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1

DRIVE MY CAR

En Kafuku havia pujat molts cops en cotxes conduïts
per dones, però, segons ell, la seva manera de conduir es
podia dividir en dos grans grups: les que eren una mica
massa agressives i les que eren una mica massa cautes.
N’hi havia moltes més de les segones que no pas de
les primeres, cosa que era d’agrair. Per regla general, les
dones que conduïen ho feien amb més cura i amb més
precaució que els homes. Evidentment, no hi havia cap
motiu de queixa en el fet de conduir d’una manera pre-
vinguda i cautelosa, tot i que a vegades aquell estil de
conducció podia irritar els altres conductors.
Per la seva banda, la majoria de les dones que entra-

ven en el grup de «conductores agressives» semblaven
convençudes de les seves habilitats. La majoria es reien
de les dones que conduïen amb massa precaució i es
vantaven de no ser com elles. Tot i així, no semblava
que s’adonessin gaire de les frenades brusques que ha-
vien de fer els altres conductors, deixant anar sospirs de
desesperació o pronunciant paraules no gaire amables
quan elles feien un canvi de carril una mica intrèpid.
Evidentment, també hi havia dones que no perta-
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nyien a cap dels dos grups. És a dir, dones que no eren
ni massa agressives ni massa cautes al volant, i que con-
duïen d’una manera d’allò més normal. Entre aquestes
dones, també n’hi havia que eren molt bones conducto-
res. Però, fins i tot amb elles, en Kafuku percebia sempre
algun senyal de nerviosisme. Era incapaç de concretar
ben bé què era, però, assegut al seient de l’acompanyant,
notava una certa tensió en l’ambient i no es podia aca-
bar de relaxar. Sempre se li assecava la gola o se sentia
obligat a encetar una conversa banal i innecessària.
Evidentment, entre els homes també n’hi havia que

conduïen bé i que no hi conduïen tant. Però, en la majo-
ria dels casos, no transmetien aquell nerviosisme. No
era que estiguessin especialment relaxats. Potser en rea-
litat fins i tot estaven nerviosos. Però era com si, d’algu-
na manera, poguessin separar naturalment —o incons-
cientment— el nerviosisme de la seva actitud. Eren
capaços d’allunyar els nervis que els produïa el fet d’anar
al volant i podien mantenir una conversa amb normali-
tat, com si parlar i conduir fossin dues activitats inde-
pendents. En Kafuku no sabia d’on sorgia aquella dife-
rència.
En la vida diària no feia gaires distincions entre ho-

mes i dones. Gairebé mai no notava cap diferència en les
capacitats d’uns i altres. A causa de la seva feina, treba-
llava tant amb homes com amb dones, i de fet potser es
trobava més a gust quan treballava amb dones. En gene-
ral elles eren més detallistes i sabien escoltar. Ara bé,
quan pujava en un cotxe conduït per una dona, sempre
era ben conscient que qui hi havia al volant era una per-
sona de l’altre sexe. Amb tot, era una cosa que no havia
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explicat mai a ningú, ja que trobava que era un tema de
conversa poc adequat.

Per això, quan va explicar a l’Oba, el propietari del ta-
ller de reparació, que buscava un xofer particular, i
l’Oba li va recomanar els serveis d’una noia jove, en
Kafuku va ser incapaç de fer bona cara. En veure la seva
reacció, l’Oba va fer un somriure, com volent dir que
l’entenia.
—Però, escolti, senyor Kafuku —li va dir el mecà-

nic—, aquesta noia condueix molt bé. L’hi ben assegu-
ro. Per què no queda un dia amb ella, ni que sigui només
per conèixer-la?
—D’acord. Si m’ho dius tu...—va dir en Kafuku.
Necessitava trobar un xofer com més aviat millor, i

l’Oba era algú en qui podia confiar. Feia quinze anys
que el coneixia. Era un home amb uns cabells rígids
com filferros i amb una fesomia que recordava la d’un
follet, però en qüestió de cotxes no s’equivocava mai.
—Vull revisar l’alineació per assegurar-me’n, però, si

