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Baixo les escales consultant el rellotge. Són més de les 
tres. Acabo de fer un dinar tardà al restaurant del pri-
mer pis.

Aquest matí he entrevistat el senyor L. per presen-
tar-lo als lectors: a partir d’ara portarà una secció de con-
sultori sentimental a la nostra revista. En acabat, he estat 
una bona estona al meu despatx transcrivint l’enregistra-
ment de l’entrevista. Calia tenir enllestit el text definitiu 
abans de les dues de la tarda. Immers en la redacció, m’he 
oblidat completament d’anar a menjar.

Encara em queden trenta minuts de pausa. Tot con-
templant la fusta natural que revesteix la paret exterior del 
restaurant, em pregunto com puc fer temps.

Enfilo el carrer comercial amb arcades, des d’on puc 
tornar directament al meu despatx. Hi ha molta gent, 
perquè són les vacances de la Golden Week.1 Vagarejo en-
tre la gentada.

1 Les paraules en cursiva es recullen en un glossari al final de l’obra.
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Dues dones de mitjana edat m’avancen vociferant. 
Una fortor de perfum em pica el nas. El color dels seus 
cabells tenyits també és cridaner: tirant a violeta. Pel seu 
aire inusual, tinc la impressió que són dones de compa-
nyia de bar o de cabaret. Entren al pachinko-ten situat a 
l’extrem de la tirallonga de botigues a la meva esquerra. El 
pachinko em tempta, però continuo caminant.

Al cap d’uns passos, m’aturo davant d’un aparador. 
És una botiga especialitzada en plomes de gamma alta. 
Atret per una ploma negra de marca P., penso en la pos-
sibilitat de comprar-me’n una més tard, si la meva dona 
hi està d’acord.

Passant per davant d’una botiga de música, sento una 
cançó popular dels anys setanta. Immòbil, paro l’orella. 
En escoltar-la, recordo la cançó de bressol de la meva àvia, 
«Azami».

Aquesta nit, el coixí torna a ser xop de llàgrimes.
En qui somies? Vine, vine cap a mi.
Em dic Azami. Soc la flor que bressola la nit.
Plora, plora als meus braços.
L’alba encara és lluny.

Surto de la distracció quan sento:
—Mitsuo.
Algú murmura el meu nom. Una veu masculina. Deu 

ser una coincidència. Ho ignoro.
—Kawano-san.
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«És el meu cognom!» Em giro cap a la veu. Davant 
meu hi ha un home de talla i de corpulència mitjanes 
que duu ulleres amb una muntura negra. La seva jaque-
ta elegant i la seva corbata ratllada em criden l’atenció. 
Reflexiono: «El conec?» Sembla que té la meva edat. Amb 
el cap lleugerament inclinat cap a un costat, el descone-
gut em pregunta:

—Ets en Mitsuo Kawano, oi?
—Sí…
Em quedo perplex davant d’aquest individu que em 

coneix i que fins i tot em tuteja. Es presenta:
—Soc en Gorô Kida. Anàvem junts a l’escola de pri-

mària.
De seguida exclamo:
—Home, Gorô! Quina sorpresa!
Somriu. En aquest moment, penso en la invitació 

que m’envia cada any. És ell qui organitza les trobades 
d’antics alumnes de l’escola T. Jo no hi he assistit mai, 
però retinc el nom de Gorô que apareix cada vegada a 
la targeta.

—Quant fa —dic—, més de vint anys?
Precisa:
—Vint-i-quatre!
Exclamo:
—Tant, fa? Increïble!
Esguarda al seu voltant, com si observés la gentada. 

El miro fixament als ulls:
—Com m’has reconegut?
Es toca el clatell:
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—Abans, jo era al mateix restaurant on has estat tu 
i t’he seguit per assegurar-me que efectivament eres tu.

Em sorprenc: «M’ha seguit?» Espiant-me les reacci-
ons més subtils, de seguida es disculpa:

—Perdona la meva indiscreció. Només volia sa-
ludar-te.

