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Un dels pioners de la literatura del segle XX, Henry James (1843-1916), vist per J.E. Blanche

D O S D E L S C O N T E S F O N A M E N T A L S D E L N A R R A D O R A N G L O - A M E R I C À

‘Henry James
o les vetes més fines’

D . S A M A B R A M S

Publiquem el pròleg de

l’edició dels contes ‘El banc

de la desolació’ i ‘La bèstia en

la jungla’, de Henry James, que

acaba de publicar Deriva

Editorial, amb traducció de

Clara Pastor. Abrams ens

presenta algunes de les claus

d’un dels narradors i teòrics

fonamentals per valorar el

pas de la novel·la vuitcentista

al segle XX. Els mètodes

escènics, el tractament del

punt de vista i el paper del

narrador li van servir per

complementar la senzillesa

expositiva amb la profunditat

psicològica dels seus

complexos personatges

El to que
recorre l’obra
de James no és
altra cosa que
el resultat de
la barreja del
puritanisme
americà i el
sensualisme
europeu

I

N
ovel·lista, contista,
dramaturg, crític,
memorialista i cro-
nista de viatges,
Henry James (1843-

1916) va viure a cavall entre
dos segles, de manera que va
ser un dels gegants de la li-
teratura del segle XIX i un
dels pioners de la literatura
del nostre segle. Dit d’una
altra forma, James ocupa un
lloc destacat entre els grans
narradors realistes del XIX
com ara Tolstoi, Flaubert i
Eça de Queirós, per una ban-
da i, per l’altra, representa
l’obertura de nous camins
per a la narrativa del segle
XX. Fins i tot es podria dir
que James representa, en la
història de la literatura mo-
derna, la culminació i supe-
ració de la novel·la del XIX, i
els inicis de la revolució nar-
rativa de principis del segle
XX, que ha produït obres tan
extraordinàries com ara l’-
Ulysses (Ulisses), de James Joy-

ce, The making of Americans, de
Gertrude Stein, i Der Mann

ohne Eigenschaften (L’home sense
qualitats), de Robert Musil.

II

La dilatada carrera literà-
ria de Henry James va durar
cinquanta-dos anys, entre
1864, l’any que abandona la
Facultat de Dret de Harvard
per dedicar-se professional-
ment a la literatura, i 1916,

el darrer any de la seva vida
quan, morint-se, encara va
dictar les seves darreres pà-
gines des del llit. De fet, la
seva vastíssima producció (23
volums segons la parcial New
York Edition establerta pel
mateix autor i sense comptar
les més de quinze mil cartes
que es conserven) es pot di-
vidir en tres etapes o èpo-
ques.

La primera època, entre
1864 i 1881, és la dels anys
d’aprenentatge, durant els
quals l’autor escriu les seves
primeres obres narratives, de
factura realista, que giren
entorn del que s’anomena el
“tema internacional”, el
contrast cultural entre els
Estats Units i Europa.
Aquests anys s’acaben amb
una rotunda obra mestra: The
Portrait of a Lady (Retrat d’una
dama).

La segona època, entre
1882 i 1901, és una època
tripartida. Al principi d’a-
quest període James es va
dedicar a compondre dues
novel·les llargues que tracta-
ven temes de reformes soci-

als i ideologies revolucionà-
ries. Després, al llarg de cinc
anys (1890-1895), l’autor es
va limitar a un sol gènere, el
teatre, amb escassos èxits. A
partir del 1895 va tornar al
conreu de la narrativa amb
obres com ara What Maisie
Knew i The Turn of the Screw
(Una altra volta de rosca), que
exploraven casos de psicolo-
gia anormal i el món de fe-
nòmens sobrenaturals.

La darrera època, anome-
nada la fase major pels crítics,
va de 1902 a 1916. Durant
aquesta època James fa un
autèntic tour de force i crea les
seves obres narratives més
sofisticades, més exigents i
més perfectes, tant en el
camp de la novel·la com en el
camp de la nouvelle i el relat
breu. Amb novel·les com ara
The Ambassadors, The Wings of
the Dove i The Golden Bowl (La
copa daurada), i narracions
com ara The Beast in the Jungle
i The Bench of Desolation, Henry
James va dur el realisme fins
a les seves màximes conse-
qüències i va obrir nous ter-
ritoris que explorarien suc-

cessors seus com ara Virginia
Woolf i William Faulkner.

III

Ara bé, encara que cada
etapa de la carrera literària
de Henry James tingui uns
trets formals i uns registres
temàtics ben distintius, hi ha
un toc o un to jamesià incon-
fusible que es manté inalte-
rat al llarg de la seva obra. I
aquest toc o to, que recorre
de cap a cap l’obra de James,
no és altra cosa que el resul-
tat d’una extraordinària i in-
sòlita barreja d’una herència
del puritanisme americà,
d’una banda, i el sensualisme
europeu, de l’altra. Per bé
que aquestes dues tendènci-
es, puritanisme i sensualis-
me, siguin, en principi, an-
tagòniques, James va aconse-
guir reconciliar-les i amalga-
mar-les.

Amb els seus predecessors
puritans (autors nord-ameri-
cans del segle XVII com ara
William Bradford, Anne
Bradstreet o Edward Taylor)