no hi trobo res, li tindré el cotxe llest demà passat, a les
dues. Què li sembla si faig venir la noia i van a fer un
volt de prova pel barri? Si no li agrada, m’ho diu i ja
està. Per mi no s’amoïni. No hi ha cap compromís.
—Quina edat té?
—Uns vint-i-cinc. No l’hi he preguntat mai—va res-

pondre l’Oba. Llavors, arrufant una mica les celles, va
afegir—: Com li he dit, és molt bona conductora, però...
—Però què?
—Com l’hi diria? ... És una mica excèntrica.
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—En quin sentit?
—Doncs que és brusca, no xerra gaire i fuma com un

carreter—va dir l’Oba—. Quan la vegi, ja se n’adonarà,
però no és la típica noia fineta. No riu quasi mai. Si he
de ser-li sincer, potser és una mica basta.
—Cap problema. Si fos gaire guapa, no em podria

relaxar i encara faria córrer rumors estranys.
—Així, potser és la persona ideal.
—Sigui com sigui, em dius que condueix bé?
—De primera. No és que condueixi bé per ser una

dona sinó que condueix bé i prou.
—De què treballa ara?
—Doncs no ho sé gaire. A vegades ha fet de caixera

o de repartidora. Va fent feinetes per sobreviure. I, si
n’hi surt cap de millor, canvia de seguida. Jo la vaig co-
nèixer per un conegut, però el negoci no va tan bé i no
puc permetre’m contractar-la. Només la faig venir pun-
tualment, quan necessito un cop de mà. Però és una
noia molt com cal. A més, no toca l’alcohol.
En sentir parlar d’aquell tema, a en Kafuku se li va

ennuvolar una mica el rostre. Inconscientment, es va po-
sar els dits de la mà dreta a la boca.
—Quedem demà passat, doncs, a les dues—va dir.
La noia brusca, poc xerraire i no gaire fina l’havia

intrigat.

Dos dies després, a les dues, el Saab 900 descapotable
de color groc estava reparat. El bony de davant a la dre-
ta ja estava arreglat, i tan ben pintat que gairebé no es
notava. L’Oba havia posat el motor a punt, havia revi-
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sat el canvi i havia canviat les pastilles dels frens i les
gomes dels eixugaparabrises. També havia deixat el cot-
xe ben net, amb els pneumàtics polits i el xassís encerat.
Com sempre, havia fet una feina impecable. En Kafuku
feia dotze anys que tenia aquell Saab i hi havia fet més
de cent mil quilòmetres. El sostre de lona estava una
mica gastat, i quan plovia molt hi havia alguna gotera,
però tot i així no tenia cap intenció de canviar-se’l. No
hi havia tingut mai cap avaria grossa i, encara més im-
portant, sentia un afecte especial per aquell cotxe. Li
agradava conduir amb el sostre plegat tant a l’hivern
com a l’estiu. A l’hivern es posava al volant amb abric i
bufanda, i a l’estiu amb barret i ulleres de sol. Circulava
per la ciutat canviant les marxes, i quan s’havia d’aturar
en un semàfor contemplava el cel tranquil·lament. Tam-
bé mirava els núvols que passaven i els ocells posats als
fils elèctrics. Allò era una part essencial del seu estil de
vida. En Kafuku va rodejar el Saab a poc a poc per ins-
peccionar-lo, com un genet que mira com està el cavall
abans d’una cursa.
Havia comprat aquell cotxe encara en vida de la seva

dona. De fet, havia estat ella qui havia triat el color
groc. Els primers anys hi havien anat molt. Com que
ella no conduïa, sempre era en Kafuku qui es posava al
volant. Havien fet uns quants viatges força llargs, a llocs
com Izu, Hakone o Nasu. Ara, però, ja feia vora deu
anys que hi anava sempre sol. Des que ella havia mort,
ell havia sortit amb unes quantes dones, però per algun
motiu cap no havia arribat a seure al seient de l’acom-
panyant del seu cotxe. A més, tret de quan l’hi obligava
la feina, no sortia gairebé mai de la ciutat.
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—No cal dir que té alguna coseta, però encara està
molt bé —va dir l’Oba, passant el palmell pel tauler de
control, com si acariciés el coll d’un gos gros—. És un
cotxe que s’hi pot confiar. Els cotxes suecs d’aquesta
època estan fets com cal. S’ha de vigilar una mica l’elec-
trònica, però la mecànica bàsica no dóna problemes.
A més, vostè el té molt ben cuidat.
La noia va arribar mentre en Kafuku signava els pa-

