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El noi maco, el paio llest i el que està
com un llum: una història americana

C A R L O S Z A N Ó N

A
bans de res, intentem con-
testar la pregunta clau: ¿la
marea de joves, bells i in-
tel·ligents novel·listes ian-
quis que assolen les nostres

platges, es deu a una gran collita, a
una campanya hype de l’Imperi o a la
feblesa creativa del Parc Temàtic Eu-
ropeu? Evidentment, jo no tinc la
resposta, però crec que hi ha una
mica de tot. I ja sé que toca els nassos
que no n’hi hagi cap que arrossegui
la gepa i una deformació facial, que
la majoria col·loquin a la seva solapa
“Actualment viu a Nova York” –amb
això ja s’escriu bé?– i que semblin
trets d’un càsting universitari post-
modern i alternatiu. Però això és el
que hi ha. I el cert és que, a més a
més, la majoria d’autors que ens es-
tan important Columna i Mondadori
són –com a mínim– solvents novel-
listes que saben escriure una història
–encara que a vegades, lamentable-
ment, sempre sigui la mateixa– sen-
se que al lector li caigui el llibre de les
mans. Poc maniqueisme d’estil i
molta voluntat d’entretenir: el vell
desencontre entre els uns i els altres,
ells i nosaltres.

PERÒ, QUÈ ELS HA PASSAT?
Però anant una mica més enllà, el
que és cert és que un sistema educa-
tiu més basat en el relat de fets que en
la memorització provoca que fins el
més maldestre dels nord-americans
sàpiga explicar què els ha passat. Una
altra cosa és què els ha passat: si han
vist Elvis en un supermercat d’Ar-
kansas, si van ser abduïts per un ex-
traterrestre o es van ennuegar amb
una galeta. Com a mostra del que
s’ha dit hi ha un ja clàssic exercici de
primària, show & tell, que consisteix a
portar un objecte de casa teva i ex-

plicar davant dels teus
companys de classe una
història –real o fictícia–
sobre aquell nimi objecte
domèstic. Evidentment
no n’hi ha prou amb això.
També tenen assimilat el
tema de l’entreteniment i
la cultura de masses, la
memòria cinematogràfi-
ca i un bon teixit univer-
sitari de cursos, semina-
ris i beques per fomentar
que els cadells saberuts
tinguin on menjar l’en-
demà del ball de gradua-
ció.

No tot perdurarà –en-
cara que aquesta també
és una idea europea– i
algunes coses no deixen
de ser la novetat de la
temporada. Però instal-
lats en aquest gloriós car-
pe diem triem de sota els
llençols de Scully tres ex-
pedients. El del guapo, el
llest i el boig.

EXPEDIENT MOODY
A part de guapo, Moody
també té sort. Ang Lee va
portar a la pantalla La
tempesta de gel arrasant a
Cannes i demolint les
millors crítiques del
1997. No és un primera
espasa en tota aquesta V
Flota però s’ha endut un
munt de guardons i premis al seu
país. Ha fet de la seva obsessió –l’an-
goixa adolescent quan les hormones
demanen guerra, la mort catàrtica, la
impossibilitat de comunicació amb
el món dels adults i la culpa original
com a part d’aquesta iniciació– el

mantra que ressona en totes les seves
narracions i novel·les. Cosa que està
bé una, dues però no tres vegades.

La seva prosa entaula seriosos
dubtes amb Salinger, Updike i Chee-
ver que algun dia hauria de pagar.
S’edita aquests dies la primera de les

seves novel·les, Días en
Garden State, que recollia
el valor testimonial de
l’erupció grunge des del
mateix clatell del guitar-
ra dels Feelies –banda
admirada per Moody–, i
que va suposar una petita
commoció editorial. Algú
amb talent agafava la pa-
raula per explicar el que
estava passant: nens
grans deambulant sense
rumb per la ciutat, assa-
jant, tocant i somiant no
ser mai com els seus pa-
res. I juntament amb la
primera, l’última: El velo
negro, en el qual Rick Mo-
ody deixa de posar noms
ficticis als seus fantasmes
i ens engalta la seva au-
tobiografia. Mirant de re-
üll tant Martin Amis
(Experiència) com Eggers
(Una historia asombrosa),
apuntala amb fermesa els
elements de la seva equa-
ció obsessiva: desordre,
soledat, confusió i fracas-
sos d’adult donen lloc a
un desordre, soledat,
confusió i fracàs d’ado-
lescent. Bonic cercle au-
todestructiu que porta a
més soledat, alcohol, bo-
geria o –ho has endevi-
nat– literatura.

