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«Qualsevol escriptor que adreci el tema de l’esclavisme  
ha de fer-ho de manera distintiva, i Ballar amb l’aigua  

fa exactament això. La prosa rapsòdica de Coates posa en 
funcionament una narració sobrenatural, immensa i trepidant,  
que encén aquesta història i la converteix en una obra mestra.  

Una obra d’art.» – Bernadine Evaristo

•
«Un dels millors llibres que he llegit en tota la meva vida. No 

m’havia sentit així des que vaig llegir Beloved de Toni Morrison: 
m’ha captivat, m’ha destrossat.» – Oprah Winfrey

•
«Una història important sobre desigualtat, esclavitud, memòria, 

llibertat i dignitat. Imprescindible i universal.» – Elif Shafak, Guardian

•
«Evoca l’obra de Stephen King, tant com fa ressonar l’obra de Toni 
Morrison, Colson Whitehead, i la pedra angular de la ciència ficció 

afroamericana Octavia Butler.» – New York Times

•
«Una història d’esclavitud i poder misteriós de la mà d’un dels joves 

escriptors més prometedors d’Amèrica.» – The Times 

•
«Una obra transcendent i lluminosa de la mà d’una figura política  

i literària crucial.» – Diana Evans

•
«Amb una prosa lírica i una imaginació desbordant, Coates 

continua consolidant-se com un dels escriptors més importants de 
la seva generació, abordant un dels períodes més antics i obscurs 

de la història d’Amèrica amb elegància i inventiva. Una obra 
agosarada, brillant i imprescindible.» – Publisher’s Weekly

•
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«Aquest llibre potent sobre el pecat més vergonyós  
d’Amèrica estableix [Ta-Nehisi Coates] com un novel·lista  

de primer nivell.» – San Francisco Chronicle

•
«Una obra d’una imaginació fascinant i d’una gran significança 

històrica. Universal i canònica.» – Rolling Stone

•
«Gairebé cada paràgraf està enllaçat amb descripcions 

meravellosament evocatives d’un món desaparegut, i arrelat al seu 
propi vocabulari.» – Entertainment Weekly 

•
«Una novel·la que s’interessa per els efectes psicològics  
de l’esclavatge, un dolor que Coates sap analitzar amb  

expertesa.» – The New York Times Book Review

•
«Els elements fantàstics estan profundament integrats  
en la novel·la, com una forma de representar quelcom  

més ample i més profund d’allò que podrien contenir els  
límits del realisme.» – The Washington Post

•
«Estudiada i meticulosa, la novel·la és la narrativa de l’esclau  

que il·lustra els horrors quotidians i l’escissió de la família.  
Tot i així, és d’una gran tendresa: Ballar amb l’aigua és també  

una obra romàntica.» – The Atlantic

•
«Una novel·la d’aventures fascinant, Ballar amb l’aigua  
posa de manifest la història de creació, dubte i elevació  

d’Amèrica.» – The Boston Globe

•
«Coates és capaç de preveure el potencial transcendental  

de constatar i explicar històries sobre els traumes del passat,  
com una manera de posar llum a la foscor. Amb la separació  

de famílies actual a la frontera dels Estats Units, aquest missatge 
pren força i atemporalitat.» – Los Angeles Times
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Per a la Chana
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I

El meu paper ha estat el d’explicar la his-
tòria de l’esclau. A la història de l’amo mai no 
li han faltat narradors.

Frederick douglass
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Dos

Tota la vida havia volgut sortir d’allà. En això no 
era original: tots els Atrafegats sentíem el mateix. Però, 

a diferència d’ells, a diferència de tots els de Lockless, jo te-
nia els mitjans.

Vaig ser un nen estrany. Vaig parlar abans de caminar, tot 
i que mai no vaig parlar gaire perquè, més que cap altra 
cosa, mirava i recordava. Sentia parlar els altres, però més 
que sentir-los els veia, les seves paraules prenien forma 
d’imatges davant meu, cadenes de colors, línies, textures i 
formes que podia emmagatzemar dins meu. I el meu do era 
que, només en un moment, podia recuperar les imatges i 
traduir-les en les paraules exactes amb què havien estat 
conjurades.