pers i escoltava com l’Oba li detallava la factura. Devia
fer un metre seixanta-cinc i, tot i que no era grassa, te-
nia les espatlles amples i era més aviat cepada. Tenia
una piga ovalada, de la mida d’una oliva grossa i de
color morat, al costat dret del coll, però no semblava
que l’amoïnés prou per amagar-la. Tenia una bona mata
de cabells negres, que duia lligats al darrere perquè no li
fessin nosa. Te la miressis com te la miressis, no podies
dir que fos guapa, i, tal com havia avançat l’Oba, feia
cara de pocs amics. L’acne li havia deixat unes quantes
marques a les galtes. Tenia els ulls grossos, amb les
pupil·les ben definides, però d’un color difícil de des-
criure. I, justament perquè els tenia grossos, el color es
veia encara més fort del que realment era. També tenia
unes bones orelles, obertes com un parell de radars
instal·lats en un lloc remot. Portava una americana d’es-
piga que semblava d’home i que era una mica massa
gruixuda per al mes de maig, uns pantalons de cotó de
color marró i unes vambes Converse de color negre.
Sota l’americana hi duia una samarreta blanca de màni-
ga llarga que li cobria uns pits força grossos.
L’Oba va presentar en Kafuku. Ella es deia Misaki

Watari.
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—Misaki ho escric en hiragana. Si ho vol, li puc por-
tar un currículum —va dir la noia, amb un to fins i tot
un pèl desafiador.
En Kafuku va fer que no amb el cap.
—De moment no cal, un currículum. Saps conduir

amb canvi manual, oi?
—M’agrada i tot—va respondre ella secament, com

si a un vegetarià acèrrim li haguessin preguntat si men-
java enciam.
—És un cotxe vell, sense navegador.
—No el necessito. He fet de repartidora. Tinc la ciu-

tat al cap.
—Molt bé, doncs. Què et sembla si anem a fer un

tomb de prova per aquí a prop? Com que fa bo, anirem
amb el sostre abaixat.
—I on anem?
En Kafuku va pensar un moment. Eren a prop de

Shinohashi.
—A la cruïlla de Tengen-ji girarem a la dreta, para-

rem un moment als magatzems Meidi-ya per comprar
quatre coses, i després pujarem cap al parc Arisugawa,
passarem per davant de l’ambaixada francesa i agafa-
rem Meiji-dori per tornar.
—Entesos —va dir la Misaki, sense necessitat de

confirmar els detalls de la ruta.
Quan l’Oba li va donar les claus, va regular el seient

i els retrovisors en un moment. Semblava que sabia on
eren tots els comandaments i per a què servien. Va pré-
mer el pedal d’embragatge i va provar el canvi. Es va
treure unes Ray-Ban verdes de la butxaca del pit de
l’americana i se les va posar. Llavors es va girar cap a
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en Kafuku i va fer un lleu gest d’assentiment. Estava a
punt.
—Cassets—va fer mirant la ràdio, com si parlés sola.
—A mi m’agraden les cassets—va dir en Kafuku—.

Són més còmodes que els CD. I em permeten assajar les
obres.
—Feia temps que no en veia.
—Quan vaig començar a conduir, encara hi havia

cartutxos de vuit pistes.
La Misaki no va dir res, però, per l’expressió que va

fer, va semblar que no sabia què era un cartutx de vuit
pistes.
Tal com havia assegurat l’Oba, era una conductora

excel·lent. Conduïa amb suavitat i sense cap mena de so-
trac. Hi havia molt trànsit i s’havia d’aturar cada dos per
tres en algun semàfor, però procurava mantenir el motor
a unes revolucions constants. En Kafuku se’n va ado-
nar mirant commovia la vista. Si tancava els ulls, a penes
notava com canviava de marxa. Només podia saber-ho
parant atenció al soroll del motor. La Misaki també pre-
mia els pedals del gas i del fre amb compte i delicadesa.
Però el que li va agradar més de tot va ser que semblava
relaxada en tot moment. Era com si estigués menys ner-
viosa conduint que sense conduir. No feia tanta cara de
pocs amics i la mirada se li havia suavitzat. L’únic que no
havia canviat era que continuava sense xerrar. No obria
la boca llevat que en Kafuku li digués alguna cosa.
A ell, però, allò no el molestava. No era gaire de par-

