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La perspectiva dels anys ha
donat més rellevància a l’obra
de John Cheever (1912-1982).
No només en el territori del

conte sinó també en les novel·les dels
diferents períodes de la seva vida i dels
llibres autobiogràfics, complement
ideal per entendre la mentalitat d’un
dels pares dels perdedors de la narra-
tiva contemporània. Seria injust pre-
sentar-lo com un costumista, però els
seusquadresdepersonatgessónd’una
versemblança punyent, que sedueix el
lector, li fa mal i l’omple com només ho
pot fer la literatura que et canvia la

JackLondonhaesdevingutun
mite literari i també dels Es-
tats Units. El narrador és una
personificació dels cants i de
les odes de Walt Whitman. La
sevabiografia,controvertida,
té elements extraordinaris,
comlasuperaciódeleslimita-
cions físiques que li van min-
var les forces fins al final i, al-
hora, l’obragegantinad’unas
irrepetible.QuinoconeixJack
London? O, qui no coneix
l’obra de Jack London? Les
novel·lesd’aventuresLacrida
salvatgeiUllalblanchansigut

una delícia per a una infinitat
de generacions de lectors
joves. Obres autobiogràfi-
ques com Martin Eden i John
Barleycorn –totes traduïdes
al català– són un far per als
esperits lliures. Ara la jove i
dinàmica editorial Marbot
ens presenta En ruta, prece-
dent inevitable dels beats de
Kerouac: un conjunt de relats
que ens mostren la vida de
l’escriptor travessant els EUA
en trens de mercaderies i
pres per mendicitat a Lon-
dres, i sobretot la denúncia

social, que el van fer un refe-
rent arreu del món, inclosa
l’antiga Unió Soviètica, on
era lectura obligatòria.
El llibre es completa amb una
selecciód’escritspolítics,com
els sucosos Per què em vaig
fer socialista iRevolució: “Em
vaig fer socialista de manera
semblant a com els teutons
pagans es van fer cristians: a
cops de martell”. Les reflexi-
ons sobre l’individualisme i el
socialisme van convèncer
personatges com el Che Gue-
vara i Fidel Castro.

Entre la picaresca i la consci-
enciació política, London es
mostra pletòric. Ningú que es
commogui davant el vigor i
vitalisme d’aquests textos
podrà imaginar l’evolució
posterior del personatge, el
patriotisme exacerbat, el mi-
litarisme i la conversió cap a
la dreta més retrògrada.
Ningú, excepte els milions
d’arribistesquehanfetelma-
teix camí, en la majoria dels
casos sense el talent de l’es-
criptorcalifornià.Sempreens
quedarà el London lliure.

Un Jack London en estat pur

vegades, veterà de guerra, que veu
com la llacuna del seu poble –on pati-
nenal’hivern–esconverteixenunabo-
cador. El protagonista inicia una cam-
panyad’activismementrese li renoven
les forces i l’amorreapareixambtota la
sevaenergia.LadestresadeCheeverel
portaapresentareldesastreecològic i
adeixar-nosclaresenpocsparàgrafs la
personalitatdel’heroi i la impressióque
li causa la dona sensual i capriciosa
ambquicomençaunarelacióestranya:
“Quan veia en una pel·lícula un home i
unadonaqueesbesavenardentment,
espreguntavasiellhauriad’abandonar

elpaís l’endemàol’altre. Iquanveiapel
carrerunaparellaques’abraçavenamb
profunda tendresa o que passejaven
alegrementunalcostatdel’altre, recor-
dava,nomésunmoment,ques’acosta-
va a la vellesa. Això podria haver con-
tribuït al fet que la presència d’aquella
dona li semblés enlluernadora. El seu
físic lidespertavaelsrecordsmésdirec-
tes i sòlids: la bandera que s’hissava a
l’estadi de beisbol abans del primer
llançamentmentreunbarítonentona-
va l’himnenacional”.Lacapacitatd’im-
miscir el lector és un dels encerts
d’aquest poeta de la vida quotidiana i
de ladesesperacióquecomporta.Sen-
se les exageracions dels beatniks o del
realisme brut, Cheever ens ensenya la
desolació.Aixòsemblaelparadís!ésun
fresc, en què l’epopeia del personatge
ésuntourdeforcepersuperar ladeca-
dència i imposar lavida,cosaqueelsdi-
arisdeCheevernodeixavendel totclar.
Potser en la ficció volia donar-se els
ànims i l’amorcapa lesdonesqueenla
vida real ja no tenia. El fantasma de
l’homosexualitat tambéapareixdins la
novel·laentreclarobscurs igairebécom
una patologia.

La descripció de l’enamorada del
protagonista, així com les dones veï-
nes del llac contaminat són excel·lents.
Els detalls il·luminen la trama demos-
trant la capacitat de mirada del narra-
dor i com articula les seves criatures.
Això sembla el paradís! està a mig
camí entre la novel·la i el conte, fins i
tot podríem parlar de nouvelle cons-
truïda a partir de dos contes llargs al-
terns. La sensació que deixa al lec-
tor resulta immillorable.❋

vida. Cheever és un retratista hiperre-
alista dels vicis, tan delicat en la recrea-
ció del cicle dels Wapshot com en la sà-
tira de l’Amèrica rural en to elegíac i en
la crítica a la fredor tecnològica.

Fa dos anys, Proa presentava en un
volum els importants llibres de contes
de Cheever i l’any passat feia el mateix
amb la penúltima novel·la de l’escrip-
tor, Falconer, protagonitzada per un
drogoaddicte intel·lectualacusatdefra-
tricidi.AraVienatradueix l’última,Això
semblaelparadís!, ambunpersonatge
comamínimtan interessantcomelde
Falconer: un home ja gran, vidu dues
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