Li veig la mirada fugissera. Estic encuriosit:
—Com és que has murmurat a l’hora de cridar-me?
—Tothom distingeix el seu nom quan el pronun-

cien. Estava segur que reaccionaries si jo ho encertava.
Ric a desgrat meu:
—Que interessant! Ho provaré si s’escau.
En Gorô voldria convidar-me a una copa. Jo dono 

un cop d’ull al meu rellotge:
—Em sap greu, però he d’entrar a treballar al despatx 

d’aquí a un quart d’hora.
Em pregunta:
—A què et dediques?
—Treballo per a la revista N.
—Ah, sí, la conec! És una bona revista d’informa-

ció general.
Somric.
—Que ets periodista?
—No, soc redactor.
Li dono la meva targeta. Exclama:
—Genial! Molta gent somia treballar en el món del 

periodisme.
Replico tot rient:
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—És de tot menys genial! És una feina com qualse-
vol altra.

Es queda en silenci. També em dona la seva targeta. 
De seguida em criden l’atenció les paraules «president» i 
«sakaya Kida». Comento admirat:

—Així que ets el president del sakaya Kida!
Fa que sí amb el cap, orgullós. Tothom coneix aques-

ta companyia que importa begudes alcohòliques de gran 
qualitat i fins i tot destil·la whisky. D’un temps ençà, està 
més activa que mai. La revista N. li va oferir espai publi-
citari, però no va rebre cap resposta.

En Gorô m’explica:
—El vaig heretar del meu pare. Va morir fa cinc anys.
Mirant la seva targeta, penso: «Així és en Gorô qui 

ha fet prosperar aquesta companyia?» Impressionat, ai-
xeco la mirada cap a aquest antic company, que conti-
nua parlant.

—Avui he vingut a aquest barri per veure el propie-
tari d’un bar, un dels nostres clients importants. Igual que 
tu, no tinc vacances.

Parlem de les famílies. Ell té una filla de sis anys i un 
nen de tres, i jo, una filla de set anys i un nen de quatre. 
Em diu que la seva dona i els seus fills són al poble durant 
aquesta Golden Week. Quan sap que també els meus són 
al poble, bromeja:

—Així estem solters! Aprofitem-ho!
Me n’he d’anar. En Gorô promet que em telefona-

rà aviat. Ens separem. Ell se’n va en direcció oposada a la 
meva.
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Davant del pachinko-ten, em trobo les dones que 
abans m’han avançat. Encara xerren ben fort. Els seus ca-
bells violetes evoquen la flor d’azami. Taral·lejo: «Aquesta 
nit, el coixí torna a ser xop de llàgrimes. En qui somies? 
Vine, vine cap a mi.»

Per un moment, em giro. Tinc un sentiment estrany 
davant d’aquesta trobada fortuïta. És estrany que jo dini 
fora. En general, porto un bentô, o menjo a la cafeteria. A 
més, era la primera vegada que entrava en aquell restau-
rant on m’ha vist en Gorô. «Quina casualitat!»

Passo per les arcades del carrer comercial. El cel s’es-
tà tapant, plourà. Accelero el pas.

Cansat després de tot el dia treballant, finalment ar-
ribo a casa. Són gairebé dos quarts d’onze.

Tinc set i bec una ampolla de cervesa ben freda. A la 
taula de la cuina hi ha la nota habitual de la meva dona: 
«Estimat, he preparat un beef-stew i amanida per al sopar. 
Bon profit! Espero que no beguis més del compte. Fins 
dissabte! Atsuko.» Somric.

Aquesta tarda, la meva dona i els nens han marxat a 
la casa del poble. S’hi passaran cinc dies. L’Atsuko ha de 
desherbar l’hort abans de sembrar. Va heretar la casa del 
seu pare, que va morir fa tres anys d’un càncer de fetge. 
El poble es troba a prop de la ciutat de M., on ella va créi-
xer. Per anar-hi, es triga aproximadament uns cinquanta 
minuts amb cotxe.

A l’Atsuko li encanta conrear verdures ecològiques. 
S’ho pren cada cop més seriosament i prefereix que-
dar-se al poble cada cap de setmana i els dies de festa. 
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Naturalment, els nens hi van amb la seva mare. I de tant 
en tant jo també hi vaig, sobretot un cop s’ha publicat el 
número del mes de la nostra revista.

