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l’autor en el seu centenari

Miller, lamort del somni americà
EDUARDMOLNER
Arthur Miller (19152005) era fill
d’una família jueva de Brooklyn
que s’havia enriquit amb el tèxtil,
però que ho perdria tot durant la
GranDepressió. Enmolt pocs anys
va passar de ser acompanyat amb
cotxe i xofer a l’escola a repartir
diaris per ajudar a l’economia do
mèstica. Si el futur dramaturg va
poder estudiar a la universitat va
ser gràcies al programes de beques
del new deal. Per sempremés esta
ria agraït a l’administració Roose
velt. És a la universitat onMiller va
interpretar alguns personatges en
representacions de Shakespeare i
on va escriure els seus primers dià
legs: on va descobrir que el teatre
seria lapassióde la sevavida.
Tanmateix estrenar a nivell pro

fessionalaNovaYorkeraunproesa
per a un dramaturg desconegut.
Millernovapoderanaracombatre
permotiusfísicsa laSegonaGuerra
Mundial,malgrat la seva triplemo
tivació com a nordamericà, d’ori
gen jueu i a més força compromès
amb l’esquerra antifeixista i, val a
dirho,ambelbàndolrepublicàdu
rant la Guerra Civil espanyola (tot
això ho explica amb detall a Time
bends, A vueltas con el tiempo, les
seves memòries publicades a Tus
quets encastellà).
Després de vàries provatures,

que el van deixar exhaust i a punt
de llançar la tovallola,Miller vapo
der estrenarAll my sons (Tots eren
fillsmeus, 1947), ambunagranpro
duccióalCoronetdeBroadway,di
rigidaperEliaKazan.Lapeçavafer
més de 300 funcions i va rebre el
premi de la crítica de Nova York i
dospremisTony,almillorautor i al
millordirector.
Totseren fillsmeusexplica lahis

tòria d’un industrial, Joe Keller,
que es responsable de l’enviament
d’un material defectuós a l’exèrcit
queprovoca lamortde21 aviadors.
El seu fill Larry es deixa matar al
front avergonyit pel frau del seu
pare, l’altre fill, Chris, ha estat qui
ha il∙luminat les circumstàncies de
ladesapariciódelseugermà.Lano
va generació, doncs, està equipada
amb uns referents morals que van
més enllà de l’enriquiment a qual
sevolpreu.Desprésdelacrisiel sis
temamostra les seves tares.

Llegir Ibsen
Veiemcom la lectura d’Ibsen és un
referent fonamental enMiller: allò
que s’ha esdevingut en el passat
delspersonatgeselsmarcadefiniti
vament. És el cas deWilly Loman,
protagonistadeDeathofasalesman
(La mort d’un viatjant), estrenada

el 1949, la peça que va consagrar
Miller com un dels grans drama
turgs nordamericans del segleXX
al costat de Tennessee Williams,
EugeneO’NeilloThorntonWilder,
entre altres. La mort d’un viatjant,
també dirigida per Kazan, va fer
més de 700 representacions segui
desaBroadway.LamortdeLoman
és la representació escènica de la
mort del somni americà, un vene
dor a porta freda que viu enganyat
sobre els seus mèrits, i als 63 anys
conviu en una casa envellida, on ja
no hi toca el sol, al costat de la seva
dona i els seus dos fills, Happy, un
vividor faldiller sense gaires escrú
pols, i Biff, acabat d’arribardesprés
derodarpertotelpaíssaltantd’una
feinamiserable a una altra. Loman
dialoga amb Ben, el seu germà, un
personatge que només és visible a
la seva ment i als ulls dels especta
dors, en una meravellosa ruptura
deldramaconvencional.Benhatri

omfat –que vol dir que s’ha fet ric–
mentre ell morirà pobre. Tota una
generació que havia patit de valent
els estralls de la Gran Depressió es
va sentir interpel∙lada per la histò
riad’aquestpobreviatjant.
Tots eren fills meus o La mort

d’un viatjant expressen la voluntat
d’incidència social de Miller. Però
The crucible (Les bruixes de Salem,
1953) i A view from the bridge (Pa
norama des del pont, 195556) ex
pressen la seva preocupació políti
ca per la deriva repressiva dels
EUA envers els drets individuals.
Miller va ser víctima de l’obsessió
anticomunistaqueesvaensenyorir
delpaísdesprésde laSegonaGuer
ra Mundial. La seva generació feia
teatre per canviar elmón i això era
difícild’encabirenl’atmosferacon
servadora dels anys cinquanta. Les
bruixes de Salem, ambientada en la
persecució religiosa a la Nord
amèrica puritana del segle XVII,
era metàfora de la persecució con

tra la intel∙lectualitat progressista
per part del Comitè d’Activitats
Antinordamericanes (CAA).
Panoramadesdel pontésunape

çaqueneixd’unprojectedeguióde
documental sobre el port de Nova
Yorkquehaviadedirigirel, fins lla
vors, amic íntim i director dels
grans èxits teatrals de Miller, Elia
Kazan. Kazan, pressionat pel CAA,
va delatar molts dels seus com
panysdeprofessió, entreellselma
teix Miller, i això va trencar per
sempre l’amistat entreelsdoscrea
dors. En paral∙lel, Miller vivia una
passió desaforada per Marilyn
Monroe, a qui veia regularment, de
maneraencaraclandestina,mentre
es feien els assaigs de la producció.
Aixídoncs,Panorama... respontant
a denunciar els efectes d’una dela
ció per trencar una comunitat que
manté el silenci per respecte als
individus que la integren, com el
desigmasculí, capaçd’enrunar ins
titucions presumiblement sagra
des com la de la família. Quelcom
que ja està contingut en els clàssics
grecs. Panorama... és al principi
d’una etapa creativa, al costat de
Marilyn, que es tanca amb The
misfits (Vidas rebeldes), el guió de
Miller dirigit per JohnHuston i in
terpretat per l’actriu que va signifi
car la ruptura entre els dos. |

A dalt, Miller i
l’actriu Mary Ure
durant els assajos
de ‘Panorama des
del pont’ el 1956
RON CASE / GETTY

A baix, el drama
turg fotografiat
al seu apartament
de Nova York
l’any 2001
JC. BOURCART / GETTY

‘Panorama des del pont’
coincideix amb el
trencament deMiller
ambElia Kazan,
director dels seus èxits


