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e la generació d’escriptors nord-
americans nascuts als anys tren-
ta, Leonard Michaels (Nova York,

1933 - San Francisco 2003) és un dels
més desconeguts al nostre país, si el com-
parem amb la projecció de Philip Roth, E.
L. Doctorow i Don DeLillo. Michaels va ser
un habitual de la prestigiosa revista New
Yorker, era professor de Berkeley durant
l’època de les grans protestes i algunes de
les seves novel·les van tenir adaptacions
cinematogràfiques realitzades per direc-
tors de referència. Fa uns mesos, Lumen
va publicar un recull dels seus contes i ara
Viena presenta Sylvia, una novel·la d’im-
pacte sobre la relació volcànica amb una
noia, iniciada a començament de la dèca-
da de 1960. Sovint s’ha explicat que Mi-
chaels va gestar aquesta història com a
reflex del dolor que li havia provocat la re-
lació amb la seva primera dona, la violèn-
cia quotidiana, la ràbia que mou la prota-
gonista, per qui el narrador té una mirada
de compassió i por, d’amor i pietat.

Som al Village de Nova York a comen-
çament dels seixanta. El protagonista nar-
rador s’ha llicenciat a la universitat, intenta
escriure literatura, torna al pis dels seus

D pares al Lower East Side i té la sensació
que el món li és favorable: “En aquells
temps, Elvis Presley i Allen Ginsberg eren
els reis dels sentiment, i la paraula amor
era una proclamació amb la força de ma-
tar. La pel·lícula Hiroshima, mon amour,
sobre una dona enamorada de la mort,
era un gran èxit. També ho era Orfeu ne-
gre, en què el personatge de mort perse-
gueix amorosament una dona”. En una de
les nombroses entrades i sortides de ca-
ses d’amics, el narrador coneix Sylvia
Bloch, dinou anys, ulls negres, prima, amb
els cabells fins a mitja esquena, boca àm-
plia i sensual. Després de l’efecte hipnòtic i
de l’enamorament instantani, durant els
següents quatre anys, però, els acompa-
nyarà una relació malaltissa, marcada per
la ràbia de la noia i una inestabilitat des-
tructiva, amb atacs d’histèria continuats.

Michaels va descriure aquest relat com
una nouvelle d’iniciació, plena d’encerts i
amb uns dots d’observació, que el van
col·locar com un dels millors cervells de la
seva generació. Amb els anys, tot i el dolor
que fereix el lector, ha esdevingut una pe-
tita obra mestra, narrada amb raça i ta-
lent, tan dura com lírica i absorbent. ❋
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Leonard
Michaels va
retratar la
relació difícil
d’una parella
jove ARXIU
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