacions que es passaven el dia teclejant, 
i la seva lletra havia perdut la fluïdesa que només 
dona la pràctica diària. La nota deia: «No em tro-
bareu. Ara que encara puc, me’n torno al cicle de 
la natura. No vull veure com acaba el futur. Digueu 
al pare que m’alegro que tingui càncer. Adeu».  
A la part baixa de la nota hi havia fet un dibuix rà-
pid d’un rellotge de sorra buit. L’Adam recordava 
haver girat la nota i haver constatat que estava es-
crita al revers d’una recepta per comprar un munt 
d’analgèsics i quatre ampolletes d’aigua mineral 
cara, d’aquella que porta vitamines extres. No el 
van trobar mai. L’Adam suposava que les ampo-
lletes buides encara devien bressolar-se en algun 
barranc, com un últim dit cor aixecat al món farcit 
de brossa que el seu amic tant menyspreava, i que 
mentrestant ell devia giravoltar a les altures, dis-
seminat en una legió de panxes d’ocell. 

Va ser passat Erratic Rock —una plana al·luvi-
al plena d’herba alta molt menys interessant del 
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que el nom feia pensar— que l’Adam, com un 
nen petit, va preguntar si ja hi eren. L’infermer, 
que no conduïa i que l’observava com si fos un 
policia encarregat de vigilar un criminal inhumà 
durant un trasllat penitenciari, va dir: «No falta 
gaire», i amb això ja va tenir les vuit paraules 
dites. A més a més, tampoc no deia la veritat, 
perquè encara van trigar una hora a arribar a la 
porta est del Bosc Experimental del cap Normal, 
un lloc situat entre els penya-segats de la costa 
d’Oregon, als Estats Units, on no mirava ningú. 

La punta Normal era una zona protegida que 
gaudia tant de la consideració de Bosc Experi-
mental per part del Servei Forestal dels Estats 
Units com de reserva de la biosfera de la UNES-
CO. Dins dels límits de les 5.300 hectàrees del 
Bosc Experimental del cap Normal hi havia, so-
bre les runes d’una ciutat fantasma anomenada 
Estació Normal, l’Estació de Recerca del cap 
Normal. L’Adam, com molta altra gent del seu 
camp, havia sentit a parlar del cap Normal —sa-
bia més o menys on era i coneixia històries del 
que hi passava a través d’amics d’amics i d’algun 
pacient extern fràgil i melangiós—, però era la 
primera vegada que el veia. Veure el cap Normal 
de prop no era un bon senyal per a la gent de la 
seva professió. Sabent el que sabia, i tenint com 
tenia certa consciència de la situació en què es 
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trobava, va pensar si la tornaria a veure, aquella 
porta. Sabia que era força probable que no sortís 
mai més d’aquell bosc. Sabia que n’hi havia que 
no en tornaven.  

Els dos vigilants del control de l’entrada est li 
van deixar entendre que per culpa seva s’estaven 
perdent el principi de Bonanza a la tele, i que 
en conseqüència no li estaven amics. Allò el va 
entristir una mica, però només perquè la idea de 
seure una estona a veure un episodi de Bonanza 
el seduïa. Tenia alguna cosa estranyament tran-
quil·litzadora. El seu infermer va fer un grunyit 
als guàrdies. L’Adam sospitava que de fet encara 
haurien d’haver interaccionat menys amb ell. Els 
dos homes van agafar la foto de l’Adam a contra-
cor, van afirmar que la resta d’aparells de segu-
retat no funcionaven, van fer firmar un paper a 
l’infermer de l’Adam i els van indicar que podi-
en passar. Costava una mica concebre’ls com a 
guàrdies, però l’Adam s’havia fixat molt concre-
tament i amb força nervis en les grans pistoles 
que duien enfundades al maluc. 

El cotxe va continuar per un camí llarg i sinu-
ós flanquejat per una espessa tela d’arbres que 
segurament tindria temps de descobrir com es 
deien. Sabia distingir els roures, i en un viatge 
anterior a Portland havia fet que li ensenyessin 
els avets de Douglas, però fora d’això a la vida 



17

de l’Adam els arbres es deien «arbre». No sem-
blava que hi hagués gaire cosa més, aquí, i per un 
moment va jugar amb la idea que l’obligarien a 
viure dins d’un d’ells com a part de la teràpia. No 
va treure el tema amb l’infermer, en part perquè 
no ho trobaria divertit i en part perquè, després 
de Windhoek, tota comunicació semblava carre-
gada de perills. Feia dies que tenia la sensació 
que el que deia no tenia sentit per a ningú, i era 
com si els altres s’enfadessin o es posessin ame-
naçadors cada cop que parlava. Va mirar per la 
finestra i es va inventar noms per a les espècies 
d’arbre que era incapaç de distingir. 

Però aquesta activitat va deixar de divertir-lo 
o distreure’l gaire abans d’arribar al complex de 
l’estació. Un edifici brutalista en forma de fer-
radura, arrupit en una banda d’una gran plaça 
de terra coberta d’escorça, a l’altra banda d’una 
plataforma de cabanes elevades envoltada per 
uns petits edificis modulars força curiosos que 
semblaven arribats en paracaigudes d’un lloc 
cinc anys més avançat en el temps. El cotxe es 
va aturar en el punt més alt de la ferradura —que 
tenia uns braços allargats que s’allunyaven de la 
plaça i s’endinsaven en el bosc— i una manassa 
d’infermer li va fer entendre que se li demana-
va que sortís del cotxe. L’Adam va constatar amb 
un orgull estrany que l’infermer havia necessitat 
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cinc minuts ben bons per arrencar-lo del cotxe i 
es va perdonar els xisclets aguts amb què havia 
amenitzat la funció. 


