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Dorothy Parker asseguda al costat de Dashiell Hammett

CIRCE

Meta Carpenter, William Faulkner (dret), Ben Wasson i Dorothy Parker a casa de Marc Conelly

S O B R E L A B I O G R A F I A D E L A P O E T A N O R D - A M E R I C A N A

El pas següent va ser muntar
entre tots dos un despatx des
d’on escrivien col·laboracions
per a diferents publicacions;
no els anava gaire bé, però
aquest no era ni de bon tros el
problema més gran ni més
greu de la jove periodista. El
1917 s’havia casat amb Edwin
Parker qui, a més del cognom,
va donar-li molts maldecaps.
Quan es van conèixer ell ja
era un alcohòlic consumat,
però Dorothy estava prou en-
lluernada per no donar im-
portància a aquest fet. Poc
després del casament Eddie
va incorporar-se a l’exèrcit i
pràcticament no es van tor-
nar a veure fins que es va
signar l’armistici de la Pri-
mera Guerra Mundial: ell
s’havia fet addicte a la morfi-
na. El matrimoni va immer-
gir-se en una espiral de dis-
cussions contínues, crits i ba-
ralles violentes, alguns ulls de
vellut i un consol compartit:
l’alcohol. Com que a Dorothy
no li acabava d’agradar la gi-
nebra, va provar-ho amb el
whisky i va trobar sensacio-
nal aquella “bruma escocesa”
que la feia riure, ajudava que
li vinguessin noves idees i,
sobretot, contribuïa que obli-
dés el fracàs del seu matri-
moni. A més, Benchley també
s’hi havia aficionat per tal de
treure’s del cap la seva asfixi-
ant vida familiar. Eren els
anys de la llei seca i el fet que
les begudes alcohòliques esti-
guessin totalment prohibides
incentivava el seu consum, a
més d’afavorir la creació d’un
entranyable esperit de cama-
raderia als bars clandestins.
Però a més de l’alcohol, Do-
rothy i Benchley van trobar
un altre punt de fuga: els di-
nars de l’Hotel Algonquin.

LA MÍTICA TAULA RODONA
Tot va començar casualment,
quan el prestigiós crític tea-
tral Aleck Woollcott, després
d’un dinar de benvinguda
dels seus companys i amics,
va proposar que cada dia es
trobessin al mateix lloc. El
grup es va anar fent més i més
gran (fins a arribar a trenta
persones) i estava format per
periodistes i escriptors famo-
sos. Tots hi deien la seva, iro-
nitzaven sobre temes i perso-
nes de l’actualitat novaior-
quesa, feien tota mena de co-
mentaris sarcàstics i bromes
sobre què s’havia estrenat i
publicat. Els components (la
majoria homes) competien
per ser els més enginyosos,
per emetre el judici més ago-
sarat o per provocar la rialla
més sardònica; però Dorothy
Parker, sens dubte, era sem-
pre la més incisiva. La Taula
Rodona va acabar conver-
tint-se en una autèntica
atracció i en un punt de refe-
rència obligat dins el món li-
terari i artístic de la ciutat (de
vegades, fins i tot es podia
veure entre els comensals
persones tan populars com
Harpo Marx).

Però en el vessant íntim les
coses no eren tan glamuroses:
el marit de Dorothy va aban-

donar-la i ella, desfeta perquè
sempre s’havia considerat
responsable del naufragi de la
relació i totalment incapaç de
dur a terme qualsevol tasca
domèstica, va traslladar-se a
viure a l’hotel. A més dels di-
ners que guanyava amb els
seus poemes, relats i articles,
una successió gairebé inaca-
bable d’amants l’ajudava a
pagar la factura a final de
mes. El 1922 va quedar-se
embarassada, va avortar i poc
després es va intentar suïci-
dar tallant-se les venes (al
llarg de la seva vida repetiria
la temptativa dues vegades: la
primera amb una sobredosi
de somnífers i la segona, de
barbitúrics). En aquells anys
es va accentuar fins a límits
malaltissos la seva passió pels
gossos, als quals deixava fer
de tot i a tot arreu (va arribar

a l’extrem d’endur-se’ls al
Tony’s, el bar clandestí on
s’emborratxava amb Robert
Benchley fins a la matinada).

ESTRELLES DE HOLLYWOOD
El panorama va canviar radi-
calment quan el 1933 va ca-
sar-se, al poc de conèixer-lo,
amb Alan Campbell, un actor
força atractiu que maldava
per convertir-se en escriptor i
era onze anys més jove que
ella. Campbell va saber inter-
pretar molt bé el paper que li
corresponia en la relació: te-
nir cura de tots els afers do-
mèstics que a la casa hi ha-
gués prou silenci perquè Do-

rothy pugués treballar i dei-
xar-li beure tants whiskys
com li vinguessin de gust. Als
anys quaranta van establir-se
a Hollywood, on van fer molts
diners escrivint junts diver-
sos guions cinematogràfics
per a la Paramount (van que-
dar finalistes a l’Oscar per Ha
nascut una estrella). Allà va in-
timar amb els Fitzgerald (Scott
estava totalment alcoholitzat i
la seva esposa Zelda patia
gravíssims problemes psico-
lògics) i va despertar-se-li una
consciència politicosocial
que sempre havia volgut ex-
terioritzar. Va viatjar a Espa-
nya durant la Guerra Civil i a
la tornada va recaptar fons
per al bàndol republicà, va
crear la Unió de Guionistes
per reivindicar els drets dels
qui exercien aquesta profes-
sió i va fundar la Lliga Anti-
nazi de Hollywood. Aquesta
darrera iniciativa va compor-
tar-li greus conseqüències als
anys cinquanta, ja que durant
la Caça de Bruixes va ser acu-
sada d’haver format part del
Partit Comunista: la van in-
terrogar en diverses ocasions
(Dashiell Hammett, antic
company seu, fins i tot va ser
empresonat) i durant un
temps no li van donar feina
de guionista.

