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Meso~ despr,és' d'aparéixer la, prl-'. P"espOntane'itat» originals. Jordi ,Uer es presenta com un, escripto" ",
mera traducció catalana de Trópic Arbonés se n~ha sortitpe¡' uná raó ,d'indole náturaUsta., ~I primer gran
de Cáncer (Ayma 1977); la ma{eixa ben se.,zilla: perqu,e ha Ungut afl;lny de MiII~rés viure intensament,
casa editora ofereix,'ara, 'la versió ,I'encert de sltu.ar-se dins el molt de acumuf ar e,l m'(!s, ~¡'an ,nombre
de t roorc de caprtcorn. deguda la' perspeCtiva mi~leriana ---del seu d'elQ)eriéncies possibles ifins ,més

, també a Jordi Arbonés. Per tanl, el ' " <cstre""' of consciousness» (corrent , ' tard,"qw.in~se'sent, 8uflcientment en~
leétor catala ,té f¡nalment ,3 ,I'abast $fe. la consciencia)-'-,'i ha defuglt ~I riqllit per la quanti,át i la qualitat de ,
dos titpls eapttals del singi.lI¡n <cCOF parany d'encarar la' traducció ~des les.1li90ns .exiáte,nclals r.ebl,!des, ;no . '
pus» mñleriá, que es poden comPle- (le íore», com .aquell que ;eatltza una es pósani a' escriure. Pero abans' és
mentar amb p'rimavera Negra, mera tasca 'd'enc~rr,ec. Aquesta' eapac de'tra9Br; en una jola ,nit de',
(Ayma);' i Un diable al paradis (Edi~ iden,tiflcació previa, en una obré de vetlla, I'estructura general del que
cions 62, 1966). Alxó no, vo'l' dir pas,' les caracterlstiques de ,la de Mlller, s,era lota la seva obra. Aixó es facti-
ni de bon Iros, que sigui «tot» ~I Mi- és un' raquisit absolutamenl indis- ble perqué Millernomés ha,'
Iter, perque ens falla encara Ia tamo- ,pénsable. ' " ," d'escorcollar la,seva propia' imatge i
sa trilogia de La crucltlxló rosada ':Miner no ,se'l pot corlsiderar un' tot seguit donar mitja vollaa la clau
, (Plexus, .Sexus, Nexus), .1,' pel meu noveWiáta creador' d'un cosmos de pes, p~r tal que el'do!1 de la vida'
'g'u~t, un deis llibres més espléndids autenticam,ent litenlri, eom ara bróti sense aturado' i amari les $1,1-,
i, menys espectaculars del vell es- faulkner,-J)O&C>per-cas.·Faulkner e!S-• perficies I¡ises'de lesqliartilles; , ,
eript~r nOfd-americ,a: Thé coíossus proposava d'oferir a través ~el seu El Miller narcls,:lIiurat a convertir
of Marussi. ' , cicle novel-lístie-Ia ·visió perscnal. , en materjalllterarll'allau de magma
El cas és, peró; que el Miller cede d'uñunivers qUe $i bé ,és estr,ieta,. . 'autobiografic, resulta un Individu ln-:

debo» és ja amb nosaltres i ens ha 'meni fa,ulkner'ia: o $igui pura creaci~ d!scuti~lemerit complex. DeslnoVeit
arribat amb excel-lents traduccions, literaria, tanmatelx és pie de sign~fi-" dé compl,exos, pero. Mlller s'expllca
tol i que .el' seu estil borbolleiant i eacipns reals I imn1ediates que cal, tal com raja, senBé' mal' reéórrer 'a
aparentment desmaoegat no ésdescobrir tot Intérpretant-to, ja ,que 1'6s d'eufemismes. quan- es tracta ,
gf¡lns fael! de reproduir en una altra en; recrear el ocdeep$Quthl>se'l fa seu ' d'especificar ,Id sava teoria que e.,
,!lengua sense que' perdi una part • i Ii ,atorga entitat aulónoma. Ben, al ,sexe és el cervell que regula 'les actl~
considerable del frescor i ~trari, al coslat de Fal.dkner, Mi- ,\tltats de ,I't'tome, I/entreilat de les re-~=~~~~~~~~~~~=:::==~.!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!II!I!!!!!!I!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ laclons ,Interhumanes.' Mlller no és

