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Un dels pensa-
ments centrals 
de Kierkegaard 
és la idea de la 
verticalitat de 
l’esperit. Tho-
mas Bernhard, 

en un dels seus relats, va desmen-
tir amb ironia la direccionalitat 
de la vida humana cap a la llum, 
sempre cap amunt. Mentre viu a 
la planta baixa, al protagonista el 
negoci li floreix. Però quan es 
trasllada a viure a l’àtic, aquesta 
proximitat de la llum, de la luci-
desa, el mata. L’home es llança 
per la finestra perquè no pot su-
portar la proximitat de la llum, de 

A dalt de la teulada  
hi ha més llum

la veritat. Qui pot negar que els ho-
mes tendeixen a ser mísers, obs-
curs i incultes? És més còmode, 
més senzill. 

En canvi, Sasha Marianna Salz-
mann, en la seva novel·la rizomà-
tica Fora de si, demostra una ne-
cessitat imperiosa d’instal·lar-se 
ben amunt, en la llum, per veure-
ho tot. En una de les escenes, el 
protagonista de la novel·la –quan 
l’Alissa ja s’ha convertit en l’An-
ton– puja a dalt de la teulada en 
companyia d’una dona singular, 
inspirada en Aglaja Veteranyi 
(1962-2002). Aquí dalt, diu ella, el 
sol és més fort. L’Aglaja sempre 
trobava el camí cap a la teulada, 

den per resistir la vulgaritat i la 
pressió demolidora de la societat 
soviètica. Aquests passatges agra-
daran als que estiguin assedegats 
d’històries dels marges que mai 
arriben a ser comptabilitzades 
del tot. Les dones d’aquesta es-
tirp, unes veritables matriarques, 
mostren un equilibri i una capa-
citat de supervivència que potser 
només es pot documentar a l’est 
del continent. Allà, els homes gai-
rebé tots sucumbeixen al desencís, 
que ofeguen en la beguda. 

Aquest rerefons d’un passat ja 
perdut i inaccessible contrasta 
amb una infantesa a Alemanya 
marcada per l’experiència dels 
refugiats decidits a arrelar i resis-
tir. L’Alemanya vista amb els ulls 
d’un foraster és, però, només una 
intuïció. Ben aviat es desperta la 
rebel·lió adolescent que exigeix la 
resposta només a una sola pre-
gunta: Qui soc jo? 

El desdoblament del protago-
nista en els bessons Alissa i Anton 
és una acrobàcia que talla l’alè. 
Salzmann no s’acontenta amb el 
feminisme conservador que pre-
tén construir una “reserva índia” 
per a dones. Vol usurpar als qui 
manen tots els seus privilegis. Es 
vol poder afaitar la barba al costat 
del pare cada matí.  

Istanbul, la ciutat a la cruïlla de 
tants camins, es converteix en el 
lloc d’aquest experiment audaç. 
L’empresa és tan irritant per a 
l’ordre establert que tot trontolla. 
No pot haver-hi cap mena de por 
o de mandra. La transformació 
exigeix tractaments hormonals 
que afligeixen el cos com una tor-
tura, exigeix suportar la misèria, 
exigeix silenciar els escrúpols 
morals. Salzmann aconsegueix si-
tuar-se “fora de si”, mirar amb els 
ulls de l’altre, ser el que no és. Tra-
vessa la frontera del gènere com 
havia travessat les fronteres esta-
tals i lingüístiques. Obre pregun-
tes que no ens volem plantejar 
mai. La bellesa d’aquest llibre és 
l’esperança ferma que el món sí 
que és transformable perquè to-
tes les fronteres són només una 
convenció. Gràcies, Sasha, per 
aquesta convicció!!

Si a la novel·la 
curta Whatever 
happened to 
gloomy Gus of the 
Chicago Bears? 
(1987) Robert 
Coover va jugar a 
i m a g i n a r - s e  

Richard Nixon com un jugador de 
futbol de sexualitat obsessiva, en 
una de les històries incloses dins 
de Dance! Kremlin Palace el japo-
nès Shintaro Kago multiplica per 
vuit la figura de Mikhaïl Gorbatxov 
per formar un equip de beisbol ca-
paç d’enviar les pilotes a la Lluna. 
No és l’ocurrència més delirant 
d’una obra que, amb el subtítol 
“Un manga de ficció científica so-
bre la Unió de Repúbliques Socia-
listes Soviètiques”, desconstrueix 
la història russa del segle XX (i de 
principis del segle XXI) en forma 
de malson grotesc on conviuen 

El comunisme com a polimorf pervers
kolkhozos reformulats com una 
distopia sadiana, líders comunistes 
lluitant com rèpliques de Mazinger 
Z i constants gags visuals sobre òr-
gans sexuals dotats dels principis 
morfològics de les matrioixkes. 

La puntual proximitat temàtica 
entre l’obra esmentada de Coover 
i aquest treball de Kago és la pun-
ta de l’iceberg d’un parentesc més 
profund: als dos autors cal emmar-
car-los dins dels paràmetres d’una 
postmodernitat orientada a capgi-
rar els fonaments del llenguatge i 
del relat clàssic. També resulta evi-
dent que comparteixen un clar 
gust per l’acudit lúbric i ocasional-
ment barroer. A Kago el vam des-
cobrir amb la seva millor obra –Re-
producción por mitosis–, on la radi-
calitat formal provocava una ten-
sió de lectura que desembocava, en 
cada capítol, en una conclusió nar-
rativa que solia ser volgudament 

ètica o la gestió de bicicletes conte-
nidor que proposa un reformulat 
Vladímir Putin –una idea que po-
dria haver celebrat el Boris Vian de 

Les formigues (1949)– demos-
tren que fins i tot un Ka-

go descuidat és un Ka-
go que cap incondi-

cional hauria de 
rebutjar. El llibre 
apareix al mateix 
temps que Com-
pendio de la ver-
dadera Historia 

Universal, també 
editat per ECC, on 

Hitler, Miquel Àn-
gel, Colom i personat-

ges de la història japone-
sa són sotmesos a un tracta-

ment de xoc comparable al dels lí-
ders soviètics de Dance! Kremlin 
Palace, però amb bastanta menys 
fortuna.!
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una parida. Aquí, a part de la parò-
dia d’una historieta de propaganda 
per a infants que obre el volum, 
l’autor no converteix la forma en 
fons i tira més pel dret.  

La subversió de la 
ruleta russa 
Sovint la narrativa 
sembla fins i tot 
maldestra i les 
claus de l’eroguro 
–l’erotisme gro-
tesc de tradició 
japonesa– os-
cil·len entre la for-
ça transgressora 
d’un polimorf pervers 
alliberat i la imaginació 
unidireccional de l’adoles-
cent que acaba de descobrir la mas-
turbació. Tot i així, idees com la de 
convertir la ruleta russa en línia 
rectora de la política militar sovi-

constata llavors el narrador, admi-
rat de la força vital que encarna 
aquest personatge de cabells pa-
notxes i d’un passat familiar dur, 
d’artistes de circ ambulant. 

Cultura contra la vulgaritat 
Els fils que teixeixen la novel·la 
de Salzmann no són fàcils de des-
enredar. El projecte és tan im-
mens que fa rodar el cap. L’auto-
ra vol que els lectors ens conver-
tim en els saltimbanquis que es 
troben bé només a dalt de tot, on 
l’aire ja escasseja.  

A Fora de si hi ha excursos 
llargs en la història familiar sobre 
la nissaga de jueus cultes que mal-