Entro al menjador. Veig damunt de la taula una 
bosseta que pertany al meu fill. És on desa els seus ani-
mals de plàstic. Instal·lat al sofà, fullejo ràpidament el 
diari d’avui, especialment les seccions de política i es-
ports. Res d’especial. Engego el televisor, però tampoc 
no hi fan res de bo.

De tornada a la cuina, menjo l’amanida mentre es-
pero que s’escalfi el beef-stew.

La casa està totalment en silenci. Enyoro les veus 
animades dels nens. Al poble es deuen divertir amb els 
amics. És millor per a ells que no tinguin amics al nos-
tre barri. Ahir els vaig prometre que aviat els duria al zoo 
Higashiyama.

Sona el telèfon en el moment en què vaig a buscar el 
beef-stew. És l’Atsuko. Em pregunta si ja he sopat. Responc 
que anava a entaular-me. De bon humor, parla de l’hort que 
ja ha començat a desherbar.

Li explico la meva entrevista del matí amb el senyor 
L. L’Atsuko coneix aquest assessor sentimental i té ganes 
de llegir el meu article sobre ell. Li esmento també la tro-
bada fortuïta amb en Gorô Kida, un company de l’esco-
la. Ella sap que es tracta de l’organitzador de les trobades 
d’antics alumnes. S’exclama:

—Després de vint-i-quatre anys? Déu-n’hi-do!
S’interessa per la feina d’en Gorô. Impressionada pel 

nom del sakaya Kida, que s’anuncia molt als mitjans, em 
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fa preguntes sobre la seva família. Li repeteixo el que m’ha 
dit en Gorô. Remarca:

—Una nena i un nen? A més, tenen gairebé la ma-
teixa edat que els nostres! I si convidem un dia a casa la 
seva família, estimat?

—No ho sé. Ell i jo no érem amics íntims.
—Ah, no?
No hi insisteix i canvia de tema:
—Pel que fa a les verdures ecològiques…
—Sí?
—M’agradaria conrear-ne com cal.
—Vols dir per vendre’n?
—Sí. Demanaré un préstec al banc hipotecant aques-

ta casa. Què et sembla?
—Se’t veu molt decidida! Què vols que et digui? En 

tot cas, confio en tu. Fes el que vulguis.
L’Atsuko continua explicant-me el seu projecte. Em 

parla d’una jove parella que voldria col·laborar amb ella. 
Escolto sense interrompre-la. Abans de penjar, em dema-
na que li porti la bossa que el meu fill s’ha deixat a la tau-
la del menjador.

Després d’aquell sopar tardà, faig una dutxa i baixo 
al pati de darrere.

Bufa una brisa lleugera. Assegut al banc, m’encenc 
una cigarreta. El fum s’enlaira amb el vent. Amb els ulls 
alçats cap al cel sense estrelles, m’he endinsat en les me-
ves cabòries.
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Fa vuit anys que estem casats.
L’Atsuko també era una empleada de la revista N. 

Després d’estudiar al tandaï, va treballar sis anys al depar-
tament comercial. Vam intimar amb motiu d’un sopar de 
comiat d’un dels nostres col·legues. I un any més tard, ens 
vam casar; aleshores ella va deixar l’empresa.

És una dona sòlida i intel·ligent. Tan assenyada com 
pacient, és una mare excel·lent. És exactament el que jo 
desitjava per a la meva futura esposa. Ben educats, els nens 
creixen ben sans i me’n sento molt feliç. D’altra banda, 
porta la casa amb molta eficiència i jo em puc dedicar a la 
meva feina amb tota tranquil·litat.

Els meus horaris de feina són llargs i irregulars. 
Sempre arribo tard a casa. Malgrat tot, l’Atsuko no es 
queixa. Al contrari, està orgullosa del que faig. M’escolta 
atentament, sobretot quan anuncio un nou projecte sobre 
la història regional. Tinc el somni de fundar la meva prò-
pia revista i ella m’anima a pensar-hi seriosament.

L’Atsuko és sociable i activa. Treballa a mitja jorna-
da en un supermercat, al departament comercial. A més, 
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és la presidenta del PTA de l’escola de la nostra filla. Es 
veu que té les capacitats que calen per dirigir. Tenint en 
compte la seva passió pel conreu de verdures biològi-
ques, no em sorprèn que tingui ganes d’engegar la seva 
pròpia empresa.

