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Philip Roth:  
retirar-se a temps

ABANS QUE  
EM JUBILIN... 
Philip Roth ha anunciat que es ju-
bila de l’escriptura. D’una manera 
prou solemne, explicava que ja ha-
via dit tot el que havia de dir i que, 
per coherència, el millor era aturar-
se. És ben curiós plantejar la retira-
da en aquests termes, ja que, com es 
pot observar, posa l’èmfasi en el 
contingut i no el continent, és a dir, 
Roth considera que l’important era 
el missatge. Per sort per a nosaltres, 
“el que havia de dir” ho ha dit de 
manera més que satisfactòria per 
als que en la literatura cerquem al-
guna cosa més. La sinceritat i l’hon-
radesa de Roth el porten a procla-
mar d’aquesta manera que plega. 
Molt a la nord-americana, en què el 
concepte d’escriptor està sovint 
prou lluny de l’europeu. La volun-
tat de servei, en molts autors dels 
Estats Units, els porta a concebre 
obres, de vegades curtes, perquè te-
nen “un pla”. Un cop l’han desenvo-
lupat, pleguen i es dediquen a una 
altra cosa. Un anunci fet com el de 
Philip Roth porta els seus lectors a 
conformar-se per força.  

Entre els escriptors no es dóna el 
cas dels toreros, que anuncien que 
es retiren i quan veuen que la cosa 
està magra, tornen. No. Quan un es-
criptor diu que ja no farà més no-
vel·les ho compleix perquè sap pro-
fundament que ja no en podrà es-
criure cap més. Ja sigui, com en 
Roth, perquè tenia coses a dir i ja les 
ha dites totes com els casos en què 
la il·lusió creativa minva i, tot i 
mantenir unes quantes coses a dir, 
ja no se sap com dir-les. Sempre 
sembla que l’escriptor ha de produ-
ir fins que es mori, que quan es fa 
gran, l’únic que li demanem és que, 
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L’escriptor nord-americà ha decidit deixar d’escriure 
perquè ja ha dit “tot el que havia de dir”. Sembla que  
els novel·listes hagin de produir fins a la mort, com  
si tinguessin una obligació personal. Però no és així

si de cas, abaixi el ritme, però que 
no ho deixi. Com si tingués una 
obligació personal, una mena de 
contracte. I la gràcia de la cosa és 
que no és així. 

...EM JUBILO JO 

Pel que fa a Roth, l’autor ja feia 
temps que ens enviava senyals. L’úl-
tim ha estat durant una entrevista a 
la BBC, amb l’afegitó que la retirada 
literària implicarà la retirada de la 
vida pública. Almenys la relaciona-
da amb el món de la literatura. Qui 
signa, humilment, sempre ha pen-
sat que mentre tingui històries al 
cap, ganes d’explicar-les i gent inte-
ressada a llegir-les, continuarà en-
davant. És veritat que no hi ha un 
contracte de per vida, entre l’autor i 
l’escriptor. Però també és veritat 
que la història de la literatura és ple-
na en un noranta-nou per cent d’es-
criptors que s’han mort sense haver 
declarat prèviament que es jubila-
ven. No cal.  

Aquest hauria estat el cas de Ga-
briel García Márquez si no és per-
què algú l’hi va preguntar en una en-
trevista, cap al 2005. I ell, sense de-
claració formal pel mig, va explicar 
el que sentia: estava cansat i volia 
descansar. Fins i tot recordo que de-
ia que quina meravella seria si un 
matí s’aixecava i se li acudia una no-
vel·la. Però que no hi comptava. I es-
criure per escriure, la gent se n’ado-
nava. Philip Roth, igual que ha con-
siderat que tenia coses a dir, per co-
herència també ha considerat que 
havia de comunicar que se n’anava. 
No és pretensió sinó un respecte pel 
lector portat fins a l’extrem d’expli-
citar-ho en un “certificat oficial”. I 
aquest fet, fins a cert punt, és  
emocionant.✒
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EL NOM, EL MÓN 

Josep és un dels noms tradicio-
nals per excel·lència, molt co-
mú tant al nostre país com a la 

majoria dels veïns. Ja sabeu allò 
de “De Joseps, Joans i ases, n’hi ha 
a totes les cases”. Des de fa uns 
anys, tot i que la seva presència 
encara és forta, la tendència del 
nom va una mica a la baixa... si no 
compten els nens que reben, di-
rectament, el nom de Pep. És a dir, 
ens trobem un cop més amb l’hi-
pocorístic convertit en nom. No sé 
si és molta gosadia imaginar, ar-
ribat aquest punt, que l’augment 
de Peps té alguna cosa a veure amb 

els anys d’influència mediàtica de 
l’exentrenador del Barça, Pep 
Guardiola.  

Josep és un nom d’origen he-
breu. Ve de Yosef, que és el nom de 
l’onzè fill de Jacob i també de Jo-
sep de Natzaret, el pare de Jesús. 
Segons la llegenda, el diminutiu 
castellà del nom, el popular Pepe, 
ve de les lletres P.P. –pater puta-
tivus– que s’afegeixen al nom de 
sant Josep. Sembla, però, que 
aquesta versió no té una base re-
al i que Pepe deriva de la forma an-
tiga castellana Jusepe, de la ma-
teixa manera que a Itàlia, als Giu-

seppe se’ls anomena Peppe o Bep-
pe (recordeu el cas de Beppe Gri-
llo). En català, l’hipocorístic més 
popular de Josep és Pep, però n’hi 
ha d’altres, com ara Bep, Jep o Pi-
to (derivat de Pepito). Aquest úl-
tim diminutiu té encara una altra 
derivació i acaba fent Pitus. 

Bon moment, ara, per recordar 
l’excel·lent passatge de la novel·la 
de Sebastià Sorribas El zoo d’en Pi-
tus –publicada el 1966 a La Gale-
ra–, quan parlava dels noms de la 
colla: “El capdavanter d’aquesta 
colla era un noi de deu anys que es 
deia Jordi, però que, ningú no sap 

per què, tothom li deia Tanet. [...] 
El segon de la colla es deia Quim, 
però perquè era molt saberut i to-
tes se les empescava, li deien Fle-
ming, el nom d’un savi molt cone-
gut a tot el món. Després hi havia 
en Juli. En Juli no tenia cap motiu: 
es deia Juli i Juli li deia tothom. 
[...] Un altre es deia Manel, però 
com que a casa seva li deien Mane-
litus, tothom li deia Manelitus. [...] 
I un altre es deia Josep, però per-
què era tot grassonet i rodonet li 
deien Cigró. [...] El darrer de la co-
lla també es deia Josep, però li  
deien Pitus”.✒
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