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Melville, Herman. -Nova York,  1 d’agost de 1819 — 28 de setembre
de 1891. Als onze anys es va traslladar amb la seua família a Albany,
on va estudiar fins que, dos anys després, en fracassar el negoci del
seu pare, deixà els estudis. El 1841, la dificultat per trobar una feina
estable el va portar a enrolar-se en un balener. Embarcat en diverses
ocasions viatjà molt i  va arribar a conèixer a fons la vida marinera.
Aquests  viatges  el  van  portar  als  mars  del  sud.  Va  ser  desertor,
presoner  d'una  tribu  indígena  i  reu  per  amotinament.  Fruit  de  les
seues experiències van ser moltes de les novel·les, com ara  Typee
(1846), Omoo (1847) o Moby Dick (1851), la més coneguda, sobre la
recerca de Moby Dick,  la  balena  blanca,  per part  del  capità  Ahab.
Basada en aquesta obra, el cineasta John Huston dirigí un film l'any
1956.  L'any  1847  va  contreure  matrimoni,  i  dos  anys  després  va
publicar Mardi. Atès que havia estat etiquetat com a autor de novel·les
de viatges i aventures, el simbolisme d'aquesta obra va desconcertar
crítica i públic, que la van rebutjar. El 1849 va aparèixer Redburn i un
any després  La guerrera blanca, on atacava ferotgement la rigidesa
de la marina nord-americana. Amb aquestes obres va recuperar  el
favor  del  públic,  però  s’advertia  ja  la  creixent  complexitat  que
caracteritzaria  les  seues obres posteriors.  Moby Dick,  també havia
estat rebutjada. Aquesta obra,  considerada una de les grans obres de
la  literatura  universal,  amagava  una  gran  metàfora  del  món  i  la
naturalesa  humana:  l’incessant  recerca  de  l'absolut  que  sempre
s'escapa i  la  coexistència del  bé i  del  mal  en l'home,  darrere  d'un
argument aparentment simple: l'obsessió del capità Ahab per matar
Moby Dick. 
Benito Cereno (1855) novel·la breu, publicada per entregues, és una
història entre el gènere de misteri i, per moments, de terror. El 1967
Sege Roullet va dirigir la pel·lícula basada en aquesta obra.  Pierre
(1852)  i  Contes  del  mirador (1856),  que  conté  el  relat  «Bartleby
l'escrivent»,  considerat  un  dels  antecedents  de  l'obra  de  Kafka,
deixaven  veure  el  creixent  menyspreu  de  l'autor  per  la  hipocresia
humana. Israel Potter (1855) i El confident (1857) van ser les últimes
obres que va publicar en vida.  Billy Budd, publicada pòstumament el
1924 i en la qual es basà l’òpera homònima de B. Britten (1951), és un
recull de contes i poemes. El conjunt de la seua obra, especialment
Moby  Dick  i  Billy  Budd,  està  considerada  com  un  dels  cims  del
Romanticisme nord-americà.
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Obres de Herman Melville a la Biblioteca Municipal d'Eivissa (Can
Ventosa) 

- Benito Cereno. Madrid: Salvat i Alianza, 1970.

- Billy Budd, marinero. Estella (Navarra): Alianza, 1971.

- Benito Cereno. Billy Budd. Barcelona: Bruguera, 1971.

- Benito Cereno. Billy Budd. Barcelona: Bruguera, 1971.

- Moby Dick. Genéve: Crémille:, Círculo de Amigos de la Historia,
  1971.
- Billy Budd. Barcelona: Fontamara, 1980.

- Moby Dick (català). Barcelona: Edicions 62, 1983.

- Moby Dick (vol. i i II). Madrid: El Mundo, 1999.

- Omú. Barcelona: Alba, 1999.

- Bartleby el escribiente / prólogo y traducción de Jorge Luis Borges.
  Madrid: Alianza, 2002.

- Moby Dick II. Madrid: Diario El País, 2004.

- Cuentos completos. Barcelona: Alba, 2007.

- El mariner Billy Budd i més històries. Barcelona: Destino, 2011.

Infantil i Juvenil

- Moby Dick. Madrid: Ediciones S.M., 1986.

- Benito Cereno (català). Barcelona: Empúries, 1988.

- Benito Cereno. Madrid; Anaya, 1991.

- Moby Dick (català). Barcelona: Proa, 1993.

- Moby Dick (català). València: Eliseu Climent, 1994.

- Moby Dick (català). Alzira: Bromera, 2004.

- Moby Dick. Madrid: Diario El País, 2007.

Novel·la gràfica

- Moby Dick / por Olivier Jouvray & Pierre Alary, adaptación libre de
  la novela de Herman Melville. Madrid: Dibbuks, 2014.

- Moby Dick / de Chistophe Chabouté, basada en la obra homónima
  de Herman Melville. Barcelona: Norma, 2015.

Audiovisuals

- Moby Dick. Col·l. Grandes Cuentos Clásicos. DVD I 81 MOB

- Moby Dick. Col·l. Estrellas de Hollywood. DVD 791 CAP

- Bartleby, el escribiente. Col·l. Audiolibros. CD AUD 821 MEL bar

Obres de Herman Melville disponibles a la Biblioteca de l'Arxiu
Històric d'Eivissa (AHE) (Can Botino)

- Benito Cereno. Barcelona: Plaza & Janés, 1964.

Llegat Villangómez

- Moby Dick: la ballena blanca. Barcelona: Juventud, 1955.

Fons Jean Serra

- Benito Cereno; Billy Budd, marinero. Madrid: Alianza, 1975.




