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DON DELILLO

Body Art
SEIX BARRAL, COL. BIBLIOTECA FORMENTOR, TRADUCCIÓN DE GIAN CASTELLI, 2010

El autor de la premiada novela Submundo, Don DeLillo (Nueva York, 1936) da un
giro intimista a su narrativa para retratar en su singular novela, Body art, la mente
hipersensible de una mujer que se enfrenta a la aceptación de la muerte. Después
del suicidio de su marido, Lauren Hartke, una artista cuya obra desafía los límites
del cuerpo regresa a la vieja casa junto al mar donde pasaban los veranos. Allí se
encuentra con la soledad, hasta que el silencio se rompe y aparece un extraño
hombre capaz de reproducir las conversaciones privadas de Lauren y su marido.
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ROBERT K. RESSLER

Dentro del monstruo
ALBA, TRADUCCIÓN DE MARÍA FAIDELLA, 2010

Robert K. Ressler es una autoridad en psicología forense, especialista en
homicidio sexual y en asesinos en serie —término que él acuñó—, y experto en
la elaboración de perfiles criminales, tras dieciséis años en la Unidad de
Ciencias de la Conducta del FBI. En Dentro del monstruo reconstruye su
participación en algunos casos de asesinatos en serie, incluyendo entrevistas
con dos de los más conocidos asesinos en serie de Estados Unidos, John Wayne
Gacy y Jeffrey Dahmer, conocido como «el carnicero de Milwaukee». 
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FRED WANDER

La buena vida o de la serenidad ante el horror
PRE-TEXTOS, COL. NARRATIVA CONTEMPORÁNEA, TRADUCCIÓN DE RICHARD GROSS, 2010 

Wander siempre conservó una curiosidad imperturbable hacia el mundo,
pese a las múltiples humillaciones que tuvo que sufrir. Escribió estas memorias
con casi 90 años, con la finalidad de dar testimonio de una vida complicada.
Comenzando por sus años de juventud y su condición de judío en la Viena de los
años 20, su reclusión en los campos de concentración de Auschwitz y
Buchenwald, y su posterior vida en el exilio, destaca siempre cómo encontró
solidaridad y auxilio en los lugares a los que iba.
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HARPO MARX

¡Harpo habla!
SEIX BARRAL, TRADUCCIÓN DE PALOMA VILLEGAS, 2010

«Ha llegado el momento de echar a volar la imaginación, tumbarme al sol,
quitarme los zapatos y, por fin, hablar». El hermano mudo de los Marx relata su
infancia en el Nueva York de principios del siglo XX, donde fue expulsado de la
escuela y tuvo que aprender por sí mismo, así como la historia de su estrambótica
familia. El libro narra la precariedad de los inicios de su carrera artística y el éxito
en los años dorados de Hollywood, en unas conmovedoras y delirantes memorias
escritas con el inimitable sentido del humor de los Hermanos.
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Biografia

Apunta John Cheever en els seus Diaris
—una guia de desesperació i causticitat, una
forma de fugir de la solitud— que «quan l’au-
todestrucció entra en el cor, al principi sem-
bla tan sols un gra d’arena». Si bé el desig de
Cheever hauria estat consignar en els qua-
derns i en la narrativa una mena de celebra-
ció de la vida, la inèrcia sempre l’enfonsava
en humiliacions, ginebra, temors i atacs d’an-
goixa. Convençut que «en la maduresa hi ha
misteri, hi ha confusió» i que la bellesa del
món tendeix a ensorrar-se, Cheever decidí
infiltrar-se —amb aire de superioritat aristo-
cràtica— en la classe mitjana dels EUA com
un espia per poder atacar-la des d’una posi-
ció avantatjosa, encara que ben prompte s’a-
donà que eren els seus personatges els que
s’havien escolat —i instal·lat— en el seu món,
i no a l’inrevés.

