
159 DE MAIG DEL 2009

CULTU A

DAVID CASTILLO

Com si la trama t’estigués ab-
duint cap a l’abisme del que
va passar o del que passarà,
Les vides privades de Pippa

Lee ens introdueix en la vida aparent-
ment anodina d’una dona de 50 anys,
casada amb un brillant i ric editor inde-
pendent de 80, amb qui ha tingut dos
fills bessons. Després de dos infarts i
per tal de preservar el futur econòmic
de laseva família, l’editordecideix, amb
el consentiment de la seva esposa, reti-
rar-se a una urbanització per a jubilats
després de vendre les propietats im-
mobiliàries. Pippa Lee esdevindrà la
persona més jove, de llarg, de la zona.
La sensació d’enyorança per la pèrdua
de l’apartament al centre de Manhat-
tan o pels finestrals de la casa de camp
s’esvairà ràpidament, però reapareixe-
ran vells fantasmes del passat. Una
mena de renaixement d’una joventut
turbulenta convertirà la seva nova vida
en una recuperació de l’anterior, com
si l’avorriment acabés d’ofegar el sen-
tit d’una confortable existència.

Les vides privades de Pippa Lee és
la primera novel·la de Rebecca Miller,
prestigiosa pintora i realitzadora cine-
matogràfica, autora del recull de con-
tes Velocidad personal. Directora de
films com Angela i La balada de Jack i
Rose, per l’adaptació de Les vides pri-
vades de Pippa Lee se li va atorgar el
gran premi del jurat del prestigiós festi-
val de cinema independent Sundance,
fundat el 1983 per Robert Redford. Filla
d’Arthur Miller i de la fotògrafa Inge
Morath, casada amb l’actor Daniel Day-
Lewis –amb qui té dos fills–, Rebecca
Miller, nascuda el 1962, té tant talent

Fantasmes que reapareixen

Des de la seva edició el
1955, El hombre del traje
gris, de Sloan Wilson, ha
esdevingut un dels llibres
amb més presència a les
nostres llars. Qui no recordi
la portada de Bruguera amb
un Gregory Peck de cos
sencer, que visiti la llibreria
de vell més propera o el
mercat dels Encants. El
trobarà segur. La pel·lícula,
dirigida per Nunnally 
Johnson i interpretada per
una magnífica col·lecció

d’actors, a més de Peck, va
fer que la dura novel·la d’un
home que ha de triar entre
la seva família i la projecció
professional esdevingués un
bestseller. Des del 1957,
Bruguera el va reeditar en
nombroses ocasions, així
com moltes de les quinze
novel·les que va publicar.

Coincidint amb la
recuperació d’autors que
parlen dels suburbis i de les
urbanitzacions per a joves

famílies, de l’horror de la
vida domèstica –seria el cas
de Yates, Cheever, Maxwell, 
Stegner i, fins i tot, Fante–,
Asteroide recupera la
traducció de B. Porta Gou,
del 57, amb una revisió de
Tamara Medrano i un
magnífic pròleg de Jonathan 
Franzen, l’aclamat autor de
Les correccions.

La novel·la i el film van
introduir l’expressió l’home
del vestit gris, que també

explotaria Arthur Miller en
algunes de les seves peces
teatrals. L’angoixa del
protagonista de la novel·la
de Wilson, tan a prop de
l’existencialisme, fa xocar la
vida benestant, la rutina del
consumisme i la família
amb els records durs de la
Segona Guerra Mundial. Tal
com diu Wilson a l’epíleg, és
una “novel·la sobre els
joves i per als joves”. I que
es manté radiant mig segle
després.❋

Literatura estrangera ❚

Amb l’uniforme del vestit gris

Miller ens va introduint en la vida del
seupersonatgeambsuavitat, ambdes-
cripcions de la qualitat d’un Mallamud
o Roth, amb la desesperació d’un Mai-
ler, Yates o Fante, empresonada en la
mateixa trampa de la seva vida, però
amb sentit de l’humor. Una conducta
addictiva i neuròtica, farcida d’una
prosa amb descripcions d’intens realis-
me poètic. La novel·la té elements del
conte quan recupera records familiars
i personals. El costumisme dóna un
vernís còmic al que podria ser tràgic.

El neguit d’una situació fora de
rumb, el pot resoldre amb un deix
d’inspiració: “Sabia que quan obrís els
gèlids ulls blaus i li dirigís una de les
seves mirades imperatives, ella torna-
ria a tranquil·litzar-se” o “Els membres
dels meus fills van créixer al meu vol-
tantcomarrels; vaigesdevenirunapart
d’ells”. O quan la protagonista es retra-
ta: “Sóc com un d’aquells cotxes usats
brillants que han patit un terrible acci-
dent.Tenenunaspecteexteriorperfec-
te, però tenen l’eix tort”. Excel·lent.❋

com els seus familiars. La prova és
aquesta novel·la, que pot oscil·lar entre
la cara amable i els inferns de l’existèn-
cia, sempreambunpuntdebonhomia.
La vida nova entre vells a Wrinkle Villa-
ge –una mena de broma, Ciutat de les
Arrugues– porta Pippa Lee a tot un se-
guit d’excessos, des d’un somnambu-
lisme marcat per la bulímia fins a la ve-
locitat, la beguda i el tabac de manera
desmesurada. A més, tornen episodis
del passat, com la relació de lesbianis-
me amb l’amant de la seva tieta.
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L’escriptora Rebecca Miller va dirigir l’adaptació cinematogràfica de ‘Les vides privades de Pippa Lee’

Sloan Wilson torna a ser
reeditat, ara per Asteroide
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