
LOIS
LOWRY

Viu a Cambridge, Massachussets, i passa 
temporades en una granja de l’estat de Maine 
que data de l’any 1769. Ha rebut els premis 
literaris més prestigiosos dels Estats Units  
en el seu gènere. Entre ells, ha estat guardonada 
dues vegades amb la Newberry Medal:  
una per Pots comptar els estels? el 1990 i l’altra 
per la preciosa i intensa novel·la, L’home  
dels records, el 1994.
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Què series capaç de fer  
per recuperar el teu fill?  

En una comunitat que sembla perfecta, la Claire 
rep l’assignació de ser paridora. Sembla una mis-
sió molt fàcil: ha d’engendrar un Nat per donar-lo 
a una familia. Després del part, però, descobreix 
sentiments que mai havia tingut i que l’abocaran  
a una aventura vital plena de perills i sentiments 
contraposats.

179142

El fill de la Claire no es desenvolupa 
correctament al Centre de Criança  
i, de sobte, desapareix. Llavors, la Claire 
comença una aventura aferrissada i molt 
perillosa per trobar-lo. Una aventura  
que la farà conèixer el món que hi ha  
més enllà dels límits de la Comunitat. 
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1

La noia es va encongir quan li van cordar la màscara de pell, 
que li cobria la part superior del rostre i la deixava a les fosques. 
Allò era molt cruel i innecessari, però no s’hi va oposar. El pro-
cediment era aquell. Ja ho sabia. Un mes enrere una de les altres 
Portadores n’hi havia parlat mentre dinaven.

–Una màscara? –havia preguntat sorpresa, i de poc se li escapa 
el riure en pensar-ho. Li semblava ben estrany–. I per a què serveix, 
la màscara?

–De fet, no és ben bé una màscara –l’havia corregit la noia que 
tenia asseguda a l’esquerra, abans d’omplir-se la boca amb més 
amanida verda–. És una bena, en realitat –li va xiuxiuejar. Se su-
posava que no n’havien de parlar entre elles.

–Una bena? –li havia preguntat ella estupefacta, i tot seguit ha-
via rigut com per disculpar-se–. Sembla que no sàpiga mantenir 
una conversa, oi? No paro de repetir el que dius. Però és que... Una 
bena? Per què?

–No volen que vegis el Producte quan l’expulsis. Quan el pa-
reixis. –La noia va assenyalar-li la panxa prominent.

–Tu ja has produït, oi? –li va demanar ella.
La noia va assentir amb el cap.
–Sí, dues vegades.
–I com va anar? –li va demanar, encara que sabia que era una 

pregunta estúpida perquè els havien impartit classes, havien vist 
diagrames, els havien donat instruccions. Tot i així, que algú que 
havia passat pel procés expliqués la seva experiència no tenia preu. 
A més, ara que havien desobeït la prohibició de parlar-ne, per què 
no l’hi podia preguntar?

–La segona vegada va ser més fàcil. No em va fer tant de mal.
Com que ella es va quedar callada, la noia la va mirar amb un 

posat burleta.
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–Que ningú no t’ho ha dit, que fa mal?
–Ens van parlar de «molèsties».
L’altra noia va deixar anar un ruflet sarcàstic.
–Molèsties, doncs. Si és així com en volen dir. No vaig tenir tan-

tes molèsties, la segona vegada. I no dura gaire.
–Portadores? PORTADORES! –Era la veu estricta de la supervi-

sora que parlava per l’altaveu–. Controleu les converses, sisplau! 
Ja coneixeu les normes!

Aleshores la noia i la seva companya, obedients, van fer silenci. 
Van adonar-se que les havien sentit pels micròfons que hi havia 
instal·lats a les parets del menjador. Algunes de les altres noies 
van riure per sota el nas. Segurament elles també eren culpables 
d’haver parlat més del compte. No hi havia gaire cosa més de què 
parlar. El procés –la seva feina, la seva Missió– era el que tenien en 
comú. Tot i així, el tema de la conversa va canviar després d’aquell 
advertiment sever.

S’havia empassat una altra cullerada de sopa. El menjar, al Dor-
mitori de les Paridores, era sempre abundant i deliciós. Es vigilava 
molt l’alimentació de les Portadores. Evidentment, a ella, com que 
havia crescut a la Comunitat, sempre li havien donat bon menjar. 
A la seva Unitat Familiar havien arribat aliments cada dia.

No obstant això, quan als dotze anys la van seleccionar per 
ser Paridora, la vida li va canviar radicalment, és clar. Però el 
canvi havia estat gradual. A l’escola van abaixar el nivell de les 
matèries –matemàtiques, ciència, dret– per al seu grup. Hi havia 
menys proves, menys lectures. Els professors li dedicaven menys 
atenció.

Havien afegit al seu pla d’estudis els cursos de nutrició i salut, 
i tenia més hores d’exercici físic a l’aire lliure. Li havien completat 
la dieta amb unes vitamines especials. Li examinaven el cos, el 
sotmetien a diferents de proves, el preparaven per al temps que 
passaria allí. Després d’aquell any, i de part del següent, van con-
siderar que ja estava preparada. Li van ordenar que deixés la Uni-
tat Familiar i es traslladés al Dormitori de les Paridores.