Enmig d’aspersors, pistes de tenis, reunions
de Girls Scouts i clubs d’altruisme obligatori,
d’hòmens vençuts que espenten un  talla-
gespa un «diumenge d’obstinada melanco-
lia», Cheever es proposà descriure la dissort
humana en totes les seues versions i inten-
sitats sense crear un clima de desqualificació
ni recrear-se en l’infortuni, fins i tot amb el
propòsit de donar certa noblesa a la resig-
nació: fixar el recorregut anímic d’éssers que
passegen esplendorosos per la Cinquena
Avinguda i a la vesprada s’apressen per ama-
gar-se en urbanitzacions i conjurar els di-
monis amb una copa —i una altra— a la mà.
Per a un autor que confiava més en el prin-
cipi de probabilitat que en la versemblança,
en la taula de treball els ulls oscil·laven del cen-
drer a la penombra, de la Bíblia als mites
grecs: el protagonista del conte El nedador
emprén un viatge de retorn a casa amb una
cadència de braçada majestuosa —ufanós del
repte—, fins que aquest Ulisses modern su-
cumbeix i és derrotat, com quasi tots els per-
sonatges de Cheever: «El que anomenem

pena o dolor sol ser la nostra incapacitat per
a establir una relació viable amb el món, amb
aquest paradís quasi perdut».

En algun moment Cheever assenyala que
li hauria agradat escriure sobre un triomfa-
dor, però quan es posava davant el paper de
seguida reconeixia que quedava fora del seu
abast. «La meua vida té totes les caracterís-
tiques d’un fracàs», anota després d’una res-
saca demoníaca abans de refugiar-se en la li-
teratura. Les disputes cruels i extenuants
del seu matrimoni, la relació d’amor i ran-
cúnia amb el germà o bé les infidelitats i aven-
tures homosexuals que l’autor vivia amb
culpabilitat denigratòria, cadascun d’aquests
fragments d’infern privat són recollits en
Cheever: una vida. Blake Bailey ressegueix
la devastació contínua a què se sotmetia l’au-
tor, i com convertí tota aquesta foscor i asfí-
xia en relats canònics per a The New Yorker
—revista tirànica i imprescindible per a l’au-
tor—. L’escripura no és «criptoautobiografia»,
insistia inquiet Cheever, qui acceptava amb
vanitat inflamada, però també com un es-
tigma, l’etiqueta de Txekhov americà.

Tal i com exclama enfurit el protagonista
de Falconer, «¿Per què tots es quedaven en
una habitació, barallant-se, quan podien
anar a la botiga, a fer un pícnic al bosc, o a ne-

dar al mar?» Els relats de Cheever estan po-
blats per expressions d’ira continguda i frus-
tració (Els Hartley i El conte de Sutton Place),
per ferides i tensions familiars: Adéu germà,
El dia que el porc va caure dins el pou i La cò-
moda són dels millors exponents de l’art de
Cheever, grandiós i desolat. Un ritme i un to
que no burxen en la tragèdia quotidiana, que
la mostren amb fatalisme i amb una espècie
d’acceptació compassiva. Una maledicció
incrustada en l’ànima humana (El camió de
mudances escarlata o Cançó de desamor),
amb relacions clivellades i parelles que aca-
ben per ser nàufrags (Les cases de la costa i
L’autobús cap a St. James). Entre somnis
desbocats, fantasies lascives i insatisfaccions,
aquestes històries volen ser una «penitència
pels nostres pecats i els dels nostres pares».

Totes les pors i aprensions —recollides ex-
tensament en Cheever: una vida— tenen una
dedicatòria en la seua narrativa: hipocondria
i angoixa (L’àngel del pont), separació i soli-
tud (La cura), bogeria i pèrdua del món fa-
miliar (meravellós el joc de línies argumen-
tals d’Un marit rural), inclús el perill d’un atac
nuclear (El brigadier i la vídua del golf).
Però Cheever és un autor atemorit, sobretot,
per les dones, amb una visió romàntica i ca-
valleresca de l’amor que sempre ensopega
amb la realitat (Una americana educada), i
que ha de recórrer a amants imaginàries per
escapar d’una vida desencisada (La quime-
ra). Això sí, quan li suggerien que aquests con-
tes eren una crítica contra el capitalisme i el
sistema americà, Cheever somreia sarcàs-
tic: el seu programa de felicitat consistia
a conduir un vell Cadillac amb els peus
nus, repartir als fills els regals de Nadal
i anar a l’església, la puresa de la natura
—les muntanyes i el gel—, els reflexos
del riu Hudson o els crits d’espectadors
que s’alcen en la tribuna per engrapar
una pilota de bèisbol.

