
Novel·la

«No pots ser un de nosaltres. No hauries de
voler ser un de nosaltres». Així de taxatiu es
mostrava Sam Finkler —un jueu que lluita
amb totes les seues forces per fugir del seu pas-
sat i de la seua identitat— amb el seu antic
company d’escola Julian Treslove qui, en can-
vi, s’ha proposat fer el trajecte invers i així con-
vertir-se en jueu. I al bell mig d’aquesta com-
petència insòlita que només pot sorgir d’una
gran amistat, el que fou professor de tots dos,
Libor Sevcik: un vell jueu que ha dedicat bona
part de la seua vida a escriure biografies sobre
estrelles de Hollywood i que també, com Sam
Finkler, acaba de perdre la dona. Això sí, en
aquest triangle unificat pel dolor i l’aflicció 
—i bones dosis de comicitat— sembla, tan-
mateix, que el personatge més dissortat siga
Treslove, víctima d’un excés de novel·les ro-
màntiques i àries d’òpera en la joventut que
s’han convertit en el seu programa sentimen-
tal. Amb una tendència innata a recrear-se en
la tragèdia i els pensaments fúnebres, Treslo-
ve sol enamorar-se de dones d’aparença frà-
gil amb intenció de salvar-les de la solitud i, al
final, són elles qui l’humilien i l’expulsen de
les seues vides. Autocompassiu i histriònic,
Treslove —que treballa com a doble d’actors
famosos en festes socials— conté tots els ele-
ments dels jueus neuròtics i fàcilment excita-
bles que protagonitzen algunes novel·les de
Philip Roth i Saul Bellow. Només hi ha un fet
que no permet encasellar-lo entre aquests
personatges, i és que Treslove, malgrat els seus
intents per certificar el contrari, no és jueu.
Lluny de desanimar-lo, un paternal Libor
col·labora a augmentar el seu optimisme:
«que estiguis tan susceptible és bon senyal.
No es pot ser jueu sense ser susceptible».

El cas únic de Sam Finkler és una novel·la
on aparences i estereotips ben prompte que-
den esmicolats, deformats i en constant trans-
formació enmig d’una cadena imparable de
fets: un tractament del temps narratiu que suc-
ciona i s’apodera de l’argument. Com a con-
trapunt al desig de Treslove i a la idealització
apassionada que elabora del món jueu, el seu
amic Sam Finkler ja des de menut —incòmode
i aprensiu— es desentenia quan son pare li par-
lava en jiddisch abans d’anar a la sinagoga. Es-
criptor de best-sellers d’autoajuda i presenta-
dor d’un populista programa de televisió que
aplica els grans noms de la filosofia als pro-
blemes quotidians, Finkler aprofita la causa pa-
lestina per carregar públicament contra la seua
condició de jueu. I és en aquest punt que Ho-
ward Jacobson basteix una teranyina amb per-
sonatges del passat i del present dels prota-
gonistes, sers que queden involucrats —de for-
ma voluntària o per inèrcia— amb el conflic-
te d’amor i odi
als jueus que
recorre la no-
vel·la. «Un pen-
sador jueu que
ataqués els jueus
era un premi», adver-
teix poc abans de morir
Tyler, la dona de Finkler,
conscient que l’egomania
desmesurada del seu marit
serà l’estímul i l’autèntic perill
de la campanya que s’ha dis-
posat a dur endavant. Encara
que per a fer menys previsibles les coses Tyler

—gran personatge de la novel·la—, d’un ju-
daisme combatiu i orgullós, a l’igual que
Treslove, no és jueva.