lar de coses ordinàries. No li desagradava parlar de te-
mes importants amb algú a qui conegués bé, però, si no,
s’estimava més estar en silenci. Es va repapar al seient
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de l’acompanyant i va mirar distretament el paisatge
urbà que desfilava a l’altra banda de la finestreta. Com
que sempre havia anat al volant, veure la ciutat des
d’aquella perspectiva li va semblar una novetat.
En Kafuku va demanar uns quants cops a la Misaki

que aparqués en cordó enmig del trànsit dens de Gaien
Nishi-dori, cosa que ella va fer amb traça i precisió. Era
una noia espavilada i amb bons reflexos al volant. Quan
s’aturaven en un semàfor una mica llarg, ella ho aprofi-
tava per fumar. Li agradava el Marlboro. Però, quan el
semàfor es posava verd, de seguida parava i apagava la
cigarreta. A la punta no hi quedava cap marca de pinta-
llavis. Tampoc no duia les ungles pintades ni cap mena
de maquillatge.
—Tinc unes quantes preguntes per fer-te—va dir en

Kafuku quan van ser a prop del parc d’Arisugawa.
—Endavant—va dir la Misaki.
—On has après a conduir?
—Vaig créixer a les muntanyes de Hokkaido. Des

dels quinze anys que condueixo. Sóc d’un lloc on és im-
possible viure sense cotxe. És una ciutat que queda al
fons d’una vall, on no hi toca gaire el sol, i durant quasi
la meitat de l’any els carrers estan glaçats. Per molt ne-
gat que siguis, n’acabes aprenent.
—Però enmig de les muntanyes no s’aparca en cor-

dó, no?
La Misaki no va dir res. Devia ser una pregunta es-

túpida, que no calia contestar.
—L’Oba t’ha explicat per què necessito un xofer

amb tanta urgència?
—És actor i té representació sis dies per setmana
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—va respondre la Misaki, amb un to monòton i sense
deixar de mirar endavant—. Normalment hi va vostè
mateix amb el cotxe. No li agrada anar-hi amb metro ni
amb taxi. Li va bé assajar l’obra al cotxe. Però fa poc va
tenir un accident i li han retirat el carnet. Perquè havia
begut una mica i li van trobar un problema a la vista.
En Kafuku va assentir. Era com si estigués escoltant

algú que li explicava un somni que havia tingut.
—Quan em vaig fer les proves a la clínica que va dir

la policia, em van trobar signes de glaucoma. Sembla
que tinc un punt cec a la vista. En un cantó de l’ull dret.
No me n’havia adonat mai.
En Kafuku havia pogut ocultar que conduïa begut

perquè la quantitat d’alcohol no era gaire alta. Per sort,
la notícia no s’havia filtrat als mitjans de comunicació.
La seva agència, però, no havia pogut ignorar el proble-
ma a la vista. Tal com estava, podia ser que li vingués un
cotxe per darrere a la dreta i no el veiés. Li havien dema-
nat que no tornés a conduir fins que les noves proves
que s’havia de fer no sortissin bé.
—Senyor Kafuku—va dir la Misaki—. Puc dir-li se-

nyor Kafuku? És el nom real?
—Sí —va respondre en Kafuku—. Sembla un cog-

nom de bon auguri,1 però en realitat no aporta gaires
beneficis. A la família no hi ha ningú que sigui ric.
Es va fer un silenci. Llavors en Kafuku va explicar a

la Misaki el sou que li podia pagar per la feina. No era
una quantitat gaire alta, però era el màxim que hi podia