Per a ella no significava cap dificultat anar a viure en un altre 
lloc dins de la Comunitat, perquè ella no tenia possessions. El pro-
veïdor de roba central era l’encarregat de distribuir i rentar i planxar 
la roba. L’escola li requisaria els llibres de text, que el curs següent 
utilitzaria una altra estudiant. Renovarien la bicicleta que havia 
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fet servir per anar a l’escola durant els cursos anteriors i l’assigna-
rien a una altra nena, més petita.

A casa seva, van organitzar un sopar de comiat la que seria la 
seva darrera nit en família. El seu germà, que tenia sis anys més 
que ella, ja se n’havia anat a rebre la formació que li pertocava al 
departament de Dret i Justícia. Només el veien en actes públics; 
s’havia convertit en un desconegut. Així doncs, en aquell últim so-
par només eren tres, ella i la Unitat de Progenitors que l’havia criat. 
Van recordar una mica els vells temps; van explicar algunes anèc-
dotes divertides de la primera infància (aquella vegada que havia 
llançat les sabates a uns arbustos i havia anat descalça des del Cen-
tre d’Atenció Infantil fins a casa). Van riure, i ella els va donar les 
gràcies pels anys que li havien dedicat.

–Us va fer vergonya que em seleccionessin com a Paridora? –els 
va preguntar. En el fons, havia esperat que la seleccionessin per 
a alguna cosa de més prestigi. Quan havien seleccionat el seu 
germà, ella tenia sis anys només, i tots n’havien estat ben orgullo-
sos. Dret i Justícia estava reservat a aquells que eren especialment 
intel·ligents, però ella no havia estat una estudiant brillant.

–No –va respondre el seu pare–. Confiem en el criteri del co-
mitè. Ells sabien què era el que et convenia més.

–I la funció de la Paridora és molt important –va apuntar la 
mare–. Sense Paridores, ningú de nosaltres no seria aquí!

Després li van desitjar que tot li anés molt bé en el futur. Les 
vides d’ells també canviaven; en deixar de ser pares, es trasllada-
rien al lloc on vivien els Adults sense Fills.

L’endemà, se’n va anar sola al dormitori que hi havia annexat 
al Centre de Parts i es va traslladar a la petita habitació que li 
havien assignat. Des de la finestra veia l’escola on ella havia anat, 
i el pati que s’estenia més enllà. Lluny, s’intuïa el riu que vorejava 
la Comunitat.

Finalment, al cap d’unes quantes setmanes, un cop estava 
instal·lada i començava a fer amigues, la van cridar per a la inse-
minació.

Com que no sabia què en podia esperar, s’havia posat nerviosa. 
Però, quan el procediment va acabar, es va sentir alleujada; tot ple-
gat havia estat ràpid i indolor.

–Ja està? –havia preguntat sorpresa, mentre s’aixecava del llit, 
quan el tècnic li va fer un gest.

179142_Fill_INT.indd   11 4/12/17   8:27



12

–Sí, ja està. Hauràs de tornar la setmana que ve per fer-te unes 
proves i que et donin l’autorització.

Ella havia fet una rialla tensa. Va pensar que l’hi haurien pogut 
explicar tot amb més claredat en la carpeta d’instruccions que li 
havien donat en seleccionar-la.

–Quina autorització? –va preguntar.
El tècnic, que ja desava al seu lloc l’equip d’inseminació, sem-

blava que tenia pressa. Segurament hi devia haver altres noies es-
perant.

–Tan bon punt estan segurs que s’ha implantat bé –li va expli-
car amb impaciència–, et converteixes en una Portadora auto-
ritzada. –I aleshores va afegir tot girant-se, disposat a retirar-se:– 
Res més? No? Doncs ja te’n pots anar.

Li feia l’efecte que tot allò era molt recent. Però, ja havien pas-
sat nou mesos, i en aquell precís moment tenia la bena als ulls. 
Les molèsties havien començat feia unes quantes hores, de ma-
nera intermitent; en aquells moments, eren constants. Respirava 
fondo, tal com li havien ensenyat. Era difícil, amb la bena tapant-
li els ulls; es notava la pell suada per sota de la màscara. Va inten-
tar relaxar-se. Inspirar i expirar. No fer cas de les molèsties. Però 
no podia. «És dolor. Dolor de debò», pensava. Agafant forces per 
a l’esforç que havia de fer, va deixar anar un petit gemec, va arque-
jar l’esquena i es va lliurar a la foscor.

Es deia Claire. Tenia catorze anys.
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Es van aplegar al seu voltant. Els sentia, quan era capaç de 
centrar el pensament entre les onades intermitents de dolor. 
Parlaven entre ells amb preocupació. Hi havia alguna cosa que 
no anava bé.

Contínuament l’examinaven amb aquells instruments metàl·lics 
i freds. Al braç tenia un maneguet inflat, i algú li premia un disc 
metàl·lic al colze. A continuació li van posar un altre aparell sobre 
la panxa tibant i tremolosa. Va deixar anar un crit ofegat en el mo-
ment que la va sacsejar una altra onada convulsiva. Tenia les mans 
lligades, una a cada costat del llit. No es podia moure.

Se suposava que havia de ser així? Va voler preguntar-ho, però 
només li va sortir un fil de veu, un balbuceig, presa de la por, i no 
la va sentir ningú.

