
A les barriades de Nova York

Digueu-ne son Crítiques

pareguda el 1934 sense cap ressò i redescoberta el 1964 amb un èxit
esclatant, Digueu-ne son, la primera novel·la de Henry Roth, és una de les grans
novel·les nord-americanes del segle XX, una perla més en la riquíssima tradició
narrativa judeoamericana, que inclou lluminàries com ara Isaac Bashievish
Singer, Saul Bellow o el més recent Phillip Roth. Malgrat que se l'acostuma a
citar com la novel·la paradigmàtica sobre la immigració als Estats Units,
Digueu-ne son és molt més que no això: és el relat sensible i descarnat del pro-
cés d'obertura a la vida d'un immigrant austrohongarès de vuit anys, David
Schearl, en el context de les barriades pobres de Nova York a l'entorn de l’any
1915.

Evidentment, Roth posa de manifest les penúries (econòmiques i morals)
que comporta l'adaptació a un nou món i l'enyorança que alguns dels protago-
nistes senten per la seva Galítsia natal, però defuig una lectura exclusivament
politicosocial i se centra en les tenses relacions familiars de David, que viu divi-
dit entre la por a un pare tirànic i amargat i l'amor per una mare extraordinària-
ment càlida i protectora. Els tres  membres de la família tenen tendència a l'aï-
llament i gairebé no es relacionen amb cap dels seus veïns del Lower East Side,
convertint les seves desventures en tràngols individuals fortament sentits, i no
en una mera vivència arquetípica de l'època.

La prosa de Roth és riquíssima. Presenta girs i recursos sintàctics propis del
jiddisch (la llengua materna dels protagonistes), incorpora les ensenyances de
Joyce (a través del corrent de pensaments del nen) i les alterna amb fragments
descriptius d'una gran visualitat (cadascuna de les quatre parts del llibre es cons-
trueix entorn d'una senzilla i poderosa imatge central). El resultat de tot plegat,
ben traduït per Ernest Riera, és una visió del món intensa i obsessiva, sensible i
plena de pors. David Schearl viu torturat pels misteris insondables de la religió,
la sexualitat o el passat de la seva mare, a la vegada que es mor de curiositat per
saber què és allò que amaguen aquells nois a l'altra vorera.

El relat recull bona part de l'experiència d'infància del propi autor, explici-
tada més endavant amb cruesa al cicle de novel·les autobiogràfiques publicat en
castellà com A merced de una corriente salvaje (Alfaguara). Entre les totes dues
obres, la de joventut i la de vellesa, Roth va mantenir-se durant dècades apartat
de la literatura, i va sobreviure fent de lampista o de professor de matemàtiques.

Una de les sorpreses més grates d'aquest llibre és que aparegui de la mà d'El
Gall Editor, una petita editorial amb seu a Pollença. En un moment en què el
gruix de la producció editorial en català està en mans d'un únic grup, correm el
risc que tot allò que no entri als seus plans romangui eternament als llimbs dels
inèdits. És hora, doncs, de veure com es consoliden un grapat d'editorials joves
i independents que tinguin com a únic criteri l'excel·lència literària i la recerca
d'un públic inquiet i exigent. Que aquest públic existeix ho demostra l'èxit que
aquesta mena d'editorials tenen a casa nostra quan publiquen en castellà (un èxit
relatiu, és clar, i no exempt de riscos, però és que ningú no engega una editorial
independent per acumular milions al compte corrent).

En els darrers mesos, hem vist néixer projectes tan engrescadors com els de
les editorials Adesiara o Accents, i hem vist com traduccions importants venien
de la mà d'editorials “perifèriques” com ara Bromera o la mateixa El Gall
Editor. Totes elles (i d'altres que no tinc espai per esmentar) fan un esforç alta-
ment lloable, lluiten en inferioritat de condicions contra les dificultats de la dis-
tribució i la manca de ressò als mitjans de comunicació. I, quan les alegries que
ens proporcionen són de la magnitud de Digueu-ne son, el final feliç de tota
aquesta cadena d'esforços depèn d'una única condició: que vostè, lector, corri a
comprar-se'l. No n'hi ha d'altre!
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Va néixer el 6 de febrer de 1906, en l’aldea de Tysmenitz, aleshores situada en la pro-
víncia austrohúngara de Galicia, avui situada en l’actual Ucraïna. El 1034, va publicar
la seva primera gran nove l · l a  “Llámalo sueño”, que va passar inadvertida. Als anys
40, després de començar la seva segona obra, va abandonar la literatura i, fins i tot,
va cremar els manuscrits.Va estar gairebé tota la seva vida allunyat d’ella exercint tre-
balls tan diversos com fontaner, professor de matemàtiques, infermer o criador d’à-
necs. La reedició del llibre el 1964 va ser un èxit de crítica i públic, venent més d’un
milió d’exemplars.Amb més de 80 anys va començar “A merced de una corriente
salvaje”, una autobiografia que es va publicar parcialment de manera pòstuma.
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