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l relat d’una injustícia és diver-
gent: hi ha el que explica i el
com ho explica. Hi ha casos en

què fons i forma van de bracet i pro-
dueixen una harmonia perfecta. En
d’altres, el lector no necessàriament
frívol pot acabar adonant-se que la
crònica d’una atrocitat, malgrat tot,
pot ser una recepta immillorable per
a la consecució d’un avorriment de
gran qualitat. Tigre, tigre cau en el se-
gon grup.

L’autora fa la crònica de part de la
seva vida: els anys –dels 8 als 22– en
què va estar sotmesa al domini emo-
cional d’un pederasta. I sí: la família
d’ella no li proporcionava un entorn
estable. I sí: la pseudofamília d’ell no
creava el més recomanable dels llocs
en què buscar recer.

Si, més o menys, el lector es pot

E imaginar què passava en una casa i
en l’altra i pot desenvolupar una cer-
ta empatia amb l’autora, potser tin-
drà la sensació que no ha perdut
–del tot– el temps.

Bo i això, conèixer la vida de Fra-
goso en els anys que censa i els fets
que l’han marcada no garanteix –de
cap manera!– l’aprovació de la ma-
nera en què els presenta. En aquest
sentit, Tigre, tigre recorda els llibres
que es publiquen a partir dels diaris
de navegació: se succeeixen els epi-
sodis –d’interès variable–, però hi ha
poca relació entre els uns i els altres i
tot queda en mans de la gràcia de
l’autor a l’hora de redactar.

La Fragoso escriptora no la té,
aquesta gràcia. És possible que la
gènesi d’aquesta obra provingui
d’un acte terapèutic –exorcitzar el

patiment a través de la seva expres-
sió–, però en el moment en què això
es du a vendre, algú ha de tenir una
mica de pietat amb el possible lec-
tor. Hi ha unes normes. Que tenen
uns mínims.

    És cert, però, que els editors no
amaguen fets importants per al
comprador del llibre: a la primera
solapa fan saber que l’autora és “lli-
cenciada en literatura anglosaxona i
escriptura creativa” i, a la pàgina
363, que “s’acaba de doctorar en
escriptura creativa/anglès”. Cal sor-
prendre’s –eufemísticament par-
lant– de la mecanització que carac-
teritza sistemàticament els produc-
tes de l’escriptura creativa i fer sa-
ber insistentment a la població que
no els ha de confondre amb literatu-
ra ni amb res que se li assembli. ❋
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omparat amb Steven Millhauser, Salin-
ger era la Paris Hilton. Un altre autor
que creu que els focus i la notorietat

distorsionen la realitat i la capacitat de fabula-
ció. Que l’èxit i el fracàs són el càncer de l’es-
criptor. És la necessitat de les zones grises,
punts morts, angles tancats. Però Martin
Dressler va guanyar el Pulitzer i, si més no du-
rant uns mesos, el seu autor va haver d’ac-
ceptar l’accident de ser l’escollit. De totes ma-
neres, la carrera de Steven Millhauser (Nova
York, 1943) sempre ha estat reconeguda per
la crítica especialitzada. En què Martin Dress-
ler ha estat el seu Everest.

Nova York, finals del segle XIX. Grans apa-
radors, edificis que aixequen el cel sense cap
limitació. Homes amb un somni i diners: in-
ventors, xarlatans, genis, banquers i visiona-
ris. Martin Dressler està disposat a somiar. Ell
mateix és un somni
dins d’un altre somni
que no és sinó el Som-
ni Americà. Així que
des de l’humil botiga
de tabac dels seus pa-
res, puja a l’ascensor
de l’esforç, la inventi-
va, l’obsessió i el fanà-
tic empeny d’anar
més enllà del més en-
llà. Acabarà regentant
una cadena de restau-
rants. Hotels que
transcendeixen a ser
hotels. Creacions d’un
món que s’inventa no
pas per anul·lar el real
sinó per duplicar-ho,
crear la còpia però
sempre imperfecta. La
hipnosi del que és arti-
ficial. Disney regna en
les nostres vides. La gespa artificial, el botox,
la revolució televisada. Bé, tot això.

El talent de Millhauser és dibuixar aquesta
fascinació per recrear la màquina per sobre
de la il·lusió creada per ella. Dressler, un ciuta-
dà Kane, personatge Tim Burton, visionari
aïllat, sol, en busca de redempció, té l’alè fred.
No està mort. No és cruel. És part d’un somni
que només busca un somni que ho abasti.
Millhauser escriu una novel·la en què algú so-
mia el somni equivocat. En què el fracàs és
una segona oportunitat. Un somni gens oníric,
escrit com un manual d’arquitectura, les indi-
cacions d’ús d’una rentadora.

A estones, el llibre cansa en el seu recomp-
te dels detalls del pastís, però l’altre conte
dins del conte manté l’interès fins al final. En
aquest altre conte hi ha una mare i dues filles.
L’una, guapa, inútil i malenconiosa. L’altra,
lletja, optimista i treballadora. La idea de la du-
plicitat, un altre cop. La idea de la bellesa com
un error inassequible però inevitable persis-
teix en aquest altre conte més convencional,
que no deixa de ser la sang que dóna vida al
metall i vidre de l’edifici que Millhauser col·lo-
ca damunt nostre i que, de vegades, la seva
lectura ens aixafa. ❋
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