–Ajudeu-me –ploriquejava. Però s’adonava que no estaven pen-
dents d’ella. El que els amoïnava realment era el Producte. Tenien 
les mans i l’instrumental sobre el seu abdomen tensat. Ja feia ho-
res que tot allò havia començat, amb la primera punxada, seguida 
del dolor rítmic cada cop més intens i, més endavant, li havien 
posat la màscara.

–Adormiu-la. L’hem d’obrir. –Era una veu autoritària, sens dubte 
d’algun responsable–. De pressa. –Ho havia dit amb una urgència 
alarmant.

–Respira fondo –li van ordenar, mentre li introduïen sota la màs-
cara alguna cosa que semblava de goma i li tapava la boca i el nas.

Va fer el que li deien. No tenia cap més opció. S’hauria ofegat, 
si no. Va inhalar una fragància excessivament dolça, i llavors ma-
teix va deixar de sentir dolor, de pensar; va notar que se n’anava. 
L’última sensació, indolora, que va tenir va ser el tacte d’alguna cosa 
que li tallava l’abdomen. Que l’obria.
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En despertar-se va experimentar un altre dolor, diferent, no pas 
aquelles fiblades tan terribles, sinó un malestar general i profund. 
Se sentia alliberada, i es va adonar que ja no estava lligada. Encara 
era al llit, tapada amb una manta gruixuda. A banda i banda li ha-
vien aixecat unes barres metàl·liques enmig d’una grinyoladissa, 
i per tant estava ben protegida. En aquell moment la sala era buida. 
No hi havia ni auxiliars ni tècnics, ni tampoc instrumental. No-
més la Claire. Es va girar, dubtosa, i va examinar la buidor de la 
sala; a continuació va intentar aixecar el cap, però va sentir tant 
de dolor que ho va deixar estar. No es podia mirar el cos, però amb 
compte es va posar les mans sobre el que havia estat la seva panxa 
grossa i tibant. Ara la tenia plana, embenada, i molt adolorida. El 
Producte era el que li havien extret.

El trobava a faltar. La va assaltar un fort sentiment de pèrdua.

–T’han desqualificat.
Havien passat tres setmanes. Durant la primera setmana s’ha-

via recuperat al Centre de Parts, on l’havien cuidat i examinat; va 
pensar que fins i tot l’havien consentit una mica. No obstant 
això, tot plegat era ben estrany. Allà amb ella hi havia altres noies 
que es recuperaven, i tenien converses agradables i bromejaven 
una mica sobre el fet que tornaven a ser primes. Cada matí els 
feien mas satges, a totes, i el personal supervisava els exercicis 
suaus que realitzaven. La recuperació de la Claire era més lenta, 
però, que la de les altres, perquè a ella li havien fet una incisió. 
Aquesta era la dife rència.

Passada la primera setmana, les van traslladar a un lloc provi-
sional, on es van divertir xerrant i jugant abans de tornar, al cap 
de dues setmanes, al gran grup familiar que formaven les Portado-
res. De nou al Dormitori, van saludar velles amigues, moltes de les 
quals s’havien engreixat i tenien la panxa més grossa, i van tornar 
a ocupar els seus llocs en el grup. Totes s’assemblaven, amb aque-
lles camises tan folgades que en realitat eren com bates, amb un 
tallat de cabells idèntic; ara bé, les personalitats les diferenciaven. 
La Nàdia era divertida, de tot feia broma; la Míriam era molt se-
riosa i tímida; la Suzanne era organitzada i eficient.

Quan les Portadores van tornar després de la Producció, curio-
sament es va parlar ben poc de la Missió.
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–Com ha anat? –va preguntar algú, i la resposta era una arron-
sada d’espatlles indiferent i un «Bé. Bastant fàcil», o un irònic 
«No n’hi havia per tant», amb una ganyota que indicava que no 
havia estat gens agradable.

–Que bé que hàgiu tornat.
–Gràcies. Com ha anat per aquí mentre he estat fora?
–Com sempre. Dues Portadores noves, acaben d’arribar. I la 

Nancy ha marxat.
–Què li han assignat?
–La Granja.
–Genial. És el que ella volia.
Era una conversa superficial, sense importància. No feia gaire 

que la Nancy havia tingut el tercer Producte. Després del tercer, 
a les Portadores se’ls assignava un altre lloc. La Granja. La Fàbrica 
de Roba. La Distribuïdora d’Aliments.

La Claire va recordar que a la Nancy li feia molta il·lusió anar 
a la granja. Li agradava l’aire lliure, i a una amiga seva justament 
li havien assignat la granja feia uns quants mesos; la Nancy espe-
rava passar l’altra part de la seva vida laboral en bona companyia. 
La Claire se’n va alegrar per ella.

No obstant això, la neguitejava el seu futur. Encara que en tenia 
un record molt confús, sabia que alguna cosa havia fallat en la seva 
Producció. Era evident que ningú més no n’havia sortit amb una 
ferida. Havia intentat, amb certa timidesa, parlar-ne amb les altres, 
aquelles que havien produït més d’un cop. Però semblava que les 
preguntes de la Claire les alarmaven i torbaven.

–A tu encara et fa mal la panxa? –va xiuxiuejar la Claire a la Mí-
riam, que havia estat al centre de recuperació amb ella.

–Que si em fa mal? No –li havia respost la Míriam. S’havien 
assegut l’una al costat de l’altra a l’hora d’esmorzar.

–Doncs a mi sí, just on tinc la cicatriu. Quan me la toco –va 
explicar la Claire, palpant-se-la amb cura.

