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A Lola i a Lluís, 
un continent amb dues ales 

encara amb terres per descobrir.
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«Ké bida no es trajedia?».
Julio Cortázar, Rayuela

«La strada dei nostri genitori è la nostra strada. Seguendola, 
troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno.»

Susanna Tamaro, La tigre e l’Acrobata

SAIGON

Nguyên Trâi no s’havia rebel·lat contra els seus en cap 
ocasió, tot i que niava somnis de sobra per fer-ho. Era 

titellaire. El seu món paral·lel el sostenia i el portava en ci-
vera: d’una banda la realitat, de l’altra la ficció. Però, on la 
veritat? En quins fils? En els de la vida? En els dels ninots 
sense fils? Perquè els seus titelles eren flotants: no com les de 
pell encartonada de la veïna Cambotja que grimpaven fent 
ombres, ni com les embolicades d’arams i de cordills de les 
que havia sentit parlar, amb un cert menyspreu, a casa.

Trâi no albergava dubtes: el món era un tabanc líquid i 
un ésser suprem manipulava i marejava les seues criatures a 
parer seu; en el fons de l’estany artificial, «Allí hi som flotant 
com suros, i en mig de tots s’aixeca un que imita el gran déu 
i va i decideix organitzar el caos; un que sap com convèncer, 
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amb llengua llarga, i que, sobretot, coneix la història i en 
trau tallada. Xerrameca de la bona. I la paraula fa el perso-
natge... això és el que porten escrit els llibres».

Cegat pel fervor creatiu familiar, res no tenia tanta im-
portància per a ell com assistir al procés en el qual agafava 
un talòs i el convertia en fera, en rei o en reeixit cavaller 
xapat amb retalls de llauna. Ni les crescudes del riu, ni les 
pluges que inundaven el mercat cada dia durant l’època 
del monsó, ni les urpades gateres de la fam quan en la llar 
només s’obria la boca per badallar cada vegada amb menor 
convicció... Res de tot això podia imposar-se a la seua volun-
tat de comprendre l’univers de personatges que naixien de 
la veu de son pare. Àdhuc havia desitjat ser de fusta, un fill 
de fusta, com un Pinotxo, l’existència del qual desconeixia.

—Hi ha marionetes de corda, com un ball d’aranyes; i hi 
ha marionetes d’aigua, com un ball de calamars. Les nostres 
són de calamars, Trâi —li repetia son pare per fer-li veure 
la diferència entre les que dominava la família i la resta—. 
A nosaltres ens donen menjar les de calamars. Es belluguen 
sota aigua... Ja ho saps.

Per a què li explicava el pare una metàfora tan clara? 
Trâi no podia aguantar el neguit de veure’s tractat com un 
xiquet, puix, segons ell, havia deixat de ser-ho feia bastant.

—Sempre amb aquesta... —no s’atrevia a fer servir una 
paraula que poguera significar una mínima falta de respec-
te vers el cap de família; ho havia aprés de quan son pare 
es mossegava els punys de la camisola per a no contradir 
els arguments de l’avi, i, ara, ell repetia la mateixa conduc-
ta-esquema. Tenallat pel curs d’una tradició que ni la guerra 
havia pogut soscavar, el pes d’aquell costum li constrenyia el 

18 PASQUAL MAS



cor i per això se sentia una baula soldada en la forja, aplana-
da a l’enclusa, i aquell aire viciat per normes estantisses l’as-
fixiava... Així fou com, arraulit per la impotència, començà 
a empassar-se la fel de la pubertat per ofegar la seua veu de 
protesta i somniar a conèixer terres llunyanes en les quals, 
d’esquitllentes, no ploguera tant.

El seu món va créixer entre monyicots que ventaven 
veritats com punys, entre contes que desembolicaven argu-
ments alambinats com renyes de porra o com besos vigilats 
per l’ungla sentinella de la lluna. Havia vist com, les ves-
prades del monsó, son pare i el seu avi reparaven barnilles 
submergides amb les quals manipulaven els titelles, o com 
aprofitaven per a estroncar fugues d’aigua de l’escenari 
mentre ell feia els deures, vigilat per l’absència de sa mare 
—a la qual no recorda, motiu pel qual es turmenta—, que 
havia mort escurçada per una mina que l’esperava com una 
serp verinosa amagada als marges d’un arrosar.

