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Philip Roth la va encertar
plenament quan el 1992 va
decidir deixar-ho tot i dedi-
car-se exclusivament a les

seves novel·les. Des d’aleshores ens
ha acostumat a un ritme de publica-
ció periòdic. Des de les excel·lents
Pastoral americana, Elegia, El teatro
de Sabbath, Operación Shylock, La
marca de l’home, L’espectre se’n va,
Patrimonio i Complot contra els Estats
Units fins a nouvelles menors del tot
recomanables. No n’hi ha ni una en
què abaixi la guàrdia. Roth recupera
personatges històrics de la seva obra
o ens situa en períodes històrics de la
història americana a partir de l’anèc-
dota i de la vida quotidiana de criatu-
res resistents contra la trivialitat im-
perant. La malaltia, el sexe, el món la-
beríntic de les parelles i la família hi
apareixen com a protagonistes.

Indignació, el seu últim llibre traduït,
està inscrita, pel tema, en el context de
la primera producció de Roth. És una
novel·la de final d’aprenentatge, de
campus, en què el personatge narra-
dor és un jove estudiant universitari de
segon curs a Winesburg, Ohio, la ciutat
on Sheword Anderson va escenificar el
seu cèlebre clàssic. Marcus Messner ha
fugit de Newark –la ciutat natal de
Roth– a causa d’un pare dominant, un
carnisser jueu de barri obrer. Obsedit
per la por de tortura el fill amb obli-
gacions absurdes. L’escapada a la fa-
cultat d’una ciutat provinciana i conser-
vadora serà el primer repte per al jove
protagonista de la història.

Final de l’aprenentatge

L’estrena de la pel·lícula
Revolutionary road –no es
perdin el recital
interpretatiu de Kate 
Winslet– ha desenterrat
l’obra de Richard Yates, que
havia esdevingut un autor
de culte, un escriptor per a
escriptors. Aquesta història
dura, ambientada en una
urbanització de la rodalia de
la gran ciutat, ens va
ensenyar l’altra cara del
Somni Americà. Atenta a
l’estrena, Edicions Proa ens

en va oferir una bona
traducció. Poques setmanes
després, Proa presenta una
altra de les grans obres de
Yates, la novel·la Les
germanes Grimes,
considerada el seu millor
llibre. No entraré en
polèmiques sobre la qualitat
d’una i altra, perquè es
tracta de novel·les ben
diferents. A la contraportada
del llibre, els editors han
utilitzat una observació de
l’intel·ligent narrador

britànic Julian Barnes: “Si
Cheever va saber captar la
poesia i el surrealisme dels
suburbis americans, Yates
en va extreure tota la
desesperació”. Des de la
primera frase, l’escriptor es
mostra poderós: “Cap de les
dues germanes Grimes
viuria una vida feliç...”. La
felicitat serà per al lector
que estima la qualitat.

Tampoc van ser experts
en la felicitat John Steinbeck 

i Francis Scott Fitzgerald. 
Navona en publica tres
propostes interessants. Del
primer, la intensa i breu El
pony colorado i els contes
d’El largo viaje, una
radiografia de la vida i de la
derrota en l’àmbit rural. Tots
dos de lectura obligatòria.
També en el gènere dels
contes, n’apareixen una
selecció de Fitzgerald, entre
ells el que va inspirar el film
El curioso caso de Benjamin
Button. Enlluernadors.❋

Literatura estrangera ❚

Un escriptor per a escriptors?

Sense un argument de pes, Roth ens
fa un catàleg de l’art de la novel·la: do-
mini del ritme, estructura interna, equi-
libri entre el tema i la trama i articula-
ció dels personatges, des d’una jove es-
tudiant que fa una fel·lació a Markus
fins als seus peculiars companys d’ha-
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Philip Roth
situa la seva
nova novel·la al
començament
dels anys
cinquanta

Proa ens presenta una altra
novel·la de Richard Yates
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bitació.Totpodriaserconvencional fins
que el narrador, en primera persona,
ens informa que és mort. Un nou punt
de tensió per treure’n l’entrellat.

Les repressions del protagonista i la
falta d’adaptació a la realitat el condui-
ranaunasèriedepetitesvicissituds, “la

forma terrible i incomprensible en què
les decisions més banals, accidentals i
fins i tot còmiques poden tenir les con-
seqüències més desproporcionades”.

El comportament inestable, el pater-
nalisme i el conformisme dels respon-
sables de la universitat i el mateix
temps on se situa l’acció –el 1951, l’inici
de la Guerra de Corea– ens van condu-
int cap a un desenllaç que conté molts
dels elements que van marcar la pri-
mera part de la seva obra: la masturba-
ció –a El trastorn de Portnoy–, els aca-
dèmics –Letting go–, els primers amors
entre joves de diferents classes socials
–Goodbye Columbus– i la destrucció i
la hipocresia –Cuando ella era buena–.
A més de la bogeria, que tantes pàgi-
nes li ha donat. Si no tinguéssim una
cronologia de la seva obra, pensaríem
que es tracta d’una novel·la del primer
cicle. El que tenim, però, és una llibre
d’un escritptor que se les sap totes, que
fa uns girs insospitats sense trencar la
coherència interna i el ritme de la
prosa. La història és el que menys im-
porta en benefici de les frases magis-
trals, de la sensació del lector davant
l’enginy en el desenvolupament de la
narració. I d’un desenllaç que treu l’alè.

El clima moral irrespirable, amb els
catòlics i els metodistes imposant els
seus oficis religiosos, em va recordar la
joventut: “Superstició primitiva i cor-
rompuda! Paranoia nostra, que esteu
en el cel! Quanta infàmia en la religió!
Quanta immaduresa i ignorància i ig-
nomínia en tot plegat! Quanta pietat in-
sensata sobre res!”. Amén?❋