La novel·la El velo negro
aconsegueix moments
d’estranya intensitat en
la prosa de Moody –la

mort de la seva germana, per exem-
ple–, i l’excusa de ser el seu epilèptic
llibre de fotos fa que li respectis la
decisió, et llegeixis fins a l’última
pàgina del llibre i el tanquis amb la
sensació que a part d’ell també ha

El xinès de l’Havana
J O A N A G U T

C
ristina García va néi-
xer a l’Havana el
1958. Als dos anys, la
seva família es va
traslladar a Nova

York. Després d’estudiar perio-
disme a la Universitat de Co-
lumbia, va ser cap de redacció
de la revista Time, a Miami,
centre de la colònia cubana
enemiga de Castro. El 1992 va
publicar Somniar en Cuba, no-
vel·la que va quedar finalista del
National Book Award d’aquell
any, i el 1997 Les germanes Agüe-
ro, que la va consagrar en el
panorama de la narrativa dels
Estats Units. El caçador de micos,
la seva obra més recent, ha es-
tat considerada la novel·la més
ambiciosa i madura de l’autora.

El caçador de micos és la histò-
ria d’una nissaga familiar xine-
sa que comprèn tres generaci-
ons. La narració se centra en
tres personatges: Chen Pan,
Chen Fang i Domingo Chen,
sense compartir una història
comuna. De fet, són tres relats
independents amb el denomi-
nador comú de la procedència
racial, l’exili i el desarrelament.

La novel·la arrenca amb
Chen Pan quan el 1857, quan
té 20 anys, embarca enganyat
cap a Cuba després d’una nit
d’opi. Ja en el vaixell que el
transporta a la paradisíaca illa
del Carib, en Chen Pan s’ado-
narà de la seva condició d’es-
clau enmig del tifus, el còlera,
la disenteria, els maltracta-
ments, la fam i el dolor. A Cuba
tallarà canya de sucre al costat
dels esclaus negres, immers en
les històries dels africans, sota
la fèrula d’un brutal capatàs,
on coneixerà l’amor i d’on
acabarà fugint després d’haver
mort el bestial sicari. Uns anys
després Chen Pan s’instal·larà a
l’Havana com a pròsper bro-
canter, comprarà una esclava,
Lucrecia, amb qui viurà l’amor
de la seva vida. De la unió amb

Lucrecia tindrà tres fills i com
un cubà més participarà en els
avatars polítics de l’illa. Al fi-
nal de la seva vida, després de
la mort de Lucrecia, Chen Pan
assolirà la serenitat i la calma
anímica davant de la pròpia
mort acceptada.

LA MÉS DRAMÀTICA
La història de Chen Fang, néta
de Chen Pan, és molt més dra-
màtica. Retornada a Xina, serà
educada com un noi i farà es-
tudis secundaris. Als 16 anys es
casarà però abandonarà el
matrimoni aviat, després de
parir el seu únic fill. A Xangai,
on exerceix de professora de
literatura, coneixerà l’amor
homosexual fins que la guerra
acabarà separant-la de la seva
estimada. En les seves velleses

Chen Fang anirà a parar a la
presó comunista, on haurà de
patir tota mena de penalitats
de les quals intentarà esca-
par-se gràcies als records i a
l’esperança de tornar a Cuba.

El tercer relat ens mostra
Domingo Chen a Nova York a
finals dels anys 60. El jove
treballa de rentaplats en un
restaurant cubà i viu amb el
seu pare malalt, el qual aca-
barà suïcidant-se. La propera
etapa de Domingo serà el Vi-
etnam enmig dels horrors de
la guerra, on serà ferit. Final-
ment trobarà l’amor d’una
prostituta vietnamita a qui
abandonarà quan la dona es-
pera un fill seu.

A El caçador de micos desta-
quen quatre escenaris, Xina,
Cuba, Nova York i Vietnam

com a marc d’unes vides des-
arrelades tocades per la nos-
tàlgia i la tristesa. Cristina
García descriu amb una gran
força uns personatges captius
dels records i els mites del seu
passat. Potser la novel·la es
ressent de la manca d’un nexe
comú entre les peripècies per-
sonals dels personatges, encara
que per separat les tres histò-
ries tenen entitat pròpia. L’es-
til de l’autora és farcit d’imat-
ges suggerents, de ressonànci-
es pòetiques: “Els seus somnis
només bufaven pols”, “coberta
per la boira esdevenia una nú-
via esmunyedissa”; “la por lli-
gant-los la gola amb filferros”,
“els cabells llargs i rossos pen-
javen com un viatge per mar”...
En resum, El caçador de micos és
una novel·la interessant i força
ben escrita que perfila una au-
tora amb molt de camí per
endavant.

Cristina García, El caçador de
micos. Traducció de Víctor

Aldea. Columna.
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