1. El cognom està format per la combinació dels caràcters 家
(casa) i福 (felicitat). (N. dels T.)
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posar la seva agència. En Kafuku era un actor més o
menys conegut, però no feia cap paper protagonista al
cinema ni a la televisió, i el que guanyava fent teatre
tampoc era res de l’altre món. Per a un actor de la seva
categoria, tenir un xofer personal, encara que només fos
per uns quants mesos, era un luxe poc habitual.
—L’horari pot variar, però, com que de moment faig

bàsicament teatre, en general tindràs els matins lliures.
Podràs dormir fins al migdia. A la nit, intento retirar
com a molt tard a les onze. Si mai necessito anar amb
cotxe més tard d’aquesta hora, ja demanaré un taxi. I
tindràs un dia lliure per setmana.
—Em sembla bé—va dir la Misaki de seguida.
—La feina en si no és gaire complicada. El més pe-

sat són les estones mortes que hauràs d’esperar-te sen-
se fer res.
La Misaki no va fer cap comentari. Va mantenir els

llavis ben closos, amb una expressió que donava a en-
tendre que havia fet una pila de feines més pesades que
aquella.
—No em fa res que fumis quan anem amb el sostre

obert—va dir en Kafuku—. Però, quan el duguem tan-
cat, m’estimo més que no ho facis.
—Entesos.
—Tens cap pregunta?
—No—va dir ella, aclucant una mica els ulls, inspi-

rant a poc a poc i reduint—. M’agrada aquest cotxe—va
afegir.
Van fer la resta del trajecte en silenci. En tornar al

taller, en Kafuku va cridar l’Oba a banda i li va dir:
—He decidit contractar-la.
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L’endemà la Misaki va començar a treballar de xofer
particular d’en Kafuku. Cada dia arribava al bloc de pi-
sos d’Ebisu a dos quarts de quatre, treia el Saab de color
groc del pàrquing subterrani i duia en Kafuku fins a un
teatre del barri de Ginza. Si no plovia, anaven amb el
sostre obert. En el trajecte d’anada, en Kafuku, assegut
al seient de l’acompanyant, anava recitant el seu paper
seguint el so d’una casset. L’obra eraOncle Vània, d’An-
ton Txèkhov, en una adaptació japonesa que datava del
període Meiji. Ell era Vània. Se sabia el paper perfecta-
ment, però tot i així necessitava repetir-lo cada dia per
estar més tranquil. Era un costum que tenia de feia molt
temps.
En el trajecte de tornada, sovint escoltava algun

quartet de corda de Beethoven. A en Kafuku li agrada-
ven els quartets de corda de Beethoven perquè era una
música de la qual no es cansava mai i que, a més, li ana-
va bé per pensar alguna cosa, o per no pensar en res.
Quan tenia ganes d’escoltar música més lleugera, posa-
va algun grup antic de rock americà. The Beach Boys,
The Rascals, Creedence o The Temptations. Música que
estava de moda quan ell era jove. La Misaki no deia mai
què li semblava la música que posava. Ell no sabia si li
agradava, si no la suportava o si no la sentia. Era una
noia que no demostrava cap sentiment.
Normalment, si tenia algú al costat en Kafuku es po-

sava nerviós i no podia assajar el seu paper en veu alta,
però la presència de la Misaki no l’afectava. En aquest
sentit, agraïa que fos tan eixuta i tan inexpressiva. Per
més fort que recités al seu costat, ella feia com si no
sentís absolutament res. Podia ser que realment no sen-
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tís res. Sempre estava ben concentrada en la conducció.
També podia ser que quan es posava al volant se sub-
mergís en una mena d’estat zen.
En Kafuku tampoc no tenia ni idea de què pensava

la Misaki d’ell. Ni tan sols sabia si li queia una mica bé,
si no li despertava cap mena d’interès o curiositat, o si el
detestava fins al punt de posar-li la pell de gallina però
l’aguantava perquè volia la feina. Fos com fos, no s’hi
amoïnava gaire. Li agradava la conducció suau i segura
d’aquella noia, i també que fos poc donada a parlar i a
mostrar els seus sentiments.
Així que s’acabava la representació, en Kafuku es

desmaquillava, es canviava i sortia ben de pressa del tea-
tre. No li agradava quedar-se a fer el papallona. No te-
nia pràcticament cap relació personal amb la resta d’ac-
tors. Trucava amb el mòbil a la Misaki perquè l’esperés
amb el cotxe a la porta d’entrada dels artistes. Quan hi
arribava, hi trobava el Saab descapotable de color groc
esperant-lo, i a poc més de dos quarts d’onze tornava a
ser al pis d’Ebisu. Aquest horari es repetia gairebé cada
dia.
De tant en tant en Kafuku tenia alguna altra feina.

