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JULlCOSTA

Elsherois
, de l'obra literaria

del'autor
,sónjueuspropensos

als monólegs-
-interiors

"Elllegat
de Humboldt",
de Saul Bellow,
, va mereixer

el Pulitzerel1976

En el llibre
"Un robatori"

l'escriptor
reflexiona sobre

la parella humanaC,onSideral per la critica
com el més intellectual
deis novel-listes

nord-americans, Saul Bellow
va assolir el premi Nobel de
Literatura el 1976 per les
seves reeixides caracteritza-
cions de 'I'home urbá moder,n a
qui la societat ha decebut pero
que conserva l'esperit intacte,

Bellow, de pares jueus erni-
grats al Canadá I més tard als
Estats Units, va tipificar, al
seu moment, la munió d'es-
criptors jueu-americans I'obra
deis quals va esdevenir cabdal
per la literatura nord-ameri-
cana després de la Se~na ' ,
Guerra Mundial, Va eatudiara '" '" ,
la Universitat de Chicago, ciu- : ~ ,r,
tat on es va traslladar la seva ' " .
farnflia quan tenia nou anys, i homes en el sentit més ampli i tural i saviesa 'de' carrer es, 1;ime~t,' I'individualisme j 'la 'im~mena de febre recurrent,
més tard a la Northwestern, noble del terme, pero hem de potser, el tret més .oríginal de germanor, 'E;isioger, un deis ': en unaexposicíé de situacions
on es va graduar en Antropo- fer 'aquesta tasca sois, sense la narrativa de Bellow. ' crítica que ,-més ha analitzat ' e esqititi:ades de cites" testimo-
logia i Sociologia l'any 1937, I'ajut d'una societat i d'una 'Citrine, l'heroí d'EI llegat l'obra"de'Bllllow: diu que :eC'\Üatges i fets puntuals il-lus-
El 1941 va aparéixer a la Par- civilització que tenen com a. CÚl Humboldt, protagonitza un novel-lísta parteix d'un pró-: "trata pels norns deis que els
tisan Revue el seu primer relat ideal i única ñnalitat en relat sobre l'exit íel ¡fracas, fund desordrer d'un caos," 'yanpro1;aggnitzar, '
curt, que va significar l'iríici aquesta vida l'exit, desproveit "tant .en el pla Social com en el, d'experíencíes 'i:de tensíons,' i, <." r. ': " '

d'una brillant carrera literária de valor espiritual, de sentit, personal, Un relat potser ínne- que traeta de' crear "una visió ", 'S eose .negar-li el valor
plena de premís. El llegat CÚl Ideal que maldem per atenyer ',cessanament febr;uc'.i llarg, 'coherent'''' de" l'experiencia.~' .' 'que indubtablement te, a
Humboldt va meréixer el petiquipeti. molt llarg, ple .de-delera que Uegint Ell~gat '/k Humboldt,»: , . Ell~gat CÚl Humboldt li
Pulitzerl'any-1976, "Aquest retratvque ens fa ultrapassenels d~iiünis de la s'arriba. a dubtar, que Be1l9W,: manéa.la frescor i I'agilitat de