La meva dona i jo ens entenem molt bé. Fem sortides 
junts: passejades, cinema, restaurants, viatges. Discutim 
amistosament sobre l’educació dels nostres fills. No hi ha 
desacords o conflictes entre nosaltres.

Sembla que tot va bé en el nostre matrimoni.
Tot i així, som una parella que no mantenim relaci-

ons sexuals; per bé que encara tinguem uns trenta anys i 
bona salut, fa quasi tres anys que ja no fem l’amor.

Uns mesos després del naixement del nostre fill, vaig 
proposar-li a la meva dona de reprendre les relacions se-
xuals. Però ella va declinar la proposta, fatigada per tot el 
tràfec del dia. Era ben normal. En aquella època, el nen 
atrapava sovint refredats i plorava durant la nit. A més, la 
nostra filla només tenia tres anys encara.

La veritat és que, durant el seu segon embaràs, vaig 
freqüentar el pink-salon, cosa que no va passar durant el 
primer. La meva dona es va mostrar molt alterada quan 
ho va saber.

De tota manera, al cap d’un temps, finalment vam 
tornar a fer l’amor. Jo estava molt content. Però no va du-
rar gaire temps. Aquest cop va ser per culpa meva. La meva 
feina m’absorbia cada vegada més i tornava tard a casa. 
Completament esgotat, m’adormia així que em posava al 
llit. Vam començar a dormir en habitacions separades per 
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tal que jo pogués dormir bé. Pel que fa a l’Atsuko, ella es 
convertia en mare més que no en dona.

Amb tot, soc un home normal. La necessitat con-
tinua sent-hi. Vaig tornar a freqüentar fûzoku-ten com 
pink-salon i video-box. Simple, còmode i ràpid. En aquests 
llocs només hi passo una mitja hora i és sempre després de 
la feina. No busco cap aventura. No tinc converses ínti-
mes amb les noies que s’ocupen de mi. Per a elles, només 
soc un client i només trio llocs on està estrictament pro-
hibit tocar les empleades.

Però, francament, estic cansat d’aquests «serveis» se-
xuals als fûzoku-ten. M’inspiren cada vegada més un sen-
timent de buidor. Sovint em pregunto si seria possible 
revifar la nostra sexualitat, com al principi del nostre ma-
trimoni. Malgrat tot, ens hem acostumat tant a la nostra 
vida actual, sobretot a les habitacions separades, que em 
fa por tocar el tema amb la meva dona.

El temps passa ràpid. No m’acabo de creure que ja 
hagin passat vuit anys des de la nostra unió. L’Atsuko aca-
ba de fer trenta-quatre anys, i jo aviat en faré trenta-sis. 
Encara som massa joves per no fer l’amor. No m’imagi-
nava una cosa així.
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Em desperto una mica abans de dos quarts de nou. 
Necessito uns instants per recordar que estic sol a casa. He 
dormit força hores i em sento ben descansat, cosa que no 
és normal. Tot badallant, tinc la sensació de ser un solter.

Fa bon dia. Al poble, l’Atsuko deu feinejar a l’hort 
mentre els nens es diverteixen amb els seus amics. Hi ani-
ré demà al matí. Avui és divendres. Les paraules d’en Gorô 
em ronden pel cap: «Aprofitem-ho!» Aquest vespre aniré 
a un dels meus pink-salon habituals.

Tot esmorzant, llegeixo l’últim número de la nostra 
revista. Dono un cop d’ull a les pàgines que són responsa-
bilitat meva. Es tracta d’articles sobre el zoo Higashiyama. 
Jo vaig dissenyar el guió i llavors el fotògraf i el freelance 
el van elaborar. El resultat és satisfactori. N’ensenyaré les 
fotos als nens.

Quan arribo a la feina, la jove recepcionista de la 
nostra secció m’informa que el president del sakaya Kida 
espera la meva trucada. Com la meva dona, sembla im-
pressionada pel nom d’aquesta companyia. No m’espera-
va que en Gorô respongués tan ràpid. Un cop instal·lat al 
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meu despatx, marco el número. A l’altra banda de la lí-
nia, sento una veu de dona jove que em passa el seu cap.

