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«EL NAIXEMENT DE LA
TRAGÈDIA»
Autor: FRIEDRICH NIETZSCHE
Traducció: M. CARBONELL
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 226 / Preu: 22 €

Primera obra de l’autor,
publicada quan tenia tan sols

28 anys, El naixement de la tragèdia va suscitar,
gairebé abans i tot que veiés la llum, una allau
d’adhesions i, alhora, de crítiques aferrissades.
Nietzsche hi ofereix els eixos principals de la
seva particular concepció de la Grècia antiga
com a mitjà d’entendre el temps present.

«L’ÚLTIMA PLATJA»
Autor: JORDI CORTÈS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 216/ Preu: 14,90 €

Un dibuixant i guionista de
còmics que no passa el seu
millor moment va a parar a
una illa al sud de Creta. Allà

coincidirà amb un metge amb qui travarà una
forta amistat i amb qui compartirà moltes hores
d’hotel i de conversa. Però per l’illa també
desfilen altres personatges amb els seus neguits i
les seves inquietuds. III Premi de Narrativa
Marítima Vila de Cambrils.
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 mitjan anys noranta, vaig confec-
cionar una llista de deu regles per fa-

cilitar l’aprenentatge de l’escriptura. Cada
any, demano a un centenar d’estudiants
universitaris que em diguin, d’aquelles
deu regles, quina és la que consideren
més rellevant i quina és la que troben
més prescindible. El que resulta curiós és
que, cada any, hi ha una determinada re-
gla que obté un nombre elevat de vots
positius i negatius. Ens trobem davant
una polèmica, és a dir, davant dues vi-
sions contraposades que tenen, totes
dues, una part de raó.

La regla en discòrdia proposa relacio-
nar la llengua i la literatura amb les altres
assignatures. Cada vegada és més fre-
qüent servir-se de la literatura per accedir
a coneixements propis de les ciències so-
cials, per exemple. La cara polèmica
d’aquesta regla, però, és que implica exi-
gir un mínim de coneixements lingüístics
per aprovar qualsevol assignatura o, en
un altre sentit, reclamar a tots els profes-
sors que sàpiguen més llengua que els
alumnes. Heus aquí, em temo, la gran
discussió pendent. En primer lloc, no sa-
bem si es pot permetre que un alumne
aprovi un examen d’història farcit de fal-
tes d’ortografia. En segon lloc, tampoc no
sabem si es pot permetre que un profes-
sor ignori les regles gramaticals que els
seus alumnes han de dominar. Més d’un
docent s’ofèn davant aquest requisit, ja
que –addueix– el que importa són els seus
coneixements especialitzats, i no li falta
raó. Ara bé, és fàcil endevinar quin mis-
satge capten els alumnes si la llengua tan
sols es respecta en una assignatura, men-
tre que en les altres és tractada amb indi-
ferència o amb menyspreu. En més d’un
aspecte els estudiants han empitjorat, pe-
rò en canvi cada vegada tenen més pers-
picàcia per adonar-se de les incoherències
del sistema, sobretot si aquestes incohe-
rències els perjudiquen. Una de les més
visibles és que se’ls exigeix que dominin
el que molts professors no s’han esforçat
a aprendre. Em direu que l’ensenyament
no ho és tot, però és que en altres àmbits
la situació encara és pitjor: tant la majoria
dels càrrecs públics com dels que estan a
l’oposició, tant els portaveus empresarials
i sindicals com els esportistes, els indig-
nats i els cantants dels grups de moda –és
a dir, tota la galeria de models possibles–
tenen en comú el fet que difícilment
aprovarien l’assignatura de llengua.

A
En suspensió
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om a l’estiu del 1944. A Europa hi ha
guerra, molts nois americans han es-
tat allistats i hi han anat a combatre,

una epidèmia de poliomielitis comença a es-
tendre’s per Newark i arriba al barri jueu de
Weequahic, on Philip Roth va néixer i va
passar els seus primers anys. El personatge
principal de Nèmesi és un atleta. No un gran
atleta, però sí algú que és un bon llançador de
javelina i que pot fer una bona exhibició de
salts de trampolí. Es diu Eugene Cantor, li
diuen Bucky, la seva mare va morir de sobre-
part i el seu pare va ser condemnat per furt,
va estar dos anys a la presó i ha desaparegut
per sempre. Bucky s’ha criat amb els seus
avis, viu amb la seva àvia d’ençà que l’avi ha
mort, té 23 anys, és professor d’educació físi-
ca, treballa de monitor de l’esplai i és dels
pocs joves que no han anat a la guerra per un
defecte a la vista. El narrador de Nèmesi és un
dels nois que van en aquell esplai, un casal.
No sabem que es diu Arnie Mesnikoff fins a
mitja novel·la, és jueu com tots els altres nois
del casal i com Philip Roth, té la mateixa edat
que Roth, però naturalment no podem iden-
tificar-lo amb ell perquè Arnie és un perso-
natge d’una novel·la que cau malalt de pòlio.

El tema de Nèmesi és la responsabilitat.

S

Dos fronts de
batalla
Philip Roth ens porta a l’Amèrica dels anys quaranta a
«Nèmesi», la seva última novel·la

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

PHILIP ROTH
(Newark, Nova Jersey, 1933). És autor de
vint-i-tres títols, entre ells, Pastoral americana.

