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Només un any i
mig després de la
publicació del Di-
ari d’hivern, arri-
ba un segon vo-
lum de textos au-
tobiogràfics de

l’escriptor amb qui tot lector somia
topar un dia de passeig per Broo-
klyn. Els seus seguidors tenen l’am-
bició secreta de convertir-se en un
dels seus personatges o, qui sap, pot-
ser fins i tot d’escriure un relat típi-
cament austerià a partir de la troba-
da fortuïta. D’aquell primer dietari
ja vam emetre’n un diagnòstic reser-
vat: vam dir que calia esperar i veure
el següent llibre d’Auster per confir-
mar els pitjors pronòstics. Pitjors?
Depèn de què li reclamem a un autor
que ens va regalar novel·les esplèn-
dides fa anys, que en el nostre cas és
molt. Però això un escriptor ja ho
sap: és la responsabilitat que ha con-

Paul Auster
com a símptoma

DES QUE VA
DEBUTAR AMB ‘LA
CIUTAT DE VIDRE’
–PRIMERA PART DE
‘TRILOGIA DE
NOVA YORK’–,
PAUL AUSTER S’HA
CONVERTIT EN
UN AUTOR MOLT
LLEGIT I COBEJAT.
AMB ‘INFORME DE
L’INTERIOR’
CONTINUA
EXPLICANT
LA SEVA VIDA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL tret amb els lectors. Auster va anun-
ciar: “Al llibre parlaré de la història
de la formació de les meves idees, la
meva aventura espiritual i intel·lec-
tual quan era un nen”. Els admira-
dors d’un autor es freguen les mans
quan es publiquen aquest tipus de
llibres, i és ben lícit voler tafanejar
una mica la cuina o els orígens d’un
escriptor. Molta gent, doncs, obrirà
el llibre amb interès, però ens te-
mem que el que trobarà a dins s’as-
semblarà més a un calaix de sastre
que a un llibre amb cara i ulls.

El llibre s’estructura en tres grans
blocs: un devessall de records d’in-
fància, una reflexió sobre dues pel·lí-
cules vistes d’adolescent i una selec-
ció comentada d’unes cartes de jo-
ventut. El primer bloc és una llarga
cascada de text en què Auster fa ga-
la d’una memòria prodigiosa perquè
enumera una sèrie llarguíssima de
records dels primers anys d’infante-
sa. L’efecte d’acumulació, però, no és
suficient per emocionar-nos: s’hi
troba a faltar elaboració, estratègia
narrativa. Hi ha un record sobre la
mort d’un nen, veí del carrer, que,
ben treballat, hauria donat un relat
esplèndid o un bon capítol dedicat
a la mort en un volum de memòries,
que, al capdavall, és el que Auster es-
tà construint per entregues amb
aquests darrers llibres. El segon bloc
és dedicat a les pel·lícules L’increïble
home minvant i Sóc un fugitiu. Són
esplèndides, de revisió obligada, es-
clar que sí, però a què treu cap aques-
ta descripció tan minuciosa? No ho
dubtin: en aquest cas les pel·lícules
són molt millors que el llibre! El ter-
cer bloc s’articula a partir d’un pa-
quet de cartes que la primera dona
d’Auster, la també escriptora Lydia
Davis, li envia perquè els faci un cop
d’ull abans que ella en faci donació
a una biblioteca pública. Són les car-
tes d’un Auster angoixat per la vio-

lència dels anys 60 i que fa les prime-
res passes com a escriptor. Materi-
al de primera, sens dubte, però per
a qui? Ha de fer una il·lusió boja re-
cuperar una part de tu mateix que et
pensaves que havia desaparegut, pe-
rò això no vol dir que aquell materi-
al sigui d’interès públic o, encara
menys, que ja tingui una forma lite-
rària. L’excepció és una carta força
llarga –que un gat vell com Auster
per això col·loca al final de tot– i que
funciona molt bé com un relat dels
baixos fons de Nova York. Podríem
haver començat per aquí.