Un cop per setmana havia d’anar a uns estudis de televi-
sió que hi havia al centre de la ciutat per gravar una sè-
rie que ja estava en antena. Era una sèrie policíaca força
ordinària, però tenia molta audiència i li reportava uns
bons ingressos. Ell hi feia el paper d’un endeví que aju-
dava la detectiu protagonista. Per preparar el paper,
s’havia disfressat d’endeví i havia sortit a llegir el futur
a la gent que passava pel carrer. Fins i tot s’havia gua-
nyat la fama de bon endeví. La gravació durava fins al
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vespre, i després havia de córrer per arribar a temps al
teatre. Era el moment més arriscat de la setmana. Els
caps de setmana, en acabar la sessiómatinal, anava a fer
classes en una escola d’interpretació. A en Kafuku li
agradava dirigir els joves. Dels trajectes entre el teatre i
l’escola també se n’encarregava la Misaki. En veure que
el portava pertot arreu sense retards i sense problemes,
en Kafuku es va acostumar a seure al seient de l’acom-
panyant del seu Saab amb ella al volant. A vegades fins
i tot s’hi adormia profundament.
Amb l’arribada del bon temps, la Misaki va canviar

aquella americana d’espiga masculina per una d’estiu,
més prima. Sempre que conduïa anava amb una de les
dues americanes. Per a ella devia ser una mena d’unifor-
me. Durant la temporada de pluges, van haver d’anar
molts dies amb el sostre tapat.
Quan anava al seient de l’acompanyant, en Kafuku

pensava molt en la seva dona difunta. No sabia per què,
però des que la Misaki havia començat a treballar per a
ell se’n recordava sovint. També era actriu, era dos anys
més jove que ell i tenia una fesomia preciosa. Ell era el
que es podia anomenar un «actor de personatges», i la
majoria dels papers que li sortien eren de secundaris
amb alguna característica concreta. Tenia la cara una
mica massa llarga, i ja de jove se li havien començat a
esclarissar els cabells. No estava fet per als papers pro-
tagonistes. La seva dona, en canvi, tenia una bellesa més
ortodoxa, cosa que influïa tant en els papers que li pro-
posaven com en els ingressos que obtenia. Amb els anys,
però, en Kafuku havia anat guanyant prestigi gràcies
a la seva tècnica interpretativa. Fos com fos, tots dos
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apreciaven la carrera de l’altre, i les diferències de popu-
laritat o d’ingressos no van provocar mai cap problema.
En Kafuku estimava la seva dona. S’hi havia sentit

atret amb força des que l’havia conegut (quan ell tenia
vint-i-nou anys), i els seus sentiments no havien canviat
fins al dia que ella s’havia mort (quan ell en tenia qua-
ranta-nou). Mentre havia estat casat amb ella, no havia
estat mai amb cap altra dona. No era que no se li hagués
presentat mai l’ocasió de fer-ho, sinó que no n’havia tin-
gut ganes.
La seva dona, en canvi, sí que se n’havia anat al llit

amb altres homes. Pel que sabia en Kafuku, amb quatre
en total. És a dir, que hi havia quatre homes amb qui la
seva dona havia mantingut relacions com a mínim du-
rant una temporada. Evidentment, ella no n’havia dit
mai res, però en Kafuku de seguida notava que ella ha-
via estat en algun lloc amb un altre home. Tenia un sen-
tit especial per saber-ho, i a més considerava que qual-
sevol que estimés realment la seva parella se n’adonava
encara que no ho volgués. També sabia de qui es tracta-
va per la manera com ella en parlava. Sempre eren ac-
tors amb qui actuava en alguna pel·lícula, gairebé tots
més joves que ella. La relació durava els mesos que du-
rava el rodatge, i normalment s’extingia de manera na-
tural quan el rodatge s’acabava. Aquell mateix patró es
va repetir quatre vegades.
En Kafuku no entenia per què la seva dona havia de

dormir amb altres homes. Encara no ho entenia ara.
Des que s’havien casat havien tingut sempre una bona
relació com a companys i com a parella. Quan tenien
temps, parlaven de tota mena de temes amb passió i
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sinceritat, i s’esforçaven a fer-se confiança. Ell trobava
que s’entenien bé, tant emocionalment com sexualment.
I la gent que els coneixia també els veia com una parella
ideal i ben avinguda.
A en Kafuku li recava no haver preguntat mai a la