–Una cicatriu? –va fer la Míriam amb una ganyota–. Jo no tinc 
cap cicatriu –va afegir, i es va girar i es va afegir a una altra conversa.

La Claire ho va tornar a provar, parlant amb prudència a algu-
nes Portadores més. No n’hi havia cap que tingués una cicatriu. 
Ni una ferida. Al cap d’un temps, el dolor va remetre una mica, i va 
fer un esforç per tranquil·litzar-se i deixar de pensar que alguna 
cosa havia anat molt malament.
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Però aleshores va ser quan la van cridar.
–Claire –va anunciar un migdia la veu per megafonia, mentre 

les Portadores menjaven–, sisplau presenta’t al despatx immedia-
tament després de dinar.

Neguitosa, la Claire va donar una ullada al seu voltant. A l’altre 
costat de la taula hi havia l’Elissa, una amiga especial. Les havien 
seleccionat el mateix any, havien fet la Cerimònia dels Dotze al-
hora, i per això ja coneixia l’Elissa de l’escola. Ara bé, l’Elissa havia 
arribat més tard; no l’havien inseminat tan aviat com a la Claire. 
Es trobava, doncs, en la fase inicial de la que seria la seva primera 
Producció.

–Per què et criden? –li va preguntar l’Elissa quan van sentir 
l’ordre.

–No ho sé.
–Has fet res mal fet?
La Claire va arrufar el front.
–Crec que no. Potser m’he descuidat de plegar la bugada.
–No t’avisarien per això, no creus?
–Sí, tens raó. No és prou important.
–Bé –va dir l’Elissa, que començava a apilar els plats bruts–, 

aviat ho sabràs. Segurament no serà res. Fins després! –va afegir, 
i tot seguit se’n va anar.

La Claire es va quedar asseguda a taula.
Però, sí que era una cosa important. La Claire, dreta davant del 

comitè, va quedar consternada quan li van fer saber la decisió. 
L’havien desqualificat.

–Recull les teves coses –li van ordenar–. Et trasllades aquesta 
mateixa tarda.

–Què ha passat? –va preguntar–. Ha estat perquè...? És que em 
vaig adonar que va fallar alguna cosa, però no...

Van ser amables, comprensius.
–No va ser culpa teva.
–El què no va ser culpa meva? –va voler saber, conscient que 

no hi havia d’insistir, però alhora incapaç d’estar callada–. Si em 
poguéssiu explicar una mica...?

El president del comitè va arronsar les espatlles.
–Aquestes coses passen. Un problema físic. S’hauria d’haver 

detectat abans. No t’haurien d’haver inseminat. Qui va ser la teva 
primera Examinadora? –va preguntar.
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–No en recordo el nom.
–Doncs ja l’esbrinarem. Esperem que aquest hagi estat el seu 

primer error, i així tindrà una altra oportunitat.
Aleshores la van fer marxar, però quan era davant la porta es va 

girar, perquè no se’n podia anar sense preguntar-los-ho.
–I el meu Producte?
El president la va mirar amb menyspreu i a continuació va sua-

vitzar l’expressió. Es va girar cap a una altra membre del comitè, 
asseguda a prop seu, i amb un cop de cap li va indicar els papers 
que tenia al davant. La dona va començar a buscar la informació 
entre el munt de papers.

–Quin número tenia? –li va preguntar la dona, però ell no 
va respondre–. Bé –va resoldre–, la buscaré pel nom. Et dius... 
Claire?

Com si no sabessin com es deia. Si l’havien cridat pel nom! La 
Claire va assentir amb el cap.

La dona va fer lliscar el dit per una pàgina.
–Sí, ja t’he trobat. Claire: Producte número Trenta-sis. Ah, sí, ja 

veig els comentaris sobre les dificultats.
Llavors va aixecar la vista. La Claire es va tocar la panxa, fent 

memòria.
La dona va tornar a clavar els ulls en el full i, donant uns copets 

a les vores de la pila, va arrenglerar tota la paperassa.
–El nen està bé –va dir.
El president del comitè la va fulminar amb la mirada.
–El Producte, volia dir –va corregir la dona–. Està bé. Les difi-

cultats mèdiques no li van causar cap dany. Aviat tu també estaràs 
bé, Claire –va afegir en to afable.

–On me’n vaig? –va preguntar la Claire. De sobte va tenir por. 
Encara no havien dit que li assignaven un altre lloc. Li havien dit 
només que la desqualificaven. Per tant, ja no tornaria a ser una 
Paridora. Tenia sentit. El seu cos no havia respost bé a aquella fun-
ció. Però, i si...? I si a la gent que era desqualificada l’alliberaven 
i prou? Tal com feien amb els fracassos?

Per sort, la resposta que li van donar la va tranquil·litzar.
–A la Piscifactoria –li va revelar el president del comitè–. Seràs 

traslladada allà. Necessiten ajuda; els calen treballadors. La teva 
formació comença demà al matí. T’hauràs d’espavilar. Afortuna-
dament, tens una ment àgil.
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Dit allò, el president la va despatxar fent un gest amb la mà, i la 
Claire se’n va tornar al Dormitori per recollir les poques pertinen-
ces que tenia. Era l’estona de descans. Totes les altres Portadores 
feien la migdiada, i les portes de les petites habitacions estaven 
tancades.

