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Henry James, va néixer a Nova York el 15 d'abril de 1843 i va morir
a  Londres el 28 de febrer de 1916. Fill del filòsof Henry James, sota
la  seua  direcció  i  de  mestres  privats,  es  va  educar  a  Nova  York,
Ginebra, Londres, París i  Bolonya, ciutat on la seua família visqué
uns quants anys. De tornada als Estats Units, va estudiar dret a la
Universitat de Harvard, però la seua passió per la cultura europea i
per  exercir  la  literatura  va  fer  que es decidís  a  deixar  els  estudis
jurídics. Començà a publicar als 22 anys i als 25 ja era considerat un
dels millors autors de contes del seu país. Va passar molts anys a
Europa i  després d’haver  residit  a  Itàlia  i  a  París  es va establir  a
Anglaterra. Al final de la seua vida va obtenir la nacionalitat britànica.
Les seues primeres narracions reflecteixen la influència de Balzac,
Flaubert,  George Elliot,  George Sand i  N.  Hawthorne.  A les seues
novel·les, assajos i relats fa una anàlisi psicològica dels personatges
des del seu interior, amb protagonistes de mentalitats i procedències
molt diverses, des de l'ambient artístic, seductor i corrupte de la vella
Europa fins a la mentalitat oberta, espontània i sincera de la gent del
Nou  Món.  Amb  un  olfacte  virtuós  notable  i  una  personalitat
absolutament inimitable, James ha aportat a les lletres grans clàssics
amb títols com Una altra volta de rosca o  Las bostonianas que han
ajudat  a  vertebrar  la  literatura  dels  segles  XIX  i  XX  d'Europa  i
d'Amèrica. El que James cercava no era una aproximació racional a
l'art sinó una aproximació emocional. Per això es va sentir atret per
Londres, on va poder copsar la cara fosca de la societat britànica,
amb la seua perversitat i el doble joc de la seua moralitat. Un territori
de  passions  contingudes,  desitjos  invisibles,  maniobres  de
dissimulació  i  brutalitats  encobertes.  En  general  la  seua  obra  és
fosca,  difícil  i  tenebrosa  perquè  cerca  la  part  més  lúgubre  de  la
personalitat  humana.  Algunes  de  les  seues  obres  s'han  portat  al
cinema amb directors com William Wyler (La heredera, adaptació de
la novel·la  Washington Square), Jack Clayton (Suspense), o James
Ivory (Las bostonianas i  La copa dorada). Va rebre l’Ordre del Mèrit
del Regne Unit i l’any 1963 el Premi Nacional del Llibre de no-ficció.
Les  edicions  El  banco  de  la  desolación (Destino,  1990)  i  La
figura  de  la  alfombra (Impedimenta,  2008)  contenen  una
introducció a càrrec de l'escriptor eivissenc Antoni Marí Muñoz,
coneixedor de l'obra de Henry James.          
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Obres de Henry James a la Biblioteca Municipal d'Eivissa (Can 
Ventosa) 

- La conformidad de Crawford. Barcelona: Acervo, 1962.
- Historias de fantasmas. Barcelona: Luis de Caralt, 1976.
- El alumno. Barcelona: J. R. S. Editor, 1980.
- Los europeos. Barcelona: Fontamara, 1980.
- La figura de la alfombra. Barcelona: J. R. S. Editor, 1981.
- Los papeles de Aspen. Barcelona: Tusquets, 1982.
- La fuente sagrada. Madrid: Fundamentos, 1983.
- La princesa Casamassima. Barcelona: Edicions 62 i «La Caixa»,
  1985.
- Washington Square (català). Barcelona: Proa, 1985.
- Relatos. Madrid: Cátedra, 1985.
- Washington Square (castellà). Madrid: Aguilar, 1988.
- La bestia en la jungla. Barcelona: Laia, 1989.
- El banco de la desolación. Barcelona: Destino, 1990. Presentado
  por Antoni Marí.
- Las bostonianas. Barcelona: Seix Barral, 1993.
- La copa daurada. Barcelona: Edicions 62, 1995.
- Retrat d’una dama. Barcelona. Columna, 1996.
- Daisy Miller. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1997.
- Un altre pas de rosca. Barcelona: Quaderns Crema, 1999.
- Otra vuelta de tuerca. Madrid: El Mundo, 1999.
- El americano. Barcelona: Alba, 1999.
- Vuelta de tuerca. Madrid: Cátedra, 2004.
- Washinton Square (castellà). Madrid: Alianza, 2005.
- Madame Mauves. Siete Noches Ediciones, 2007.
- La figura de la alfombra.  Madrid: Impedimenta, 2008. Introducción
  de Antoni Marí.
- Compañeros de viaje. Barcelona: Navona, 2010.
- La locura del arte. Barcelona: Penguin Random House, 2014.
- Pandora. Madrid: Impedimenta, 2014.
- Retrato de una dama. Barcelona: Penguin Random House, 2016.
- El Eco. Barcelona: Alba, 2016.

Amb altres autors

-  Historias del otro mundo / Henry James i 5 autors més. Madrid:
cara Oculta, 1991.

Sobre  Henry James

- El futuro de la novel·la. Madrid: Taurus, 1975.

Juvenil

- El fantasma que pagava lloguer. Alzira: Bromera, 1990.
- Otra vuelta de tuerca. Barcelona: Edebé, 2003.
- The Turn of the Screw. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Audiovisuals

- Los amigos de los amigos. Audio Libro  (CD AUD 821 JAM ami)

Obres de Henry James disponibles a la Biblioteca de l'Arxiu
Històric d'Eivissa (AHE) (Can Botino)
Llegat Villangómez

-  Els  papers  d’Aspen;  La  lliçó  del  mestre;  La  figura  del  tapís.
Barcelona: Bruguera, 1984.

«Hi ha tres coses importants en la vida: la primera, ser amable;
la segona, ser-ho sempre; i la tercera, mai deixis de ser-ho.»




