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,Universitat Autónoma de Ba rcelona
Així, J;lla\i'~ '.a'" - lli it ts
bitllet danada, sempre té preJ ,
serit el retorn ¡res, doncs.vde fd

"un viatge a la fi de la nit o amb
algun sentitiniciátic, esti] Bow,'

. les ",Més ~yi~tlPQdríeqí recordar
Bl sok ,.. !y,[i~p..b,i~f,,: d ' E v e] Xm
Waugpl que 1P,e~¡rd!O, per cent ,

.admlravaj, l?fiJJ9 és una .sMira.
;~agn~pi, a .laoqua] Bellow, f\ffiQ
la seva vella: moral.judaica .. ~U .
mateix descendent de jueus im
mi~rats-,-, no vol -exposar el seu ,
esumat Henderson , e) gegant
horne t ífllid. al qual.. 'o' atabala

.parlar d.'·eU rnateix t" tpag, ~03)
1 no. fa altra cosa duran] més de
.4,00 págines. ¡' , ~',

1" '. ¡.)I.

Alter~af acció i descripció
~!}~' .• ,(.;~)/ "-,";.

L~ le ctur a , t an'm at e ix , passa
volant: :a~llo:vy\té sernpre coses-a.
dir iles fa dir .al seu personatge. _
Heus "ací una condició quP un
novel.Iista si ha ele posar.ell rna-
teix: la de dir 'alguna cosainte-
ressant ben sovint , en lloc eje
éreure's, perqué sí, que es, riu
dels. tópics .amb desirnboltura,
'quan en realitat no els substitu-
eix per res" Entre n o s a lt r e s ,
].oan Sales, novel.Iista de con-
cepció del m6n, corn Bellow, fa
que els seus personatges, els
m é s re:p.res.entati4s almenys,
pensin 1, sápiguen dir aUQ que
pensen. 'Gran narrador, Bellow ,
alterna l :acci6 i -de scripcions .de
.molta grapa; amb Jes confeso'
siqns i les reflexions de Hender-
son.' Al capdavall ens adonern
').ue la, gran endinsada al' Africa
es com ,'Il'obscur sornni de Ia-
realitat" (p, 67), de tornada de
la gllerr~, dun horne ric, cria-
dor de porcs, pero que no s' es- .
tá, citant Wa:lt Withman, de
parlar del fet que n'hi ha prou
amb ser," ferque els altres, la
gent que' volen esdevenir", es
passen la vida donant explica-
cions, -com li passa a ell, Hen-
derson, i grácies a ell, a la no-
vel.Ia .•

IHenderson, el r:ei de Jq pl¡.U~t de
Saul Bellow. Edicions Destino,
Barcelona, 199¡" '1 ,1.1 ;fU ,1
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Una determinada' conoep-
f ci6 del ~P,lf '¡Id ,la v.idé\
lo~rac~J¡¡t~a.,~~1 gr~h~ no"

v.el li8te~,j le(i¡més eq~iq\!SI¡:l~ Je/l
aeves n9vpl.leS/¡ AIHAJf~lla. gran.
desa de la nQ~olna 1 com a art.
Tarnbé l)i ha la.via, sovint aepa-
rada i fina í tet divqrgent.ide 1 es-
til i d'una oncepcié , del rnón
aplicada a ún món. creat expres«
.sament pe! novel.Iisra.ul entre,

mig, una mica de t6t¡,iamp,innu
merables .gradacions., sense per-
dua de la qualitat essencial; ,per-
que sempre.darcere el.novel.lis-
ta Q en el novel.lista.i .hi, ha el
narrador que Ia-tefectiu- el .seu
pensar del món.o bé, que1orea. un
m611. O sigui', al capdava¡111'una
qüestió de filósofa o de paet!!!!, si
fa o no fa segona 1\:alternativa
que presenta Pere Cald rs al seu
prPtagon¡~ta: de.p~ retlle ,i el desig
amb la veu de-la vella savjesa.

Saul Bellow a Hendfrs.on, ,di rei
de la pluja, eleva a concepció del
m6n la novel.la d'un aventurer ,
d'Vn home rebotat de Ia.niutat i
fins i tot de la civilitaació, •.que va
a la recerca.deh raite.jot rfugint
d'ell.mateix, Heril a més; el rseu
llenguatge ha ~stah<¡ualíf\cat de
"vital i fins ,j. totl.o"Qentlli€~'J (Ei-

. singer, citat per JordLArbones al
prñleg de l' edició catalana de la
novel.la de Bellow El lleget. de
Humboldt), caraoterfstiques que
s'hi endevinen nornés de llegir-
ne una traducció. Pen tant, gran
escriptor de novel.les, Bellow
participa, com altres novel.Iistes
del segle XX, de tetes dues lí-
nies; més de la primera que de la
segona, pero, o sigui més a prop
de Hemingway que de Kafka, tot
i que s'allunya molt del ~rimer,
En conjunt, ja que un...fet i I'altre
són inseparables per a un mateix
escriptor, Bellow refQr~a la no-
vel.la nor d-arner icana per dos