«El nen», va pensar mentre feia la bossa. Era un nen. Havia 
produït un mascle. «He tingut un fill.» De nou, la va aclaparar la 
sensació de pèrdua.
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3

–Et deixem una bicicleta.
L’home –«Dimitri, supervisor de la Piscifactoria», deia la placa 

que duia– li va indicar amb la mà la zona on hi havia les bicicle-
tes, agafades amb uns suports. L’esperava a la porta, com si ja sa-
bés que ella hi aniria. Evidentment, l’havien informat de l’arribada 
imminent de la noia

La Claire va assentir amb el cap. Havia estat tancada durant més 
d’un any al Centre de Parts, i no li havia calgut cap mena de mitjà 
de transport. A la Piscifactoria hi havia arribat caminant, amb la 
petita maleta a la mà, des de la zona del Centre de Parts. La nova 
destinació, al nord-est, no era lluny i sabia el camí, però després de 
tants mesos tancada, tot semblava nou i desconegut. En passar 
pel costat de l’escola, havia vist nens fent educació física al pati. Va 
fer l’efecte que ningú no la reconeixia, tot i que van mirar curiosos 
aquella noia que anava a peu i arribava en ple migdia. No era ha-
bitual. La majoria de gent era a la feina, a aquella hora. I els que 
havien de sortir agafaven la bicicleta per desplaçar-se d’un edifici 
a l’altre. Ningú no anava a peu. Una nena petita amb uns llaços al 
cap li va oferir un ampli somriure sense deixar de fer la gimnàs-
tica rutinària i la va saludar amb la mà dissimuladament; la Claire 
li va tornar el somriure, recordant quan ella tenia la mateixa edat, 
però un Instructor va renyar amb duresa la nena, que va fer una 
ganyota i es va concentrar altre cop en els exercicis cal·listènics.

A l’altre costat de la plaça Central va entreveure, a la zona de la 
Comunitat, la caseta on ella havia viscut. A hores d’ara hi devia haver 
altra gent, parelles que s’acabaven de formar, que potser esperaven...

Va apartar els ulls del Centre de Criança. Sabia que era on duien 
els Productes tan bon punt naixien. Normalment els hi trasllada-
ven per grups. Ho feien al matí, ben d’hora, gairebé sempre. Una 
nit que no podia dormir, des de la finestra del seu compartiment 
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havia vist que a punta de dia carregaven quatre Productes, a dins 
d’unes cistelles, en un carro de dues rodes que anava fixat al dar-
rere d’una bicicleta. Després d’haver comprovat que no hi havia 
perill que en caiguessin, l’encarregat dels nous Productes s’ha-
via dirigit cap al Centre de Criança per deixar-los-hi.

La Claire es va preguntar si el seu Producte, el seu nen, amb el 
número Trenta-sis, ja era al Centre de Criança. Sabia que de vega-
des esperaven dies o, en alguna ocasió, setmanes a fer el trasllat, 
perquè s’havien d’assegurar que tot anava bé, que els Productes 
estaven sans.

En fi. Va sospirar. Era el moment d’oblidar-se’n. Va continuar ca-
minant, i va deixar enrere l’edifici de Dret i Justícia. En Peter, que 
havia estat un germà gran d’allò més bromista, devia ser allà dins, 
treballant. Si guaitava per una finestra i veia una noia que caminava 
tranquil·lament per allà, sabria que era la Claire? Li faria il·lusió?

Va deixar enrere la Casa dels Vells, el lloc on la comissió de go-
vern vivia i estudiava. Va passar de llarg de petits blocs d’oficines 
i de la botiga on reparaven bicicletes, i aleshores va veure el riu 
que vorejava la Comunitat, amb aquelles aigües fosques i ràpi-
des, que formaven escuma al voltant d’unes roques disperses. 
La Claire sempre havia tingut por del riu. Quan eren petits els ha-
vien alertat del perill que suposava. Havia sentit a dir que un nen 
s’hi havia ofegat. Circulaven rumors, probablement falsos, de gent 
que l’havia creuat nedant, o que fins i tot havia passat pel pont 
alt i prohibit i que havien desaparegut en les terres desconegu-
des que s’estenien més enllà. Tot i així, el riu també la fasci-
nava, amb aquella remor i moviment constants i el misteri que 
l’envoltava.

Va travessar el carril per a bicicletes, després d’haver cedit el 
pas educadament a dues noies que hi circulaven. A l’esquerra va 
veure els estanys poc profunds i plens de peixos i va recordar que, 
quan eren petites, ella i les seves amigues hi havien vist nedar 
aquelles criatures platejades a tota velocitat.

Ara hi treballaria, a la Piscifactoria. I hi viuria també, va supo-
sar, almenys fins que... Fins quan? Als habitants de la Comunitat 
se’ls assignava un habitatge quan se’ls adjudicava un cònjuge.

Com que les Paridores no tenien parella, ella no hi havia cai-
gut fins llavors. En aquell moment s’ho va preguntar. Ja era apta 
per tenir una parella i, més endavant, per...? La Claire va sospirar. 
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La neguitejava i la desconcertava pensar en tot allò. Va apartar la 
vista dels estanys del viver i es va encaminar cap a la porta d’en-
trada de l’edifici principal, on ja l’esperava en Dimitri.

