
Henry Miller nasqué" a Torkvllle (Nova Torlc) al 26 da de sembré da 1891 1 no el

25 parqua la seva mará "tania una matriu possesslva" 411a al mantingua" "aferrat

oom un pop". Par aq.uaat motiu no pogué" ser"la mena d'individu que hom asta deatl-

nat a ser an yirtut d'havar nasout al 25 da desamara", o siguí que no va poder

aer oom 1'almlrall Dewey, Jasuorist o Krishnamurti. Haf»«-ca aguast fet, donos

(al fet d'havar naacut mltja hora mea tard), ñaiqui "sota una altra plantilla

astral» en al tres nota -ene dlu a Tropic Út Caprloorn -¡ vaig n¿ixer amb mala

estrella. Fan dlr -ais astrolegs, s'ente'n- que las oosas anirian oanviant a mida

que pasaís al tempsf da fat( hom suposava que el meu asdovanldor serla glorias",

Així, maroat pela astresf segona allf la gloria no al fragaria amb les sevas ales
v

fins a una edat en que, d'altres escrlptora, ja han mort o han prodult una obra

facunda.

Durant ais anys d'infantesa, vi aquí a Bushwick, un sector de Brooklyn, % fé*u vida

país oarrara amb ais altrea xicots del barrí. I ben avlat cómenos, d'admirar la

be 11 asa femenina la q.ualt ben aviat tamba", f5ra la oausa de pregonas orisls sen-

timental». Ais dlvuit any» entra al City College de Nova York, pero al oap d'un

parell de meaos deiza d'assistlr-hi, revoltat pela metoda aduoatiue que empravan.

Comen9a da traballar, se eotmet a una eatrlota dlaolplina corporal % s'lnteressa

pela Mytg**¥ fonamenta de diversas esooles rellglosea i filosofiquaa. Paatiguejat

de la vida urbana, ae'n va oap a l'Oaatt viatja par Arizona 1 California t tra-

balla an las mía insólitas 1 variadas ocupaolona. A San Diego oonslx 1'anarquista

Smma Goldman. El 1914 retorna a Nova Tork 1 ajuda al seu pare a 1'obrador de sas-

tra. Allí coneix una colla de peraonatgea excéntrica i pintoresco», áralos dal se*

pare, entre ais q.uals hl figura 1'aeorlptor Prank Harria.

£1 1917 es casa par primera vegada amb Beatrioe Srlvas Wiokens, una pianista de

Brooklyn. L'any 1919 neix la aeva filia Barbara,. Durant aquesta anys ha fat felnea

administrativa» en alguna organismaa oficiala, i el 1920 entra a la Western Union

Telegraph Co. (la Coamodamonlo o Coamocoooic Telegraph, oom 1'anomena sil), on es-

devé" cap da personal. Aquesta etapa da la seva vida la desoriura a Troplo c£ Ca-

pricorn amb acoenta acias. £1 1922 esoriu Cllppsd Wjngfl, 1libre que mal no sera

publicat.

Posteriorment, ooneixera June Edith Smith (la Mona-Mará deis seus 1libras) an un



ball-tali de Broadway amb la qual es casara despré's de divoroiar-ae de Beatrioe

Sylvas i d'ha ver deixat la faina a la companyia de tele*grafs, diBpoaat a dedioar*-

ae a escriure en eos i anima. La nova parella mena una vida desgraciada» amt mo-

menta d'aialtaoió paaaional 1 fortes críale. £1 tombant que pren la vida litera-

ria d'alashorea no fa más que atlar en Millar al desig d'eaoriure, d'esdavenlr

eaoriptor. La ravieta The Se ven Arte llanca ele noms de Sberwood Anderaon, Froat,

Dos Passoa, Dreiaer. The Little Revue ha donat a oonelxer fragmente de 1'Ulyaaaa

de Joyo», i de tota aquesta carnada d'eaoriptors ae'n deataca Ezra Pound i O'Neill.