Però hem mentit: encara hi ha un
quart bloc, format per un conjunt de
fotografies que il·lustren els tres
blocs anteriors i que juraríem que
hauria funcionat millor si s’hagues-
sin intercalat entre els textos. Qui
sap. Esclar que hi ha moments fuga-
ços de brillantor, com la descripció
del primer guió cinematogràfic que
va escriure (i perdre) un jove Auster,
però al conjunt hi falta ambició i cau
en l’autoindulgència. Ara, de qui és
culpa, això? ¿De l’autor, que no fila
prim? ¿O d’un entorn que l’empeny
i l’anima a escriure llibres a una de-
terminada velocitat? ¿D’un públic
desorientat que s’ho empassa tot? El
problema no és que no estiguem da-
vant d’un llibre com Parla, memòria,
de Nabokov, per una qüestió de dife-
rència de talents. El problema és in-
tuir que el sistema cultural al qual
pertanyem no és capaç, potser per-
què ja no li interessa, de generar les
condicions necessàries perquè flo-
reixi una obra d’aquella magnitud.
On i quan va començar tot? ¿Amb els
avançaments editorials, amb els im-
placables agents literaris, amb les
cadenes estandarditzades de llibre-
ries, amb la submissió dels mitjans
de comunicació, amb els pèssims ni-
vells d’educació...? “¿En qué momen-
to se jodió todo, Zavalita?”✒
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L’escriptor xinès Yu Hua va
ser a Barcelona la setmana
passada convidat per Males

Herbes. L’editorial ha obrat un pe-
titmiraclepublicantelsprimersre-
lats de Yu, El passat i els càstigs. Yu
va obsequiar-nos al CCCB amb una
conferència de gran nivell intel·lec-
tual i sincera. Va recordar els anys
en què va exercir de dentista, una
època que Yu ja ha descrit fil per
randa i que l’avorria tant que fins i
tottécomptadeslesdentsquevaar-
rencar, més de 10.000. Yu es va de-
dicar a escriure perquè els com-
panys invertien el seu temps lliure

al’entradadelaclínicaaaficionsdi-
verses, i ell va optar pel bolígraf i la
llibreta.

Especialment visual i colpidora
va ser la narració dels motius pels
quals Yu considera que la seva lite-
raturainicial,laquevaelaborarfins
al 1989, és d’una cruesa que fa mal:
de petit vivia a l’hospital on treba-
llaven els pares i sovint entrava a la
sala d’operacions, on es distreia
contemplant budells i sang. També
de petit, durant la Revolució Cultu-
ral, anava a la platja del poble a pre-
senciar les execucions sumàries. I
després, com a dentista, havia d’en-

dinsar-se en desenes de boques i
treurepecescorcades.Totplegatva
fer de Yu un home acostumat a ex-
posar la misèria humana.

El moment de canvi va ser la ma-
tança a Tiananmen. Yu va assegu-
rar que si hagués trobat d’allò més
normal aquella violència hauria
embogit. Des d’aleshores, la seva
observació social és menys freda i
sagnant. De fet, creu que va decidir
transformar-se a partir d’un som-
ni en què l’afusellaven. Es va llevar
tanacollonitquevadecidircanviar.

Elseuestilplaner,defrasecurta,
gramàtica senzilla, és el que el fa di-

recte i contundent. No ha estat una
elecció seva, segons va dir. En veri-
tatasseguraqueésconseqüènciade
l’escassa educació que va rebre de
petit, durant la Revolució Cultural.
Yu és un home que viu al seu ritme.
Unaprovad’aixòésqueelNewYork
Times el va fitxar aquest 2013 per
escriure-hi un article mensual. Va
anunciar que el deixarà de publicar
el 2014 perquè, per molt prestigi
que aporti escriure-hi, ell no s’hi
acaba de trobar còmode: “Em de-
manen que em limiti a un text de
800 paraules, i em costa molt. Se’m
fa difícil”.✒
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