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Els últims anys de
la dècada dels 90
del segle passat va
ser una etapa es-
plèndida de la
narrativa de Phi-
lip Roth, marcada

per la seua gran trilogia sobre la vi-
da americana: Pastoral americana
(1997), M’he casat amb un comunista
(1998) i La marca de l’home (2000),
sobretot la primera i la tercera, que
són dues indiscutibles obres mes-
tres, d’un alè narratiu i una riquesa
d’intuïcions –que van molt més enllà
del marc nord-americà que reflectei-
xen– francament insòlits. En els tres
llibres, Roth ens parla de l’Amèrica
que ell viu, però, sobretot, amb lúci-
da tendresa i amb desolació còmpli-
ce, de la condició humana.

La marca de l’home està ambien-
tada en una petita ciutat università-

Fantasmes de pell fosca
ria de Nova Anglaterra l’any 1998,
quan l’afer entre el president Bill
Clinton i la becària Monica Lewins-
ky va immergir els Estats Units en
“la follia del fariseisme”. Llavors els
plaers de la xafarderia eròtica i la hi-
pocresia moral es van expandir amb
tal virulència que els mateixos afec-
tats havien d’acabar preguntant-se:
“Com hem embogit d’aquesta ma-
nera?”. Aquest és el teló de fons i la
pregunta que plana per tota la no-
vel·la de Philip Roth: l’efecte de la
bogeria col·lectiva –que espia, dis-
torsiona, judica i fins i tot destrueix
la vida de la gent– sobre les seues
víctimes, que en són també porta-
dors (precisament perquè és
col·lectiva, ningú no en queda
exempt, ni tan sols el narrador dels
fets). La marca humana deixa la se-
ua petja, i no s’hi pot fer res, tret,
probablement, d’explicar-ho.

L’anècdota que desencadena
l’acció és quasi caricaturesca. Un
veterà professor de clàssiques usa
un dia un terme que algú podria
considerar despectiu per referir-
se a dos alumnes que no han anat
mai a classe. En l’original, el terme
és spooks, que vol dir espectres,
però, en una accepció molt secun-
dària, i pejorativa, també pot refe-
rir-se a persones de pell fosca. Els
dos estudiants absents són negres
i acusaran el professor de racisme.
Tot i que aquesta no era ni de lluny
la intenció de qui l’havia dit, la pa-
raula spook esdevindrà l’arma que
permetrà a la comunitat universi-
tària desfer-se d’un docent vell
que, al llarg dels anys, havia ferit
massa susceptibilitats. A partir
d’ací, sobre d’ell s’estendrà l’om-
bra de la sospita. Perquè el profes-
sor Coleman Silk viu una vida ob-

ENRIC
SÒRIA

LAMARCA
DEL’HOME
PHILIPROTH
TRADUCCIÓDE
XAVIERPÀMIES
LAMAGRANA
448PÀG./22€

ERIC THAYER / REUTERS

jectable: instal·lat en el rencor, ha
trencat el contacte amb els seus
col·legues i manté una relació amb
una dona de fer feines, potser an-
alfabeta i quaranta anys més jove
que ell, fet que provoca tot de co-
mentaris negatius. Però Coleman
Silk també té un secret, tan fosc
com un fantasma propi, ocult en el
seu passat. Un secret que és el seu
orgull i la seua condemna i que fa
que la seua situació siga molt més
paradoxal i amarga del que ningú
pot arribar a sospitar. A causa
d’aquest secret, la seua vida ha si-
gut una lluita per imposar la seua
individualitat agressiva i única
contra les determinacions socials,
i serà derrotat.

Minuciositat incisiva
La trama de secrets i sospites per-
met que l’autor desplegue amb
energia alguns dels seus temes pre-
ferits: l’estupidesa i la manipulació
estructurals que emmarquen la
convivència humana, la pugna de
l’individu contra aquest marc soci-
al limitador, la força cega del desig
o la distància abismal entre els
exercicis de la voluntat i el poder
ineluctable de l’atzar, que actua
com el destí de la tragèdia grega.
Però sobretot li permet donar vi-
da i veu a una galeria memorable de
personatges: el mateix narrador,
Nathan Zuckerman, ben conegut
dels lectors de Roth; el bregós i
vençut Coleman Silk; la dona, Fau-
nia Farley, que afronta la seua re-
alitat amb un coratge astorador, o
el seu exmarit, un veterà del Viet-
nam dominat per la còlera i la tor-
bació. L’art de Philip Roth ens els
presenta d’un en un amb una mi-
nuciositat tan incisiva i, en el fons,
tan ecumènica que ens obliga a
comprendre’ls, és a dir, a témer-los
i a estimar-los, perquè no podem
deixar de reconèixer la taca huma-
na quan se’ns mostra amb l’esmo-
lat rigor i la commovedora pietat
amb què ací Roth ha sabut fer-la
present.

La marca de l’home és una de les
novel·les més poderoses, lúcides i
tristes del nostre temps. Una no-
vel·la així eixampla el món perquè
l’aprofundeix. Que finalment s’haja
traduït al català ha de ser motiu
d’enhorabona.✒