seva dona per què, malgrat tot allò, se n’havia anat al
llit amb altres homes. Hi pensava sovint. De fet, pocs
mesos abans que ella morís, havia estat a punt de dema-
nar-li què buscava en aquells homes que no trobés en
ell, però veient-la patir i lluitar amb la mort no s’havia
vist amb cor de preguntar-l’hi. I llavors ella havia des-
aparegut del món que habitava en Kafuku sense haver-li
donat cap explicació, deixant-lo amb una pregunta per
formular i per respondre. Mentre recollia els ossos i les
cendres al crematori, havia estat absort en aquells pen-
saments. Tan absort, de fet, que amb prou feines havia
sentit les paraules de condol que la gent li deia a cau
d’orella.
Evidentment, el fet d’imaginar-se la seva dona en

braços d’un altre home li feia mal. Era impossible que
no n’hi fes. Si tancava els ulls, li venien al cap tot d’imat-
ges concretes que després desapareixien. No s’ho volia
imaginar, però tampoc no podia evitar-ho. Les imatges
s’obrien pas dins seu a poc a poc però sense pietat, com
un ganivet ben esmolat. A vegades pensava que hauria
estat molt millor no saber-ne res. Però en Kafuku era de
l’opinió que, passés el que passés, valia més saber que
no pas no saber. Per més dolor que li provoqués, havia
de saber-ho. Era només sabent les coses que les persones
es podien fer més fortes.
Però el que li provocava encara més dolor que ima-
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ginar-s’ho era haver de fer vida normal com si no cone-
gués el secret que guardava la seva dona. Haver de fer
sempre un somriure agradable mentre per dins tenia una
ferida oberta al pit d’on brollava una sang invisible. Ha-
ver de fer les coses més quotidianes com si no passés res,
haver de parlar amb serenitat, haver d’abraçar-la al llit.
Una persona normal hauria estat incapaç de fer-ho. Però
en Kafuku era un actor professional. Es guanyava la
vida distanciant-se d’ell mateix i actuant. I va actuar tan
bé com sabia, encara que no hi hagués ningú de públic.
Deixant de banda que ella se n’havia anat al llit

d’amagat amb altres homes, havien tingut una vida de
casats ben satisfactòria, sense cap daltabaix. La feina els
havia anat bé a tots dos i havien tingut estabilitat econò-
mica. Durant els gairebé vint anys que havien estat ca-
sats, havien fet l’amor incomptables vegades i, com a
mínim des del punt de vista d’en Kafuku, de manera
més que plaent. Després de la mort precipitada de la
seva dona per culpa d’un càncer d’úter, ell havia estat
amb unes quantes dones, però amb cap no havia pogut
trobar el plaer íntim que havia conegut fent l’amor amb
la seva dona. Com a màxim havia tingut una lleu sensa-
ció de déjà-vu, com si estigués repetint una experiència
viscuda anteriorment.

Com que l’agència necessitava les dades per pagar-li el
sou, en Kafuku va demanar a la Misaki que li escrivís
l’adreça actual, l’adreça d’empadronament, la data de
naixement i el número de carnet de conduir. Així va des-
cobrir que vivia en un apartament al barri d’Akabane,
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al districte Kita de Tòquio; que estava empadronada a
la ciutat de Kamijûnitaki, a Hokkaido, i que acabava de
fer vint-i-quatre anys. En Kafuku no sabia on era Ka-
mijûnitaki, ni si era gaire gran, ni quants habitants te-
nia, però el fet que tingués vint-i-quatre anys el va sor-
prendre.
En Kafuku havia tingut una filla que només havia

