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i ha qui camina amagat entre
mentidetes, entre dubtes empre-
nyadors (que dirien els Manel) i

qui vol saber quina és la realitat, per més
desplaent que sigui. És lícit mentir? Quins
són els límits de l’engany? Les mentides
pietoses són més acceptables? Tanma-
teix, no és una qüestió de valorar la mora-
litat dels que tergiversen la realitat en be-
nefici d’una o altra cosa. Al capdavall, no
ens podem creure tan pretensiosos d’evi-
tar que algú visqui en un univers irreal, si
així ho vol. El que realment importa és
considerar si tenim potestat moral per en-
ganyar algú, encara que esgrimim que ho
fem pel seu bé. Un seu bé que decidim
nosaltres i no pas l’afectat.

Haley Tanner (Nova York, 1982) basteix
una història amb aires fantasiosos per
tractar qüestions molt transcendentals.
Defensa la màgia, l’escapisme i l’il·lusionis-
me com a forma de vida. Vaclav i Lena
tracta de les petites mentides quotidianes
que ens permeten tirar endavant. De ve-
gades, tots els actors coneixen una veritat
amarga, però prefereixen il·lusionar-se
amb una realitat diferent, menys real i
més digerible. Enganyats, però cons-
cients. Potser aquesta és la clau.

H

Vaclav i Lena, nats a Moscou poc des-
prés de la desintegració de la URSS, crei-
xen a Brooklyn. Com el famós Houdini, es
veuen obligats a abandonar el seu est eu-
ropeu i a fer-se grans en el cor dels EUA.
La diferència cultural i les dificultats del

procés d’adaptació provoquen l’aparició
d’un vincle intens entre tots dos. A poc a
poc, van cultivant una amistat que els en-
dolceix, una quotidianitat més aviat grisa.
Vaclav té deu anys i somia emular la car-
rera de Houdini i que Lena, un any més

petita, l’acompanyi. Dediquen el temps
lliure a assajar i planificar una actuació que
els ha de catapultar a l’estrellat. Un dia, in-
esperadament, la seva relació queda es-
troncada i no serà fins al cap d’uns anys,
en plena adolescència, quan es retroba-
ran. Però abans de tornar a caminar ple-
gats hauran de mirar enrere i descobrir
què els va distanciar. Només així, havent
omplert els buits d’un passat confús i tèr-
bol, podran reprendre una relació que va
més enllà de l’amistat. Vaclav ha desco-
bert que la vida és com una matrioixca en
què s’alternen nines esplèndides amb
d’altres de desagradables. Darrere de ca-
da porta s’hi amaga una sorpresa, més o
menys bona; alguna de realment terrible.
Malgrat tot, manté l’afició a la màgia, com
els somnis que ajuden a tirar endavant o
les mentides pietoses que fan la vida més
planera.

Tanner es dóna a conèixer amb un relat
emotiu i que atrapa de veritat. Porta el lec-
tor per un passeig agradable i distès, fins
que decideix canviar el to i evitar un final
ensucrat. Llavors les pàgines s’escolaran
entre els dits per descobrir el desenllaç i
confirmar que l’escriptora nord-americana
evidencia destresa en el seu debut. ❋
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