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NOVEL·LA MELCIOR COMES

l conjunt de novel·les que Philip Roth
(Newark, Nova Jersei, 1933) ha dedi-
cat a la vida política nord-americana

durant el segle XX constitueix una de les
grans aportacions de la novel·lística contem-
porània. Obres com Pastoral Americana i La
marca de l’home ens donen tota una feridora
immersió en quines han estat les disjuntives
socials, morals i polítiques a què s’han hagut
d’enfrontar els nord-americans durant la
passada centúria, tot i que ens faltava poder
incloure Em vaig casar amb un comunista en
les obres traduïdes al català, novel·la que
constitueix una peça no gens menor d’aques-
ta Trilogia americana que conformen els tres
títols citats. El radicalisme d’esquerres dels
seixanta i la paranoia de la correcció política

E La ira
i la virtut
dels noranta –tractat als dos primers llibres–
troben en aquesta novel·la un antecedent: la
cacera de bruixes que el llòbrec senador
McCarthy va emprendre contra les figures
més representatives de l’esquerra que no-
drien el cinema, la ràdio i la televisió. En
aquest cas, el jueu perseguit és l’Ira Ringold,

un actor de radionovel·les arrauxat i irres-
pectuós, desmesurat i comunista, infeliç-
ment casat amb una actiu cèlebre, la qual
–com va patir Roth després de divorciar-se
de la també actriu Claire Bloom– escriu una
obra pamfletística contra seu... Aquesta és
també una commovedora història de forma-
ció, la del narrador, Nathan Zuckerman, l’al-
ter ego més usat per Roth, ara encara un jove-
níssim escriptor més preocupat per la litera-
tura com a forma de redempció social que no
com a il·luminació purament artística.

Com totes les novel·les de Roth, la història
està al servei d’una moral, d’uns valors, els
quals queden reforçats per mitjà de l’home-
natge del narrador a Murray Ringold, el ger-
mà del protagonista. Una gran novel·la. ❋
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Les rutines de la vida
ina Vallès torna a la narrativa amb
un aplec de contes que tenen en co-
mú el fet que entre ells no s’assem-

blen gens. Un valuós actiu dins el gènere.
Unes narracions més fruit de la imaginació
de la vida que envolta l’autora que d’un mi-
rall de la realitat. Ficció pura que, no obstant
això, pot ser ben real en el mar de turbulèn-
cies que vivim, tot i que pocs lectors en reco-
neixeran ni d’esquitllada cap de semblant.
Històries profundes per la seva simplicitat,
algunes inversemblants, sempre sorprenents
i amb personatges que les expliquen en pri-
mera persona, en la majoria dels casos. I
amb un llenguatge directe i amb cert to
d’ironia, ingenuïtat i ansietat per mostrar
obsessions, passions i perversions, i amb

T una bona dosi d’humor, que ajuda a retra-
tar-los profundament.

Protagonistes que queden plenament de-
finits per la seva peculiaritat i encara més
per com expliquen aspectes claus de la seva
vida, tots quotidians i ben actuals. Pensa-
ments lleugers i banals com el món que ens
envolta i prou recargolats per arribar a mo-
ments i situacions estrafolàries. L’autora ha
declarat que li agrada el conte perquè inten-
ta explicar històries i no descriure personat-
ges, ambients i situacions. En realitat, el que
ha fet és crear personatges, ambients i situa-
cions que li han servit per perfilar amb flu-
ïdesa les seves històries. Hi trobem l’home a
qui el cant dels pardals canvia la vida, la do-
na que pareix dins un taxi sense voler tenir

el fill, la que perd el cap estenent roba... En el
rerefons global dels contes s’hi destil·la
l’eterna recerca de la felicitat i la impossibili-
tat d’aconseguir-la.

Tina Vallès (Barcelona, 1976) va guanyar
amb El parèntesi més llarg el premi Mercè
Rodoreda, però abans ja havia publicat tres
llibres: L’aeroplà del Raval (2006), Maic
(2011) i Un altre got d’absenta (2012). Tots
tres recreaven la realitat més propera i ac-
tual. Ara s’ha decidit a fer, segons confessió
pròpia, un gir cap a la ficció més imaginati-
va que diu que li satisfà més i s’adapta més al
conte. El resultat final és de moment satis-
factori, tant pel seu domini de la llengua
com per la sensibilitat per adequar-la a la
història que explica. ❋
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