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1NFORMACIO SOBRE ERICA JONG

Es diu Erica Mann Jong i tinc entes que hom la considera com una feminista i no sé
si no ha pertangut o pertany al moviment femen! de lliberació.

Comen9a la sava carrera literar!a publioant poemas a revistes especialitzades, com
ara MI ~ Beloit Poetry Journal, Frlit & Vegetables, pels volts de 1968.

La seva primera novel.la íou Fear oí Flying (suposo que és la mateixa a la qual es
refereix el retall de la revista francesa que m'beu 8RViat i és possible que el titol
franoes sigui 11 Compex d'Icare), publicada per New American Library l'any 1974; per
~K%W.rPanther Books en edlció per a ultramar, i per Martin Secker &.arbury, Ltd.,
a Anglaterra. Darrerament l'Editorial Sudamericana de Buenos Aires n'hapublicat una
versió castellana, Miedo de volar, la qual duu la llegenda que en prohibe ix la dis-
tribució a Eapanya., per tant considero que algun editor espanyol en deu haver adquirit .
els drets per a la peninsula.

El juliol de 1975, Bol t, Rinehart & Winston, Ino. 11 publica,una ¡3egona novel.la,
~veroot, i l'octubre del 76, la matei~a editorial ha tret The ~oetrl of Erica JOng.

Fear oi Flying la vaig llegir fa bastant de temps. Es unamovel¡la amb ressons auto-
biografios, sobre una dona, 1sadora Wing, que narra les seves exp~ri~ncies matrimo-
nials i aventures adúlteras, en primera persona, en un medi de psiooanalistas, em-
prant un llenguatge descordat, bé que a eatones poetic, 1 quest1Qna sobretot la situa-
ció de la dona en la societat contemporanla, mitjan9ant els esforcos de la protagonista
per abastar la llibertat. En aquest aspecta, hom l'ha comparada a Ger~ine·Greer, tot
dient que Eríca Jong ha fet en el terreny de la literatura d'imaginació\el que féu
aquella autora en el seu assaig The Female Eunuch (1972). Bé que,d~acriu'tes experien-
cies erotiques i de relaciona sexuals amb el seu marit i amants, i que no~é pels a
la llengua, considero que anomenar-la la Henry Miller en juponsés un est1rabot pu-
bliai tar1; penso que el mateix pOdríam dir-ne da to·~1.Ul estol d~escriptores a.ctuals,
des de Jaaqueline Susann fins a Rona Jaffe. Amb tot, aquest primer llibre de ~~ Jong,
a judia1 meu, és molt superior -des del punt de vista literari-.al~ produotes ae
consum que fabriquen la majoria d 'aquestes autores. Erioa Jong denota un gran sen·tit
de l'humor, és mo1t eng~nyosa i lnte1.l1gent, i possee1x una considerable cultura li-
teraria.
La orítica nord-americana, pero, no 1i perdona el fet que utilitzés l'art par ter
band~ra de les seves idees feministes, a Fear of Flylng. En oanvi, hom remaroa la quali
tat de la seva prosa poetica, sobretot al seu altre llibre, Loveroot.
John Upd1ke, a The New Yorker, manifesta que aquesta novel.la, Fear of Flying, per-
tany a la tradició de Cltcher in the Rye (J.D. Salinger) .i Portnoy"s Complaint (Phi-
l1p Roth). Ellzabeth Janeway digué: "An explotlon of light and joy••• One has to go
back to Loli ta to find an od¡lssey of miaadverturous 10ve'-and-a8x affairs as funny ana
sad, as witty and inventive, and as tru8 as this." 1 Benry Miller ha dii: "Most dellght
ful ••• gay, wltty, t1&oughly uninhibited".
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