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¡lIer, velBan venl-, Henr
Jo;di Arbonés és un deis homes del nostre ambit lite- vegades volgudament incompresa o al ~ompresa, sin6

rari que millor coneix I'obra de MUler. En efecte, Arbó- el doneixement que Miller tenia de Ca alunya. En aquest
nés ha traduit i incorporat al catilla Primavera negra (Ed ,sentit, cal no oblidar la seva amlstat mb Pau Casals i
Ayma, 1970), Tróplc de Gancer (Ed Ayma, 1976), Tróotc Picasso i hom pot arribar a. pensar i aquest coneixe-
de Capricofn (Ed Ayma, Barcelona, 1978) I El temps dels ment és fruit no sois de (a curiositat I d,ls seus viatges
assassins (Ed Ayma, 1975) amb un exte,ns estudi del ma- -recordem el text Reunión en Barcelona (Ed Busquets,
teix Jordi Arbonés sobre I'obra de Miller. Es per aixo 1976), on Mlller dlu, entre d'altres coses: «Excepte la
que, vencent les 1991ques difl9ultats de comunicaci6, Rambla i els éarrers estret i envitricollats que hi desem-
vam connectar amb Jordi 'Arbonés a Buenos/Aires, on boquen, Barcelona ern a donar fa impressió de ser una
resideix de fa anys, i avui estem en condicions d'oferlr estranya barrej.a de Brooklyn i 'BrusseJ.les»-, sin6 de la
un article, que no dubtem a qualificar d'extraordlriari, on sevi:l relaci6 amb Anais -Nin, filia del pianista Joaquim
queda palés no soIs la lIuita menada per M'iller, tantes Nin, nat al Vendrell, terra, també, de au Casals.

iAJj ,
Un cable d'agéncia fred .] sintétic, simpatia que sentia pels catalans 1 el posaíl, perqué nooreia en el concep-

dóna 'la noticia de la sobtadamort de coneixement que tenia del nostre te de I'art tradiclOlilal, limitat, estret,
Henry Miller. No sé si s'escau de par- problema, Quant al 'seü estat flsic, segons el qual aquests elements 10-
lar de la mort sobtada d'un home de tret de queixar-se de la vista per jus- ren inassencials una nosa per a
vuintata-vuit anys. Potser fóra millor tificar la brevetat d'alguna carta, tot 'bastir I'óbra artlstica, Segons ell, el
'dir «esperada», Peró I'instant de la ,feja suposar que era excelfent, Tan- desig de pertecc~ que els crltics'
mort sempre és sobtat, tant li fa si rnatelx, darrerarnerit comen cava 'a .acadernfcs propug' en s'assemblaria
hom -té vint anys com si en té noran- tenir problemes elreulaterfs, els a ra'fals'a actitud religiosa que només .
te. 1, per mi, la mort de Henry Miller quals, seqons que sembla, l'han me- reconeíx o desitja alló qué és bó. EII'
fou, encara, inesperada. Tinc a la vis- ' 'nat a una mort plácida en la seva ca- confessava que,líavia apres más
ta les seves darreres cartes, escrites sa de Pacific Palisades, tenint com a d'aquelles coses que s6n- dolentes,·
al setembre i octubre de I'any passat única cornparryla la del seu maler- perverses, estratetes, que no pas a
amb má ferma, arnb trets enerqlcs i dorn. La «roca tellc» ha estat angoll- l'lhrevés. E)'acl naixia el seu desig de

¡ amb la murrieria i l'hurnor habltuals. da per les obscuras alqües del no- devorar-ho tot o, dlt aino d'altres. pa-
En una d'eiles m'explicava que res. Bon'ven, Henry Miller, vell amlcl raules, el aesi€(d'imitar ia vida. No
's'havla divorciat feia uns pocs mesos Ara, pero, al mateix indret' es pas d'9nregistrar o presentar la vida,
de Hoki San ique, ara, anava amb dreca la tossa monumental de la se- .sinó d'imitar-Ia en un mot,
una «vertedera bellesa del Mississipl, va obra, que dista molt de ser un ro- d'infondre vida al lIioreS'. L'art su-
que és actrlu de cinema i només té ca monolltica, sinó qúe mes aviat és prem per ell es I'a ~e viure, me rna-

, trenta anys». I afegia: «1 jo en~ tinc com una rnuntanya que espera nera que esérlureno és sine el prelu- ,
vuitanta-vult, com Casals i Picasso,' I'erosló i el pollment que haurá de di o les formes d'Iniclaci6 per aques- d'hivernacle... pero, ,a'altra Danda,
whatl». Alxó demostra quin era el sofrir ambel pas del temps, com un ta fi. "El (errior -deia= oue el es- podem lntóndre nóvárñertt sentit "ar-
seu estat animic. Una mica més avall vofcá que ha quedat cobert per tota crjptors o els artistes, en general, ex- . tlstic a tot alla que veiem, tGquem o
consignava a la mateixa lIetra: "Elsla lava que vomita: el magma, el me- perimenten quan s'acaren amb pEmsem. TGts J'il"odemcGnvertir-nGs G
. catalan s i els bascos están fent pas- tall i rescória. El frallt. de lesones del aquest problema Ila pGssibrlitat que 'reconveFtir:'nGs en artistes! Aquesta
sar un tránqol als espanyols, nicht t ern p s anira~ ár rencant les desaparequí I'art. El noatre art esti-' és la mena GI'imm0laci6 ((fe I'artista)
wahr?», amb la qual cosa es posa en 'substancies imoure§. i cada cop que-mat! Comsi Jii hagués res c;jue po- en la qual crec,» .
relleu el grau de lucidesa mental que daran más al descobert les vetes gués destruir-lo! Gom és possi§le de b'afany Gle Miller. alllarg Gletota la
tenia i com estava amatent"alsesde- deis minerals preciosos. Cert és que destruir la ¡)edra angular de la visa? sevá viaava ser no tar:,t escriure com
veniments mundials. Es evident, ell no voua pas rescindir ae Per qué enquimerar-se?'Gert$s que arribari¡serescriptor.baelauGletG-
també, en aquestes dues frases la l'escórla, de les excrepéncles, del re- potser eliminarem els' genis ta la seva Gora l1avia eje ser la veritat,_______ -=--..:.-_....::::.-=_-="--_-=...;;...;"----=-=;;:.....;;~=====:..=====_===-_J:=-====~~...,,- crua i neta, car pressentia" corn "aes-

