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C ontinua la recepció (des-
ordenada) de l’obra de Ba-
nana Yoshimoto (Tòquio,

1964), l’autora llançada a la fama
per la transmutació en best-seller
del seu primer relat, Kitchen
(1988). Ara, després de l’aparició
el 2006 de la seva següent obra,
un trio de nouvelles unides sota el
títol de Sueño profundo (1989), arri-
ba Tsugumi, la segona de les seves
novel.les, publicada en japonès el
1989 (i aquí traduïda amb perfec-
ta eficàcia per Albert Nolla i Bi-
biana Morante), que continua
així mateix en l’ona de l’extraver-
sió de les primeres experiències
vitals de l’autora.

En aquest cas, es tracta d’una
evocació ficcionada dels estius
passats entre els seus 15 i 25 anys
en un hostal de la península d’I-
zu, disfrutant del dolce far niente
de la temporada estival en un po-
ble somnolent que convida a l’as-
sossec o depara també les dolces
sensacions de la contemplació
del mar en l’incendiat horitzó del
crepuscle. I tot plegat quan les
tres protagonistes viuen els anys
màgics de l’adolescència, per més
que el personatge principal (el
seu nom dóna títol a la novel.la)
sigui víctima d’una crònica ma-
laltia que potser (o potser no) és
la causa de l’acritud i la immedia-
tesa amb què es comunica amb el
món.

Aquest rerefons, un món idea-
litzat per unes jovenetes que sen-
ten intenses emocions davant la
bellesa d’un capvespre, però que,
sabent que s’està acostant el final
d’aquests dies daurats, se senten
dolorosament ferides per una an-
ticipada nostàlgia, dota d’un es-
pecial atractiu la novel.la, en què
l’autora, fidel al seu estil, no es
deixa arrossegar mai per un fàcil
sentimentalisme, sinó que troba
en l’actitud directa i l’expressió
desenfada de Tsugumi el necessa-
ri contrapunt per deflactar una
acció que podria acaba conver-
tint-se en tòpica, per ventilar una
atmosfera que podria carregar-se
d’una aroma massa embafadora
abans que la pressentida arribada
(real i metafòrica) de la tardor po-
si fi als somnis.
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E
l primer que es diu després
de llegir les 413 pàgines
d’Absurdistán és que és una
novel.la grossa. Molt grossa.

Desborda salut i vitalitat i desdeny
per la resta de la flaca humanitat. Té
també un excés de greix, però la se-
va aclaparadora gràcia verbal, la se-
va implacable mordacitat i el seu ra-
belaisià sentit de l’humor no deixen
cap mena de dubte: Gary Shteyngart
(Leningrad, avui Sant Petersburg,
Rússia, 1972) ha escrit la que proba-
blement és la primera gran novel.la
satírica del segle XXI. I ho ha fet ne-
dant en el detritus globalitzat del se-
gle passat i del seu prin-
cipal fantasma: la guerra
freda.

Misha Vainberg és el
fill del «potentat núme-
ro 1.238» de la vella Rús-
sia, un mafiós i part del
feliç 5% de russos que es
van fer immensament
rics amb la caiguda del
règim i la consegüent i
furiosa entrega al capita-
lisme. Misha –donin a
l’Ignatius Really de La
conxorxa dels ximples to-
nes de diners, un ordina-
dor portàtil amb conne-
xió a internet, un mobil-

niki Nokia i un psicoanalista a Cen-
tral Park i se’n faran una idea– és
també un home gras que passeja to-
ta la seva humanitat per una es-
perpèntica «San Leninsburgo» de
l’any 2001.

Misha està atrapat allà perquè du-
rant una visita a la seva terra natal
el seu pare s’ha carregat un home de
negocis d’Oklahoma i el consolat
nord-americà li nega el permís de re-
torn a la seva enyorada Nova York,
on a més d’assaborir les delícies de
la displicent educació americana ha
estat, entre altres coses, Snack dady,
un dels rapers més inversemblants i

divertidíssims que un es
pugui imaginar.

A partir d’aquí l’acció
de la novel.la el porta a
un desesperat i divertit
intent per tornar als
b r a ç o s d e R o u e n n a
–llum de la seva vida, foc
de les seves entranyes–
que està sent temptada
per un odiós professor
rus de literatura que es
diu Jerry Shteynfarb,
que no és un altre que
l’autor, no sé si ho cap-
ten, que es reflecteix al
tall del seu propi gani-
vet Vinçon. Però resulta

que el camí de retorn de Misha el fa
passar per l’exrepública socialista so-
viètica d’Absurdistán, una mena de
paradís del petroli ad portas d’una
guerra civil en la qual el protagonis-
ta es veu involuntàriament involu-
crat quan intenta comprar un passa-
port belga que el condueixi final-
ment al Bronx.

Absurdistán és la paraula usada
per designar una nació, de l’Est
europeu, en la qual tot sembla re-
gir-se per la desraó i l’absurd. I és
allà on s’enfronta a una sèrie de ca-
tastròfiques desgràcies que inclouen
el seu nomenament com a ministre
d’Afers Estrangers i la seva ulterior
fugida enmig del foc creuat de dues
ètnies enfrontades.