En Gorô em pregunta sense preàmbuls:
—Estàs lliure aquest vespre?
Una mica confús, responc:
—No ben bé. Plego cap a les nou.
—Ah, perfecte! Et convido al meu bar preferit.
«Anar a prendre una copa?» La invitació em tempta. 

Tot i així m’ho rumio: no vull llevar-me demà al matí amb 
mal de cap. L’Atsuko em renyarà si arribo fent mala cara. 
El pink-salon em sembla més adient que l’alcohol per a 
aquest vespre. Al capdavall, ho necessito. En Gorô afegeix:

—És el bar X. Probablement el coneixes.
«El bar X.?» Aquest nom revifa la temptació. És un 

bar de primera categoria, famós per les seves excel·lents 
dones de companyia. A més, no és gaire lluny de la meva 
oficina. M’agradaria entrar-hi, però és massa car per a un 
assalariat com jo. En Gorô afegeix:

—Aquest bar només accepta els seus membres i els 
convidats d’aquests. Has de donar el meu nom a l’entrada.

Em continua preocupant la reacció de la meva 
dona. Però em creixen les ganes d’anar al bar X. Rumio: 
«Potser sí, si torno a casa abans de mitjanit.» Responc 
a en Gorô:

—Molt amable de part teva. Hi seré cap a dos quarts 
de deu.

Em poso a treballar. Davant meu, hi ha un munt 
de papers que tinc pendents de classificar. Avui s’han de 
corregir les proves d’un article sobre la història del castell 
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Okazaki. Contemplant les fotos, m’imagino que als nens 
els agradaria visitar-lo.

Penso en la invitació d’en Gorô al bar X., tan sobta-
da com la nostra trobada d’ahir. Ara em sento incòmo-
de: «No tenim res en comú, nosaltres. De què parlarem?»

En Gorô Kida no és algú que desitjaria tornar a veu-
re especialment. Si no fos l’organitzador de les trobades 
d’antics alumnes, no en recordaria el nom. No és que en 
tingui mals records. Senzillament no érem amics, i no 
crec que ara de cop i volta pugui néixer una amistat en-
tre nosaltres.

Només vaig fer els dos últims anys de la primària a 
l’escola T. Era una petita escola on tothom es coneixia des 
del principi. Com que jo em sentia sempre yosomono, no 
tinc cap nostàlgia d’aquella època. Excepte per la Mitsuko.

La Mitsuko havia arribat l’últim any. Era molt dife-
rent dels altres, cosa que m’intrigava molt. Em sembla-
va solitària. Alguna cosa en ella rebutjava l’acostament de 
qualsevol. En recordo la mirada malenconiosa. Una sen-
sació agredolça m’envaeix el cor.

No l’he tornat a veure des de l’escola. «Què deu fer 
ara?» Si no recordo malament, somiava convertir-se en ve-
terinària o zoòloga. Potser en Gorô en sap alguna cosa, si 
mai va a alguna d’aquelles trobades, o bé si manté el con-
tacte amb algú de l’escola T.

Tot d’una, em venen moltes ganes d’anar al bar X. 
Sense adonar-me’n, se m’ha esfumat el desig d’anar al 
pink-salon.
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Arribo al bar X. a les nou i vint.
A l’entrada, m’acull un home amb un corbatí negre 

que em demana el nom. Li responc que soc un convidat 
del senyor Gorô Kida. Sense canviar d’expressió, l’home 
em condueix a l’interior, on de seguida em sento intimidat: 
el mobiliari és sumptuós i els clients semblen pertànyer al 
món dels negocis o de les finances.

Arrepapat en un luxós sofà embuatat, en Gorô xer-
ra entre rialles amb una dona de companyia. Així que li 
anuncien la meva arribada, s’aixeca per saludar-me.

—Mitsuo! Quin plaer tornar-te a veure!
Em presenta la jove somrient. Un perfum atraient 

m’acaricia els narius. Li miro la cara maquillada, els ca-
bells tenyits de castany, el vestit escotat. En Gorô l’envia 
a buscar-me una copa de conyac. Explica orgullosament 
que aquell bar té la seva companyia com a proveïdora de 
licors. Al fons de la sala, un pianista toca discretament una 
melodia de jazz.

