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Philip Roth torna a utilitzar el seu personatge Nathan Zuckerman
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P
hilip Roth (Newart,
EUA, 1933) és autor
d’una extensa obra.
Doctorat en letres per
la Universitat de Chi-

cago, va exercir-hi de professor
de literatura anglesa. Més tard,
va compartir els seus primers
anys de novel·lista amb la do-
cència d’escriptura creativa a la
Universitat d’Iowa i Princeton.
El seu primer llibre, Goodbye,
Columbus (1960) va obtenir el
premi National Book Award del
mateix any, premi que va re-
petir amb El teatro de Sabbath
(publicada en castellà per Alfa-
guara, l’editorial que ha pre-
sentat els seus últims llibres) el
1995. Especialitzat en temes
jueus, amb la sèrie de novel·les
protagonitzades per l’escriptor
Nathan Zuckerman, alter ego de
l’autor, cada obra causava una
gran commoció en el món he-
breu dels Estats Units al costat
d’un considerable èxit. A més
dels premis esmentats, Roth ha
estat guardonat amb el Natio-
nal Book Critics Circle 1987 per
la novel·la The Counterlife i amb
el Pulitzer 1998 per Pastoral
americana, llibre amb què inici-
ava una trilogia d’alta categoria
integrada, a més del llibre citat,
per Me casé con un comunista i per
La marca de l’home. Aquestes tres
novel·les, les darreres publica-
des per l’autor, constitueixen
una lúcida crítica de la societat
nord-americana contemporà-
nia, a més de ser tres autèntics
cims de la seva narrativa. Si a
Pastoral americana reflectia la vi-
da d’un mediocre ciutadà im-
mers en la mediocritat intel-
lectual dels Estats Units, amb
Me casé con un comunista descri-
via els negres anys del maccar-
thisme, i a La marca de l’home hi
reflecteix els tràgics efectes de
la intolerància moral suscitada
pel processament de Clinton
motivat pel cas Lewinsky.

ELS LÈMURS
A l’estiu de 1998 el prestigiós
professor de llengües clàssiques
Coleman Silk, exdegà de la
Universitat d’Athena, Nova An-
glaterra, en el moment de pas-
sar llista a l’aula pronuncia una
frase innòcua davant l’absència

de dos alumnes desconeguts:
“Els coneix algú, aquests dos
estudiants? Tenen existència o
són lèmurs?” Es referia a lè-
murs en el sentit d’espectres o
fantasmes, sense parar esment
que lèmur es podia entendre
com a mico aplicat a una per-
sona de raça negra, raça a la
qual pertanyien els dos estudi-
ants absents. Injustament acu-
sat de racista, davant la manca
de solidaritat dels altres do-
cents, l’orgullós professor Silk
opta per presentar la dimissió
en lloc de demanar disculpes.
Sotmès a la tirania dels aiatol-
làs de la moral, el vell professor

resisteix totes les acusacions
fins que la seva dona Iris mor
d’un atac fulminant de cor
perquè no havia pogut fer front
a les contínues humiliacions a
què el seu marit estava sotmès.
Amb el sentiment que li han
assassinat la dona, Coleman
Silk es revolta i es disposa a es-
criure el llibre titulat Lèmurs
com a un acte d’autodefensa i
revenja. Però el drama del pro-
fessor Silk tot just acaba de co-
mençar. Malgrat tenir 71 anys i
haver d’utilitzar la Viagra, el
vell professor inicia una relació
eròtica amb una dona de fer
feines de la mateixa universitat.

És un amor estrany, d’alta
temperatura, passional. Faunia
Farley, a qui Coleman diu Vo-
luptas, s’ha escapat de les urpes
d’un veterà de guerra del Viet-
nam, Les Farley, un desequili-
brat pels traumes de la guerra,
que va deixar en coma la dona
després d’una pallisa. Faunia,
que passa per ser analfabeta, té
un passat tràgic, amb una in-
fantesa marcada per les agres-
sions sexuals del seu padrastre
i la mort accidental dels seus
dos fills.

La relació amorosa de Cole-
man i Faunia no podrà gaudir
mai de la placidesa. Per una

banda, la intolerància dels seus
excol·legues, encapçalats per
una histèrica professora, Del-
phine Roux, atiarà el foc de la
seva ràbia, amb vergonyosos
anònims i l’exclusió social. Però
al costat de la maledicència hi
ha encara un altre element
molt més perillós, Les Farley, el
despistat marit de la dona. Fi-
nalment la novel·la es clourà
amb tragèdia.

VIDA DELS PERSONATGES
A la història lineal que acabem
de resumir caldrà sumar-hi la
descripció de la vida dels per-
sonatges principals del drama.
És aquí on Roth mostra la seva
extraordinària qualitat com a
narrador. Sota la seva mirada es
desenvolupa la vida de la in-
fortunada Faunia, una dona
tràgica d’una complexitat psi-
cològica de primera magnitud.
El mateix Les Farley apareixerà
com una víctima de la Guerra
del Vietnam, exponent d’una
generació de joves que van tor-
nar traumatitzats d’una conte-
sa que va ser un compendi de
tots els horrors. Però la figura
cabdal de la novel·la serà el
singular professor de lletres
clàssiques i el seu secret més
pregon. Durant cinquanta anys
Coleman Silk ha amagat la seva
condició reial després de tallar
tots els ponts que l’unien amb
el seu passat.

Si la crítica ha posat èmfasi
en el clima social d’intoleràn-
cia de la societat nord-ameri-
cana de finals dels anys no-
ranta, omnipresent a tot el
llarg de la novel·la, cal no
perdre de vista que La marca de
l’home és una tragèdia on els
factors individuals constituei-
xen el nus de l’obra. El drama
que descriu Philip Roth té la
categoria de l’intemporal, la
profunditat humana d’una
obra clàssica. La saviesa nar-
rativa de l’autor adquireix
amb aquesta novel·la el seu
punt culminant. Acció, pen-
sament i emoció s’harmonit-
zen perfectament i fan que La
marca de l’home sigui una de les
millors novel·les que s’han
publicat aquests darrers anys.
La força de Philip Roth als seus
seixanta-set anys –l’original
és del 2000–, és extraordinà-
ria. La controvertida Nord-a-
mèrica dels nostres dies es re-
dimeix de tots els seus pecats
amb obres d’aquest calat. La
traducció de Xavier Pàmies té
la qualitat corresponent a la
complexitat del text.


