L'l de gener de l9l9 naixia a Nova York Jerome David Satinger, un dels
escr¡ptors més enigmàtics del segle )C(. La seva obra més ¡mportant. F/
vigilant en el camp de sègol(1951). et va consagrar com autor de culte i va
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convertir
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a

Hotden Cautfield,

eI seu

protagonista,

en eL prototip

d'adolescent rebel i confós que busca [a ver¡tat Lluny del món hipòcrita dels
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L'any 2O1L. Frédéric Beigbeder publicava Oona i Salinger. una novet.la on

l'escriptor francès descriu un fascinant bucte de vida
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un

mataguanyada història d'amor amb 0ona, musa conjectural de [a seva

.

obra

i filla del dramaturg Eugene O'Neil.t. Beigbeder també exptica

[a

terrib[e experiència de Satinger a [a Segona Guerra Mundial. ALlistat
l.'abrit de

Web:

i literatura,

experiment biogràfic sobre la tortuosa existència de J.D. Salinger i [a seva

19112

a

- amb l'entrada dels Estat Units a [a guerra després de l'atac japonès de Pearl Harbor el

desembre de l94l - va ser rectutat at servei de contraesp¡onatge mititar, va participar al desembarcament

Catàleg Col.lectiu:

de Normandia. a l'atliberament de París

-

on va conèixer Ernest Hemingway

- i dets camps

de

concentració de Dachau. Totes aquestes vivències van transformar e[ seu caràcter profundament i e[
trauma posterior que va recoltir va quedar reflectit en part de la seva obra.
Finalitzada [a guerra i [a seva tasca de contraesp¡onatge, va tornar a Nova York e[
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,l94ó

acompanyat de la

seva recent esposa. L'oftatmòtoga alemanyaSylvia Louise We[terde qui es va divorciar aI cap de poc.
Et gran èxit de La publ.icació de El vigilant en el camp de sègol (The Catcher in the Rye)l'any'1951

- que havia

tardat deu anys a escriure - e[ va aclaparar de tal manera que va abandonar Nova York per insta[ lar-se a

You@@

El proper dia que ens trobarem serà:
z5 d'abril de z.org

Cornish (New Hampshire) al.lunyant-se del món. Començava una llarga ltuita continua per [a preservació

de [a seva ¡nt¡m¡tat que contradictòriament al¡mentava [a seva figura de cutte. D'alguna manera estava
complint eI somni de Holden Caulf ield:
M'agradaria trobar una cabana en algun lloc i amb els diners que guanyi instal.lar-me allà Ia resta de Ia
meva vida. Iluny de qualsevol conversa estúpida amb la gent.

Amb el seu desterrament votuntari es forjaria e[ mite de l'escapista. l'esquerp. e[ reclús literari, e[
misteriós misantrop.

Posteriorment van veure [a ltum quatre obres més: Nou contes (1953).

Així doncs, abans que e[ director exptiqui als seus pares que ha estat expulsat i aprofitant que comencen [a va-

Franny y Zooey(1961). Levantad. carpintero. la vida del tejadoi Seymour

cances de Nada[, en Holden pren una decisió que a molts ets hi semblaria un disbarat: escaparde t'internat i posar

u n a in t ro du ccftí n (19 631.

rumb a Nova York, [oc on durant uns dies viu grans aventures.

L'any 1955 es va casar per segon cop amb Claire Douglas, matrimoni que

Una de les grans novel.les del seg[e )C(

duraria fins e[

19ó7.

Amb et pas del temps Salinger es va recloure cada cop

més a mesura que progressivament anava abraçant ['espirituatitatvedan-

Gairebé ?0 anys més tard, El vigilant en el camp de sègolsegueix sent una novet.la de referència sobre l'adoles-

ta, escota filosòfica desenvolupada en et si de l'hinduisme.

cència. les dificultats i probtemes que comporta aquesta etapa, e[ trànsit cap a [a vida adutta i totes les pors i inse-

L'any 2014 David Shietds i Shane Salerno publicaven una monumental
biografia de Salinger on desentretlaven les claus del misteri de [a seva
vida. eI seu si[enc¡, l'escr¡ptura amagada, les dificultats de [a vida familiar

La nove[.ta va ser pubticada at]951 i eI seu autor, J.D. Satinger. segurament no esperava ['èxit que suposaria.

i

sentimental, ets conflictes amb els editors o [a divergència entre [a seva
votuntat de reclusió i [a pressió dets mitjans de comunicació. Catorze anys
abans, [a seva f¡[[a Maigaret havia publicat El guardián de los sueñoson
exposava amb rancor e[ caràcter taciturn, egoista i masctista del seu pare. Una vida ptena de dol.or, susceptibititat i necessitat dets attres però on es troba també I'admiració per I'obra de l'escriptor. Com diu Beigbeder des de l'inici de la seva novel.ta, Satinger és l'escriptor que he fet que als

guretats que això comporta.
Cada any, miters de lectors a tot e[ món descobreixen [a història d'en Ho[den. Les xifres parlen per ettes mateixes:
des de [a seva publicació s'han venut més de ó0 milions de còpies i cada any es venen uns 250.000 exemplars.