Quan tenia cinc anys podia, després d’haver-la sentit no-
més una vegada, repetir una cançó de treball, amb les crides 
i les respostes, i després afegir-hi les meves improvisacions, 
tot davant del gaudi i l’admiració dels grans. Tenia noms es-
pecífics per a bèsties concretes, caracteritzats per on les  
havia vist, en quin moment del dia i què feia l’animal, de 
manera que un cérvol era Herba de Primavera i un altre 
Branca de Roure Trencada, i el mateix passava amb la ban-
dada de gossos sobre la qual els grans sempre m’advertien 
que anés amb compte, però per a mi no eren una bandada, 
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sinó que cadascun era únic, singular fins i tot si no el torna-
va a veure mai més, singular com qualsevol senyor o dama 
que no tornava a veure mai més, perquè també em recorda-
va d’ells.

I no calia explicar-me cap història dues vegades, perquè 
si em deies que en Hank Powers havia plorat tres hores 
quan va néixer la seva filla, me’n recordava, i si em deies que 
per Nadal la Lucille Simms s’havia fet un vestit nou amb la 
roba de feina de la seva mare, me’n recordava, i si parlaves 
d’aquella vegada que en Johnny Blackwell va ensenyar un 
ganivet al seu germà, me’n recordava, i si m’enumeraves 
tots els avantpassats de l’Horace Collins i en quin indret del 
comtat d’Elm havien nascut, me’n recordava, i si la Jane 
Jackson recitava totes les seves generacions, la seva mare, la 
mare de la seva mare i totes les mares allargant-se fins a  
la vora de l’Atlàntic, me’n recordava. Per tant, era natural que 
recordés, fins i tot a la gola del Goose, fins i tot després  
que el pont caigués i jo contemplés la meva perdició, que 
aquell no era el meu primer pelegrinatge fins a la porta blava.

M’havia passat abans. M’havia passat quan tenia nou 
anys, l’endemà del dia que es van endur la mare i la van ven-
dre. Aquell matí fred d’hivern em vaig despertar amb la cer-
tesa que ja no hi era. Però no tenia imatges, no tenia cap 
record de cap adeu; de fet, no tenia cap imatge d’ella.  
En canvi, recordava la mare de boca d’altres, i per això esta-
va segur que se l’havien endut, de la mateixa manera que 
estava segur que hi havia lleons a l’Àfrica, tot i que no n’ha-
via vist mai cap. Vaig cercar un record plenament format, i 
només en vaig trobar restes. Crits. Súpliques… algú em su-
plica una cosa. L’olor forta dels cavalls. I entre tota aquella 
boira, una imatge que parpelleja, ara enfocada i ara desen-
focada: un abeurador llarg ple d’aigua. Estava aterrit, no tan 
sols perquè havia perdut la mare, sinó perquè jo era un nen 
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que recordava tots els seus ahirs amb colors vivíssims i unes 
textures tan riques que en podria haver begut. I tot d’una 
era allà, despertant-me amb un ensurt i trobant només re-
cords vagues, ombres i crits.

«He de sortir d’aquí.» Això també em va venir més com 
una sensació que com un pensament. Hi havia un dolor, una 
bretxa, alguna cosa que m’havien arrencat i que sabia que 
no havia pogut evitar. La mare se n’havia anat i jo li havia 
d’anar al darrere. Així, doncs, aquell matí d’hivern em vaig 
posar la camisa i els pantalons de sarja, i vaig ficar els bra-
ços a les mànigues de la jaqueta negra i em vaig cordar els 
botins. Vaig sortir al Carrer, la zona comuna entre dues  
fileres llargues de cabanes de troncs amb teulades a dos  
aiguavessos, on aquells de nosaltres que ens atrafegàvem 
als camps de cotó teníem la casa. Un vent gelat agita- 
va el terra polsegós entre els habitatges i em va tallar la  
cara. Era diumenge, dues setmanes després de la Festa, de 
matinada, just abans de sortir el sol. A la llum de la lluna 
podia veure els nuvolets blancs de fum que sortien de les 
xemeneies de les cabanes, i al darrere, arbres negres i despu-
llats, gronxant-se com borratxos amb el vent que xiulava. Si 
hagués sigut estiu, malgrat l’hora, el Carrer hauria estat ple 
de vida amb la feina dels horts: arrencar cols i pastana- 
gues, recollir ous de gallina per fer intercanvis, o fins i tot 
portar-los a vendre a la casa gran. En Lem i els nens més 
grans haurien estat allà fora, amb canyes de pescar a les es-
patlles, somrient, saludant-me amb la mà i cridant «Vine, 
Hi!» tot anant cap al Goose. També hauria vist l’Arabella 
amb el seu germà Jack, encara amb son als ulls però ben  
aviat disposats a jugar a bales en un cercle de terra que ha- 
vien traçat entre dues cabanes. I potser la Thena, la dona 
més malcarada de tot el Carrer, estaria escombrant el seu 
pati del davant, espolsant una catifa vella, o mirant enlaire i 
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xuclant-se les dents per les ximpleries que feia algú o altre. 
Però era hivern a Virgínia, i tothom que tenia prou seny era 
a dins, arrupit a la vora del foc. Per això quan vaig sortir no 
hi havia ningú al Carrer, ningú que tragués el nas per la por-
ta de casa seva, ningú per agafar-me pel braç, espolsar-me el 
cul un parell de vegades i cridar: «Hi, que aquest fred et pot 
acabar matant! I es pot saber on és ta mare?».