Trâi creia, per damunt de tot, en l’ofici familiar i l’hi 
va consagrar la seua existència. Son pare i el seu avi havien 
sigut titellaires. També els seus germans, que havien marxat 
a viure al sud seduïts per una explosió industrial que fou flor 
d’un dia. Ell heretaria l’estany... Massa pes per a un esperit 
tan fràgil, de moment.

Tota la seua vida havia transcorregut com un continu 
duel entre el que ocorria i el que representava; primer a algú 
dels seus parents, després a ell mateix: tot acabava convertit 
en la nutritiva animació de la seua martingala escènica, en la 
qual els personatges revivien com propi allò que adés havia 
esdevingut pura realitat. Al contrari d’alguns mites, els quals 
feien venir a l’home d’un bocí de fusta modelat per la gúbia 
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certa del gran faedor o d’una barrusca de panís, en aquest 
costat de l’espill era el que protagonitzava l’home el que esde-
venia llegenda encarnada per un tronc tallat que surava amb 
un equilibri precari. No un món a l’inrevés, sinó especular, 
en el que, de tant en tant, hi cabia joc per a les controvèrsies, 
per a millorar el succeït, per a ensucrar-ho, o per a carregar-se 
el tintatge amb el pebre de la trama; com si l’Alícia del conte 
li esmenara la plana a qui se sap notari dels fets. Si prenia mal 
caçant granotes, ideava un embenat que portaria la mario-
neta a representar una brega contra algun animal misteriós; 
si a l’escola l’havien castigat, el seu personatge patiria una 
sanció similar; si la menja escassejava, la rigidesa llenyosa del 
ninot adquiriria un desmai elàstic que el sumiria en un pou 
d’eloqüent desgana. Tot allò que l’envoltava es convertia en 
un moment o d’altre en la matèria que nodria les seues fic-
cions i per això afirmava que A nosaltres ens mouen un fils 
invisibles de la mateixa manera que jo manipule les meues 
criatures amb les varetes. El que protagonitzaven els seus per-
sonatges no li era llunyà, si més no, amb justícia, era viscut 
com la virtualitat del seu propi ser.

Son pare se sentia orgullós d’ell i li assegurava un futur 
sòlid; tot el sòlid que pot considerar-se alguna cosa en un 
país mig submergit. «El millor mestre és tenir un fill» —so-
lia pensar el pare de Trâi—; «veure com t’imita i aprendre 
a rebutjar allò que no t’agrada quan ho veus en un altre, en 
el teu fill».

En conclusió: Saigon era titellaire. Ho havia estat son 
pare i el seu avi. També els seus germans.

Un dia, amargat per la penitent obediència i alimentat 
pels seus somnis viatgers, Trâi va abandonar el seu poble 
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vora la badia de Halong i es va colar de polissó en un mer-
cant amb la ferma decisió de no fer-se present fins que no 
creuara la mar gran. No la mar petita i laberíntica, que 
xocava en illes per tot arreu, sinó la mar de més enllà del 
Golf de Tonkin, la mar de les balenes que veneraren des de 
l’antiguitat, la mar brillant i escatosa com una infinita safata 
de plata trinxada.

El van descobrir a la tercera nit, i la resta de la singladu-
ra va fer d’esclau amb la promesa pelltrencada d’un capità 
tailandès que no el delataria si no es feia necessari. «Mai no 
et refies d’un tai», l’havia advertit el seu avi de petit. I en 
quines mans havia anat a parar?

Deixar de pensar en el disgust que havia donat a la seua 
família li va costar no pocs dies amb llurs nits. Ni la fartera 
per la conducta submisa el redimia d’un núvol de culpabili-
tat que a saber en quin moment escamparia.