Howard Jacobson —amb un ritme d’es-
criptura i un moviment de peces que evoca
passatges de Julian Barnes i Martin Amis—
fa girar al voltant de les contradiccions que pa-
teixen Julian Treslove i Sam Finkler no tan sols
els personatges de la novel·la, sinó un tema que
sempre que apareix provoca un esclat incen-
diari: «Era una paraula clau que desfermava
la follia. Jueu. Una paraula menuda, sense es-
pai per aixoplugar-hi la raó. Era dir “jueu” i
semblava que haguessis llançat una bomba».
De fet, uns i altres han de definir-se en algun
moment de la trama sobre aquesta qüestió, in-
destriable dels esdeveniments i de les ac-
cions dels protagonistes. En la seua lluita
contra ell mateix, Sam Finkler liderarà el GAS
(Grup d’Avergonyiment Semita), un conglo-
merat de jueus de Londres que amb els seus
arguments —l’excusa de la situació a Gaza i la
coartada de l’antisionisme— legitimen idea-
ris i actuacions antisemites de tots els colors:
grafits, crides de boicot a Israel, professionals
de les manifestacions de Trafalgar, amenaces
i atemptats troben la comprensió suïcida d’a-
quests personatges guiats per l’autoodi i que
l’autor perfila —motiu nuclear del llibre— en
tota la seua varietat, grotescos i perniciosos en
la seua militància de jueus antisemites.

Però el factor clau —i més atractiu— d’El cas
únic de Sam Finkler consisteix a comprovar
com tota aquesta col·lisió d’idees no sobre-
passa ni esborra les línies de la narració. His-
tòries d’amistat i distanciament, relacions in-
conciliables entre pares i fills, o bé la pugna

amb l’herència del pas-
sat són aspectes que

determinen els per-

sonatges amb la mateixa intensitat que els de-
bats que s’hi plantegen. En aquest sentit, el vell
professor Libor —una de les millors criatures
del llibre— no pot superar el buit per l’absèn-
cia de la dona i s’aferra als records i als enganys
de la fantasia mentre se sent cada vegada
menys lligat a les discussions rituals i enardi-
des sobre Israel, o bé abaixa el cap —ex-
haust— cada ocasió que descobreix un nou
rostre de l’antisemistisme modern. Ara bé, junt
a la pèrdua i la desolació, aquesta és també una
novel·la que gravita sobre l’amor entre Treslove
i Hephzibah, una jueva embolcallada en xals,
maternal i un huracà devastador a la cuina 
—una creació digna de Daniel Pennac—: l’au-
tor fa confluir en aquesta peculiar parella
l’humor i el drama que, de vegades paral·lels,
de vegades trenats, modulen el to d’El cas únic
de Sam Finkler.

Com en un camp magnètic, Howard Ja-
cobson fa entrar i eixir els personatges en el cer-
cle jueu, una lluita extenuant —inabordable
sense el recer de la ironia— per estar dins i fora
al mateix temps. Els dubtes i les regressions de
Sam Finkler —espantat amb la deriva dels seus
companys de grup— en la seua fugida com a
jueu coincideixen amb el descobriment de
Treslove de la complexitat i la incomprensió
d’uns referents que havia mitificat des del seu
filosemitisme entusiasta. En aquest joc d’es-
pills —amb viatges d’anada i tornada—, és pre-
cisament Hephzibah qui concentra bona part
de les pulsions de la novel·la: «ser la repre-

sentant del teu poble davant d’un home
que havia decidit idolatrar-lo era una

tensió constant», el propòsit inasso-
lible de no decebre ni Treslove ni
tota la història del judaisme. Les ria-
lles i la indignació de Hephzibah

s’entrecreuen sovint com un an-
tídot amb què afrontar el dia a
dia de jueva a Londres entre so-
bresalts, abatiment i el ferm

propòsit de no claudicar. De fet,
malgrat les diferències incan-
descents que els separen, sobta

l’imperceptible pas que es produeix
entre els personatges des d’unes disputes
tempestuoses a la complicitat i la calma: unes
regles assumides com un precepte per tal que
no s’acabe de trencar mai el llaç. És ben pos-
sible que aquesta siga la causa per la qual el dol
de Sam Finkler, en el fons, no té límits.

PER ALFRED MONDRIA
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La cara oculta 
de la memòria

Howard Jacobson, amb El cas únic de Sam Finkler, ens presenta en
l’univers jueu de Londres una sèrie de personatges condicionats 
(amb escapades i retorns) per la seua identitat: amistat, amor,
rendicions i entusiasmes en una novel·la que combina drama i humor.

