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Henry James, a la foto amb el seu germà William, va escriure més de quinze mil cartes

D O S C O N T E 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
combina
perfectament
espiritualitat,
moralitat
i idealisme
amb
sensualisme,
materialisme
i empirisme

‘El banc de la
desolació’ és
l’encarnació de
l’eix central del
món literari de
James: l’estudi
detallat de la
complexitat
moral de
l’ànima

James compartia certs ideals:
(1) evitació de qualsevol ma-
nifestació de vanitat de l’ar-
tista a través de l’obra o a
través de la seva actitud en el
món de la cultura, i (2) preo-
cupació exclusiva per posar
l’obra al servei de consignar
el desenvolupament moral i
espiritual de les persones.

La manca de vanitat que
exigien els puritans apareix a
l’obra de James en la forma
d’una escrupolosa objectivi-
tat narrativa i, a nivell per-
sonal i social, en un estil de
vida gairebé monàstic. I la
preocupació dels puritans
pel creixement de la vida
moral es converteix, en l’o-
bra de James, en el seu tema
central i predilecte.

Ara bé, aquestes actituds
en James no el porten a do-
nar l’esquena a la realitat i
tancar-se en un món ideal,
sinó que estan compensades
per un interès sensual pel
món real après de la cultura
europea. Així, James combi-
na perfectament espirituali-
tat, moralitat i idealisme
amb sensualisme, materia-
lisme i empirisme.

IV

Els dos contes del present
recull encarnen, de manera
preclara, aquest equilibri en-
tre puritanisme i realisme, i,
alhora, representen una
mostra insuperable del mi-
llor Henry James.

L’anècdota original de la
vida real que James va fer
servir com a punt de partida
per crear La bèstia en la jungla
apareix als seus quaderns de
treball dues vegades, primer
en una anotació del 5 de fe-
brer del 1895 i després el 27
d’agost del 1901. Un cop ela-
borat, el conte va ser publicat
al recull The Better Sort (La mi-
llor classe) el 1903. Al cap de
sis anys, el 1909, va passar
per una profunda revisió i va
aparèixer dins un volum de
la famosa New York Edition.

Dels milers de pàgines que
van brollar de la ploma de
Henry James, sense cap mena
de dubte, La bèstia en la jungla
és l’escrit més dramàtica-
ment humà i personal que va
fer. De fet, La bèstia en la jun-
gla recull, a través del pretext
de la història de John Mar-
cher i May Bartram, la incer-

tesa que sentia el mateix au-
tor sobre el sentit de la seva
vida i la seva carrera vistes en
perspectiva. John Marcher és
un home que, en un principi,
es creu reservat per a un
destí més alt i més extraor-
dinari que la resta de la hu-
manitat, però després, gràci-
es a la seva relació ocasional
amb May Bartram al llarg
dels anys, s’acaba adonant
del fet que ha deixat que la
vida li passés de llarg sense
experimentar-la de veritat.
Marcher ha viscut la vida des
de fora, com un outsider, sen-
se passions, sense amor. I re-
sulta que el destí més alt i
més extraordinari és el fet
tràgic i profundament irònic
que no li ha passat mai res de
res.

Darrere aquest pretext de
ficció totalment plausible,
hem de veure el vell mestre
James preguntant-se, amb
brutal sinceritat, si la seva
vida completament dedicada

al servei de la literatura no
haurà estat un exercici estè-
ril i egòlatra d’un outsider
com John Marcher.

La idea que hi ha darrere El
banc de la desolació apareix en
una única anotació als qua-
derns de treball correspo-
nent al 26 de desembre del
1908. Es va publicar en qua-
tre parts a la revista Putnam’s
Magazine entre octubre i ge-
ner dels anys 1909 i 1910. I
posteriorment quedà recollit
al volum de contes The Finer
Grain (Les vetes més fines), del
1910. També, com en el cas
de La bèstia en la jungla, va
passar a un dels darrers vo-
lums de la New York Edition.

El banc de la desolació i els
altres quatre contes que l’a-
companyen a The Finer Grain
giren entorn d’un aspecte de
la vida moral que tenia molt
d’interès per a Henry James:
les relacions entre víctimes i
vencedors.