Vaig agafar un sender que pujava fent giragonses i em vaig 
endinsar en la foscor del bosc. Em vaig aturar just quan  
vaig ser fora del camp de visió de la cabana del capatàs Har-
lan. Era part d’això, ell? Ell era qui feia complir les normes a 
Lockless, un blanc vulgar que administrava «correctius» 
quan es considerava apropiat. El capatàs Harlan era la mà fí-
sica de l’esclavitud, era qui presidia els camps mentre la seva 
esposa, la Desi, governava la casa. Però quan vaig ordenar els 
parracs de records que conservava, no hi vaig trobar el capa-
tàs Harlan. Veia l’abeurador. Sentia l’olor dels cavalls. Havia 
d’anar als estables. Estava segur que alguna cosa que no po-
dia anomenar m’esperava allà, una cosa crucial sobre la meva 
mare, un camí secret, potser, que em portaria fins a ella. Men-
tre caminava pel bosc i el vent de l’hivern em traspassava, 
vaig tornar a sentir les veus aparentment sense direcció, que 
de sobte es multiplicaven al meu voltant, i al cap em va tornar 
a aparèixer una visió: l’abeurador ple d’aigua.

Vaig arrencar a córrer, avançant tan de pressa com les 
meves cames curtes m’ho permetien. Havia d’arribar als es-
tables. Semblava que tot el meu món en depengués. Em vaig 
acostar a les portes de fusta blanca i vaig empènyer el for- 
rellat fins que les portes es van obrir de cop i em van fer 
caure al fang. Em vaig aixecar i hi vaig entrar de pressa, i 
allà vaig trobar els elements de la visió del matí escampats 
davant meu: cavalls i l’abeurador llarg ple d’aigua. Em vaig 
acostar a cadascun dels cavalls i els vaig mirar als ulls.  
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Els cavalls es van limitar a tornar-me estúpidament la mira-
da. Em vaig acostar a l’abeurador i vaig mirar fixament l’ai-
gua negra com la tinta. Les veus van tornar. Algú em 
suplicava alguna cosa. I llavors es van formar visions en la 
negror de l’aigua. Vaig veure els Atrafegats que temps enre-
re havien viscut al Carrer però que s’havien perdut per  
mi. Una boirina blava va començar a pujar de la foscor de 
tinta, il·luminada des de dins per una font desconeguda. 
Vaig notar que la llum m’atreia, m’estirava i m’atreia cap a 
l’aigua. I llavors vaig mirar al voltant i vaig veure que l’esta-
ble s’esvaïa, tan clarament com es va esvair el pont al cap de 
tots aquells anys, i vaig pensar que era allò, el significat del 
somni: un camí secret que m’alliberaria de Lockless per  
reunir-me amb la mare. Però quan la llum blava es va esvair 
no vaig veure la mare, sinó un sostre amb dos aiguavessos, 
que vaig reconèixer com el sostre de la cabana d’on havia 
partit feia tan sols uns minuts.