, un moralista per I'estil deis doctrina- ,
ris prebiterians, I de cap manera la
seya escala de vélors moralS no en:
ealxa amb él codi o els oodls de la
moral burgess, timorata i hipócrita. '
Miller vomita, quan Ii oal ,vomitar, i
.no es pren la molestia dé cobrir la '
gil~rada.amb paletal:i~s de s-.rradu·'
res .. D'aquí que la .inceritat -no
'amoralitat~ trlilleriana, tot i .que
hom ,pugui sospitar que lá imaQina~
ció de t'autor engreixa el relat
autobiograflc quan no creú conve-
nien,t, una- Uicéncia que d'altra ban-:
da nin.gú, no gosa'ra disc:;utlr a~,
novel.l'ista, pro~:hiei)(,i dos tlpus de '
reaccló en el 'lector de .mentalltat es-
canyadas l'esc'llAdol i el refCls
automátic, é8senciaiment .groller ,
-no $'oblidí que el purtltanisme
nord~amefica va im.,ectir dórpntuna'
pUa d;anys la 'circu'lació de le.s obres '
.de MU!er-, o béels duu a acceptar '
,MilIer .com un autorcepornografic»,
a1ternativa tant ó més barroera qu'e
ranterlcr, peró que ha pórtát COM,a
con.seqüéncla ' qúe -Ies seves'
noyel.les' 'es !le,gisain de sota,m&;
amb una olar~ predisposició a_
, I'enaltjment del factol" morb6s, q~e
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ja d;entrada tendeix a desvi~uar la que ho."és tot-cr~el, injuSt, meree-
solldesa d, les qualitats ~rtístiques )na"i, egoista, etc- menys espiritual.
que les nadreixen. . ' , ¿Es pot d~manar a un, home 16cid
E;aI cC)nfiar q~ ell~ctor catala no que sempre ha "mantlngut els, seus

es deixara temptar per .una hherpre- '~lIons ben ,óberts, coacclonat a eer-
tació tan' simplista com falsa. A he- car la supervlvéncia en el cor de la
;88 CI'ar.a~Mlller se'ns .presenta, en- selva d'asfalt -Mlller és bssicament
,cara, eom un éscFip~or antic~)O"en- un escriptor urbl:i-, vitalista , frégil
cional,que,descriu la realltatviscuda' alhora,. que manipull descarada-
els anya trental i ,quaranta .,.mb un, ment la realltat flns SIcOnvertir-la en" '
too d'humor 'acid I d'e8cepticísme "una parOdia, e8C~lastica d'aUo que
ironjc., creu en el poder regenera- realment és'1 Qul gosi exigir .de Mi-
cípniata de la intel.Jigencia· i en ':lIer semblant fal.Jacia, o Ii faei retret
'I'eficacia alliberadora deis insUrits, de :Ia 'cruesa amb qué retrata la na-
Ptr,ó precisament per l;Ii~ó' no eom- " turalesa humana, evidentment 'no és
brega amb les iI.lusól'ie'8 coartadas 'digne d'acostar-se a las seves ot)ces. "
de I'esper,!, CO$aben lógica en una de gaudir de la sevá poesia extreta.
persona obllga~a a viure en el bude" , arrencede de la imatge rea" i,déscar¡
lIam d'un men, trasbalsat per .dues ) nad,a que mostfa, vulguas qué no, el
guerras generals' i, un incomp,lable nO,stre segle.
,regl,litzell de confllctes s,ubsidlaris,