El nostre conte dibuixa
una doble ics perfecta a par-
tir del moment que la vícti-
ma inicial, Kate Cookham,
rebutjada pel seu promès,
Herbert Dodd, es converteix
en vencedora quan, a causa
d’una amenaça de demanda,
arriba a controlar la vida
posterior de l’home que
l’havia estimada perquè ell
s’ha compromès a pagar una
suma important com a des-
greuge; però, amb el temps,
els destins dels dos antics
amants es tornen a encreuar i
tornen a invertir els papers:
ens assabentem que la vence-
dora, al llarg dels anys, ha es-
tat en realitat una víctima
perquè sempre ha viscut pen-
dent, de lluny, de la vida de
l’home que la va refusar,
mentre la suposada víctima,
Herbert Dodd, ha estat el ven-
cedor perquè, sense saber-ho,
comptava amb la devoció in-
frangible de Kate Cookham.

El banc de la desolació és
l’encarnació prototípica de
l’eix central del món literari
de Henry James: l’estudi in-
tel·ligent, aprofundit, deta-
llat i compassiu de la com-
plexitat moral i emotiva de
l’ànima humana.

A més, entre La bèstia en la
jungla i El banc de la desolació,
no conec una altra porta
d’entrada millor per endin-
sar-nos en l’extraordinari
univers narratiu i literari de
Henry James.
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Cesare Pavese, La teva terra.
Trad. de Francesc Parcerisas.
Col·lecció Butxaca. Edicions

62. Barcelona, 2000.

E l poeta, assagista i narra-
dor italià Cesare Pavese va
escriure la seva primera

novel·la, La teva terra, el 1941. A
través de la mirada de dos ex-
presidiraris i amb un seguit de
sentiments de rancúnia i ven-
jança ens mostra la dimensió
dramàtica de la vida. R.S.

Francesco Alberoni, Les fonts
dels somnis. Trad. Mercè Ubach.

Col·lecció Viure. Pòrtic.

Barcelona, 2000.

L’ obra de Francesco Albe-
roni és coneguda a tot el
món per les seves refle-

xions sobre l’enamorament i
l’amor. A Les fonts dels somnis ens
mostra l’anàlisi dels orígens
dels somnis, els desitjos i les
passions que atorguen un sen-
tit a la nostra existència. R.S.

Francesc Giralt, La noche
llama temblando. Col·lecció Ull

a l’ull. Autoedició.

Barcelona, 2000.

G iralt, que ha viscut a An-
glaterra i els EUA, ha re-
escrit La noche llama tem-

blando, escrita quan tenia 21
anys i que no va ser publicada
en aquell moment per motius
de censura. L’obra mostra la
recerca d’identitat sexual d’un
mestre de poble. A.T.

Brigitte Baudriller, Lluís Llach.
Cátedra. Madrid, 2000.

L a periodista Brigitte Bau-
driller pretén amb aquest
llibre, no només mostrar

una biografia de Lluís Llach
com a poeta, cantant i activista
polític, sinó també la seva in-
fluència en la cultura catalana
i espanyola del segle XX i què
significa ser català. El llibre
inclou textos de cançons i fo-
tografies. C.P.R.

Joan Puigbert i Busquets, El
sexenni democràtic a Girona:
actituds religioses i moviment
obrer (1868 / 1874). Col·lecció
Diversitas. Universitat de

Girona. Girona, 2000.

D ues investigacions inèdi-
tes de Joan Puigbert de-
dicades a estudiar el se-

xenni democràtic a les comar-
ques gironines. Un treball que,
malgrat el pas dels anys, és un
testimoni encara vigent. C.P.R.

J.M. Comas, Les aventures d’un
aprenent de bibliòfil.

Autoedició.

Barcelona, 2000.

L’ autor, antic llibreter,
inspirant-se en records
personals dels anys

1934 i 1936 a Barcelona, ha es-
crit una novel·la amb uns per-
sonatges impulsats per l’afició
als llibres i els ideals polítics.
Edició única de 150 exemplars
amb il·lustracions. R.S.


