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Em dic Mary Katherine Blackwood. Tinc divuit anys i 
visc amb la meva germana Constance. Sovint he pensat 
que hauria pogut néixer home llop perquè tinc els dits 
del mig de les mans igual de llargs però m’he hagut de 
conformar amb el que em va tocar. No m’agrada rentar- 
me, ni els gossos ni el soroll. M’agrada la meva germana 
Constance, en Richard Plantagenet i l’amanita fal· loide, 
el bolet mortal. La resta de familiars meus són morts. 

L’última vegada que vaig donar un cop d’ull als llibres 
de la biblioteca que tenim a la lleixa de la cuina feia cinc 
mesos que els havíem d’haver tornat i em vaig pregun-
tar si n’hauria triat d’altres si hagués sabut que serien els 
últims llibres, els que es quedarien per sempre a la lleixa 
de la cuina. Gairebé mai no movíem res; els Blackwood 
mai havíem estat una família inquieta ni esvalotada. Ens 
agradaven els petits objectes corrents i fugaços com els 
llibres, les flors i les culleres, però els nostres fonaments 
eren sòlids i les nostres pertinences també. Sempre tor-
nàvem les coses a on els pertocava. Trèiem la pols i fre-
gàvem sota les taules, cadires, llits, quadres, catifes i làm-
pares, però les deixàvem on eren; el raspall de carei del 
tocador de la mare mai estava un mil·límetre fora de 
lloc. Els Blackwood sempre havíem viscut a casa nostra 
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i ho teníem tot endreçat; tan bon punt una nova dona 
Blackwood s’instal·lava se li trobava un lloc per a les se-
ves pertinences i així la casa estava construïda per capes 
de propietats dels Blackwood que li donaven pes i feien 
que aguantés ben dreta contra el món. 

Era un divendres de finals d’abril que vaig dur els lli-
bres de la biblioteca a casa. Els divendres i els dimarts 
eren dies terribles perquè havia d’anar al poble. Algú ha-
via d’anar a la biblioteca i a la botiga de queviures; la 
Constance no passava mai del seu jardí i l’oncle Julian no 
podia. Així que no era l’orgull el que em feia anar al po-
ble dues vegades la setmana, ni la tossuderia, sinó la 
pura necessitat de llibres i menjar. Potser va ser orgull el 
que em va dur a fer un cafè a ca la Stella abans de tornar 
a casa; em deia a mi mateixa que era orgull i que no evi-
taria anar a ca la Stella per més ganes que tingués d’arri-
bar a casa, perquè també sabia que si la Stella em veia 
passar i no entrava pensaria que tenia por, i això sí que 
no ho podia suportar. 

–Bon dia, Mary Katherine –sempre deia la Stella, in-
clinant-se per netejar la barra amb un drap humit–. 
¿Com estàs?

–Molt bé, gràcies. 
–I la Constance Blackwood, ¿està bé?
–Molt bé, gràcies. 
–I ell, ¿com està?
–Es podria dir que bé. Un cafè, si us plau. 
Si entrava algú i seia a la barra, jo deixava el meu cafè 

sense que se’m notés la pressa i me n’anava, fent-li adéu 
amb el cap a la Stella. 
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–Que vagi bé –sempre em deia automàticament
quan sortia. 

Triava amb cura els llibres de la biblioteca. A casa nos-
tra hi havia llibres, és clar; al despatx del pare cobrien 
dues parets, però a mi m’agradaven les rondalles fantàs-
tiques i els llibres d’història, i a la Constance els de cuina. 
Malgrat que l’oncle Julian mai no agafava cap llibre, li 
agradava veure la Constance llegint als vespres mentre 
ell treballava en els seus papers, i de vegades se la mirava 
amb aprovació. 

–¿Què llegeixes, maca? Quina estampa més bonica,
una dona amb un llibre. 

–Llegeixo L’art de la cuina, oncle Julian.
–Magnífic.
Mai no estàvem gaire estona en silenci, amb l’oncle 

Julian a l’habitació, però no recordo que ni la Constance 
ni jo obríssim mai cap dels llibres de la biblioteca que 
encara són a la lleixa de la cuina. Feia un matí d’abril 
preciós quan vaig sortir de la biblioteca; el sol brillava i 
arreu les falses promeses de glòria de la primavera des-
entonaven amb la brutícia del poble. Recordo que vaig 
quedar-me un moment a les escales de la biblioteca amb 
els llibres a les mans, mirant les branques tocades de 
verd suau contra el cel i hauria volgut, com sempre, po-
der tornar a casa travessant el cel en comptes del poble. 
De les escales de la biblioteca podia creuar el carrer di-
rectament i caminar per l’altra vorera fins als queviures, 
però això volia dir que havia de passar per davant de 
l’adrogueria i els homes que hi seien a la porta. En aquest 
poble, els homes es conservaven joves i eren els tafaners, 
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mentre que les dones envellien amb un cansament gris 
i maligne i esperaven en silenci que els homes s’aixeques-
sin i tornessin a casa. També podia sortir de la bi blioteca 
i anar per aquesta banda del carrer fins a l’altura dels 
que viures i llavors creuar; era preferible, encara que ha-
gués de passar per correus i la casa Rochester, amb piles 
de llauna rovellada, cotxes desmanegats, bidons de gaso-
lina buits, matalassos vells, trossos de canonades i banye-
res que la família Harler s’enduia a casa i que jo estava 
convençuda que adoraven. 

