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La desaparíoíó progres- siu de contar, els desequili-
siva deis grans narradors bris constants del conjunt
de l'anornenada «genera- totaL Tot i aixó- ens les
ció perduda» va deixar un havem arnb una gran'
buit considerable dins la novel.la, ,en, que 'hi'lroba-
narrativa nordamericana. rem pagines magístrals,
Irnmedíatament, ',' ,pero, ' irrepetibles' -potser dins la,
varen amir sorgínt una resta de l'obfa de S. Bellow..
pleíade de narradors, des ni a les últimes 'produc-
de 1..0. Salinger a T. Pyn- cions com és wa,Un:TQl?~to,-
chon o R. Carver; que han ri fa pocsdit;s: tradúída al'
'sabut sortir-se'n digna- catalá, ,::" ' ,
ment del repte ,que els ha- Per darnunt de totuu« ,
vien deixat els seus prede- gat de Humboldt és.la hístó- !
cessors. Entreells cal situar ria ~d'una amistat; la 'que'
l'obradeSaul Bellow,'. uneix elpoeta Vi:>r:I Hum-'
'La seva obra, que té tex- .boldt Fleísher"í l'escríptor

tos culminants com Herzog : Charles' 'Citrine.' Ambdós :
'(1964) s'assenta sobre dos són .el:preteit, per tractar
eixos básics: l'análísi i dis-. un-deis grans.'·I(temeS')~,de'
secció d~ la complexa 00- la:' nóvel.la; la' funcíórde
cietat americana, i per altra: l'artista dins : la' societat-
banda, la inquisició apas- ,aIl).ericana.' Representen el I

sionada de la no' menys poi oposat. Von Humboldt '
complexa i conflictiva posi-' Fleisher és un poeta de v~- ':
ció de l'home dins el cos- ritat, per aixó mateix mor
mos. Els dos únics temes N obre i oblidat en un carre-
en el fons, de tota gra .::r ó de Chicago. Ch. Citrine,
novel.la. ' ~ er contra, ha assolit l'~xit
El lle at de Humbol :::> scrivint comedies per a

(1 és una nove .la de 6 roadway i es un 'mou
mesurada, tant pels: mat entre milions de dólars i
rials narratius que hi ha e mafiosos. La novel.la ,és
joc com, per la incontinén- també, 'com hem dit, una
cia verbal que fa servir S. reflexió lúcida i profunda
Bellow. Aquesta és, ens sobre la crueldad i la vio-
sembla, l'úníca feblesa de léncia de la societat arneri-
la novel.la; el descontrol cana (memorables els frag-

~structural, l'afany exces- ments prov~ats per la des-

truccié del seu Mercedes-
Benz a 'cops de pals de
béisbol). '
El gran secret de l'art na-

rratiu de S. Bellow es troba
en la seva capacitat per
clonar vida als personat-
ges, i amb aixó segueix ul}a
tradició molt americana.
Uns personatges
al-lucinats 'i al-lucinants,
increíbles, mera vellosos,
entranyables,
Pero El llegat de Hum-

boldt és tarnbé un novel-la
sobre l'amor i el, desamor,
sobre la solitud f sobre la
desesperanca. Una novel-la
total; dé les que parlava
Mario. Vargas Llosa (quan
es dedicava a escriure)
que, endemés, aposta deci-
didament per les enigmáti-
ques possibilitats de vida
que terum els humans (<<La
humanitat ha de recobrar
la seva capacitat imaginati-
va, ha de recobrar el pensa-
ment viu i l'ésser autentico
No acceptar més aquests
insults a l'aniÍna í: ha de
fer-ho de seguida, o depe-

rir!»). 1Cal citar altre cop els tra-
': ductors. -Extraordinária,
aquest? de [ordi Arbonés, .
com no podia esser d'altra
'manera. " .
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