HOWARD JACOB
SON
El cas únic de Sam
Finkler
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Fidelio. DVD.
Deutsche

Grammophon

Cuatro piezas
Sacras, Himno

de las naciones,
Libérame, La
vergine degli

angeli. Un CD,
DDD. Chandos. 

CRÍTICAS DE
ANTONIO GASCÓ

� Coro y orquesta de la ópera de Berlín, director K. Böhm. Director escénico G. Rudolf
Sellner. Coro y orquesta de la Ópera de Viena. Director: L. Bernstein. Director
escénico: O. Schenk.

Difícil es elegir entre las dos propuestas videográficas que de la ópera Fidelioofrece Deutsche
Grammophon. Grabadas en los setenta del pasado siglo, con un intervalo de nueve años, ambas
ofrecen un montaje rigurosamente clásico. La primera, de Rudolf Sellner, está grabada en
estudio y vocalizada por los cantantes en una toma que resulta cinematográfica. La segunda,
filmada en vivo en la ópera de Viena, no desmerece en la puesta en escena, algo natural siendo el
regidorOtto Schenk. Böhm lleva la primera versión con soltura aristocrática recordando el
aliento mozartiano, sobre todo en la parte más costumbrista del inicio. Bernsteinconduce la
segunda con vehemencia, siendo prodigo en contrastes. Neidlinger, con el maestro de Graz,
derrocha v intención en el siniestro Pizarro; en el mismo papel, Sotinapabulla por el imperio de
su voz. En la primera versión, Gwyneth Joneses una Leonora poderosa capaz de cualquier
heroicidad. Gundula Janowitzda una lección vocal (contando con el cristal lírico de su emisión)
aunque no tiene la prestancia vocal de su colega. Greindles un Rocco intencional al que ya el
registro le pilló viejo, pero su nivel de actor suple, con creces, las deficiencias de emisión. Más
boyante está en el papel Manfred Gungwirth. Florestán cuenta con dos excelentes aportaciones
de características muy diversas; James King y René Kollo, el primero más temperamental y el
segundo más belcantista. La Marzelline de la Poppcon Bernstein es absolutamente referencial.
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BEETHOVEN
LA SOLVENCIA DE LOS HISTÓRICOS � B. Brittoli, F. Meli. Coro y orquesta del Teatro Regio de Turín. Director

G. Noseda.
Hace escasas semanas el auditorio de Castelló ofreció una memorable versión

del Requiemde Verdia cargo de las huestes del Teatro Regio de Turín bajo la
rectoría de su titular el maestro Gianandrea Noseda. El director milanés que se
encuentra en un momento álgido de su carrera, pues acaba de ser nombrado
principal director invitado de la Filarmónica de Israel, es bien conocido de nuestro

público por las veces que se ha puesto al frente de la orquesta de Valencia, al extremo
de que fue uno de los candidatos para sustituir aGómez Martínez. Su técnica es
precisa y clara y sobre todo presenta una gran versatilidad para abordar el repertorio
romántico, al que torga contrastados y significativos matices. Todo ello aflora en este
registro que comentamos dedicado a la obra sacra de Verdi, que se completa con el
Himno a las naciones, que no anda demasiado pródigo en tomas fonográficas. El
disco tiene el interés añadido de ofrecer la primera versión del Liberameque Verdi
escribiera para los funerales de Rossiniy que luego trastocó para incluirlo en su
posterior Requiem. Así pues, el registro aporta significativas páginas que merecen la
atención de los aficionados y, sobre todo unas versiones muy elaboradas, en las que
la grandeza se une a los momentos contemplativos con más sutileza  sensitiva que
religiosidad. Sin duda la labor de la batuta al frente a los conjuntos vocal e
instrumental turineses, no puede ser más elogiable. Barbara Frittoli, sobre todo, y
Francesco Meli, en sus respectivas intervenciones, están espléndidos.  
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VERDI LA OBRA SACRA DE UN AGNÓSTICO

Jacobson basteix una teranyina amb
personatges del passat i del present,
sers involucrats amb el conflicte d’amor
i odi als jueus que recorre la novel·la


