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James Purdy va néixer a
Ohio el 1923, segons
algunes fonts, i el 1924,

segons altres. Ell no s'ha
nostrat mai disposat a facili-

tar dades biográfiques, con-
vencut que els llibres ja diuen
tot el que hi ha dret a coneixer
sobre la seva persona, i les po-
ques coses que se'n saben són
.l'un interés més aviat escaso
[.<1. seva obra, dificilment empa-
rentable amb cap altra, coin-
cideix en el temps amb la de la
generació de narradors que co-
menea a treure el cap al final
de la década deis cinquanta.
La majoria d'escriptors d'a-
quest període posseeixen ima-
ginació descriptiva i solidesa
en la construcció deis relats,

, qualitats que no falten a Purdy
i que brillen per la seva absen-
cia en les noves fornades que
cns arriben deis Estats Units.
Fora d'aixó, la producció d'a-
quest autor, certament insó-
lita, poca cosa té a veure amb
Ia deis seus contemporanis.

Entre el 1957 i el 1984 ha
publicat un grapat de llibres
d'una virulencia desacostuma-
da. Segons explica ell mateix,
l'editor angles del primer que
va escriure, 63, Dream Pala-
ce, "es va desmaiar d'horror"
Ilegint l'original i no es va atre-
vir a publicar-lo sense censu-
rar-ne abans uns quants pas-
satges. No falten raons perqué
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se'l consideri un mestre de la
literatura del mal i no és es-
trany tampoc que hagi estat
repudiat pels cercles literaris
oficials del seu país. A Espa-
nya han aparegut fins ara
tres novel-les seves, Malcom
(1984), Camino de la gloria
(1985) iHabitaciones exiguas
(1985). Aquesta última, una
de les rnés perverses de la se-
va producció, és l'elegida per
tallar la digestió deis lectors
catalans que no hagin estat
avisats préviament,

Cambres estretes tNar-
'row 'rooms, 1978) és una
novel· la d'amor homosexual

Ferran Toutain

Les últimes obres de P.,¡,rdy tenen una virulencia colpidora

que no tracta, pero, de l'ho-
mosexualitat sinó del desbor-
dament de les passions, de les
relacions de dependencia
entre les persones, de l'afany
de possessió, del sentiment de
culpabilitat i, sobretot, de la
desesperació del individu en
lluita contra si mateix en un

món que nega. la naturalesa
humana. Tots els elements de
violencia que conté el relat, la
crueltat, el sado-masoquisme,
la necrofília, formen part d'un
ritual de redempció que es fa
explícit cap al final, en una
escena terrible a la qual el
lector s'ha vist conduít a tra-

vés d'una intensa pressió
creixent. La forca expressiva
del text i la perfecta disposi-
ció de l'estructura narrativa
fan que el que hauria pogut
resultar d'un patetisme gro-
tesc arribi fins i tot a com-
moure. 1 és que el merit del
llibre esta en I'habilitat que
desplega Purdy per aconse-
guir que sembli natural el
malson que es projecta des de
I'estat mental opressiu en que
viuen els protagonistes. La
coherencia interna de I'uni-
vers de la novel-la, que és el
que converteix en veritat la
ficció literaria, i I'elecció d'un

estil depurat i directe pero
carregat d'intenció poética
donen a l'obra tota l'eficácia
que necessita.

Llegint Cambres estretes
es té la sensació de tocar a
fons l'anima deis personatges,
i aixó ho proporciona el llen-
guatge, la capacitat incisiva
de I'estil de Purdy, que és es-
pecialment intensa en els diá-
legs i en I'observació de gesto
Aquests dos elements són la
base d'una táctica narrativa, I
molt próxima a la dramatitza-:
ció, que es revela tant o més
efectiva per la penetració psi-
cológica que el més treballat \
deis monólegs interiors. Un al-
tre encert de la novel· la és la
distribució del punt de vista
entre els personatges i el re-
curs constant al flashback. Si,
I'autor no hagués concedit
veu a cada un deis protagonis-
tes retrocedint en el temps
una i altra vegada, s'hauria
fet difícil arribar a entendre
les obsessions que els moti-
ven, que és el que dóna sentit '
a tot el conflicte. En definiti-
va, una obra singular tant pel I

seu contingut com per les vir-
tuts literáries de que dóna I

prova l'autor. Es de doldre
que la traducció catalana,
molt en la línia de l'escola Pe-
drolo i massa servil amb la sin- !
taxi de l'original, no estigui a 1

l'altura d'aquestes qualitats.