Més enllà de l’incessant reguitzell
de grotescos episodis de corrupció i
violació de tot allò moralment enco-
miable, Absurdistán té un fons llu-
minós sostingut, sí, per la tenacitat
de l’amor i per la seva esperançada
idealització d’una vida feliç en la
qual fer la bugada en un pis de Nova
York es converteix en el paradigma
d’un món nou. Però és també una
bri l lant crít ica dels s istemes
ideològics i polítics reduïts a taques
de fregitel.la fast food als carrers de
Leningrad: el nou greix de les capi-
tals. L’obra comença i s’atura en els
primers dies de la segona setmana
de setembre del 2001. El món nou
està, doncs, per començar.

M arcelo Birmajer (Buenos
Aires, 1966) és un escrip-
tor argentí reconegut per

les seves novel.les, els seus relats i
els seus guions cinematogràfics
–va quedar finalista el 2003 del
premi La Sonrisa Verti-
cal de Tusquets amb Eso
no; i el 2004 va guanyar
l’Ós de Plata del Festival
de Berlín amb el guió
d’El abrazo partido)–. Mal-
grat la seva relativa jo-
ventut, atresora una inu-
sual quantitat de títols
que faria pensar en una
rebaixa de la qualitat li-
terària. Però d’això res,
com deuen saber de so-
bres els que han llegit
les seves col.leccions de
relats, com Historias de
hombres casados (1999), o
alguna de les seves no-
vel.les, com Tres mosqueteros (2001).

La seva nova novel.la, d’humil
títol, Historia de una mujer, incideix
en l’assumpte central de la seva lite-
ratura: l’anàlisi de les relacions en-
tre homes i dones, sobretot enfocada
al matrimoni i el seu component
amorós i sexual. Aquest cop ha ate-
nuat dos trets característics del seu
estil (la burla compassiva del judais-
me i l’erotisme) per explicar la histò-
ria d’Isabel Masalvi, una dona de be-

llesa sobrenatural, que l’escriptor ar-
gentí sols pot descriure mitjançant
la hipèrbole més amplificada.

Isabel és tot el que és diferent, i
pateix l’amarg do de la seva bellesa
amb resignació: ¿com viuríem si tots

els homes ens volguessin
posseir com un objecte i
totes les dones ens tin-
guessin una malsana en-
veja? No ha d’estranyar,
per tant, que Isabel no
tingui personalitat i pa-
teixi durant una part de
la seva vida els maltrac-
taments d’un amant bès-
tia.

La història es va com-
plicant fins a convertir-
se en un paròdia de la
novel.la criminal (no
existeix la policia), amb
aires tragicòmics i vode-
vilescos. Birmajer ha uti-

litzat per vehicular aquesta faula so-
bre l’obsessió per la possessió (¿fins a
quin punt això té a veure amb
l’amor?) un narrador extern i impas-
sible amb una veu irònica que no es-
catima les crítiques als intel.lectuals
pedants que van de savis per la vida
comprenent més aviat poca cosa de
les seves lectures d’alta cultura.

C ésar Aira (Coronel Pringles,
Argentina, 1949) s’ha de
llegir a la llum dels gestos

paròdics que l’avantguarda històri-
ca planteja i que ell ha agafat com
a propis. Fa temps que ja se sap
que César Aira no és
un autor ni amagat ni
d’una exigua obra li-
terària. La seva literatu-
ra crea opinions oposa-
des, i si se sumen les
novel.les, els assajos i
les traduccions arriba a
unes 70 obres.

Las aventuras de Bar-
baverde és quatre en
un: El gran salmón, El se-
creto del Presente, Los ju-
guetes i En el gran hotel.
És cert que els quatre
relats tenen una conne-
xió més que evident. Es
tracta d’explicar en un
escenari (la ciutat ar-
gentina de Rosario) la
vida de dos personatges (el perio-
dista d’El Orden Aldo Sabor i Karina,
l’artista) enmig de l’amenaça que
suposa per al món la presència del
professor Frasca, el dolent de les
històries protagonitzades per Bar-
baverde. Per al narrador «el con-
cepte de ‘superheroi era per si ma-
teix un prisma bivalve de ficció i
realitat, metàfora del desig de

potència realitzant-se en el somni,
el somni de l’aventura despertant
en la metàfora». Al lector li resulta
pesada la història plana d’uns per-
sonatges sense fons i grotescos, en-
cara que la lectura li hagi passat

volant.
Quan Aira o els seus

editors han decidit
unir en un sol bloc
aquestes quatre breus
narracions han corre-
gut un risc excessiu.
Vist en conjunt, el text
pateix els mecanismes
més peremptoris que
se li poden reclamar a
la ficció. És veritat que
l’autor argentí escriu
bé i que la seva imagi-
nació és delirant, però
en aquest volum la se-
va escriptura és excessi-
va i la història resulta
superficial.

Aira ha confiat mas-
sa en les segones lectures que els
seus lectors sempre han realitzat
convençuts que la seva literatura
reclamava un anar més enllà que
Las aventuras de Barbaverde no per-
met. Un text ingenu, superflu i re-
dundant.