Parlo tot bevent-me el conyac:
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—Em sap greu no anar a les trobades que organitzes.
En Gorô respon en un to comprensiu:
—No pateixis! Encara som a la flor de la vida. Encara 

no ens ha arribat el moment de la nostàlgia.
Té raó. Li admiro la disponibilitat per organitzar cada 

any aquestes activitats. Explico:
—No és només per la meva feina. En general, no m’a-

graden les festes, de cap mena.
Està de bon humor:
—Ho entenc perfectament! Cadascú té els seus gus-

tos. En el meu cas és el contrari. M’encanta quedar amb 
gent, així en colla.

En Gorô organitza trobades de l’escola T. des de fa 
cinc anys. Vaig rebre la seva primera invitació a casa de la 
meva àvia paterna, on vivia quan anava a aquella escola. 
Aleshores vaig donar-li a en Gorô la meva adreça actu-
al a Nagoya. Cada vegada li envio una targeta de respos-
ta amb la paraula «absent» encerclada, sense ni tan sols 
rumiar-m’ho. Tot i així, em continua convidant, com si 
volgués senzillament saludar-me.

—Gorô, quantes persones hi van cada any?
Respon, tot orgullós:
—Unes quaranta-cinc!
Em sorprenc:
—Tantes?
La ciutat de T. està situada a trenta quilòmetres a 

l’oest de Nagoya. Una ciutat dormitori força poblada. A 
l’època en què jo hi vivia, tenia poca població, i l’esco-
la T. era l’únic centre d’educació primària. El nostre curs 
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comprenia dues classes, cadascuna comptava amb un mà-
xim de trenta alumnes.

En Gorô continua:
—La majoria són dones. Venen amb els seus fills en-

cara petits, que es queden amb les cangurs que contrac-
to a càrrec meu.

Somric recordant les paraules de la meva dona: «És 
un organitzador molt atent amb els detalls! Les joves ma-
res el deuen apreciar molt.»

No ha canviat. Era un noi sociable i generós. Els nos-
tres companys li deien «Gorô l’amable».

La veritat és que era un alumne mandrós, tot i que te-
nia el mateix nivell que jo. Però, mentre que jo treia bones 
notes, les seves eren més discretes. Amb tot, el vam triar a 
sisè com a president de l’associació d’alumnes. Em sorprèn 
que s’hagi convertit en un autèntic president, encara que 
sigui per herència, sobretot d’una companyia tan activa.

En Gorô parla d’algunes dones que assisteixen re-
gularment a les trobades. En aquest moment penso en la 
Mitsuko: «Ha vingut mai, ni que sigui un sol cop?» Dubto 
a preguntar.

—Aquest any he enviat cinquanta-sis invitacions. El 
nombre ha disminuït: ja han mort tres persones, una en un 
accident de cotxe i les altres dues de malaltia.

—I ara! Qui?
En pronuncia els noms. Em sonen, però només en re-

cordo les cares vagament. També em fa saber les feines dels 
nostres companys: infermer, professor, cuiner, enginyer, 
taxista. Com que els seus fills encara són petits, les dones 
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es queden a casa. Mentre l’escolto, penso: «La Mitsuko 
deu tenir fills, també.» Finalment, en Gorô no n’esmen-
ta el nom.
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Una mica content pel conyac, en Gorô xerra cada vegada 
més. Parla orgullosament del seu gran negoci de begudes 
espirituoses i de la seva destil·leria de whisky. És interes-
sant, però he de reprimir els badalls. Ja són gairebé tres 
quarts de dotze. Me n’he d’anar. Demà al matí he d’aju-
dar l’Atsuko a netejar la granja.

M’acabo la copa. En aquest moment veig una dona 
de companyia molt atractiva que s’acosta a la taula del 
centre, on beuen un grup d’homes. S’instal·la entre dos 
clients que tenen pinta d’erudits. S’hi afegeix una altra 
dona en quimono.

Observo la dona de companyia. El seu rostre maqui-
llat destaca clarament, com si estigués sota el focus dels 
projectors en un escenari. Té els cabells llargs i el serrell 
li cobreix el front fins a les celles. La cabellera és tota ne-
gra. Ignoro quina edat deu tenir, però el que em sorprèn 
és que crea un ambient misteriós.

