
Roth contra el món
El novel·lista torna amb ‘Indignació’, una petita obra mestra d’un visionari fatalista

N
o hauria d’estranyar a 
ningú que l’entorn d’In-
dignació (cultura jueva, 
estudis de dret, pare do-

minant i paranoic, mare abnega-
da, sexe incipient, repressió sistè-
mica i sistemàtica) resulti familiar, 
perquè tot en Philip Roth (Newark, 
Nova Jersey, 1933) és autobiogrà-
fic, fins i tot el que és fals o imagi-
nat, i això, la vida en primera per-
sona, és l’adob natural de la seva 
literatura. Es podria dir que totes 
les seves novel·les són variacions 
d’un mateix moviment en el qual 
l’heroi aprèn «la terrible, la incom-
prensible manera en què les elecci-
ons més trivials, fortuïtes i fins i tot 
còmiques obtenen el resultat més 
desproporcionat». Una atmosfera 
de bogeria progressiva, d’absurd, 
que s’estén com una inofensiva pe-
rò mortal tempesta d’estiu, predo-
mina en aquest text aparentment 
menor que està escrit amb la fluï-
desa i la implacabilitat d’un visio-
nari fatalista.
 
PARADA AL PURGATORI / La bogeria co-
mença, com sempre, en la figura del 
pare, i acaba en l’horror de la guer-
ra de Corea. Entremig, una llarga i 
necessària parada al purgatori de 
la Universitat de Winesburg, Ohio, 
on Marcus Messner, que sempre 
ha fet el que s’esperava d’ell, troba-
rà l’oposició de les institucions (la 

familiar, la religiosa, la pedagògi-
ca) quan una cadena de petits ges-
tos –una fel·lació, una desafortuna-
da reunió amb el degà, dos canvis 
d’habitació, una declaració d’ateis-
me, la reticència a ser d’una frater-
nitat– el condueixen a complir un 
paper de rebel que li resulta total-
ment aliè. 
 Meissner, com Roth, no és un 
provocador: és un home que apli-
ca el sentit comú a un món que no 

en té, i la prosa amb què s’expres-
sa és clara i esmolada. El seu relat 
prové, en un gir que Roth es guarda 
estratègicament a la màniga, de la 
dimensió d’una memòria suspesa 
que observa la seva pròpia vida amb 
l’aflicció gens autocompassiva d’al-
gú que sap que morirà al peu del 
canó, bel·ligerant a pesar seu, com-
batiu perquè els altres no entenen, 
no volen entendre res. D’aquesta 
lluita contra el món, d’aquest in-

conformisme contra la intoleràn-
cia, neix aquesta petita obra mes-
tra que no fa sinó confirmar que 
Roth, als seus 75 anys, segueix tra-
ient pit i guanyant carreres de velo-
citat, mal que els pesi als competi-
dors lents. H
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El llibre de la setmana. Als seus 75 anys, Philip Roth 
continua estant en plena forma. Ho demostra la seva 
nova novel·la, que neix de l’inconformisme contra la 
intolerància. En ella, a l’Amèrica del Nord de la guer-

ra de Corea, l’estudiós i honest jove Marcus Messner 
inicia el seu segon curs a la Universitat de Winesburg. 
Diversos fets el conduiran a assumir el paper de rebel, 
una cosa que li resulta totalment aliena 

33 L’escriptor nord-americà Philip Roth, el 2005 a casa seva, a Warren, Connecticut. 
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Una soledat dolorosa

Un dels motors de la ficció és la curi-
ositat. En un primer nivell, el lector 
sempre llegeix  per saber què passarà 
després, i després, i després, de mane-
ra que un artifici per lligar-lo és cre-
ar de bon principi una intriga. A Re-
torn a Brideshead d’Evelyn Waugh, per 
exemple, un soldat que es troba en-
mig d’una operació militar, durant 
la guerra, va a parar a una mansió al 
camp. La visió d’aquell lloc on de jo-
ve havia sigut feliç, i que va definir-lo 
com a persona, li activa el record en 
forma de novel.la. A La dona del migdia, 
de Julia Franck (Berlín, 1970), aquest 
ganxo inicial és un pròleg prou atrac-
tiu i dramàtic per subjugar tota la 
novel·la. Som en algun punt del nord 
d’Alemanya el 1945, just quan ja és 
clar que els aliats guanyaran la guer-

ra. L’Exèrcit rus controla aquella part 
del país. Una mare i un fill malviuen 
en una casa. La mare treballa en un 
hospital i més d’un cop és violada pels 
soldats russos. Mare i fill fugen en un 
tren que els duu a Berlín, però han de 
baixar-ne al cap d’unes hores en una 
estació perduda. Mentre esperen no 
saben què, la mare el deixa sol. «Tor-
no de seguida, espera’t aquí», li diu, 
però ja no torna mai més.
 El tronc del llibre és un flashback 
per explicar la vida d’Helene, la mare, 
fins que arriba al moment de l’aban-
dó. La novel·la es divideix en tres parts. 
La primera reconstrueix la infantesa 
d’Helene i la seva germana gran Mart-
ha en una família burgesa de poble. 
El pare és un impressor de renom i 
la mare és una jueva excèntrica, mig 
embogida, que menysprea la filla pe-
tita. El pare va a la guerra i en torna 
mutilat. El negoci, mentrestant, es-
tà en crisi. A la segona part, Martha i 

