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Navona publica a Espanya ‘Malentendido enMoscú’, de Simone de
Beauvoir, i ‘Una pesadilla con aire acondicionado’, deHenryMiller

MillersurtambBeauvoir Regals
tecnològics

NÚRIA ESCUR
Barcelona

O
els estimes o els odies. I
per ajudar a decidir-se
en aquesta disjuntiva
–sobre dos personatges
clau de la literatura– es

publica araUna pesadilla con aire acon-
dicionado, deHenryMiller, iMalenten-
dido en Moscú, novel·la de Simone de
Beauvoir. Dos títols que es publiquen
per primera vegada a Espanya, gràcies
a editorial Navona, dues novel·les que
ens permeten entendre alguna cosa
més de dos autors de culte, un home i
una dona que, separadament però en
les mateixes dècades, van aconseguir
remoure postulats, qüestionar certes
polítiques i exercir de re-
vulsiu social.
“Llegeixo cada pàgina

que escriu Henry, conti-
nuo les seves lectures,
l’escolto, el protegeixo,
estic disposada en qualse-
vol moment a renunciar
a tot per ell”, escrivia
Anaïs Nin referint-se al
seu amantíssim Henry
Miller (Nova York,
1891-Los Angeles, 1980),
provocador com ningú,
home que va aconseguir
escandalitzar part dels
seus contemporanis amb
inoblidables escenes so-
bre sexe i polèmiques no-
vel·les comTròpic deCàn-
cer (després arribaria Tròpic de Capri-
corn), el llibre que escriuria aVilla Seu-
rat, a Montparnasse, i que aconsegui-
ria publicar gràcies al suport d’Anaïs
Nin el 1934. Una novel·la que, conside-
rada obscena als Estats Units, va estar
censurada allà fins a la dècada del
1960. Les obres de Miller van influir
poderosament a la generació beat.
És una altra de les seves obsessions,

la de desemmascarar el que ell conside-
rava la hipòcrita moral nord-america-
na, la que vertebra el llibre que ara ens
arriba en castellà.Una pesadilla con ai-
re acondicionado es publica amb nova
traducció de José Luis Piquero –no-
més existia una edició dels anys qua-
ranta de l’editorial SantiagoRueda (Ar-

gentina)– i ens regala elMillermés nu-
clear, genuí i necessàriament imperti-
nent quan critica la ciutat que el va
veure néixer: Nova York.
Després de viure deu anys a París,

Miller emprèn un viatge amb cotxe
pels EUA. El seu país li sembla horri-
ble. “A Nova York són superficials, hi
ha una cosa freda, austera, una cosa àri-
da i gèlida en aquesta terra”, diu. “En-
lloc com allà el divorci entre l’home i
la natura no és tan flagrant”, afegeix.
Deplora que s’hagin diluït aquests ide-
als democràtics que tant cloquegen,
que els diners siguin l’única brúixola
que guia els habitants, que les indústri-
es explotin els treballadors i quematin
el medi ambient, que la cultura els im-
porti un rave... però, com ellmateix ad-

verteix “un món nou no es construeix
només provant d’oblidar el vell”.
Només el Sud i els seus guetos con-

serven l’autenticitat que ell vol preser-
var en la memòria. Només allà troba
l’espai de reconciliació amb el seu país
i per això conclou que el Sud és molt
més a prop del “somni de vida que ima-
gina el poeta” que qualsevol altra zona
del país.
Quan el 9 de gener del 1908 naixia a

París qui arribaria a ser la gran pensa-
dora i escriptora Simone de Beauvoir,
Henry Miller passejava ja pel món
com un inquiet i pigat adolescent de
disset anys que es definia anarquista
de cor, d’esperit no gregari i filibuster,
amb amistats sòlides, odis sòlids i

menyspreu per les coses tèbies. Força
anys després, Miller enviaria, mitjan-
çant una coneguda comuna, una carta
a Beauvoir demanant-li suport en la se-
va candidatura al Nobel.
Malentendido enMoscú, amb traduc-

ció de Joachim De Nys, ens ofereix la
història de Nicole i André –paral·lela a
la de la mateixa Simone de Beauvoir i
Jean Paul Sartre– una parella de pro-
fessors francesos jubilats que viatgen a
Moscou mentre descobreixen, amb
cert horror, que la vellesa s’està apode-
rant d’ells, que ja res no és el que era,
que s’obre una fractura en la seva rela-
ció, aquesta relació que tan sòlida sem-
blava. “M’ha mentit, crec que m’ha
mentit”, interioritza la protagonista
quan es dispara l’alarma perquè entén

que el seu espòs ha decidit
allargar deu dies més el vi-
atge sense consultar-ho.
Estar a distància de la se-