A les seves novel-les i Saul Bellow de la societat es . realítat, Citrine; encara'. que l)agi, assolítie]: seu- "propósit, ,,' Hmo,g o-de Henderson; 'el reí
assajos -pel que fa al teatre -fa palés a El-l~gat CÚl Hum- sigui capai; d'estimar profun, La nQ",éHa' no' és precísament- ''':/k 'la ,pluja, 19t ique l'heroi,
Bellow no passará pas a la his- boldt, on també es posen en dament, no acoilsegue¡x~,d~" 'uo'll.!od!!l,'d:ordre'j coherén,cia..':';v!c;tima deis Estats Units
tOria-, l'autor d'EI llegat CÚl evidencia trets que han esde- nar al, se!1l1ffi.0r ,un C/Üul,~,).T.pt~;'¡",P,.;,...\lp~~~m¡ite'~!WI!.,;J;~erns;se1!1P~ frisa per
Humboldt hi exposa una vingut constants en la, seva durado" I enriquídor.. eepééíal- Bellow,: qURIl" escnu, no.' .es.: ,füg¡r:ael pessmusme, ts fo~a
temática variada i complexa, - produccié literaria des de ment en la seva qu8litat de limita, a un," sol, estil, - perd . sahidable, pero, la manera
Per ell, I'opulenta i consumista Herzoq: els herois de Bellow 'marit i pare, Aixi>, pero; tam- ' 'sovint el ,t¡l':'en' un" constant ":eom Bellow se'n fot de tot una
societat contemporánía- són, invariablement, íntel-lec- bé podria dir-se del mateix anaz- í , v~nir~ peí.temps, amb riii<;a:",(o molt) -idees, art.:
nord-americana, en particular, tuals jueua . propensos a1s Bellow -quatre casaments, 'fi-eqüimts IÍI¡i~s on les' idees 'i inte¡.¡eCfuals,,,- L'autocrítica
i occidental, en general, no monólegs interiora fo~a tres divorcis i tres fills .. ,' digressioos, relacionades C? no hi és sernpre present, Saul
representa pas un progrés res- sovint plens d'enginy, algunes Citrine-Bellow té el cap a amb el tema central, són les Bellow desmitifica per tal de
pecte a d'altres tipus d'orga- vegades cómica i d'altres ben massa llocs, té massa idees, 'protagnnistes, És justament trobar I'equilibri entre el béi
nitzacions socials ja desapare- absurda. El món que envolts .és excessivament inquiet i crí- en aquests lapses on es troben el mal, nocions que s'originen
gudes i que es caracteritzaven els herois de Bellow esta tic per tenir una vida equili- els passatges . més interes-' en, I'home, i el coneixernent
per una millor qualitat de vida, poblat per gent que toca' de brada, planera, sense entre- santa de la novel-la, tot i que profund de les quals mena, al
més favorable al pie desenvo- peus aterra i que, a fo~a de banca, Citrine, tal com fa també ens mostren el més jo, De fet, Humboldt' eosenya
lupament de les qualitats ser realista, esdevé clnica i Bellow a la seva obra, malda aviat limítat rnón culte a Citrine la manera de viure
humanes d'homes i dones, materialista tot i que és un per posar un xic d'ordre a les "nord-ameríea amb : els seus amb la seva nova consciencia,
Segons Bellow, dins la socíetat element necessari per equili- seves idees, sobretot pel que tOpics i la ingenuYtat també que retroba grácies al seu lle-
de consum es pot ser lliure.; brar la balanca i fer que les fa a les forces que dominen el -própíad'aquellpaís. , gato
Pero és una' lliberlat sense seves especulacions lntel-lec- món on 11 ha tocat viure: la En El l~gat CÚl Humboldt Un robatori, la més recent
signiñcat, buida. Som lliures, tuals tin~in sentit. Aquesta vida i la rnort, I'optimisme i la els temes i les imatges es novel-la de Saul Bellow, publi-
certament, de provar de fer combinació de sotisticació cul- deaesperanca, la raé i ~I sen- repeteixen ara i adés, com cada gairebé al mateix temps
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que EllleQat/k Humboldt, és
la hístória : de "la' parella
humana": IWeU Clara, Clara
s'ha casat 'qu~ vegades

.peró no pas lII,Db l'home que
estima de debo, Ithiel,: que li
va regalar un' anell de marag-
da com a símbol de la seva
passíó i. que té una peculiar
tendencia afer-se fonedís,

La pérdua i el retroba-
ment del -joiell serveix per
desenvolupar . ,una histOria
iIgil, que es llegeix amb filcili-
tat i sobretat <Ne esta escrita
de manera coher.m't:"El roba-
tori conta la relacié
heme-dona, ámb tates les
dificultata que significa man-
tenír-la, La pérdua primer i el

. robatori -de l'anell després
símbolitzen potser la fragilitat
deis sentiments i de la volun-
tat, la impossibilitat, de con-
servar alió que més estimem, '

A 'El roboiori, hi trobem
persones i situacions que es
repeteixen al llarg de l'obra
de Bellow, ñns i tot certs trets
anatórníca. Les dones que
pateixen .la deformitat ano-
menada pels ' metges genu
valgum és especialment apre-
ciada per Saul Bellow,