Per què fugia? No volia seguir la saga de titellaire? S’ha-
via contagiat de les històries que contava son pare i volia 
viure-les pel seu compte? Viatges meravellosos a terres de 
dragons voladors que amenaçaven la població? Una mica de 
tot.

Entre les pesades feines al vaixell i el dolor d’alguna bes-
collada de mala índole, li va venir al pensament son pare i 
com li va preguntar un dia:

—Fill, què vols ser de major?
El pare per una part volia escoltar «Titellaire» i per una 

altra, conscient que li esperava un futur d’abundància si hi 
havia collita d’arròs i de fam si la collita es perdia, volia es-
coltar «Soldat». S’afermava a la convicció que «Els militars 
sempre tenen el gasto preparat, ni que siga dormint en la 
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tenda». Tanta batussa bèl·lica no li havia fet perdre el fervor 
per una milícia que jutjava com noble i honorable. Tanma-
teix, no va escoltar cap de les dues possibilitats.

—No ho sé, pare. Però allò que haja de ser, vull ser-ho 
ben lluny ben lluny d’aquesta terra.

—Fill —va exclamar el pare tot astorat—. Ens vols dei-
xar? Què no veus com cuide l’avi? Qui cuidarà de mi?

De sobte, el pare va sentir com en la cadena genera-
cional flaquejava una essa, la cura de la qual li havia sigut 
encomanada a ell, i va notar el previst abandó del seu fill 
com una errada pròpia, una descurança en l’educació del 
seu benjamí. Tal vegada havia sigut massa liberal amb el seu 
xicot: «Per què el deixava alçar-se tan tard quan no hi havia 
escola?». Tal volta no havia entès el missatge de les històries 
que representava: És que no has comprés res de les llegen-
des? Les llegendes, llegendes són, sí, però tenen llurs ense-
nyances?». Tal volta no havia mamat que la família és una 
tripulació unida: «És que no saps que el jonc solitari cedeix 
al vent, però un gavell aguanta qualsevol envestida?».

Llavors, amb el cap abotargat per la inesperada resposta 
del seu esqueix, li va repetir, planyívol, el que mai no hague-
ra volgut pronunciar:

—Fill, qui cuidarà de mi?
Allò era un xantatge. La reiteració de la pregunta aixe-

cava entre els dos la destralada d’una muralla constituïda en 
una extorsió emocional en tota regla.

El pare no esperava cap resposta, aquesta vegada, i no 
la va obtenir. L’home sabia que si el cuquet barrina per l’in-
terior, acaba construint una galeria tan llarga que acaba per 
aflorar a la superfície. Es preguntava indignat i es contestava 
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resignat i comprensiu: «Quin futur li espera, si es queda? Un 
igual al meu. Aleshores, li espera el passat. Deu marxar com 
han fugit els seus germans».

Trâi s’havia imposat la ruptura com a solució; més en-
cara des que va mantenir aquella discussió amb son pare. 
Va començar a avorrir els titelles, a no mostrar-se alerta a 
les ordes de son pare rere el breu teló de la piscina que feia 
d’escenari, a despistar-se amb el guirigall de la música, a de-
satendre als assistents, tant a l’entrada per ubicar-los com a 
la sortida per passar el cassó en el qual havien de dipositar 
els breus calerons d’agraïment.

Des d’aquell dia, va veure el seu fill com un passerell 
piulador que, tard o d’hora, abandonaria el niu. Després de 
tot, va assumir que el seu fill, com la resta que havia marxat, 
sí que havia aprés alguna cosa de les llegendes que transcor-
rien entre princeses, dragons voladors i exèrcits en piragua. 
«En el fons, el xicot sap», va concloure succint per a ell ma-
teix, i va deixar de pensar en les pàgines que el destí ja havia 
escrit per al seu menut.

* * *

Quin país l’esperava en el final del trajecte no li impor-
tava gaire a Saigon i, sense proposar-s’ho, va fer cap als Es-
tats Units d’Amèrica. Ben poc va trigar a aprendre que, en el 
fons, era un país com tots en el qual un mendicant embruta 
molt més que un lladre.