Millar trota un impreasor que s'aví a fer-li una tirada d'uns poemes an proaa,

Mezzotintoa, que apr«lien amb el peu editorial da "June £. Mane fié id1,1 pseudonlm

da la seva muller, qui ee dedica a oferir-loa pela restaurante i ele clubs nocturna|

alhora que comenoan de vendré licora en un bar olandestí a Oraanwloh Village. Per

tal O O D la major párt dais oliuts son amios, ala don^s oridlt 1 oada cop la

lllata, de dautors áa mes nombrosa i les quantitata que 11 dauan mim grana. Avlat

4a reel amat per la justíoia. Fuig davars Uiami on oada dia fa una faina nova i

fina i tot ha de pidolar per poder sobreviure, pero "aempra amb al cor alegre i

content". Quan retorna a caBa, June ae separa tamporarlamant d'ell, Miller, al

seu torn, trota una faina d'enterramorts al Park Department de Queen'e County i

aleshoras esboza el pía d'un cicle de novel.les autobiografiquee. Deaoobreii

Bimbaud i considera que ell tamba a'ha enfonsat "a las pregónesea de la aeva

tardana i perllongada Balsón an Enfar". Cerca rafugl an la pintura i axpoaa les

primeras aquarel.lea.

El 1928, all 1 June fan un viatge a Europa, i coneix Alfred Parle», En tornar

a Nova Tork l'any aegüant* aoaba una novel.la, Thls Gantila WorldT que no aera

publicada. En 1930 torna a partir tot sol devera Londres, amb deu dolar» a la

butxaoa que li ha prestat el sau araic Emil Soanallock, i despría salta a París.

Torna a trobar-ae amb Alfred Perlea i ooneix Zadklna, al fot^jgraf-- Brasaal, el

pintor hongaras Tihany^, Praenkel. Un any mea tard fa amistat amb Anale Hin a

Louveoiennes, oomanea d'escriura Tronío de Canoar. mentre es guanya la vida fant

ie corrector al Chioago Tribuna, durant un tempe.

El 1933 acaba Tropeo de Cancar i enoata Primavera Negra, mantre llegelí ootn un

deseaparat (Joyoa, Proust, Keyserllng, Spengler, Otto Rank, Lawrenoa, sobre al

qual lnioiara un lllbre, The Wjadom of the Heart), 1 fa un viatge d'añada i



Ar,

tornada a Anglaterra, que despréa desoriura humorísticament a"Via Dleppe-Newhaven^

Jaok Kahana, director de 1'Obeliak Press, que publicava obres d'autora oenau-

rats ala palsoa anglo-saxons (com ara, My Life and Lovea de Prank Harria, Rook

Pool de Cyrilt Connolly i,«± posteriormente el Blaok Book de Lawrenoe Durrell),

amic de Stuart Oilbert i James Joyoe, oonelx el primer manusorit de Troplc de

Canoer a través ds l'agent Uterari William A. Bradley i decidaix de publioar-lo.

Millar el reesorlu tres vegadea i, per fi, el llibre apareii el 1934. En aquesta

\ v
epooa a'etabranoa en diaouaaions filoaogi^aes sobre la mort amb Miohael Fraenkel,

amb el qual deoideixen d'escriure un l l ibre en forma da oartes, obra que sera pu-

blicada aota el t í t o l de Hamlet en doa volunta (1939-1941) • Kahane l i publica

Primavera negra el 1936, raentre Miller passa una mesos a Nova York i s'inioia en

la paicoanáliai. De nou a Europa, 1'hivern del 37 fa un nou viatge a Anglaterra

amb «x Durrell on visiten T.S. Eliot, Dylan Thomas i d 'altres autora anglesos.

El setembre de 1938 apareix Max and the Whlte Phagooytes 1 el febrer del 39t Tropio|

Of Caprlcorn. Al juny d'aquest any se separa deis seus amias Ana I a Kin, Praenkel

i Perleaj al darrer no tornara a veure'l fina al 1953 a Baroelona (enoontre narrat

a Reunión la Barcelona). Visita Giono a itanosquej ¿ el 14 de juliol s'embaroa a

Marsella cap a Atenas, i a l'agost es retroba .amb Durrell a Corfú. A Grecia fa
of Marouaai), el poeta

£i
nous amicsi George Catslmbalis (l 'heroi de Tfae-

Qaorge Sdferis, el pintor Qhlka.

Al mar9 de 1940 torna a Nova York i s ' ins ta l . la a Virginia. Coneix Sherwvod

Anderson i Doa Paasoa i desenvolupa una gran aotivitat literaria* S5n d'aquesta

época i The Coloasus of MaJPouasi, The World of Sex, Qulet Dayat» in Cliohy i

comenta la trilogía The Hosy Crucifixión (Sexus, Plexua i Kaxua).

