Saul Bellow

Atrapa el dia
Traducció de Ramon Folch i Camarasa

En aquesta novel·la breu, una de les millors del
premi Nobel Saul Bellow, l’acció transcorre en
un sol dia, un dia molt important en la vida de
Tommy Wilhelm, un actor fracassat, separat de
la dona i insolvent, que busca debades l’auxili del
seu pare. Un autè ntic dia de passar comptes.

EL LLIBRE
Tommy Wilhelm és un home de cap a quaranta‐cinc anys, que viu temporalment a l'Hotel Gloriana
a l'Upper West Side de Nova York, el mateix hotel en què el seu pare ha fixat la seva residència des
de fa anys. Ell, un actor fracassat que ha deixat la feina de comercial que tenia i necessita guanyar
alguns diners per enviar a la seva dona, de la qual s’ha separat i amb qui té dos fills, és un home
fora de lloc des de bon principi: viu en un hotel ple de jubilats i continua sent, al llarg de la novel·la,
una figura aïllada enmig de la multitud que corre pels carrers de la gran ciutat. És llavors que el Dr.
Tamkin, un psicòleg ben qüestionable i potser fins i tot fraudulent, li aconsella d’invertir un diners
a la borsa.
L’Avenç recupera aquesta novel·la breu, que va ser publicada en català l’any 1970 per Edicions 62
amb el títol de Jugar a perdre i amb traducció de Ramon Folch i Camarasa.
L’AUTOR
Saul Bellow (1915–2005) és un dels més grans escriptors americans del segle XX. Per les seves
extraordinàries contribucions literàries, va ser guardonat amb el premi Pulitzer, el Premi Nobel de
Literatura (1976) i la National Medal of Arts. És l’únic escriptor que ha guanyat el National Book
Award for Fiction tres vegades. Nascut al Canadà, en una família d’origen jueu i lituà, emigrada de
Rússia, Bellow es va criar a Chicago. Va començar a escriure durant la Segona Guerra Mundial. L’any
1962 va tornar a Chicago, on va ensenyar a la Universitat durant trenta anys. Les seves novel·les
més conegudes inclouen The Adventures of Augie March, Atrapa el dia, Henderson, el rei de la pluja,
Herzog, El llegat de Humboldt i Ravelstein.
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