Aquella nit, sola al petit dormitori que li havien assignat, la 
Claire es va acostar a la finestra i va mirar al riu lúgubre i impe-
tuós. Va badallar. Havia estat un dia llarg i esgotador. Aquell matí 
s’havia despertat en un entorn familiar, el lloc on havia viscut du-
rant molts mesos, però cap al migdia li havia canviat totalment la 
vida. Ni tan sols havia pogut acomiadar-se de les seves amigues, 
de les altres Portadores. Es devien preguntar on havia anat, però 
probablement no trigarien a oblidar-la. 

A la Piscifactoria, li havien donat una placa i li havien presen-
tat les altres treballadores. Semblaven prou agradables. Algunes, 
més grans que la Claire, tenien parella i casa, i se n’anaven al final 
de la jornada. Les altres, com ella, vivien allí, a les habitacions que 
hi havia al llarg del passadís. Una, la Heather, havia anat al curs 
de la Claire; havia estat una Dotze a la mateixa cerimònia. Segur que 
recordava quan havien assignat a la Claire la Missió de Paridora. 
La Heather va parpellejar en reconèixer-la quan les van presentar, 
però no va dir res. Ni la Claire tampoc. De fet, no hi havia res a dir.

Va suposar que les treballadores més joves, com la Madeline 
i ella, es farien amigues, en certa manera. Seurien juntes a l’hora 
dels àpats i assistirien en grups als actes de la Comunitat. Al cap 
de poc temps compartirien acudits, probablement coses del peix, 
comentaris que les farien riure per sota el nas. Era el que havia 
passat amb les altres Portadores, i la Claire es va adonar que ja 
trobava a faltar la companyonia tan natural que hi havia entre 
elles. Però estava disposada a encaixar, a fer-se un lloc a la Pisci-
factoria. Tothom l’havia rebut molt bé i li havien dit que estaven 
contents que hagués anat a ajudar-los.

La feina no seria dura. Li havien deixat mirar com els tècnics 
de laboratori, amb bates i guants, treien els ous del que en deien 
el «peix reproductor», que eren femelles anestesiades. Era una 
mica com si espremessis un tub de pasta de dents, va pensar, 
mentre els observava divertida. A la vora, uns altres tècnics ex-
treien el que li van dir que era «llet» del mascle; a continuació van 
afegir aquella substància tan cremosa al recipient que contenia 
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els ous frescos. Tot havia d’estar molt ben sincronitzat, li van 
explicar. I havia de ser antisèptic. Els amoïnaven la contamina-
ció i els bacteris. La temperatura també s’havia de tenir en compte. 
El procés es controlava amb el màxim detall.

En una sala del costat il·luminada per uns focus vermells de 
llum tènue, havia vist que un altre treballador examinava amb 
guants unes safates plenes d’ous fecundats.

–Veus aquestes taques? –havia demanat una treballadora a la 
Claire, i li havia assenyalat la safata d’ous lluents de color rosa. 
La Claire s’hi va fixar i va veure que la majoria tenia dues taques 
fosques. Va assentir amb el cap.

–Són els ulls –li va aclarir la noia.
–Ah –va fer la Claire, sorpresa que aquell embrió tan minúscul 

que s’havia de convertir en peix ja tingués ulls.
–Veus aquest? –Amb un instrument metàl·lic, la noia va indicar 

un ou descolorit i sense ulls–. És mort. –El va treure curosament 
de la safata amb l’ajuda dels fòrceps i el va llençar a la pica. A conti-
nuació va tornar a posar la safata al prestatge i va agafar la del costat.

–Per què s’ha mort? –va preguntar la Claire, i es va adonar que 
xiuxiuejava. A la sala hi havia tan poca llum, i l’ambient era tan si-
lenciós i tranquil, que va tenir la sensació que havia de parlar amb 
veu baixa.

Tot i així, la treballadora li va respondre en un to de veu nor-
mal, amb absoluta naturalitat.

–No ho sé. La inseminació no ha anat bé, suposo. –Va arronsar 
les espatlles i va retirar un altre ou mort de la segona safata–. Els hem 
de treure perquè no contaminin els bons. Els examino cada dia.

La Claire es va sentir una mica incòmoda. La inseminació no 
havia anat bé. Era això el que li havia passat a ella? Podia ser que 
haguessin llençat el seu Producte, com l’ou descolorit sense ulls, 
a alguna banda? No, de cap manera. Li havien assegurat que el nú-
mero Trenta-sis estava bé. Va intentar deixar de pensar en tot allò 
per no angoixar-se i es va concentrar en la veu i les explicacions 
de la treballadora.

–Claire? –La porta es va obrir i va aparèixer en Dimitri, el su-
pervisor, que l’havia vingut a buscar–. Et vull ensenyar el menja-
dor. Ja tenen el teu quadre de tasques gairebé enllestit.

Així doncs, la Claire havia continuat la visita per les instal·lacions 
i li havien explicat el que havia de fer l’endemà (netejar, bàsicament, 
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tot havia d’estar impol·lut), i més tard havia sopat amb un grup dels 
treballadors que vivien, com faria ella a partir d’aleshores, a la Pis-
cifactoria. Sobretot van parlar del que havien fet durant l’estona 
d’esbarjo. Cada dia disposaven d’una hora de temps lliure. Alguns 
deien que havien passejat amb bicicleta per la vora del riu i hi 
havien fet un pícnic; es veu que el personal de cuina et preparava 
una bossa amb el dinar si els ho demanaves amb antelació. Dos 
nois havien jugat a pilota. Uns altres havien observat els treballs 
de restauració que es realitzaven al pont. Va ser una conversa ba-
nal i agradable, però va servir per recordar a la Claire que en aquell 
moment era més lliure del que ho havia estat en molt de temps. 
Podia anar a passejar havent dinat, va pensar, o al vespre.