, aps, pe! de la intel.lectualització
l' europea i pel ~e I'acció al' a - ,

. pterlc~p.a~ amb un- gran perso-.
natge fracassat per endavant.
Com aquest.Henderson, p~r ~efa ' .
, r¡.orpenat !'yl rei g<;¡ljl pluja' .. ,
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GªI dir, a~H~~teí~, qJe ~l-aellq~"
, qt¡e§t~ 'p'ov~¡ la ,~s ~l de la. pri-

mera '~~a .qe.la~ey¿t, obra, entre
l' aca~~w..e. t pe Ia l.l Guerra
, ur¡.qia~lll~, BJlbhqpó de Her-
~og; ~l.~aI{¡:leViIH anys, fIe{1éJcr-'
~q.q' é{ PSi lQ59, epoca en q4~
I' \!s~rfrt9J'" 'T'~' qualseyol escrip- .
tA "cQfIl ll~J~qjlyia de demqa-
~¡il' <;p~~ra Jl~p -els papers a, l~

vista, 'de,$lue erf! ca.pa~, Per a~~9 ,1

!lenqers~Íl $' ~!;~d~lx Ir cada pa~
! en '¡::0l'\lu,~t,fepde~:¡c:a una c~rta
desmesura, cOql si, s'hagués en-
,corpal1M, de la gra~d~ia física, i , .
p\lmflpa del protagonlsta i en fos. ' , '", . , f I¡i "~ .!/.j'.' _\ "'r l. :'j ;,1 "'.' ';

la ~orresPQndencia [iteráriai no- de, les obres que hagin' estat pu reb~ tots .els rrecursosjrhag; d:'a!-.
veU!~~.i ~. La'segw~t.at,' amb el blicades en l¡l p.ostra l~el?-gua, e~'. frontan preves, per salvan tal pell,
dqmini complet de tots els recur- scara que 'no ho .h¡:tgm, fet elles que "el p<;lrtel1' al$:.líq1its'j de, iJ.¡¡,
&08, c!ins la .lfnia" propia, vingué , mateixes. ' .,. , ".' '.j identificació .'amh, I}!anirnalitat.
un xic més- tard i contribúía POt- 'lienderson, el rei de. ~a,pluja, Henderson no arriba.mai al i',~cor
tar-li el premi N9J>«1 de .lijeratu- p¡¡.rtií<ifl,é!-tarnbé del. carªcter I;iar~ de la tenebra!' com ens hi fa fluir
ra. D'aquest segon temps tenim ¡ l'oq que tenia .aleshores la narra- bar -Conrad; perqué q.laventurer
en catalá la novel.la El llegat de, ti va de Bellow. Així, la seva ver- no en t~ res, El S!!U delen és retro-
: I:(urpboldt,,'de la gual.:vaig parlar s.i6 de l'Africa negra té rnés dese barl'bumá el mésllunypossible

en r ~gu~stes pa~~nes, q~an ,v~ pectacle, que. d~ ~bnnotaci6, ~o delarséus ,e.rígen~ i el.repiobaen crl
·apar~lxer . .' -Si! h~'yla'\ p~bhca~ al~ .ral, ~.social.- religiosa ..o.l:I~qhtl'~;:}l fidel. ajll~¡¡N negre- o<;m'lef/l','Ro
Esta*s.¡:Umts, el ,1~75.! l. el .preml- .'tot. MI.UCn:ae~ow,escnu '1 publida milayu I'l enil.iJ,Ulstrattrt,li'Dahful
Nobel és de 1 any seguent, el ma- la-novel.la quanels-.resultatsrde": a la .sort delrqualo ben urista,
teix de la ptiblic~<tiQ d~ -ro Jeru- la desastrosa 'd¿sc910pitzilci~.,sal~ - ,un~ix~ ,amI? totel:rfsc,.lij $t;ya[' .
selem siid Back, Una VlS10 perso- vatge Ja no enganyaven nmgu " . ,'.,' '1,' " ",: •

nal sobre Israel que féu una gran sobre la veritable situació a que. ,U na traduecié encerrada '
impressi6. Molt rnés recent i pu- havia estat -abocat ~n continent i. (';;' '.; I '. ,i 'r.',
blicada, en catalá és 13:meravella encar~ me;nrs algú tan ben i.nfor- . Per.Q, Henderson , que 110 perd
de la noveUa breu titulada Uf] mat com.el . AUo q4e vol 1 que mal el cap, que es p;regunta com
robetori (L~ Magrana i Edicions aconsegueix é~,que.e! S~4 perso- '.ho ha de fer per tornar-se a.en-

, 62), que va aparéixer l'any pas- natge romangUl essenci alment caminar (pág. 361), ,,"ut} tret
sat. Molt abans van sortir els intacte, en part.cpm una demos- més, aquest irnot d lencamínar,
con tes del llibre Seize the Day, tració de la capacitat del jo d' a- que.' certifica la 'general excel-
amb el títol deJug;ir a perdre. A guantar les pressions rnés inhu- lencia de la traducció de e, Ge-
la darrera epoca pertany, també, manes. i més despersonalitzado- rones "i C, U rritz-, fa mans i
More Die oI Heartbreak (en cata- res, sense diesoldre's. Una' veu mani~ues per mantenir un re-
I~ N'bi ha més que moren de des- interior que li crida tres vegades mot 1 irónic contacte 'epistolar
amOIJ Convindria, per cert, -i "Ho vull!", tampoc no I'aban- amb la seva muller Lily, rebut-
no costaria gaire- que totes les dona ni que, fet una miseria ffsi- jada de tant en tant, i ¡per m itjá
editorials citessin el títol catalá ca, despullat i desproveít de gái-. d' ella amb una colla de Iills.
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