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and T", r ",' i !I bsalom, Absa-
10m! Quaran á anys, gaircbé, des-
prés de la <, 'va aparicio. Santuari,
elaborada, dones, sobre un ímpuls
creador de I'epoca de la primera
guerra mundial, porta al darnun t

:més de rnig scglc, Pero arnb
Faulkner, com amb Stendhal , 1

grácies al poder que dells passa
a la novella, a Ilurrvania es d is-
sipa. Faulk ncr, ale~I~Ol"es sudista
de cor, cns lliui ava una pan del
drama o 'd-america tot mitifi-
cant, scnse moure's de casa, amb
arrelame t ferotge, el drama
huma en general: el sexe, la
raca, el fons (o e! forat, el «pou»)
del dolor i la neoessitat. De San-
.t uari en féu el Requiem; perqué
no podía deixar Temple Drake,
la noieta universitaria mitificada
des del primer moment (vegeu
les pagines 31 i 32 de Santuari],
i dcsprés segrestada, violada per
un impotent, prostituida i retor-
nada a la societat a canvi de men-
tir davant dun tribunal. La iden-
tificació Sanluari-Temple Drake
amb 1'aire de comedia del millor
Faulkrier, del seu humor (de tra-
gedia Santuari no en té res), és
un dels punts alts i durs de la
novella ,nord-americana vigent,'
que coincideix amb els U. S. A.
ben vigents, o sigui posterior, la
novella, a I'enfarfec de! realisme
(amb James oblidat) i els altres,
o sigui els U. S. A. posteriors a
la primera guerra mundial. La
publicació de Prirnauerá negra de
Hcnry Mi ller i Jugm- a perdre
de Saul Bcllow posa, de rengle,
darrcra de Santuari dues etapes
de la novella nord-arnericana. No
cree que la lectura de Santuari
com a revulsiu hagi estar supe-
rada 1 el' la lectura de Miller, fora
q le el lector es negui a imaginar
o a pensar. Darrera de tots dos,
sobretot de Miller, hi ha Ulisses,
amb la seva espessor céltica que
via Rabelais va fins a un Homer
de pJrnera má. La qualitat és
sempre revulsiva, i en ¡¡quest sen-
1 ir ho és més Primavera negra
que Sexus, com Is'ha demostrat

I i 'encara que Miller no s'ho pen-
"sés, perqué Primavera negra és
tan aucentie com ViIlon i no fa
pensar len la "literatura» de Pe-
troni , L'excellent traduoció de
jordi Arbones per a aquesta Pri-
mavera' negra (Collecció Trópícs,
Ayrná, S. A., 1970), malgrat alguns
mornents palliats o evitats, sense
importancia, per «forca ma jor»,
ens po~a davant una novella poe-
rnática que fa esclatar la novella.
Apareguda el 1936, quan Miller

: anava ja segur d'ell mateix, <ha
trigat una generacíó a impregnar

I la novella nord-arnericana, fins i '
,tot la' daquells autors aparent-
ment rnés allunyats de Miller, com
la llnia que es pot tracar de Bel-

"low a Malaru ud i que arriba fins
a I'esplendid Philip Roth de
Letting go i sobretot de Portnoy's
Complaint, en la qual el plany
jueu, el'aquesta gran novellística
hebrea' nord-amerícana actual, r '
la seva recerca de la degradació
es fonen en I'humor d'una paro-
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Lo «Primavera neqrc», te
de Hcnry tv':i Iler cem

La editorial Ayma. S. A., editora, en dI
su colección «Tróplcs», ha lanzado "Pri-
mavera neqra». Esta gran novela de Mi·
ller, aparecida en 1936 la debemos aho·
ra a la merada traducc n de Jo; i Ar·
onés, gran conocedor de a moderna

J'J'i'erii'turanor 'eamercana y, c aro esta,
del catallín literario, quien ha sabIdo ~:
conservar el1 su versión el mlsmo..Y!.!!.Qr,..t
~~orido y crudeza vital del originar.-Con.
s erada esta "Primavera negra., supe-
rior incluso al «Trópic de Cáncer» --en
un tiempo prohibida en Inglaterra y en
Estados Unidos- es una obra llena de
recuerdos y de experiencias vitales de
ciertos barrios de Nueva York, asi como
de otros de un París singular, y si el
lenguaje y las situaciones son a veces
crudas, audaces, e incluso monstruosas,
de hecho se trata de una violenta requí-
sitoria contra el mundo moderno en la
cual el hombre de la calle confiesa sus
emociones y sus sueños cotidianos. "Vi-
vir los propios deseos hasta llegar al
fondo: este es el gran designio de nues-
tra existencia." dice Henry Miller y su
"Primavera negra. se encuentra en esta
línea.
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Saul Bellow.

día delírant. Aquí tenim ara Saul
Bellow, canadenc criat a Chica-
go, i autor de la serie de novel-
les «biográfiques» que I'han fet
famós, a base d'un mate ix fons
de personatge. «Augie March»,
«Henderson» o «Herzog» i ara el
protagonista de Jugar a perdre,
aquest «Tommy Wilhelm», 'de
nom suposat, escollit per e11 ma-
teix, com la seva escollida degra-
dació, Els jueus i llur zona d'in-
fluencia aporren la ironia i la
sátira a la caca de I'home ini-
ciada per Mark Twain, i com si
llur lema fos el títol d'un conte
de Malarnud : «Prirrier els ídío-
tes». En Jugar a perdre (Collec-
ció El balancí, Edicjons 62, 1970,
traducció de Ramon ' Folch i Ca-
marasa) Saul Bellow . adopta una
técnica de novella breu, de má
rnestra, amb tota la seva expe-
riencia dins el joc de pietat, fre-
dor i sarcasme : «Malgrat els seus
maldecaps, Wilhelm va estar a
punt de riure», ens explica; i
tots estem a punt de riure malgrat
els .maldecaps del protagonista.

UN NOU DURRELL: "TUNC»
Rom no pot prendrc's prou se-
riosamenr, tampoc, el nou Law-
rence Durrell, la novella Tune,
de ,la qual ha aparegut ja una
s,egona part a Anglaterra amb el
títol de, Nuno uarri, ben acollida
per la crítica anglesa en general.
L'autor del g:rup de novelles The
Alexarulria Quartet, en curs de
publicacíó en catalá, ha aconse-
guit de renovar-se, mentre el seu
món oriental, arnb els tentaculars
contactes arnb Londres, s'allunya
cada vegada més pel carní de la
farsa i de la sátira. A Tune (Col-
lccció El balancí, Edicions 62,
1970, trad. de Manuel de Pedrolo)
Durrell esdevé. més inquietant,
molt rués ombrívol, perqué :res
no és com era o alló que era, ni
I'amor. ! Arnic de Henry Miller,
pero d'un vagabundeig més refi-
nat i un erotísme més decadent,
Lawrence Durrell combina I'ex-
travagal1cia ~mb el dolor, el sorn-
ni apl b el 'terror, la sensualitat
arnb -la mort. Pero ara el "robot», I
com un, elernent sobrenatural en-:
cara no assirnilable, és l'aliat
ameriacador d'un inventor que
encara 'vol ésser indcpendent. La
novella anglesa ha fet un motiu
constant daquesta afirrnació din-
dependencia, ,sobretot d'algun an-