viscut tres dies. Havia mort la nit del tercer dia, a la sala
de nounats de l’hospital. El cor se li havia aturat en sec,
sense avís previ. Havia mort abans de l’alba. Els van
explicar que tenia un problema congènit en una vàlvula
del cor, per bé que en Kakufu i la seva dona no tenien
manera de comprovar-ho. A més, encara que haguessin
descobert que hi havia hagut una altra causa, la nena no
hauria tornat a viure. Per sort o per desgràcia, encara
no n’havien decidit el nom. Si hagués viscut, en aquell
moment tindria vint-i-quatre anys. Cada any, el dia de
l’aniversari d’aquella nena sense nom, en Kafuku prega-
va per ella i pensava l’edat que tindria en cas que hagués
viscut.
No cal dir que el fet de perdre una criatura d’una

manera tan sobtada els va afectar profundament. Els va
quedar un buit fosc i feixuc, i van necessitar una tempo-
rada per refer-se’n. Es van quedar tancats a casa, la ma-
jor part del temps en silenci. Tenien por que si obrien la
boca dirien alguna inconveniència. La seva dona va co-
mençar a beure vi. Ell es va dedicar a fer cal·ligrafia amb
un interès gairebé malaltís. Li semblava que fer lliscar el
pinzell negre sobre el paper blanc escrivint-hi caràcters
xinesos l’ajudava a veure-hi més enllà de les maquina-
cions del seu pensament.
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Amb tot, donant-se suport mutu, es van recuperar
del dolor i van poder superar aquella època tan difícil. A
partir de llavors, tots dos es van concentrar encara més
en la feina. S’abocaven d’una manera gairebé voraç a la
creació dels personatges que havien d’interpretar. «Em
sap greu», li va dir un dia la seva dona, «però no vull
tenir més fills», i en Kafuku ho va acceptar. «Entesos»,
va dir, «no en tindrem més. Ho farem com tu ho vegis».
Pensant-ho en perspectiva, va ser després d’això que

la seva dona va començar a tenir relacions amb altres
homes. En Kafuku va pensar que potser el fet d’haver
perdut una criatura havia despertat alguna necessitat en
ella, però allò no deixava de ser una suposició seva. No
era sinó una possibilitat.

—Puc fer-li una pregunta?—li va demanar la Misaki.
En Kafuku, que contemplava distretament el paisat-

ge immers en els seus pensaments, se la va mirar amb
cara de sorpresa. En els dos mesos que feia que anaven
junts amb el cotxe, gairebé mai no li havia parlat per
iniciativa pròpia.
—És clar—va dir.
—Com és que va fer-se actor?
—Quan estudiava a la universitat, vaig apuntar-me

al grup de teatre perquè m’hi va convidar una amiga.
No és que tingués un interès especial pel teatre. De fet,
volia entrar a l’equip de beisbol. A l’equip de l’institut
havia estat l’interbase titular i em pensava que era un
bon defensa. Però l’equip de la universitat tenia un ni-
vell massa alt per a mi. Per això vaig apuntar-me al grup
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de teatre, per provar-ho. Amés, també tenia ganes d’estar
més temps amb aquella noia. I, quan m’hi vaig posar,
em vaig adonar que m’ho passava bé actuant. Mentre
actues, pots convertir-te en una altra persona. I, quan
acabes, tornes a ser tu mateix. Això és el que m’agra-
dava.
—Li agrada convertir-se en una altra persona?
—Sí, sempre que després pugui tornar a ser jo.
—I no ha pensat mai que no voldria tornar a ser

vostè?
En Kafuku va pensar un moment. No li havien fet

mai aquella pregunta. Es trobaven enmig d’un embús.
Eren a l’autopista de Tòquio, a prop de la sortida de
Takehashi.
—No es pot tornar a ser ningú més —va dir final-

ment.
La Misaki no va fer cap comentari.
Va seguir un breu silenci. En Kafuku es va treure la

gorra de beisbol que duia al cap, en va comprovar la for-
ma i se la va tornar a calar. Al costat d’un tràiler amb
una quantitat increïble de rodes, el seu Saab descapota-
ble de color groc semblava d’allò més fràgil, com un bot
turístic surant al costat d’un petrolier.
—Potser no hauria de ficar-m’hi —va dir la Misaki

al cap d’un moment—, però hi ha una cosa que em pre-
ocupa. Puc preguntar-l’hi?
—Digues—va fer en Kafuku.
—Com és que no té amics?
En Kafuku va mirar encuriosit el perfil de la Misaki.
—Com ho saps, que no tinc amics?
La Misaki es va arronsar una mica d’espatlles.
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