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E'.n Charlie .Cítriné, un'
, ' ,.e~criptor<.que v~ ,acon- -:
, segutr diners 1 .fama .'
durant la' década dels cinquán- '
ta,ens narra en primera perso-, '" .. ,.,
-na quina fou la .história ..i.quin ;' ,'_ _,__ .
el llegar delpoetaVon Hum-
boldtFreisher., ,
El Ilibre .de ,balades que

Humboldt va publicar a la de-
cada dels trenta va assolir un
exit -immediat.: EnCitrine, un '
estudiant del MidweSt quefeia --- ------.-- ....--.
temps que estava esperant una ' ',' .; ";'"
obra com Les.balades de l'Al- consciencia; només quan hau-
lequí, es trasllada a Manhattan ' rá acceptat aquesta lli~6 podrá
i li escriu una carta expresant-. pagar' el seu deute .amb els
li la seva admiració. Hum-' morts,
boldt, en resposta a tan amable _'~ellow, un deis.,~illors es-
escrit.el convida a Greenwich .cnptors n'ordamen<:.w¡ts.del ~e-
Village per tal de parlar de li- gle, va guanyar el premi PU~lt-
teratura i :intercanvíar ~iº~s~,j.er amb aquesta obra, un relat
, A finals de la"dec;lda" dels "exuberantsobre I'exit i el fra-
quaranta, l'exit .de Humboldt cás, Una historia, divertida, vi- .
va iniciar la davallada, i ámb brant i autoburlesca sobre la
l'amargor propia de qui ha co- vida d'un novellista als EUA.
negut la fama iha perdut el seu .: Una novellaalhora profunda
favor; utilitza la seva .lúcida , i cómica d'un escriptor in-
imaginaci6, quan funciona, per tellectual 'que, paradoxalment,
esclafar-lo: en Citrine, a més de fomenta la creació.Ja imagina-
fama, havia guanyat una cosa ci6 i el sentiment. Bellow ens
que ell despreciavayels diners, .ofereíxaquí una visi6 pessimis-
Mort Humboldt, es presenta ta de la naturalesa de l'home i,

a,Citrine amb una fesomia re- tanmateix, no deixa dé ser op-
jovenida, i és ell qui I'ensenya- timista en ,les seves conclu-
ra a viure amb la seva nova sions.
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