La casa Rochester era la més bonica del poble i abans 
havia tingut una biblioteca de noguera, una sala de ball 
al segon pis i un gavadal de roses a la veranda; la nostra 
mare hi havia nascut i per justícia hauria hagut de pertà-
nyer a la Constance. Vaig decidir, com sempre feia, que 
era més segur anar per correus i la casa Rochester, enca-
ra que em disgustava veure la casa on la nostra mare 
havia nascut. En aquella banda del carrer normalment 
no hi havia ningú, els dematins, perquè era ombrívola, i 
després d’anar als queviures hauria de passar igualment 
per l’adrogueria, i passar-hi d’anada i de tornada era 
massa per a mi. 

Als afores del poble, a Hill Road, River Road i Old 
Mountain, famílies com els Clarke i els Carrington ha-
vien construït unes cases noves precioses. Havien de cre-
uar el poble per arribar a Hill Road i River Road perquè 
el carrer major del poble també era la carretera principal 
de l’estat, però els fills dels Clarke i dels Carrington ana-
ven a escoles privades i el menjar de les cuines de Hill 
Road venia d’altres pobles i de la ciutat; anaven a buscar 
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el correu en cotxe, passaven per River Road fins a Old 
Mountain, però els de Mountain enviaven les seves car-
tes als pobles del costat i els de River Road s’anaven a 
tallar els cabells a la ciutat. 

Sempre em deixava parada que la gent del poble, que 
vivien en cases brutes i diminutes a la carretera o als 
afores, a Creek Road, somriguessin i saludessin els 
Clarke i els Carrington quan passaven; si la Helen Clarke 
anava als queviures de l’Elbert a comprar un pot de salsa 
de tomàquet o una lliura de cafè que la seva cuinera 
s’havia oblidat, tothom li deia «Bon dia» i com havia mi-
llorat el temps. La casa dels Clarke és més nova però no 
és millor que la casa dels Blackwood. El nostre pare va 
dur a casa el primer piano del poble. Els Carrington te-
nen el molí de paper però els Blackwood tenen totes les 
terres entre la carretera i el riu. Els Shepherd d’Old 
Mountain van fer construir l’ajuntament del poble, 
blanc, punxegut i al davant, gespa verda i un canó. En 
algun moment es va parlar de fer una reforma urbanísti-
ca al poble, enderrocar les barraques de Creek Road i 
refer tot el poble perquè s’assemblés a l’ajuntament, 
però ningú no va moure un dit; potser van pensar que, 
si ho feien, els Blackwood començarien a assistir a les 
reunions del consistori. La gent del poble tramitava les 
llicències per caçar i pescar a l’ajuntament, i un cop l’any 
els Clarke, els Carrington i els Shepherd assistien al ple 
municipal i votaven solemnement perquè els Harler bui-
dessin de deixalles el seu pati del carrer major i per treu-
re els bancs de davant l’adrogueria, i cada any la gent del 
poble tombava les seves propostes alegrement. Passat 
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l’ajuntament, a mà esquerra, hi ha Blackwood Road, 
que va a casa nostra. Blackwood Road fa una gran mar-
rada per fora les terres dels Blackwood i al llarg de tot el 
camí hi ha un reixat que va aixecar el nostre pare. No 
gaire lluny de l’ajuntament hi ha una gran roca negra 
que indica l’entrada del camí on hi ha la porta que obro 
i tanco amb clau rere meu, creuo el bosc i sóc a casa. 

La gent del poble sempre ens ha odiat. 

Quan anava a comprar feia un joc. Era com un d’aquells 
jocs infantils amb un taulell ple de caselles on cada juga-
dor es mou a cops de dau; sempre hi havia perills, com 
«perds un torn», «tira enrere quatre caselles» o «torna al 
començament» i petites ajudes com «avança tres case-
lles» o «torna a tirar». La biblioteca era la casella de sor-
tida i la roca negra, la d’arribada. Havia d’anar per una 
banda del carrer major, creuar i seguir per l’altra banda 
fins a arribar a la roca negra i llavors guanyava. Vaig co-
mençar bé, quan vaig agafar el carrer major no hi havia 
ningú, potser seria un dels dies afortunats; de vegades 
passava, però no gaire sovint, els matins de primavera. Si 
acabava sent un dia afortunat, al final donaria una joia 
en senyal de gratitud. 

Al principi vaig caminar de pressa, vaig respirar fondo 
per avançar sense mirar al voltant; duia els llibres de la 
biblioteca i la bossa de comprar i veia com se’m movien 
els peus un rere l’altre; dos peus calçats amb les sabates 
marrons i velles de la mare. Vaig notar que algú em mi-
rava des de correus; nosaltres no acceptàvem correspon-


