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C
omplot contra
elsEstatsUnits
s’ha venut com
el llibre més po-
lític de Philip
Roth, com una

novel·la que trastoca la his-
tòria, com un experiment
narratiu que explora què
hauria passat si el conegut
aviador Charles A. Lind-
bergh, un aïllacionista i anti-
semita convençut, s’hagués
presentat a les eleccions pre-
sidencials dels EUA el 1940 i
les hagués guanyat. El plan-
tejament és atractiu: donar
un gir de cent vuitanta graus
a la política exterior nord-
americana durant la Segona
Guerra Mundial i imaginar-
se la Casa Blanca com un
aliat de Hitler.

Com que en anglès l’obra
es va publicar just abans dels
comicis que van enfrontar el
republicà Bush i el demòcra-
ta Kerry, la majoria de crítics
més prestigiosos nord-ame-
ricans van afanyar-se a tra-
çar equivalències entre l’es-
cenari històric imaginat per
Roth i la realitat marcada
pel calendari electoral. És
lògic, doncs, que l’obra es lle-
gís amb un fort accent polí-
tic i que fos considerada un
toc d’atenció a l’electorat da-
vant la possibilitat que Bush
tornés a guanyar.

Però llegir Complot con-
tra els Estats Units només
com una novel·la política és
fer-li un flac favor a l’obra, és
quedar-se en l’anècdota, és
relegar-la a un pamflet even-
tual; en definitiva, és equivo-
car-se, perquè l’escenari his-
tòric que planteja no és res
més que això: escenari, i com
a tal només actua d’excusa
per veure com reaccionen els
personatges de la ficció. El
protagonista aquí no és Lind-
bergh, ni Roosevelt, ni Henry
Ford, ni l’alcalde de Nova
York Fiorello La Guardia, ni
el popular locutor de ràdio
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jueu Walter Winchell. Per
molt realisme i versemblan-
ça que Roth hi hagi donat a
l’hora de tractar els perso-
natges històrics, la veritable
protagonista de la novel·la és
una família jueva de classe
mitjana de Newark, Nova
Jersey. Una família que sem-
bla una fotografia antiga dels
Roth. De fet, l’autor no ha
volgut ocultar que es va ins-
pirar en la seva infantesa i
per això ha batejat el narra-
dor, el petit Philip de set
anys, amb el seu nom.

Roth és un mestre recre-
ant el seu passat, com ja va
demostrar a Pastoral ame-
ricana (1997), per no par-
lar d’obres ja mítiques com
El trastorn de Portnoy, pe-
rò aquesta novel·la resulta
magistral retratant l’engra-
natge familiar. Sembla com
si l’escriptor hagués pres els
Roth com un objecte d’estu-
di i els hagués portat a una
situació extrema per mirar
de descriure les lleis no es-
crites que governen el fun-
cionament familiar.

L’escriptor descriu la seva
família, qualsevol família,
com un joc de contrapesos
de difícil equilibri, com un
joc d’aliances i enfronta-
ments en què tothom mira
d’imposar la seva voluntat
amb els seus propis mitjans.
En principi l’equilibri es
manté, però l’ascens d’un
antisemita al poder i totes
les seves accions es trans-
formaran en una veritable
bomba de rellotgeria que
farà volar pels aires qualse-
vol estabilitat.

Un cop més Roth ha sa-
but trobar la veu narrativa:
ens parla el membre més
jove de la família, que, des-
concertat, descobreix que ni
tan sols a casa seva no hi ha
res segur. Els seus dos he-
rois personals, el seu pare,
Herman, i el seu germà de
catorze anys, Sandy, han
caigut del pedestal. Han ini-
ciat una batalla generacio-
nal perquè l’adolescent, un
jove amb talent i responsa-
bilitat, mostra cada vegada
més simpaties per Lind-

bergh. El pare no entén com
el seu primogènit pot admi-
rar un president ridícul que
es dedica a atreure l’atenció
de la població sobrevolant el
cel de Washington cada
tarda i que, de passada, fa
pactes secrets amb Hitler.
Però si bé el pare l’encerta
en el pronòstic polític, s’e-
quivoca de ple en el to, perd
el control del seu fill i aboca
la seva família a la divisió.
Tota una sèrie de personat-
ges –el cosí ressentit, la tieta
oportunista i el veí orfe–
acaben de tirar per terra la
poca seguretat del petit món
de Philip, que sembla aguan-
tar-se per la tènue veu con-
ciliadora de la seva mare. I
és que, de fet, el que Philip
Roth posa al descobert és
que tant la seguretat que
venia Lindbergh com la se-
guretat que avui ens venen a
tot arreu i que nosaltres, tan
poc innocents que ens cre-
iem, comprem a ulls clucs,
definitivament no existeix.

El plantejament és impe-
cable, la recreació històrica i

la documentació, excel·lents,
la dissecció dels personatges,
brillant. Llàstima que la re-
solució del conflicte sigui tan
precipitada: així que Roth ha
deixat els personatges en el
punt màxim de tensió i el
món en el despropòsit histò-
ric més gran, opta per resta-
blir l’ordre sense més ni més,
com si no hagués passat res.
Una solució deus ex machi-
na que resulta decebedora,
perquè les expectatives ge-
nerades pel relat havien po-
sat el nivell molt alt.

Guanyador del premi Pu-
litzer l’any 1997, Roth és
considerat el millor escrip-
tor nord-americà viu, amb
obres de la categoria d’Ope-
ración Shylock, El teatro de
Sabbath, Me casé con un co-
munista i La marca de l’ho-
me. La nova novel·la, Com-
plot contra els Estats Units,
és una excel·lent oportuni-
tat per veure com aquest
gran autor trastoca la histò-
ria a manera d’excusa per
ensenyar-nos com són les fa-
mílies per dins.

‘Complot contra els Estats Units’ es planteja què hauria passat si l’antisemita
Charles A. Lindbergh hagués guanyat les eleccions dels EUA el 1940 ● Roth ha
afrontat la seva obra més política ● EvaComas

Llegirlanovel·la
de Roth només
enclaupolítica
és fer-liunflac
favoral’obra

Philip Roth torna a interrogar-se sobre la família en la seva última novel·la. GRETCHEN ERTL / AP


