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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

a primera novel·la de la periodista Liza
Klaussmann té com protagonista una
família dels EUA, a què segueix des del

mes de setembre del 1945 fins a l’octubre del
1969. Cada part de Tigres en un cel vermell
atribueix el punt de vista narratiu a un perso-
natge diferent amb el propòsit de construir
una exposició calidoscòpica en què els fets a
què es fa referència apareguin amb una com-
posició diferent amb cada cop de canell.

Així, sembla que la voluntat de l’autora és
la de combinar les referències a determinats
moments històrics de la seva pàtria i els inci-
dents que tenen lloc en un grup familiar que

L
Autòpsia d’una família americana

dibuixa deliberadament desequilibrat per
aconseguir un efecte de contraposició que
pugui afegir un cert interès a la novel·la.

El plantejament mecànic és impecable
potser a causa dels estudis d’escriptura crea-
tiva que acredita l’autora en la solapa de la
coberta, però no és suficient a l’hora d’inserir
rampells de vida en les seves pàgines.

La redacció és del tot correcta: no recorre a
l’expressió complicada ni opta per la creació
de passatges densos que alenteixin la lectura.
La formació periodística és útil a l’hora
d’acostar-se a una manera d’escriure orde-
nada que basa la seva fortuna en l’aparició

consecutiva dels elements clàssics de la frase:
subjecte, verb i predicat. Això, però, desem-
boca en una certa fredor que es consolida
amb la incapacitat de l’autora d’endinsar-se
en l’esperit dels personatges. Lluny de les àn-
sies humanistes d’esbrinar els perquès dels
actes i de les omissions, que són els que fan
caliu, l’autora proposa un exercici proper a
l’autòpsia, cada fet és extret del context i és
sotmès a una descripció distanciada que im-
possibilita l’empatia. Tigres en un cel vermell
no arriba a ser avorrida, però ajuda a enfortir
els prejudicis cap a tot el que ve avalat per la
metodologia de l’escriptura creativa. ❋
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    Tant és així que, en realitat,
aquesta història d’amor, delica-
dament escrita –estranya i sor-
prenent, fins i tot incòmoda, vis-
ta des dels ulls occidentals–, és la
d’una absència que és presència.
El personatge més present en
l’existència diària de Kia no és ni
la seva parella actual, Seiji, ni
Momo, la seva filla adolescent
–que, tot i viure amb ella, cada
vegada se’n sent més allunyada–,
sinó el (tothora omnipresent)
marit desaparegut: “L’esquena
[del Seiji] em va semblar la d’un
desconegut. […] En canvi, […]
encara seria capaç de dibuixar la
cara i el cos [del Rei] sense des-
cuidar-me’n un sol detall”; “El
Rei se’m va emportar”; “[El Sei-
ji], tot i que era al meu costat, es-
tava molt lluny de mi”.
    Per a Kawakami, la base i el fo-
nament de tot és aquesta realitat
etèria i evanescent, absolutament
incontrolable, que són els senti-
ments. I el viatge de Kia, més que
no pas geogràfic, és existencial,
interior. Munzanaru, no és tant
un lloc com un estat d’esperit.

Un refugi on aïllar-se de tot per assajar de
posar ordre als seus sentiments, d’afegir un
xic de claror en la seva vida –“Moltes vega-
des, la gent confon la realitat amb els senti-
ments i ja no saben què és real i què no ho
és”– i de trobar-se ella mateixa.

Si té èxit o no, ho sabreu, benvolguts lec-
tors i lectores, adreçant-vos a la llibreria més
propera a casa vostra. ❋

NOVEL·LA XAVIER SERRAHIMA

Una absència que és presència
costuma a succeir que de
les literatures poc cone-
gudes i, més encara, de

les considerades exòtiques, com
la japonesa, en coneixem un pa-
rell d’autors, editats profusa-
ment quan reben el Nobel –Yasu-
nari Kawabata, l’any 1968, i Ken-
zaburo Oe, el 1994–, i poca cosa
més. Tanmateix, a banda del
sempre actual Yukio Mishima i
d’Haruki Murakami, un dels
grans candidats al guardó dels
darrers temps, el ventall d’escrip-
tors del país del sol naixent és tan
ampli com atractiu: Junichiro
Tanizaki, Abe Kobo, Banana
Yoshimoto, Yoko Ogawa, Hiro-
mi Kawakami...

La novel·la d’aquesta darrera
que publicà a finals de l’any pas-
sat Quaderns Crema, traduïda
per Marina Bornas Montaña,
narra una història d’amor que
ben poc té a veure amb les ensu-
crades i previsibles de la màquina
de fer pel·lícules hollywoodiana.
No tan sols perquè no està com-
posta per l’habitual riuada de llà-
grimes que –sotmeses al deus ex
machina d’allò que vol (veure) el públic–
acaben confluint en l’oceà idíl·lic del final fe-
liç, sinó, principalment, perquè Kia, la seva
protagonista, ni és jove ni és bella ni és capti-
vadora. És una dona madura, que més que
viure en un món de fades irreal, tracta de (so-
bre)viure en el món de cada dia.

Una dona que malda per desfer-se del re-
cord de Rei, el marit que “havia desaparegut

A

dotze anys enrere sense deixar rastre”, “mal-
grat que la seva sobtada desaparició no va fer
sinó reforçar-me’n la memòria”; que, per
més que ha establert una nova relació senti-
mental, amb un home que “encara manté la
mateixa distància que el dia que ens vam co-
nèixer”, continua trobant-se al bell mig
d’una “solitud buida”, i “sense desig de fer
coses concretes”.
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