«NÈMESI»
Autor: Philip Roth
Editorial: La Magrana (col·lecció Les ales
esteses)
Pàgines: 199/ Preu: 20 €

Anys quaranta. El protagonista és un jove
que viu amb el rerefons de la guerra i el dia
a dia d’una epidèmia de pòlio. Parla dels
principis morals, la dignitat humana...
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«PLANTES D’INTERIOR»
Autor: BORJA BAGUNYÀ
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 304 / Preu: 17 €

Tretze contes o un mateix
conte en tretze passos. O una
novel·la que no sap
comportar-se. O tretze

variacions sobre alguna cosa que no és ni conte
ni novel·la sobre diverses menes de gegants,
festes que no s’acaben, sobre la impossibilitat de
no trair certes coses, sobre la vida en una casa de
mobles, sobre el lacat japonès, les tesis
carnívores, els dibuixos en planta...

«EL CAPELLÀ BANDOLER»
Autor: ÀNGELS CASAS
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 96 / Preu: 14,90 €

El sacerdot i bandoler que
havia fet anar de corcoll les
autoritats durant la primera
meitat del segle XVI, era

degollat a la plaça del Rei de Barcelona, davant
d’una enfervorida multitud, el 26 de juny del
1546. Aquesta és la història del primer bandit
professional de Catalunya, un heroi, un lladre,
un rebel o un malfactor... tot depenent del lloc
de la història des d’on es miri.

«VISIÓ TRINITÀRIA I
COSMOTEÀNDRICA: DÉU,
HOME, COSMOS»
Autor: RAIMON PANIKKAR
Editorial: FRAGMENTA
Pàgines: 400 / Preu: 29,50 €

Aquest volum aplega dos dels
llibres més celebrats de Raimon

Panikkar: La Trinitat i La realitat cosmoteàndrica.
En el primer, l’autor supera el monoteisme sense
caure en un ateisme nihilista, com supera el
monisme sense caure en el dualisme. En el segon
es posen en relleu les tres grans dimensions de la
realitat: la divina, la humana i la còsmica.
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Philip Roth, l’autor de Nèmesi (La Magrana,
2011), en una imatge d’arxiu. / AP
PHOTO/HOUGHTON MIFFLIN/NANCY
CRAMPTON

També l’excés de responsabilitat de Bucky.
Els lectors anem descobrint a la primera part
com aquest gran cor que són els pares, els
nois i la resta d’habitants de Weequahic bus-
quen algú a qui acusar a mesura que alguns
dels nois de l’esplai cauen malalts de pòlio.
Vivim en un món on el responsable és sem-
pre l’altre. Ja se sap. És per això que a Weequa-
hic molta gent responsabilitza de l’epidèmia
uns joves italians que van acostar-se al barri,
que van amenaçar els nois del casal i que van
escopir abans d’anar-se’n. La tia d’un dels
nois que han mort en fa responsable l’amo
del Syd’s, un bar de frankfurts amb unes con-
dicions higièniques tan deplorables com les
que Felip Puig ens va voler fer creure que hi
havia entre els acampats de la plaça de Cata-

lunya. Kenny Blumenfeld, un dels nois del
casal, acusa Horace, el retardat del barri, que
s’acosta a l’esplai i que s’acontenta encaixant
la mà amb tots els nois. Una mare d’un
d’aquests nois acusa directament Bucky, des-
prés que el seu fill mori a causa de l’epidè-
mia… Philip Roth novel·la aquesta falta de
responsabilitat tan de la nostra època. Però
ho fa subtilment perquè, com que Nèmesi és
una novel·la tan curta com les tres últimes
que ha publicat, el narrador se centra exclusi-
vament a explicar-nos què passa i què sent
Bucky. És així com descobrim que és un jove
extraordinàriament responsable –«se sent
responsable de coses que no li corresponen»,
va dir Roth en una entrevista–, que se sent
culpable per no haver anat al front com han

fet la majoria dels seus amics, que dubta de
Déu perquè no pot entendre que vulgui que
al món hi hagi tant de mal, que comença a
barallar-se amb Marcia, la seva xicota, quan
ella el convenç perquè abandoni la seva feina
al casal i vagi a treballar amb ella en un cam-
pament de muntanya on alguns pares rics
envien els fills per assegurar que no contrau-

ran la pòlio. Atès el final de la novel·la, alguns
crítics han qualificat Bucky com un jove en el
fons mediocre. Deserta, és cert, però: n’hi ha
prou a deixar passar el temps perquè en
aquest món al final tothom fracassi. Diria
que és primer de tot un jove amable, generós i
sensible, amb uns principis morals que prova
de seguir tant com pot. «Som com som, però
sentim com sentim», va escriure Balzac. Vist
així, és també una novel·la sobre els principis
morals i sobre la dignitat humana. El resultat
final queda sempre en un segon pla. Al front
de batalla d’Europa o en aquest altre front
contra l’epidèmia de pòlio on el soldat Bucky
combat amb totes les seves forces.

«Philip Roth novel·la
aquesta falta de
responsabilitat tan de
la nostra època. Però
ho fa subtilment»
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