Més tard, mentre rumiava a la seva habitació, va saber què era 
el que volia fer quan tingués temps. No volia passejar i prou. Volia 
trobar una noia que es deia Sophia, una noia de la seva edat, amb 
qui havia coincidit a la Cerimònia dels Dotze. No havien estat ami-
gues, sinó només conegudes i companyes de classe que havien nas-
cut el mateix any. Casualment, la Sophia s’havia assegut al costat 
de la Claire a la Cerimònia quan els van lliurar les Missions.

–Paridora –havia anunciat la Presidenta dels Ancians quan a la 
Claire li va tocar aixecar-se per rebre el reconeixement. Havia 
encaixat la mà de la Presidenta dels Ancians, havia somrigut edu-
cada al públic, havia acceptat la documentació oficial de la Missió 
i havia tornat al seu lloc. La Sophia s’havia posat dreta a conti-
nuació.

–Criadora –havia designat la Presidenta dels Ancians a la Sophia.
Aleshores allò no havia significat res per a la Claire. En canvi, 

a hores d’ara volia dir que la Sophia, que havia començat com a 
auxiliar, probablement ja havia rebut tota la formació i treballava 
al Centre de Criança, el lloc on era el Producte de la Claire, el seu 
fill, el seu nadó; el lloc on en tenien cura.

Van passar els dies. La Claire va esperar que arribés el moment 
adequat. En general, els treballadors passaven l’estona d’esbarjo 
en parelles o en grups. La gent s’estranyaria si la veien caminant 
sola durant un descans; murmurarien, es farien preguntes. Això 
no ho volia. Necessitava que la tinguessin per una persona treba-
lladora i responsable, algú normal i corrent, que no tenia secrets.
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Així doncs, va esperar, va treballar, i va començar a integrar-se. 
Va fer amistats. Un dia va anar a dinar amb uns quants companys 
de feina a la riba del riu. Van deixar les bicicletes recolzades en uns 
arbres i van seure en unes roques planes que hi havia enmig de les 
herbes altes. Mentre desembolicaven els entrepans, pel camí del 
costat van passar dos nens amb bicicleta, enriolats, i els van saludar.

–Ei, mireu! –va exclamar un d’ells, assenyalant un punt con-
cret–. La barca de les provisions!

Entusiasmats, els dos nens van deixar a terra les bicicletes i van 
baixar pel pendent fins a la vora del riu per observar la barcassa, que 
duia la coberta plena de contenidors de fusta de diverses grandàries.

En Rolf, un dels companys de la Claire, va mirar l’hora al seu 
rellotge i, tot seguit, els nois.

–Ui, aquests faran tard a l’escola –va comentar amb un somriure 
burleta.

Tota la resta van riure entre dents. Ara que ja havien acabat 
l’escola, els feien gràcia les normes que tots havien tingut de nens.

–Jo un dia vaig arribar tard –els va confessar la Claire– perquè 
un jardiner es va fer un tall a la mà quan podava els arbustos del 
costat de les oficines centrals. Em vaig quedar mirant com l’hi em-
benaven i se l’enduien a la infermeria per cosir-l’hi –i va afegir:– 
Esperava que m’assignessin la Missió d’Auxiliar d’Infermeria.

Durant un moment hi va haver un silenci incòmode. La Claire 
no sabia segur si coneixien els seus orígens. És clar que els havien 
donat alguna explicació quan havia aparegut de sobte a la Piscifac-
toria, però el més probable era que no els n’haguessin donat detalls. El 
fet que hagués fracassat en la Missió i, per tant, n’hi haguessin hagut 
d’assignar una altra era, en certa manera, una deshonra. Ningú no 
en diria mai res, si és que n’estaven al cas. Ningú no faria preguntes.

–Això qui ho sap millor és el Comitè –va comentar l’Edith amb 
delicadesa començant a repartir els entrepans–. En qualsevol cas, 
la Piscifactoria té un component de criança. Per tots els labora-
toris i els procediments.

La Claire va assentir amb el cap.
–La Piscifactoria no hauria estat la meva primera opció –va as-

segurar l’Eric, un noi alt–. Jo hauria volgut anar a Dret i Justícia.
–El meu germà és allà –va dir la Claire.
–I li agrada? –va preguntar l’Eric amb interès.
La Claire va arronsar les espatlles.
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–Suposo que sí. No el veig mai. Era més gran. Tan bon punt va 
acabar la formació, se’n va anar de casa. Potser fins i tot ja té parella.

–Ho sabries –va assenyalar en Rolf–. A la Cerimònia veus les as-
signacions de parella. –Aleshores va afegir amb un gran som riure:– 
Jo ja he sol·licitat una parella. He hagut d’emplenar no sé quants 
formularis.

La Claire no els va dir que no havia assistit a les dues últimes 
cerimònies. Les Paridores no sortien de les seves dependències 
durant els anys productius. La Claire no havia vist mai una Porta-
dora fins que ho va ser. No va saber, fins que ho va experimentar 
i observar ella mateixa, que les femelles humanes s’inflaven, aug-
mentaven de volum i es reproduïen. Ningú no li havia explicat què 
significava la paraula part.

