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Li vaig donar la mà per primer cop la primavera del 1967. Jo estudiava segon a Columbia, i era un noi ignorant amb ganes de llegir i amb la convicció (o la falsa il.lusió) que un dia seria prou bo per considerar-me poeta, i com que llegia poesia, que ja coneixia el seu homònim a l’infern de Dant, un home mort avançant pels últims versos de l’«Infern». Bertran de Born, el poeta provençal del segle XII, portant el seu cap tallat agafat pels cabells mentre branda endavant i enrere com un fanal —se- gurament una de les imatges més grotesques en aquell llarg catàleg d’al.lucinacions i de turments. Dant era un defensor aferrissat de l’obra de De Born, però el va condemnar al càstig etern per haver aconsellat al príncep Enric que es rebel.lés contra el seu pare, el rei Enric II, i com que De Born va pro- vocar divisió entre pare i fill i els va convertir en enemics, l’enginyós càstig de Dant va consistir a separar De Born d’ell mateix. D’aquí el cos decapitat gemegant per l’avern, preguntant al viatger florentí si podia haver-hi cap dolor més terrible que el seu.
Quan es va presentar com a Rudolf Born, els meus pensa- ments es van dirigir immediatament cap al poeta. ¿Cap relació amb Bertran?, li vaig preguntar.
Ah, va respondre, aquell pobre desgraciat que va perdre el cap. Podria ser, però és poc probable, diria. Jo és sense el De. Per tenir-ne has de ser de la noblesa, i la trista veritat és que jo no en tinc res, de noble.
No recordo què hi feia jo, allà. Algú em devia demanar que l’hi acompanyés, però qui era aquesta persona fa temps que se me n’ha anat del cap. Ni tan sols recordo on es feia la festa —al centre o als afores, en un pis o en un loft— ni el motiu pel qual vaig acceptar la invitació, ja que en aquella època tendia a evi- tar els llocs concorreguts, espantat pel xivarri de la gent que con- versava, incòmode per la timidesa que m’assaltava en presència de persones a qui no coneixia. Però aquella nit, inexplicable- ment, vaig dir que sí, i me’n vaig anar amb el meu amic oblidat allà on fos que em dugués.
El que recordo és això: en un moment del vespre, em vaig trobar sol, plantat en un racó de la sala. Fumava una cigarreta i mirava la gent, desenes i desenes de cossos joves atapeïts en els confins d’aquell espai, sentint el brogit de paraules i rialles barrejades, demanant-me què coi hi feia, allà, i pensant que potser ja era hora de marxar. Damunt el radiador que em que- dava a l’esquerra hi havia un cendrer, i quan em vaig girar per apagar-hi la cigarreta, vaig veure que aquell recipient ple de burilles s’aixecava cap a mi, agombolat al palmell d’una mà masculina. Sense que me n’adonés, dues persones s’havien as- segut al radiador, un home i una dona, tots dos més grans que jo, sens dubte més grans que tots els que hi havia a la sala —ell uns trenta-cinc, i ella uns trenta.
Feien una parella estranya, vaig trobar, en Born amb un vestit de fil blanc, arrugat i una mica brut, amb una camisa blanca igualment arrugada sota l’americana, i la noia (que va resultar que es deia Margot) tota vestida de negre. Quan li vaig donar les gràcies pel cendrer, em va fer un gest breu i educat amb el cap, i em va dir: De res, amb un lleugeríssim accent estranger. Francès o alemany, no ho vaig saber distingir, ja que el seu anglès era gairebé perfecte. ¿Què més vaig veure en aquells primers moments? Una pell pàl.lida, uns cabells rogencs descuidats (tallats més curts que la majoria de cabells masculins de l’època), un rostre ample i ben format amb cap tret especialment distintiu (un rostre comú, diguéssim, un rostre que es faria invisible en qualsevol reunió), i uns ulls fixos, de color marró, els ulls perspicaços d’un home que no semblava que tingués por de res. Ni prim ni gras, ni alt ni baix, però tot i així feia una impressió de força física, potser pel gruix de les mans. Pel que fa a la Margot, estava asseguda sense moure ni un múscul, mirant a l’espai com si la seva missió principal a la vida fos semblar avorrida. Però atractiva, profundament atractiva per al meu jo de vint-i-dos anys, amb els cabells negres, un jersei de coll alt negre, una minifaldilla negra, unes botes de pell negres i molt maquillatge negre al voltant dels seus grans ulls verds. No una bellesa, potser, però sí una representació de la bellesa, com si l’estil i la sofisticació del seu aspecte encarnes- sin algun ideal femení del moment.