prés confirma en les p~raules GleJEl-
sús, q.ue la veritat us f.ara.lllures. I si
l3é, de' primer, eGnsidera qu'e havia
€le sir la vérifat respecte a ell mateix,
al seu €leler, a la ~ragMia ·an:t!;)June,
als efeGtes que I'expri~ncia exercl en
la seV'aránima, G1esprés es propGsa
~.o élir la verif!a.t ........es~ete als aJtres.
respecte I mon. A~ó naurta ele
constituir. una trampa, per tal com
aleshores, encara que no es vulgui,
hom se situa per darnunt elrnón i,
per contrarestar aquesta tendéncia,
procura sempre de rebaixar-se.
D'aci neix la gran lIuita, per la veritat,
,deia, és una" es pasa nuai que pot
tr aspassar de p art a part. Amb

, aquesta arma, en" que tant amava la
veritat, havia de lIuitar contra la men-
tida del món. Aíxo no voi dir, pero,
que covés í'asperanca de canviar el
món. En tot cas, covaba l'esperanca ,
de canviar la seva propia visió del
món. «Vull ser cada veqada més jo
mateix -confessava-, per .rldlcul
que alxó pugl:li sernblar».

Donar í'últlrn' comiat a i'norne que
fou Henry Miller i restar acarat 'a' la
seva obra. Penso que, anys a venir,
quan hom vulgui conéixer la nostra
folla época; quan hom vulqul saber
com era I'home d'avui; quan hom
vulgui saber, .q u l n s. temors
I'assetjaven, quines anqolxes el tena-

lIaven, a quinas di'smauxes del se'ntit
es lIiurava¡ quart '110m vulgui saber
corn estava org,atiitz:ada la societat,
qulñs aousos ,derivaven del J'ilode~
aels gGvernants; quan hom vulgul
assaoentar-se delscrims, més ver-
gGnyants, comesos en mássa, orqa- .'
nitz:adament: en nom de les teortes .-
més aosuréles; quan horn vulgui res- "p,
segUir les cGnseqüéncies de les gu.e- l¡~
rres de material, de les guerres.de -j
predGmini estadlstic, de calcul tred, "10--'
Glel pro<:ligiós carácter maquinista de 'll

les guerres i els efectes que causa-
ren en l'hóme ae la nostra época;
qúan nGm vulgui esbrinar les
¡¡.Iusions, els aesigs, les ánsl es que el
menaren ala percaca de la felicitat,
g'e la vanitat, o .d'una mica d'amor;
eruan tióm vulgui esc'atir qu-ines foren
leS bataltrS que n~gl.fe. ae1tlurar per,
tal de donar nalxenca a un home
nou, a un home lIiure, aleshores,

, dones, no podrá deixat d'immergir-
,se en I'obra de Henry Miller,len el Lll-
bre de la séva vida, aquesta obra
monumental que és la crónlca esbo-
rronadora de la vida d'un .horne del, '
segle XX, d'un horne que va tenir la ~'
valentia de despullar la seva anima
en públic, perqué sabía que, a la ílar-
ga, aquells qui presencítn aquest es-
pectacle o bé hauran de reaccionar
tot lIiurant-se lrnmedlatarnent a crear
el món nou on pugui trabar cabuda
I'jome n0U, T'home enterament lIiure,
o bé hauran d'enfollir, lncapacos de
resistir la visió aterridora de I'a ima
nua d'un horne que mostra les cica-
trius obertes i sagnants que Ii pro-
du'íren les arestes .esrnolades de
I'enclusa de la Vida. .

Henry Mi/ler acaba de desaparei xer,
Deixa darrera seu una producció t1'una

originalitat i una audacia: radicals.
La critica es pregunta si"ens "trobem davant

un poeta o un apostol, un geni o. un [oll,
un salvatge o UIl vident , un áNgel á

un diable. Molts creuen que M il/er Iza estat
un reformador que pret én elevar-nos cap al
tnist eri de l'ánima i la resple ndor atuidora

de f'amor partint de la realitat crua
i irracional de l'home.

1 '

, J()rdi Arbonés

Buenos Aires, [uny del 1980
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TROPIC DE ,CÁNCER o. ediciÓ)
Versió de Jordi 'A.rbones. (Col. Tropics)

TROPIC DE CAPRICORN'
Versio de Jordi Arboues. '(Col. Tropics)

, ,

PRIMAVERA' NEGRA
Versió de Jordi .Arbones. (Col. Tropics)

,1

i.El TEMPS·DELS 'ASSASSINS
Versió i proleg de JordiArbones, (Col.' La Mirada)

, , '

E'LSOMRI'URE Al PEU DE,L'I;S ALA
Versió de Joan Oliver
(Col. Els Llibres de l'Ossa Menor. Vol. especial)

LA MEVA VIDA· I EL MEU TEMPS
(en preparació)
Versió de Manuel de Pedrolo

Hen~y Miller, als deu anys, rodejat Qe la seva fa,milia (Foto Arxiu)Ayma - Proa
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