
Senyals d’aproximació a la
recta final

L’espectre se’n vaCrítiques

a literatura nord-americana no compta amb una tradició del diari ni notable
ni consolidada. Per contra, alguns dels seus escriptors més insignes repeteixen protago-
nista al llarg de les seves novel·les i van narrant la seva evolució en el temps, com si d’una
mena d’alter ego es tractés. És el cas de Philip Roth amb el personatge de Nathan
Zuckerman, protagonista o secundari en almenys vuit llibres, des de The Ghost Writer al
1979. No és aquest un cas únic ja que John Updike, amb Harry Conill Angstrom, o
Richard Ford, amb Frank Bascombe, fan servir el mateix recurs literari. De tot això és
desprèn que a l’obra de Roth hi ha una necessitat i una voluntat brutals de ficcionalit-
zar la pròpia existència, amb tots els vels i les disfresses que calguin, però amb un com-
ponent biogràfic evident. Un exemple clar de tot això, i que apareix inserit al mateix
relat, és quan Zuckerman escriu una obra de teatre on inventa i imagina la relació amb
la jove escriptora Jaime, de qui se sent fortament atret.

Roth ens presenta un Zuckerman de 71 anys que torna a la Nova York del 2004, des-
prés d’onze anys de solitud autoimposada a les muntanyes Berkshires de Nova
Anglaterra, apartat de tot i de tothom. Ha viatjat per veure si una petita intervenció pot
millorar la incontinència urinària que una operació de càncer de pròstata li va deixar, junt
amb la impotència sexual, com a danys col·laterals. En certa manera, a L’espectre se’n va
Zuckerman es juga l’última carta de dimitir de tota esperança i de tota relació amb el
món. L’escriptor Zuckerman va a NY a cercar el vigor perdut, a tractar de tornar a renéi-
xer, a seduir una dona, i a veure si pot esperar alguna heroïcitat de la seva malferida viri-
litat, però ja tot és absolutament inútil. El pas del temps i la malaltia han fet que la decre-
pitud ara sigui irreversible i que més valgui conformar-se i no somiar amb segones
joventuts. Aquesta constatació segons la qual tot arriba al seu final planeja per tota la
novel·la. A la Big Apple té tres trobades. La primera amb una parella d’escriptors amb
qui intercanvia la seva casa, ja que ells volen fugir a la muntanya i allunyar-se d’un segon
mandat republicà. La segona és amb Amy Bellette, una velleta consumida per
l’Alzheimer que va ser la musa del primer heroi literari de Zuckerman, E. I. Lonoff, un
transsumpte d’Isaac Bashevis Singer. I la tercera és amb Kliman, un jove i ambiciós biò-
graf de Lonoff que ha descobert el que considera el seu gran i escandalós secret.

Atenent a l’estructura, aquest no sembla un llibre unitari i ben travat sinó una suc-
cessió d’episodis i de trobades novel·lísticament massa forçades que, d’altra banda, si l’o-
bra es tractés d’una peça de teatre no ho serien pas. Mirant-s’ho des d’una altra perspec-
tiva es podria comparar, amb totes les distàncies i consideracions que calguin, amb una
obra de Shakespeare; Hamlet o Macbeth, per exemple. En les darreres novel·les de Roth
constantment apareixen els conceptes de decrepitud, malaltia física, envelliment,
Alzheimer, decadència o pèrdua de vigor; podem arribar a afirmar que de manera obses-
siva. Són el revers de la fascinació per la joventut, l’admiració per la bellesa física, la cele-
bració del sexe i del desig carnal sense embuts. I entre tots dos pols es mou Zuckerman,
en una mena de pont aeri existencial.

Però L’espectre se’n va també presenta altres lectures prou interessants. En destaquem
quatre: una lectura sobre la professió d’escriptor; una amb una crítica contundent a l’ad-
ministració de George Bush –el 2004 va ser l’any de la seva segona elecció– i al clima
social i moral que s’ha instal·lat als EUA després de l’11-S; una tercera lectura, diguem-
ne, en clau jueva, on Zuckerman es presenta com algú socialment arraconat i fustigat,
que ha de viure en soledat i apartat de la resta de la societat per sobreviure; i la darrera,
eminentment filosòfica, on es qüestiona si algú pot convertir-se en una altra persona
simplement posant en joc la seva voluntat.

A jutjar pel ritme d’edició frenètic de les seves obres al nostre mercat es pot afirmar
sense arriscar-se gaire que Philip Roth va llançat cap al premi Nobel. Aquest llibre no
és tan rodó com Elegia però suposa una baula més en la sèrie Zuckerman, i ens recorda
que Roth és un autor de primer ordre que encara té pendent una visita a Estocolm.
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Philip Roth
Philip Roth (Nova Jersey, 1933) és un dels escriptors nord-americans
vius més importants i està considerat un etern candidat al Nobel.
D’entre la seva llarga obra destaquen la col·lecció de contesGoodbye,
Columbus (1959; Ediciones de Bolsillo, 2007); la nove l · l a  El trastorn de
Portnoy (1969; Edicions 62, 1997) i la trilogia de final dels anys 90 que
comprèn Pastoral Americana (que li va suposar el premi Pulitzer), Me
casé con un comunista i La mancha humana, totes tres a Alfaguara.
L’espectre se’n va és la seva última nove l · l a , editada simultàniament en
català a La Magrana i en castellà a Mondadori.
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