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aul Auster (Newark, Nova Jersey,
1947) continua la seva prolífica
obra narrativa amb la publicació de

Sunset Park, una fascinant recreació de
tots els mites de la seva obra, des del mis-
teri i la soledat, que envolten el personat-
ge, fins al sentiment de culpa i el retrat
d’un món en crisi, en crisi profunda inte-
rior i externa. El joc, les decisions incorrec-
tes i el determinisme planen per la vida
d’un protagonista, que decideix abando-
nar els seus estudis a la prestigiosa Uni-
versitat de Brown –des de fa anys impar-
teix classes Enric Bou– per reiniciar una
vida a Miami, on treballa liquidant cases
desnonades per impagament d’hipote-
ques. A Florida coneixerà Pilar Sánchez,
estudiant brillant de secundària i menor
d’edat. Un conflicte greu amb una de les
germanes de la noia l’impulsarà a fugir i
entrar en la comunitat de Sunset Park, co-
sa que farà incorporar personatges al des-
envolupament de la novel·la mentre no
perd les seves principals bases estilísti-
ques, des de la necessitat de mantenir els
conflictes oberts en la caracterització dels
personatges a la imbricació entre la trama
i el tema, que resol, cal dir-ho, d’una ma-
nera novament admirable.

Com en tantes de les seves novel·les,
des de començament dels anys vuitanta,
Auster sotmet les seves criatures a una
pressió que serà el conductisme que ar-
rossegarà la lectura. Com qui no vol la co-
sa, ell mateix precisa en un dels comenta-
ris sobre el salt entre Brooklyn i Florida el
que és la tesi del llibre: “Només una altra
tirada de dau, llavors, un altre número de
la loteria tret del bombo, una altra casuali-
tat en un món de casualitats i de caos
constant”. Però és tot realment tan ca-
sual? Els nexes del llibre ho desvelaran.

P Auster ha fet moltes marranades als
seus personatges. A La música de l’atzar
els deixava penjats construint un mur per
un deute de joc precisament. A Mr Vertigo
el feia levitar cap al no-res. A Leviatan uti-
litzava un personatge perseguit per l’FBI
que escrivia la biografia de l’escriptor a qui
se l’acusava d’haver matat. A Un home a
les fosques apujava la temperatura del seu
microones per situar un pobre vell malalt i
insomne i fer-nos partícips de les seves
fantasies futuristes sobre una guerra civil
als Estats Units. Fins i tot, a La nit de l’ora-
cle Auster té els pebrots de deixar el pro-
tagonista tancat en una mena de zulo que
només ell coneix, sense la clau i a les fos-
ques. Si no hagués estat escriptor, el nos-
tre home hauria estat titellaire de mario-
netes i els crearia les ficcions per fer-les
patir i desequilibrar-les. A Sunset Park
consolida aquesta concepció torta de la
realitat, el sentiment d’orfandat del prota-
gonista després de la mort del seu germa-
nastre en un tràgic accident, que l’acabarà
distanciant dels vincles familiars.

És especialment notable quan el narra-
dor comença a incorporar altres personat-
ges, tècnica que en les novel·les d’Auster
no havia acabat de lligar. Aquest interès
unit al plaer de narrar, amb el relat fluint
d’una manera fresca, provoca al lector
punts de tensió, que s’afegeixen al conflic-
te del protagonista. Sense ser una novel·la
coral, Sunset Park es pot llegir des de dife-
rents perspectives. Auster ha aconseguit,
a més, una profunditat, que ja havia explo-
rat amb encert a Un home a les fosques.
Resulten també gratificants les descrip-
cions del caràcter i el comportament dels
personatges i les reflexions de fons, que
l’acosten als grans Bellow, Mailer, Updike,
Roth i companyia. Molt bon llibre. ❋

Novel·la David Castillo

La soledat i la culpa

Auster situa la seva novel·la entre Miami i Brooklyn QUIM PUIG

tota literatura li cal tenir un
bon grapat d’autors de no-
vel·la negra i policíaca, el que

en diuen novel·les de gènere. I poe-
tes i autors de novel·la històrica i as-
sagistes i autors de drames socials i
de comèdies i dramaturgs i etcètera,
sí, però sense oblidar els autors de
gènere. En català tenim molts lec-
tors de novel·la negra, i també au-
tors. A banda de l’esforç permanent
de llibreters com Paco Camarasa,
de la llibreria Negra y Criminal, im-
pulsor de tota mena de saraus rela-
cionats amb aquest gènere, també
convenen aportacions per altres
flancs, com la que ha fet Àlex Martín
Escribà (Barcelona, 1974), ajudat
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per Sebastià Bennassar, muntant
una antologia amb 17 narracions
d’autors poc o molt habituals del gè-
nere negre i policíac.

Martín dedica Crims.cat a Rafael
Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume
Fuster, “pioners d’aquesta aventu-
ra”. Al pròleg parla d’ells, de la col-
lecció La Cua de Palla i d’altres au-
tors que també han obert camí, com
ara Andreu Martín, Isabel-Clara Si-
mó, Ferran Torrent, Guillem Fronte-
ra, Maria-Antònia Oliver, Margarida
Aritzeta, Antoni Serra... Un text en
què compila i homenatja el passat
recent i en català d’aquest gènere.
Tot plegat justifica el seu criteri per
seleccionar els autors antologats.

Els triats han estat Sebastià Ben-
nassar (Palma, 1974), Jordi Cervera
(Reus, 1959), Jordi de Manuel (Bar-
celona, 1962), Joan Francesc Dal-
mau (Miralcamp, 1958), Albert Her-
nández (Catarroja, 1942), Salvador
Iborra (València, 1978), Sebastià Jo-
vani (Barcelona, 1977), Marc Pastor
(Barcelona, 1977), Jordi Pijoan (Tor-
tosa, 1970), Clàudia Pujol (Olot,
1976), Teresa Solana (Barcelona,
1962), Josep Torrent (Bellcaire
d’Empordà, 1956), Ramon Usall
(Lleida, 1977), Agustí Vehí (Figueres,
1958), Miquel Vicens (Palma, 1961),
Pau Vidal (Barcelona, 1967) i Albert
Villaró (la Seu d’Urgell, 1974). Prove-
nen de la diversitat dels Països Cata-

lans i són nascuts entre el 1942 i el
1978. Els temes i estils dels contes
són diversos, lògicament: d’assassi-
nats per una entrada al teatre a un
enviament de cocaïna a les autori-
tats, d’un fabricant de sants de guix
enverinat a un sicari tan escrupolós
que se suïcida, d’un treballador de
banc que roba a la seva entitat a un
yakuza mallorquí... Tot i que alguns,
pocs, fan baixar la nota global, la
majoria són més que dignes (llàsti-
ma que l’editorial s’ha estalviat el
sou d’un corrector!). Un recull que
dóna a conèixer, o recorda, noms
d’autors de gènere i demostra que
es pot assassinar en català sense
perdre versemblança. ❋

Assassinar amb accent català
Narrativa Lluís Llort