La primera nit al port, després d’atracar, el capità del 
vaixell en el qual Trâi s’havia esmunyit com polissó i havia 
servit de gairebé tot, per tal de desfer-se’n sense compromi-
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sos amb el Departament d’Immigració, li va deixar ben clar 
que s’esfumara com més aviat millor, i el va amenaçar asse-
gurant-li que si el tornava a sorprendre a bord o «t’encadene 
i et llance per la borda en alta mar o et lliure a les autoritats 
a primera hora del matí». «Que et perds, miserable animalot 
d’aigua! Menuda sort no has tingut, brivall!».

El capità li va mostrar el seu rellotge i li va deixar clar 
quina era l’eixida que li quedava amb un gest de fot el camp 
tan prompte com pugues no et pillen amb els pantalons 
abaixats. I així va ser com va abandonar la nau de càrrega, 
com va deambular pels molls una bona estona, com es va 
camuflar en el remolc d’un enorme truck, com fou traslla-
dat a cegues per una ruta que olia a goma escalfada i asfalt 
repujat, i com vagà per una ària sembrada de contenidors 
fins que es va unir a un grup d’estibadors que sortien de les 
dependències portuàries de càrrega i descàrrega i, per fi, va 
xafar lliure per primera vegada els Estats Units d’Amèrica, 
sense tenir-ne la més remota idea de quants estats compo-
nien la confederació ni en quina ciutat es trobava.

Un camió de la neteja amb el logotip de la ciutat —una 
mena d’indi potawatomi, un veler, un xiquet en una venera 
i el que semblava un bolet en la bandera— li ho va aclarir: 
«Chicago? Estic a Chicago? Estic a Chicago?». Quantes ve-
gades havia vist aquell escut en la façana de l’escola? L’ajun-
tament americà pagava part del material docent i el centre li 
ho agraïa amb un emblema municipal presidint l’entrada de 
l’escola. «Voltes que pega la vida!».

El que desconeixia era com del «País de l’aigua» havia 
anat a parar a la «Ciutat del vent». Segur que només se n’as-
sabentara del significat dels elements emblemàtics de l’escut 
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i de llur interpretació simbòlica seria capaç de teixir alguna 
aventura en la qual no faltarien els elements d’un escut de la 
ciutat tan poblat que el feia desconfiar. Però, per a què pen-
sar en aventures? És que pretenia exercir de titellaire? Sense 
ser conscient del pes dels seus pensaments, fixà la mirada 
en l’escut, es preguntà si no haurien trobat els chicagoan o 
com es digueren un únic símbol amb el qual identificar-se? 
«Per a què tant de dibuix?». Fins aleshores, aquell escut que 
li resultava familiar no li havia fet pensar i, de cop i volta...

Així que xafà Chicago lliure més enllà de la tanca de la 
part restringida del port, va decidir que era el moment de 
traure profit de l’anglès que havia aprés a l’Escola America-
na de Hanoi, una de les que la mala consciència dels ianquis 
els havia portat a subvencionar amb l’única exigència que 
l’idioma «americà» fora assignatura obligatòria. Allò de 
l’escut estava bé, però el que li trauria les castanyes del foc 
seria el domini de la llengua del qual li parlava son pare.

Més encara que acostumar-se al tall del fred, li havia 
costat fer-se amb l’idioma, un anglès entretallat i carregat 
de monosíl·labs, com si haguera sigut creat per arrogants 
que no volen gastar saliva amb l’interlocutor: «Flegma bri-
tànica, en diuen», rumiava Trâi. En canvi, a la seua terra, 
tot es definia per com semblava d’extraordinari: una parau-
la no significava, per exemple, «aigua», sinó «aigua gran» 
o «aigua que no s’atura ni pot aturar-se». Aquesta darrera 
era el Mekong o el Riu Roig que abraçaven les fronteres del 
seu país en un llaç fluid que convertia la geografia en una 
làmina de mercuri de la qual sobreeixien crestes de selva, 
sovint impracticables més per estar plenes de mines que per 
l’entremaliada vegetació que les engavanyava.
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