Helene se’n van a Berlín a viure amb 
una tia adinerada. Són els feliços anys 
20, l’era del jazz i la cocaïna, les fes-
tes fins a la matinada. Mentre Mart-
ha prefereix la vida dissipada, Helene 
s’enamora d’un estudiant de lletres. 
La tercera part s’inicia amb un revés 

vital que la lliura a un home despò-
tic, afiliat al partit nazi. Ella li dóna 
un fill –el nen del principi– i aquest 
fet la salva de morir com a jueva que 
és. La guerra destrueix la vida famili-
ar i aboca Helene a una situació deses-
perada. Tornem on érem al principi, 
amb el nen abandonat, i un epíleg fi-
nal que vol posar les coses a lloc.

 Amb La dona del migdia Julia 
Franck va guanyar el Deutsche Buch-
preis 2007, que atorguen els llibre-
ters i editors alemanys. La seva visió 
panoràmica d’una Alemanya contra-
dictòria ha fet que la comparin amb 
Günter Grass. Res a veure. Grass uti-
litza l’humor i la ironia com a ele-
ments corrosius, mentre que Franck 
és sempre massa seriosa. La seva pro-
sa és d’alè llarg i trena molt bé histò-
ries i arguments. Les escenes corals i 
la descripció d’ambients és bona, ai-
xí com els moments íntims i carnals, 
però la història d’amor resulta massa 
tòpica. A estones, sobretot a la terce-
ra part, l’escriptura es torna cansada 
i morosa. Els elements històrics, que 
pauten el fons moral de la narració, 
s’introdueixen amb subtilitat. Julia 
Franck escriu com la nena més llesta 
de la classe, és aplicada i es fa llegir, 
però a la seva prosa li falta lleugeresa. 
Si cal buscar hereus de Günter Grass, 
llavors potser caldria traduir Katja 
Lange-Müller, finalista al mateix pre-
mi amb Böse Schaffe.  H
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Julia Franck, una de les noves veus germàniques, mostra, a ‘La dona del 
migdia’, la seva visió panoràmica d’una Alemanya contradictòria 

NOVEL·LA TRADUÏDA

JORDI PUNTÍ

La novel·la, sobre 
una dona alemanya 
el 1945, va guanyar el 
Deutscher Buchpreis

llibres DIMECRES
60 18 DE MARÇ DEL 2009

El còmic està de dol. L’il·lustrador 
José González va morir dilluns als 
70 anys. González és reconegut, 
sobretot, per ser un dels pares de 
Vampirella, una alienígena ori-
ünda de Draculón amb voluptu-
oses corbes i poca roba que s’ali-
menta de sang. 
 El personatge va debutar el 
1969 a la revista homònima i 
gràcies a la traça dels dibuixants 
Frank Frazzetta, Mike Kaluta i Jo-
sé González, es va convertir en 
una icona eròtica. Pels crítics, 
González va ser qui millor la va 
representar i, segons Frank Fraz-
zetta, «ningú dibuixava dones tan 
belles». El cert és que González va 
acabar convertint-se en el princi-
pal il·lustrador de Vampirella i va 
ser qui li va donar l’aspecte defini-
tiu. La seva primera col·laboració 
amb la sexi alienígena va ser el  
1971, i al final va fer 53 històries.

  González va entrar en el món 
del còmic el 1959 de la mà de 
Josep Toutain i la seva agència 
Selecciones Ilustradas que pro-
porcionava artistes per a revistes 
de tot el món. Es va dedicar bàsi-
cament a les historietes romàn-
tiques i femenines. Destaquen 
dels primers anys les sèries Rosas 
Blancas per a l’Editorial Toray, i 
Marilyn, Valentine, Mirabelle i Pame-
la per als  mercats britànic, holan-
dès i alemany. I en els 80 va treba-
llar amb Norma dibuixant les ti-
res de Chantal i Mamba. 
 En els últims anys havia dei-
xat el còmic per centrar-se en la il-
lustració, la seva passió, gairebé 
sempre en blanc i negre.  H
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33 La Vampirella de González.