En Born em va dir que ell i la Margot havien estat a punt de marxar, però que m’havien vist a mi tot sol plantat en aquell racó, i que els havia semblat tan infeliç que havien decidit venir a animar-me —només per assegurar-se que no em tallés el coll abans que s’acabés la nit. Jo no vaig saber com interpretar el seu comentari. ¿Aquell home m’insultava?, em vaig demanar, ¿o de fet intentava mostrar una mica de simpatia a un jove perdut i desconegut? Les seves paraules tenien un cert to juga- ner i encantador, però la seva mirada en pronunciar-les era freda i distant, i no vaig poder evitar pensar que m’estava posant a prova, que em provocava per motius que desconeixia com- pletament.
Em vaig arronsar d’espatlles, li vaig fer un lleu somriure i vaig dir: Tant si s’ho creu com si no, m’ho estic passant pipa. Llavors va ser quan es va aixecar, em va donar la mà i em va dir com es deia. Després de la meva pregunta sobre Bertran de Born, em va presentar la Margot, que em va somriure en silenci i després va tornar a mirar abstretament a l’espai. Per l’edat que té, va dir en Born, i pel que sap de poetes poc coneguts, diria que és estudiant. Estudiant de literatura, sens
dubte. ¿Nova York o Columbia? Columbia.
Columbia, va sospirar. Quin lloc més depriment. ¿Ho coneix? Faig classes a l’Escola de Relacions Internacionals des del setembre. Sóc professor visitant, amb contracte per un any. Per sort ja som a l’abril, i me’n torno a París d’aquí a dos mesos.
O sigui que és francès.
Per circumstàncies, per inclinació i per passaport. Però suís de naixement.
¿Suís francès o suís alemany? A la veu l’hi noto una mica de cada lloc.
En Born va fer petar la llengua i després em va mirar als ulls. Té molt bona orella, em va dir. De fet, sóc una mica de cada —el producte híbrid d’una mare germanòfona i d’un pare francòfon. Vaig créixer parlant les dues llengües.
Sense saber què més dir, em vaig aturar un moment i tot seguit li vaig fer una pregunta innòcua: ¿I què hi ensenya, en aquesta universitat tan dolenta?
Desastres. És un tema molt ampli, ¿no troba?
Més concretament, els desastres del colonialisme francès. Faig una assignatura sobre la pèrdua d’Algèria i una altra sobre la d’Indoxina.
Aquesta guerra tan galdosa que hem heretat de vostès.
No menystingui mai la importància de la guerra. La guerra és l’expressió més pura i més vívida de l’ànima humana.
Comença a parlar com el nostre poeta decapitat. ¿Eh? Veig que no l’ha llegit. Ni una paraula. Només el conec per aquest fragment de Dant. De Born era un bon poeta, potser fins i tot un poeta excel.lent —però profundament pertorbador. Va escriure uns quants poemes d’amor preciosos i una elegia commovedora després de la mort del príncep Enric, però el seu tema de debò, el que li agradava amb una passió genuïna, era la guerra. Real- ment s’hi delectava.
Ja, va dir en Born, fent-me un somriure irònic. M’hi iden- tifico completament.
Em refereixo al plaer de veure homes esberlant-se la closca, de contemplar castells ensorrant-se i cremant, de veure morts amb llances clavades al costat. És sang i fetge, cregui’m, i De Born no s’arruga gens. Només pensar en un camp de batalla l’omple de felicitat.
Veig que no li interessa fer-se soldat. Gens ni mica. Abans aniria a la presó que a lluitar al Vietnam. I suposant que eviti tant la presó com l’exèrcit, ¿quins plans té?
Cap ni un. Només continuar amb el que faig i esperar que funcioni.
¿I què és?
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