Durant ais anys següents, viatja per Estats Units en oompanyia del pintor Abe

Rathner 1 oonelx John Marín, Pernand Leger, Alfred Stieglltaj mor el seu pare i

torna, a Nova York) aa'n va cap a California on continua The Rosy Cruolfixion 1

escriu The Alr-conditioned Nightmare; exposa aquarel.lea a Los Angeles; escriu

art iclea, aaaaiga i manta correspondencia amb Wallaoe Fowlla, Eva Slkelianoa

(aobre l'obra del poeta grec Angheloa 31keliano«) 1 d'altrea; fa tuja exposioions

déla aeua quadres a Santa Barbara i a Londreai el desambra de 1944 es oaaa amb

Janina Lepskaj Hew Direotiona l i publica The Air-condi*lonad Wlghtmareí acaba



Saxua i oomanea da traduir Una 3alaon_ e_n Enf er; al 19 de novembre da 1945 nelx

la seva f i l ia Valentina; treballa en un llibra sobra Rimbaud, El tempe dala assaa-

sina; enoeta Plaxua al 19471 inspirat per una idea da Pernand Ligar, asoriu El_

r rapna parea amb 1'astroleg Conrad Uorloand* qui ha

paasat una temporada a Big Sur i de la qual^n'ha delxat teatimoni al oapítol "Un

diable al Paradla" , da Bi&_Sur and The Orangaa of Hyeronimus Boaoh) a 1 • agoat

da 194° nelx el seu f i l l Tohyí el 1949 enllesteix Plexua i cometa The Booka ln

'my Lifa, que aoaba el 1951( any en que se separa de la aeva muller Lepaka; el

1952, comen9a d'esoriure Naxu», tramita el divorci i empren un viatge par Europa

amb Bve Mo Cluret es retroba amb ele aeus antics amios, i el desambra da 1953

as casa amb Eva Me Clure a Monterey) al 1954 Alfred Perlee arriba a Big Sur per

esoraure My Frlend Henry Millar; Miller exposa gouch.es al Japó i inicia la redao-

oió de Big Sur and The Orangaa..., que enllesteix en 195*>t 1'any següent enoeta

Quiet paya i Clichy després de desoobrir un manusérlt deixat de banda quinze anyB

abana¡ reescriu The World of 3ex per a 1'Olympio Presst exposa a Jerusalem i Tal-

Aviv; éa elegit membre de l'Institut Nacional de lea Arta i les Lletree 1 11 ini-

cien una serie da procesos a Noruega, per causa de Sexua, que provooa la seva pri-

mera oarta a la Cort d'Osla, I Defy Tou; en 1959 acaba Naxua, a l'abrili publioa

la segona lletra a la Cort d'Oslo: Defenae qf the_ Fraadom to Head; vlatja de nou

a Europa, aoompanyat deis seua f i l i s Tony i Valentina, i es retroba amb Durrell

a qui no havia sornat a veure dea de 1940*

A partir de 1960, torna sol a Franea, viatja a Alamanya i Portugal, retorna a

Big Sur 1 aa separa d'&re; en 1962 es trasliada a Mallorca par participar oom a

jurat del Preml Formentor; el 1963 enfronta una serla de procesaos ala Eatat»

Units. Hoa posa en escena una comedia aeva a Espoleto i Edinburgí Just Wlld

About Harry. Cada vagada BB dedica oes a pintar i manya a escriure. A 1'abril

de 1965* hom estrena a Hamburg 1'opera d'Antonio Blbalo, basada en El sotnriure

al peu de 1'eBcala. Da mica en mloa B'allibera dala procesos, i ela seus llibras

antariormant prohibíts ala palsos anglo-aaxona otaeneen de aar-li publioata aenae

tráVea i sense esporgar. i^éÁ ¿*- L*.lhv? ^ ^ r H^~ . ftA*\ A A**- p~¿£- íf-̂ A-, ¿Pt -

El aetambre da 1967 eopren un viatge a Europa i Japá per tal d'exhibir els seus

quadrea. íicWS»r ,»TréV) d'aquest viatge, Miller ea «aftAa novaríant, amb una baila

'Tas 11 publioa



%ít» ana My Time», amb prop de 200 fotografíes, algunas de

lee guala son iásditea, aiií oom tamba enolou facsímil» de pagines del seu quadern

de note*. I la vida continua...
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