–Guaita! –va exclamar l’Eric de cop i volta–. La barca de les pro-
visions s’ha aturat a la Piscifactoria. Que bé! Vaig fer una comanda 
ja fa temps. –Va mirar cap a la riba, on els dos nens encara observa-
ven la barcassa–. Nois! –va cridar. Els dos nens es van girar i l’Eric 
es va assenyalar el rellotge de polsera–. El timbre de l’escola sonarà 
d’aquí a menys de cinc minuts!

A desgrat, van enfilar la riba en direcció a les bicicletes.
–Gràcies per avisar-nos –li va dir un d’ells educadament a l’Eric.
–Creus que la barca de les provisions encara serà aquí després 

de les classes? –va preguntar exaltat l’altre nen.
Però l’Eric va brandar el cap.
–Descarreguen de pressa –va explicar al noiet, que va fer cara 

de decebut.
–A mi m’agradaria que em designessin Operari de Barca –van 

sentir que un nen li deia a l’altre mentre agafaven les bicicletes de 
terra–. Estic segur que van a una pila de llocs que ni coneixem. Em 
jugo el que sigui que si treballés en una barca d’aprovisionament, 
podria veure...

–Si no ens afanyem –el va interrompre el seu amic, neguitós–, 
no ens assignaran res de res! Au, som-hi!

Els dos noiets van pedalar cap a l’edifici de l’escola, a una dis-
tància considerable d’allà.

–Em pregunto què es creia que podria veure, si fos Operari de 
Barca –va comentar en Rolf.

Van començar a recollir les coses del pícnic i a embolicar el que 
no s’havien menjat.
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–Altres llocs. Altres comunitats. Les barques han de fer moltes 
parades –va respondre l’Eric, plegant els tovallons i col·locant-los 
a la cistella.

–Si tots deuen ser iguals. Ja em diràs què té d’emocionant veure 
una altra Piscifactoria, una altra Escola, un altre Centre de Criança, 
un altre...

L’Edith els va interrompre.
–No val la pena especular –va dir amb aquell to de veu eixut 

i seriós–. No treu cap a res. «Preguntar-se» va contra les normes, 
encara que suposo que no és una falta greu.

L’Eric va fer una ganyota i va allargar el cistell a en Rolf.
–Té –va dir–. Lliga-te’l a la bicicleta i el portes tu, et sembla? És 

que haig de fer un encàrrec. Li he dit al cap de laboratori que ani-
ria a recollir uns materials al Centre de Subministrament.

En Rolf, mentre lligava el cistell amb les corretges de la bicicleta, 
va comentar:

–Però estaria bé navegar pel riu, només per fer una sortida. Se-
ria divertit veure altres coses. Encara que –va afegir burleta, remar-
cant les paraules– no «et preguntis» res d’aquestes coses.

L’Edith no va fer cas del comentari.
–Podria ser perillós –va assenyalar l’Eric–. Hi ha molta fondària. 

–Va donar una ullada al voltant, per assegurar-se que ho havien 
recollit tot–. A punt per tornar?

La Claire i l’Edith van assentir amb el cap i van portar les bici-
cletes fins al camí. L’Eric va aixecar la mà per acomiadar-se’n i se’n 
va anar a fer l’encàrrec.

Encara que potser anava contra les normes, va pensar la Claire 
(seria difícil saber si era una infracció o no sense estudiar el llibre 
gruixut de lletra petita que recollia el reglament de la Comunitat, 
que, si bé sempre era al vestíbul de la Piscifactoria, ningú no es 
prenia la molèstia de fullejar mai), era impossible que a algú l’en-
xampessin volent saber coses. Era un acte invisible, com un secret. 
Ella mateixa passava molt de temps..., fent-se preguntes.

Mentre pedalava de tornada cap a la Piscifactoria, pensava que 
seria ben fàcil dir, com qui no vol la cosa, «vaig a fer un encàrrec», 
i anava assajant la frase en silenci. Així es podria escapar amb la 
bicicleta i de seguida arribaria al Centre de Criança, on trobaria 
la Sophia i li podria fer algunes preguntes.
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Viu a Cambridge, Massachussets, i passa 
temporades en una granja de l’estat de Maine 
que data de l’any 1769. Ha rebut els premis 
literaris més prestigiosos dels Estats Units  
en el seu gènere. Entre ells, ha estat guardonada 
dues vegades amb la Newberry Medal:  
una per Pots comptar els estels? el 1990 i l’altra 
per la preciosa i intensa novel·la, L’home  
dels records, el 1994.
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Què series capaç de fer  
per recuperar el teu fill?  

En una comunitat que sembla perfecta, la Claire 
rep l’assignació de ser paridora. Sembla una mis-
sió molt fàcil: ha d’engendrar un Nat per donar-lo 
a una familia. Després del part, però, descobreix 
sentiments que mai havia tingut i que l’abocaran  
a una aventura vital plena de perills i sentiments 
contraposats.

179142

El fill de la Claire no es desenvolupa 
correctament al Centre de Criança  
i, de sobte, desapareix. Llavors, la Claire 
comença una aventura aferrissada i molt 
perillosa per trobar-lo. Una aventura  
que la farà conèixer el món que hi ha  
més enllà dels límits de la Comunitat. 
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