va plàcida i conreada vida
parisenca els obliga a qües-
tionar la seva relació amb
cruesa. Han fracassat o és
la seva evolució una evolu-
ció pròpia de tota parella
que conviu durant dèca-
des? La trama està inspira-
da en algunes estades de
l’escriptora amb el filòsof
Sartre a la Unió Soviètica
durant la dècada dels sei-
xanta i enfronta l’entusias-
me per aquell país en els
seus primers contactes
amb la decepció posterior

davant la desaparició d’un pur i somiat
ideal socialista. A la fi, De Beauvoir,
una seductora en totes direccions, he-
tero i homosexual, com va escriure
Rafael Conte, va exposar els seus pro-
pis dimonis, “va ser sempre una perse-
guidora de l’amor, la qual cosa li va fer
dir al final de les seves memòries: ‘em
sento estafada’”. Va morir el 1986, sis
anys després que Miller. Ara el mira-
cle de les edicions ens els recupera
junts. Només un punt de partida uneix
a priori les dues novel·les: tots dos ini-
cien un viatge ple d’expectatives (Mil-
ler a Nova York, Beauvoir a Moscou)
però després de sengles decepcions...
s’alegraran enormement de tornar al
seu París de l’ànima.c

ARXIU

D
os regals tecnològics que
aquests dies m’han fet espe-
cialment feliç (fins a on es
pot ser feliç en uns dies tan

especialment desgraciats, s’entén). El
primer: entrades per anar al Poliorama a
veure Bits, de Tricicle. Són vuitanta mi-
nuts de dinamisme còmic relacionats
amb les nostres dependències telefòni-
ques, internàutiques o televisives. Amb
aquest pretext , Carles Sans, JoanGràcia
i PacoMir han construït un últim espec-
tacle que els permet tornar a submergir-
se en l’univers –en constant expansió–
de la vulnerabilitat i la ridiculesa huma-
nes. Com en altres muntatges, es distan-
cien de l’etiqueta mímica, deixen anar
frases calculadament rellevants, subrat-
llen el valor de les onomatopeies (amb
moments de complicitat rubianesca) i
confien en una veu en off que actua com
a rotonda per obrir vies de reflexió comi-
coantropològica. El perfeccionament en
la coordinació dels estímuls escenogrà-
fics (objectes, pantalles, efectes) i la de-
puració del gest arriben al públic amb
una nitidesa que només pot ser la conse-
qüència d’un entrenament i d’un talent
monumentals. Com més fàcil sembla el
que veus, més difícil és. Com a regal dins
del regal, s’inclou un homenatge a Les
Luthiers. Són minuts d’una sensibilitat
diferent però coherent: tenen l’al·licient
de sumar el silenci deTricicle i la verbor-
rea paròdicament intel·lectual de Les
Luthiers. De manera que, quan acaba
l’obra, em veig a mi mateix aplaudint no
pas per imitar el gest que els humans
hem consensuat per manifestar entu-
siasme sinó com una reacció d’agraï-
ment espontani. Ja fora del teatre, veig
com molts espectadors connecten el
mòbil i envien missatges de tota mena

per amplificar, de manera tecnològica,
la seva alegria.
Segon regal: el llibre Contra el rebaño

digital, de Jaron Lanier (Ed. Debate).
Prescrit per un amiga tan sàvia i tecnofò-
bicament progressista comMilena Dolç,
hi trobo punts de coincidència –proba-
blement inexistents– ambBits. És unma-
nifest intel·ligentment argumentat con-
tra la despersonalització, lamandramen-
tal, el totalitarisme estadístic , el darwi-
nisme de la quantitat i un uniformitza-
ció que s’imposa sense cap control per-
què, en nom d’un progrés col·lectiu in-
qüestionable, es retalli la diversitat de lli-
bertats individuals a cop de franquícies
ideològiques i d’identitats patentades.
En un to que explica de manera planera
idees complexes, hi ha frases que convi-
den a aplaudir. Tres exemples: a) “La
gente acepta unas ideas presentadas de
forma tecnológica que serían detesta-
bles bajo cualquier otra forma”, b) “La
gente se degrada constantemente para
que las máquinas parezcan inteligentes”
i c) “Los comentarios anónimos en
blogs, los vídeos de bromas insustancia-
bles y los popurrís intrascendentes pue-
den parecer triviales e inofensivos, pero,
en conjunto, esa forma de comunicación
fragmentaria e impersonal ha degrada-
do la interacción interpersonal”.

Henry Miller amb la seva dona, Hoki Tokuda, la pianista japonesa de 29 anys amb qui es va casar als 75 anys
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De Beauvoir i Sartre passejant per Copacabana el 1960

Tricicle ha construït
un espectacle que torna a
submergir-se en l’univers
de la vulnerabilitat humana
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