En Gorô es gira en la mateixa direcció. Murmuro.
—Que guapa que és!
—Sí, és guapa.
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—La coneixes?
—Sí. I tu també.
«Què?» Exclamo:
—Estàs de broma! I qui és?
Abaixa el to de veu:
—És la Mitsuko.
Em fa un salt el cor:
—La Mitsuko?
—Sí. La Mitsuko Tsuji, una de les nostres compa-

nyes de l’escola T. Aquella que va arribar l’últim any. Te’n 
recordes?

Estic astorat: «La Mitsuko fa de dona de companyia!» 
En Gorô em mira com si s’interessés per la meva reacció. 
Em quedo en silenci. Repeteix:

—Te’n recordes?
Balbucejo:
—Es… esclar que sí. Va ser el meu primer amor.
Fa uns ulls com unes taronges. Aparentment no s’es-

perava la meva resposta.
—De debò?
—Sí. Però no era recíproc, per desgràcia.
Riu. Molest, torno a preguntar:
—De debò que és la Mitsuko?
Fa que sí amb el cap dues vegades, lentament.
—Me’n vaig assegurar preguntant-ho al propietari.
No sé què dir. Té un somriure irònic als llavis.
—És cara, molt cara.
No reacciono. La paraula «cara» m’incomoda, com si 

embrutés el bon record que tinc de la Mitsuko. Segons en 
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Gorô, fa dos anys que treballa en aquest bar, però només 
el divendres. El seu comentari em ressona al cap. «És cara, 
molt cara.»

—Ja has parlat amb ella?
—No —diu ell—. No ha respost mai a la invitació 

a les nostres trobades. Si m’adreço a ella, sobretot aquí, 
s’ofendrà.

—On viu?
—No ho sé. Les dades personals de les noies que tre-

ballen aquí són confidencials.
Estic encuriosit.
—Llavors on li envies la invitació a les trobades?
—A casa del seu pare, que encara viu a T. És l’adreça 

que consta a la guia de telèfons.
Recordo que els seus pares estaven divorciats i que, 

en aquella època, ella vivia amb el seu pare. Encara des-
concertat, em giro cap a la seva taula. Ella conversa serio-
sament amb els homes, i la jove en quimono els escolta 
fent que sí amb el cap. L’ambient d’aquell grup és molt 
diferent del de les altres taules.

Al cap d’una estona, la Mitsuko abandona la taula i 
es dirigeix cap a la barra. El seu vestit blau i cenyit li mo-
dela el cos ben proporcionat. No sembla que tingui trenta-sis 
anys. N’hi faria vint-i-set o vint-i-vuit, a tot estirar, molts 
menys que la meva dona.

—El seu genji-na és únic —diu en Gorô.
No reacciono. He necessitat uns instants per enten-

dre la paraula genji-na, que no m’és familiar.
—Aquí l’anomenen Azami.
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—Azami?!
Estic atònit. Així és com jo anomenava la Mitsuko al 

meu diari íntim. «Quina coincidència!» Em repeteixo men-
talment: «Azami…» Immediatament em ve al cap la cançó 
de bressol de la meva àvia: «En qui somies? Vine, vine cap 
a mi. Em dic Azami. Soc la flor que bressola la nit.»

En Gorô afegeix:
—Ja saps que les dones de companyia no fan servir 

el seu nom autèntic.
Finalment obro la boca:
—«És molt cara» què vol dir?
Amb els braços plegats, precisa:
—Aquí se la considera una dona de companyia espe-

cial, adorada pels intel·lectuals. Els clients es meravellen 
pels seus coneixements sobre política, literatura, història. 
Parla bé l’anglès i l’espanyol. Fins i tot sap parlar llengua 
de signes.

Exclamo:
—Que impressionant!
—Naturalment, s’ha de pagar un preu car si la vols 

escollir.
En Gorô ha accentuat la paraula «escollir». Balbucejo 

a l’hora de fer-li una altra pregunta:
—La Mitsuko… es prostitueix?
Em mira de cua d’ull, amb un lleuger somriure:
—No se’n coneix la vida fora del bar. Però qui ve a 

un lloc així sense esperar aventures amoroses? Fins i tot 
les d’alt rang, les dones de companyia són al cap i a la fi 
dones de companyia.