Era a terra, estirat d’esquena. Vaig intentar posar-me 
dret, però em feia la sensació de tenir les cames i els braços 
encadenats i amb pesos. Vaig aconseguir alçar-me i anar en-
sopegant fins al llit de corda que compartia amb la mare.  
La seva olor penetrant encara era a la nostra cambra, al  
nostre llit, i vaig intentar seguir-la pels carrerons de la meva 
ment, però, si bé totes les giragonses que marcaven la  
meva curta vida es presentaven clarament davant meu,  
la mare només apareixia com a boira i fum. Vaig intentar  
recordar-ne la cara, i en veure que no em venia, vaig pensar 
en els braços, en les mans, però només hi havia fum, i quan 
vaig buscar per recordar els seus correctius, les seves mos-
tres d’afecte, només vaig trobar fum. Havia passat del co-
brellit càlid dels records a la biblioteca freda dels fets.

Vaig dormir, i quan em vaig despertar, al final d’aquella 
mateixa tarda, vaig ser plenament conscient que estava sol. 
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Ara he vist molts infants en la mateixa situació en què jo em 
vaig trobar aquell dia, orfes, sentint-se abandonats i despro-
tegits, exposats a tots els elements del món, i he vist com 
alguns exploten en una enrabiada mentre que d’altres ca- 
minen gairebé en un estupor, com alguns es passen dies  
plorant i com d’altres es mouen amb una concentració ex-
traordinària, abordant només el moment que tenen al  
davant. Una part d’ells ha mort i, com si fossin cirurgians, 
saben que l’amputació ha de ser immediata. Així estava jo, 
aquell diumenge a la tarda, quan em vaig llevar, encara amb 
la mateixa roba de sarja i botins, i vaig tornar a sortir, i 
aquest cop vaig trobar el camí fins al magatzem, on vaig re-
collir el quart de faneca de blat de moro i la lliura de porc 
que ens tocava a la meva família. Els vaig portar de nou a 
casa, però no m’hi vaig quedar. En canvi, vaig recollir les ba-
les, la meva única possessió, a banda del sac de provisions i 
la roba que duia, vaig tornar a sortir i vaig caminar fins a ar-
ribar a l’últim edifici del Carrer, una cabana gran apartada 
de les altres. La casa de la Thena.

El Carrer era un espai comunitari, però la Thena preferia 
estar sola, i mai no s’afegia a les converses trivials, ni al sa- 
fareig, ni a les cantades. Treballava als camps de tabac i  
se’n tornava a casa. Tenia el costum d’arrufar les celles  
i renyar-nos als nens quan fèiem renou amb els nostres jocs i 
ens sentia, o de vegades sortia gairebé capriciosament de la 
seva cabana, amb ulls de boja, i ens amenaçava amb l’escom-
bra. A qualsevol altra persona, això li hauria portat conflictes 
d’algun tipus o altre, però jo havia sentit a dir que la Thena 
no sempre havia estat així, que en una altra vida, una de vis-
cuda allà a Lockwood mateix, havia estat una mare no tan 
sols dels seus cinc fills, sinó de tots els infants del Carrer.

Allò va ser en una altra època, una que jo no recordava. 
Però sabia que els seus fills ja no hi eren. En què pensava jo 
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davant de la seva porta, aguantant el sac de porc i farina de 
blat de moro? Segur que n’hi havia d’altres que m’haurien 
acollit, altres que de fet gaudien amb la companyia dels in-
fants. Però només hi havia una persona al Carrer que jo sa-
bia que entenia el patiment que just llavors es congriava 
dins meu. Fins i tot quan ens amenaçava amb l’escombra, 
notava la profunditat de la seva pèrdua, el seu dolor, una rà-
bia que ella, a diferència de la resta de nosaltres, es negava a 
amagar i oblidar, i vaig trobar que aquella ràbia era veritable 
i correcta. No era la dona més malcarada de Lockless, sinó 
la més honesta.

Vaig trucar a la porta i, com que no vaig rebre cap respos-
ta i ja notava el fred, la vaig empènyer i vaig entrar. Vaig dei-
xar la meva ració just al costat de la porta i després vaig 
pujar l’escala de l’entresolat, on em vaig estirar, mirant avall, 
esperant que ella tornés. Va entrar al cap d’uns quants mi-
nuts, va aixecar la vista i em va arrufar les celles d’aquella 
manera familiar. Però llavors es va acostar a la xemeneia, la 
va encendre, va agafar una paella que hi havia a la lleixa del 
damunt i al cap d’uns minuts l’olor familiar de porc i coques 
de blat de moro va omplir la cabana. Em va mirar una altra 
vegada i va dir: 

—Hauràs de baixar, si vols menjar.
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