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El Roth més agre

Va néixer a Newark, Nova Jersey, el 1933. Va estudiar a la Universitat
de Bucknell i a la de Chicago, on va ser professor de Literatura Anglesa.
Més tard, a Iowa i Princeton, va ensenyar escriptura creativa. Entre les
seves obres destaquen Operación Shylock, El lamento de Portnoy i la
trilogia Pastoral americana, Me casé con un comunista i La mancha
humana. Ha guanyat el National Book Award for Fiction, el National
Book Critics Circle Award, el PEN/Faulkner i el Pulitzer.
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última novel·la del prolífic Philip Roth –considerat per molts crítics
amb criteri (i considerat, amb criteri, per molts crítics) el millor escriptor viu del
moment– du per títol Everyman. Aquest títol enclou una al·lusió a tots els
homes que un conegut publicitari retirat, de 71 anys, ha sigut en la vida: els
homes volguts que ha pogut ser o que li han deixat ser, i també tots aquells altres
força més ingrats, que s’hauria estimat més de no encarnar mai de la vida. El
títol, de retruc, fa una picada d’ullet amarga a l’home que ja no és, en un any
fatídic en què al protagonista l’han hospitalitzat set cops i en què se sent
pràcticament abandonat de tothom –excepte de la seva filla Nancy–, enfilant el
raval de senectut.

Parés i Fibla han optat pel títol Elegia, que és una opció prou digna per
encapçalar un relat en tercera persona de la vida d’un home que s’ha casat tres
vegades, que ha tingut dos fills de la primera relació que l’han repudiat sempre
més i una altra filla, Nancy, la nineta dels seus ulls, d’un segon matrimoni. Elegia
no tradueix el títol anglès, però s’ajusta molt al sentit (tràgic) de la història, i als
versos de l’Ode to a Nightingale, de Keats, que la introdueixen. Uns versos que,
en la fredor ambiental de la “terra ben cavada”, comencen dient –en la traducció
catalana de Marià Manent–: “em sento el cor malalt i, endormiscats, s’apaguen
/ els meus sentits”.

Aquesta és la narració d’un home que diu adéu a la vida, el cor del qual
s’aturarà en el curs d’una enèsima operació. Sense ser-ne conscient del tot, poc
abans de morir, l’amo d’aquell cor ha trucat a la vídua d’un seu antic cap
d’empresa, a un company també de feina –que vegeta en un psiquiàtric– i a un
altre col·lega que està a punt de ser vençut pel càncer. Els últims cops de cua de
la luxúria, per al protagonista, són desesmats i poc convincents, i, davant el
fenomen de les darreres oportunitats conscients, viuen també la seva claudicació
definitiva: una noia d’uns trenta anys que fa jòguing i que passa olímpicament
d’ell; una dona madura, lànguida, que acaba suïcidant-se, perquè no pot
suportar el dolor a l’espinada ni, encara menys, la mort del seu marit. Aquella
combinació de tragèdia i comèdia que trobàvem, en proporcions diverses, en
obres com Pastoral americana, La marca de l’home, L’animal moribund o Complot
contra els Estats Units, aquí s’ha volatilitzat del tot. La raó dolorosa d’aquestes
pàgines, amb un protagonista –com passa tan sovint– de la mateixa edat (i, en
molts aspectes, de la mateixa condició) que el mateix Roth, és molt més a prop,
per entendre’ns, de Patrimonio. Una historia verdadera, aquella obra biogràfica,
dedicada –consagrada– al seu pare.

En la vida del protagonista d’Elegia té tanta importància el que ha fet com
el que no ha fet. Ocupa una tercera part del llibre el relat minuciós del seu
historial mèdic, un fet que el converteix en un personatge antagònic del seu
germà, sis anys més gran –aquest ha gaudit, tota la vida, d’una salut exemplar
i insultant. Hèrnia, peritonitis, afeccions coronàries, angioplàstia, stents i
desfibrilador: expressions que, amb la seva sonoritat lúgubre, puntuen alguns
moments crítics d’una narració que constata, del dret i del revés, la ineluctabilitat
de la decadència física i la inevitabilitat de la mort. Però no de la decadència
moral: el protagonista encara mirarà de redimir-se davant d’algunes persones
que estima (una de les seves ex, Phoebe; el seu germà Howie; la seva filla Nancy).
No hi serà a temps. Nancy és l’única persona que l’adora i, doncs, té permanent-
ment el seu suport, però Phoebe acaba de quedar invàlida per una apoplexia i
ell mateix es morirà abans de retrobar-se amb el germà. Crec que Philip Roth,
fins i tot en obres més cenyides i en aparença menors com aquesta, és el més gran
de tots els escriptors vius del moment.
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