«Existeix alguna cosa més merave-
llosa que el tren de dilluns al matí, el
de les .?» Això sí, el territori che-
everià on millor encaixen aquests
personatges —barrets i gavardines
inundats per una llum d’aquari— i
on senyoreja el seu estil elegant, és
el tren que connecta les illes resi-
dencials i suburbis amb Nova
York. Una escriptura deutora,
segons l’autor, de les tèc-
niques descriptives de
Flaubert però que havia
de repensar fins l’esgota-
ment pel que considerava
—insegur— falta de noble-

sa dels seus materials. Aquests relats co-
mencen amb aplom i so clàssic, combinen l’e-
lement inesperat i enigmatics cúmuls de
boira per a la conclusió, amb enumeracions
i qualificatius que ja presideixen tot l’esperit
de la narració: un llac «d’un gris aspre i fu-
nest», rostres violents que després d’anys d’o-
racions i d’abstinència s’han transformat
«en una dolçor ferma i fètida», hòmens i do-
nes que s’hi troben en una cafeteria amb
«llums penitencials»

Quan Cheever acabava de publicar Fal-
coner, li telefonà Philip Roth per dir-li que en-
cara no havia llegit el llibre, que tan sols vo-
lia saber el número d’Updike. «Entre els
novel·listes regna una rivalitat tan intensa com
entre les sopranos», anota divertit i empren-
yat. De fet, el mateix Cheever vivia amb ner-
viosisme els èxits de Salinger, tal i com recrea
el seu biògraf Blake Bailey, alhora que no se
sentia gens amenaçat pels focus que sabé
atraure Capote. La prosa de O’Hara i, en ma-
jor mesura, Nabokov —la màgia juganera de
Foc pàl·lid— a més de Hemingway consti-
tuïen l’estímul i el desafiament autoimposat.
Si de cas, Cheever considerava Fitzgerald
quasi com un germà: alcohòlic fins a la in-
consciència, romàntic tenyit d’ingenuïtat,
el desànim crispat dels Diaris és intercan-
viable amb el que desprén The Crack-up; com
a homenatge, la parella de bevedors festius
que cauen i sempre s’alcen en el conte Una
altra vegada només podria haver estat crea-
da per l’autor d’El gran Gatsby. Però a més
d’Updike —bel·ligerant i paternal—, la refe-
rència més càlida i còmplice fou Bellow, qui
destacà de Cheever que la intenció era no sols
trobar proves d’una vida moral en una societat
en desordre, sinó també oferir-nos la poesia
d’aquest món desconcertant, prodigiosa-
ment irreal. Un ideari amb què Cheever

tancava el relat Una visió del món,
contrapunt a la degradació i als

abismes que, voluntàriament, so-
lia visitar: «Sembla que les pa-
raules tenen el color de la te-
rra, i mentre les recito sento
com la meva esperança puja
fins que quedo satisfet i en
pau amb la nit».

PER ALFRED MONDRIA

Ànimes grises
amb piscina i jardí

La biografia «Cheever: una vida», minuciosa i reveladora, ens dóna les claus del gran
narrador nord-americà que convertí misèries i derrotes —personals, familiars— en els
extraordinaris «Contes», retrat inclement i àcid dels afectes humans.

«Existeix alguna cosa 
més meravellosa que 

el tren de dilluns al
matí, el de les 8.22?» 
John Cheever, amb la  

tassa de café.

JOHN CHEEVER
Contes

La butxaca. PROA 2009

BLAKE BAILEY
Cheever: una vida
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