RETORN A NOVA YORK
Va divorciar-se d’Alan Camp-
bell i al cap de quatre anys
s’hi va tornar a casar. Però
aquest cop tampoc no va
funcionar. A mitjans dels
anys seixanta, sola i arruïna-
da, va tornar a establir-se a
Nova York, al modest Hotel
Volney. Ja sigui perquè la re-
vista Esquire va recuperar-la
com a crítica literària o per-
què afortunadament el temps
de vegades acaba fent justícia
a qui ha relegat a l’oblit, la
qüestió és que el treball de
Dorothy Parker va començar
a ser reconegut: va donar
classes en una universitat
privada de Califòrnia, es va
reeditar gairebé tota la seva
obra i li van ser atorgats dife-
rents guardons. El 7 de juny
de 1967 va morir d’un atac de
cor. Tenia setanta-tres anys i
va llegar els seus diners a
Martin Luther King fill.

La catarsi d’escriure
➤ Dorothy Parker va publicar
els seus poemes, contes i co-
mentaris sobre la ciutat de
Nova York a les revistes més
destacades de l’època (Vanity
Fair, Ainslee’s, Life, The New Yorker,
Cosmopolitan, etcètera). Per a
ella l’escriptura constituïa una
espècie de patiment, com de-
mostra la seva resposta a la
pregunta de què la diverteix:
“Tot menys escriure”. Trigava
entre quatre i sis mesos a en-
llestir un relat i el seu somni
d’escriure una novel·la va aca-
bar en projecte quimèric. Deia
que li faltava disciplina i, de
fet, per a les obres de més ex-
tensió sempre va haver de
comptar amb l’ajut d’algú al-
tre: en els guions de cinema, el
seu marit Alan Campbell, i en
la seva peça teatral més cone-
guda (Harmonia íntima), un dels
seus amants. Trencava pàgines
senceres, repetia els paràgrafs
fins a la sacietat i mai no se
sentia satisfeta dels resultats
que obtenia. Reconeixia que
les dues paraules més boni-
ques que té la llengua anglesa
difícilment podien formar
part dels seus textos (eren
“adjuntem xec”). Els temes que
Dorothy Parker va tractar als
seus escrits reprodueixen ex-
periències personals viscudes
tant per ella com per les per-
sones que conformaven el seu
cercle més immediat. Parker

solia literaturitzar tot allò que
la feia patir i, així, va encetar
unes línies temàtiques que
han adoptat posteriorment
moltes escriptores del segle
XX: la soledat de les dones, el
fracàs de les relacions amoro-
ses, l’egocentrisme masculí...
En un dels poemes frívols que
la van fer famosa ja s’ocupava
de l’assumpte: Men seldom make
passes / At girls who wear glasses
(Els homes no solen fer pro-
posicions indecents / a les no-
ies que duen ulleres). Més tard,
es lamentaria que tothom la
recordés per aquest epigrama
que la feia sentir insubstanci-
al. La seva poètica va evolucio-
nar i va arribar a tocar matè-
ries fins i tot escabroses (al seu
célebre Résumé enumera els
inconvenients que tenen les
diferents maneres de llevar-se
la vida i conclou que donada
tanta incomoditat potser és
millor no suïcidar-se). La seva
producció poètica es compon
de quatre títols: Corda suficient,
El canó de l’ocàs, Mort i impostos i
No tan profund com un pou.

Pel que fa als seus contes,
tant els personatges com les
situacions que hi apareixen
tenen uns correlats reals del
tot reconeixibles. Els homes
seductors i sense escrúpols
corresponen als seus amants;
el company borratxo, al seu
primer marit, i la dona histè-

rica que es desespera quan no
rep una trucada telefònica és
ella mateixa. Les narracions
recreen vetllades alcohòliques
(Estaves molt bé), la superficia-
litat i hipocresia de les classes
benestants (Un senyor gran i
encantador), baralles conjugals
tan absurdes com violentes (Ja
som aquí i el magnífic Un per-
mís fantàstic), etcètera. Sens
dubte, però, Una rossa corpu-
lenta és el seu conte més bio-
gràfic. En ell descriu fil per
randa el seu segon intent de
suïcidi (amb la sobredosi de
veronal inclosa). Parker podia
convertir qualsevol anècdota
en el punt de partida d’una
ficció, el divertidíssim relat
Mrs. Hofstadter de Josephine Stre-
et, per exemple, recrea una
increïble experiència que
Alan Campbell i Dorothy Par-
ker van tenir amb un servent.
A la seva narrativa també hi
són presents la denúncia del
segregacionisme als Estats
Units (Arranjament en blanc i
negre) i el seu engagement polí-
tic (la visita a València durant
la Guerra Civil va inspirar-li
un dels seus relats més cor-
prenedors, Soldats de la Repú-
blica). Tota la seva obra en
prosa ha estat traduïda al ca-
talà i es recull en dos volums:
La solitud de les parelles i Cor de
crema (tots dos publicats a
Quaderns Crema).