Per què agrada tant?
Has preguntat ats teus coneguts si han ltegit et ttibre? Per a moltes persones és un dels seus ltibres prefer¡ts,

encara que també estan els qui acusen at Hotden de ser un nen m¡mat que no es preocupa pels ôltres. Per què
atreu tant la història?
La novel.ta és un diàteg constant del protagonista amb e[ lector. E[ protagonista li explica tot e[ que li succeeix i e[

que pensa.

humans ets hi repugni envellir.
Satinger ens ha donat a Hotden Caulfield, un jove heroi rebet, infeliç i sensibte ingressat en una ctínica psiqui-

àtrica que seu a escriure des del fons del seu cor pel fet d'haver acabat a[[à. Holden Caulfield és [a més cèle-

a

través d'un [[enguatge proper i entenedor.

En Holden es mostra com algú que odia a [a gent falsa, encara que etl és un mentider compulsiu. Li molesta tot, es

fixa en detal.ts que passen desapercebuts per [a resta, idotatra [a innocència més pura dets nens... I malgrat sus-

bre encarnació del jove de la generació de postguerra en busca d'identitat. E[ seu caminar errant per [a ge-

pendre a ['institut, és mo[t ¡ntel.tigent.

gantesca ciutat de Nova York constitueix l'expressió de ta fatta d'orientació en una nova forma social que ha

Al finat, han estat molts els lectors que ó7 anys després, s'han sentit identificats amb l'incomprès i rebeI Holden,

completat la ruptura amb la tradició: [a postmodernitat. Aquí és on rau la fascinació que ha generat durant

en qui han vist reftectida gran part de [a seva adotescènc¡a.

dècades i és on es troben et motius pels quats Salinger ha influenciat a tota una generació d'escriptors com

Potèmiques

John Updike i Phil.ip Roth.

Ja en e[ seu moment, [a novet'ta va estar envoltada de pol.èmica pet seu contingut. L'adotescent protagon¡sta uti-

Jerome David Salingerva morir e[ 27 de gener de I'any

20'10.

https://bibliotecavirtual.diba.cat/noveta/j-d-satinger

litza un [[enguatge provocador

i

fa referències constants aI tabac, ['alcohoI i eI sexe.

Per aquest mot¡u, durant mott de temps va se? gn del.s tl.ibres més prohibits ats instituts d'Estats Un¡ts, però també etsegon més estudiat com a lectura
I [a

obtigatòria.

r,;

polèmica no acaba aquí. A[ desembre de'1980, Mark David Chapman va matar

..
a

John Lennon, excomponent de

ELVIGILANT EN ELCAMP DE SÈGOL.HISTÒRIA D'UN ADOLESCENT INCOMPRÈS

The Beatles. Després de cometre e[ crim. va treure aquesta novet.la i es va quedar il.egint-tä fins que va arribar [a

L'obra de J.D. Satinger s'ha convert¡t en un ctàssic sobre l'adolescència, ets

policia ietva arrestar. En etta havia escrit:"Aquesta és [a meva dectaració".

obstactes i dificul,tats que representa aquesta etapa
"Si realment els hi interessa e[ que em d¡sposo a expticar-[os-hi, probabtement e[ primer que votdran saber

és on vaig néixer, i com de fastigosa va ser [a meva infantesa...'. Amb unes poques parautes, I'inici de El vigi-

Matgrat tot això, són motts els que consideren que [a novel.la pot ser una gran ajuda per tots aquetts que s'han

sentit sots atgun dia i les reflexions deI Hotden seguiran durant molts anys traspassant ettemps i les fronteres.
Però no t'expl,iquem més: tal. i com apunta e[ protagonista, "no exptiquin mai res a ningú'. És mittor que ttegeixis tu
mateix les seves aventures!

Iant en el camþ de sègolja deixa entreveure com és Holden Cautfield. eI protagonista de [a novet.[a.
Hotden és un adolescent que acaba de ser expulsat de l'escola preparatòria Pencey Prep. No és [a primera
vegada que e[ fan fora d'un centre escotar ¡ tal i com exptica en [a seva narració en primera persona, les seves
mates notes i [a seva actitud [i han portat d¡versos probtemes a[ [[arg de [a seva vida.

Per MARI0NA C0IDURAS

- 3 de desembre

de 2018.
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