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Paul Auster ha publicat ‘El llibre de les il·lusions’

Paul Auster,
fabricant de somnis
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É
s innegable la influ-
ència que el cinema
va tenir sobre la li-
teratura al llarg del
segle XX. Les pel·lí-

cules mudes marcaven ten-
dències i assenyalaven un
camí a la ficció i a l’entrete-
niment durant els primers
anys, però hi va haver cir-
cumstàncies que, durant els
anys 50 i 60, atorgarien al
cinema una pàtina artística i
intel·lectual que va apropar
amb força tots dos llenguat-
ges. Suposo que no seria di-
fícil arribar a un consens en-
tre els estudiosos del tema si
parléssim de l’arribada mas-
siva de directors europeus
–sobretot centreeuropeus–
com a una de les causes que
més van marcar la naturalesa
dels somieigs de l’autoano-
menada fàbrica de somnis. I no
deixa de ser curiós, en aquest
sentit, que aquells directors
emigrants anessin plens de
lectures que ara redesco-
brim, llibres de Stefan Zweig,
de Sándor Márai, de Robert
Musil, de Franz Kafka, que
van okupar, literalment, Ho-
llywood de la mà de Lubitsch,
Wilder, Welles, Mankievick,
Ophüls i Sirk, entre molts
d’altres.

Però no hem de donar
menys importància a la nou-
velle vague i al reconeixement
internacional del cinema
d’autor, que va ser també la
confirmació de la força ex-
perimental i creativa que pot
tenir el setè art quan s’allu-
nya de les consignes dels
productors i les grans com-
panyies cinematogràfiques.
Aquest testimoni, que va su-
posar en molts casos una re-
volució formal sense prece-
dents, va ser adoptat amb
força pels autors del boom
sud-americà, la descripció
pròpia de la novel·la realista
va deixar pas als somnis, a
una intenció visual i estètica

més abastadora que, no per
això, deixava de preocupar-se
per tots els detalls o pels
personatges.

Tot i que s’ha escrit sobre
l’escassa afició de l’autor per
aquest art, el deute d’Auster
amb el cinema es fa evident
des dels primers llibres. D’en-
trada les seves obres responen
a una màxima que situa en el
mateix plànol el llenguatge ci-
nematogràfic i el literari:
qualsevol de les seves novel·les
es podrien llegir com una pel-
lícula feta de paraules, qualse-
vol de les seves pel·lícules –ell
que també ha volgut posar-se
darrere d’una càmera– pot te-
nir una transcripció literària
de gran altura. Si això no res-
pon a una influència directa
del cinema no ens preocupa
gaire, perquè en tot cas parla-
ria d’una lectura molt ben as-
similada del temps que li ha
tocat de viure. A més que si
parem esment a títols com ara
des de Trilogia de Nova York fins
a El Palau de la Lluna i Tombuctú,
trobem que contenen un sentit
de l’espectacle –també una
novel·la ho és, hauria de
ser-ho– que acompanya els re-
sultats més reeixits de la ficció
contemporània.

HOMENATGE AL CINEMA
Sens dubte conscient d’aques-
tes influències, Auster ha vol-
gut amb la seva última novel-
la, El llibre de les il·lusions, home-
natjar el cinema i tot el que ha
donat a les arts narratives. Per
a fer-ho ha anat als orígens, al
temps de les pel·lícules mudes,
als actors que, paradoxalment,
no disposaven de paraules, per
a bastir una ficció que abasta
tot el segle XX i posar en relleu
l’evolució, dubtosa, d’una soci-
etat com la dels EUA que, tot i
la seva modernitat, sembla no
entendre gaire els sentiments,
la naturalesa humana, un dels
suports fonamentals –després,
és clar, s’ha de veure com es
canalitza– d’aquesta vella Eu-
ropa que tan incomprensible
els resulta.

El protagonista d’El llibre de
les il·lusions és un professor de
literatura que, davant d’una
gran tragèdia personal, només
troba la sortida de perseguir

un somni, d’estudiar la figura
d’un actor ja oblidat del cine-
ma mut que va desaparèixer
d’escena 50 anys enrere.
Aquest professor farà l’impos-
sible per arribar al fons d’una
història amarga i subjugant,
però, com succeeix amb els
processos del coneixement,
acabarà accedint a les raons
més fosques de la seva exis-
tència.

La novel·la condueix el lector
des del primer moment per
una intriga on els dubtes i la
intel·ligència del narrador van
obrint i tancant opcions que
ens pertanyen a tots. Hi ha un
homenatge implícit a la pa-
raula, en aquesta obra que vol
lloar el cinema: els personatges
s’expliquen el món a través de
l’escriptura, volen perpetuar el
que saben de l’actor desapare-

gut fent servir la paraula per
copsar el sentit de les seves
experiències. La qual cosa ens
parla també d’una certa cate-
gorització establerta per Aus-
ter: el llenguatge escrit per da-
munt del cinematogràfic, el
poder de la paraula contra
aquell més efímer que ens
proporcionen les imatges.

ESTRUCTURA PRODIGIOSA
La bona notícia per als lectors
d’Auster és que l’escriptor
nord-americà ha tornat a
plantejar-se un gran espectacle
narratiu després de gairebé
una dècada publicant obres
menors, petits tasts de la seva
capacitat per a entendre la na-
turalesa de la ficció. A El llibre
de les il·lusions trobem de nou els
seus temes: la identitat, la me-
mòria, l’atzar, el fracàs, expli-

cats a través d’una estructura
de capses xineses que no sols
juguen amb el temps, també
amb les passions humanes.
Podem parlar de recorregut de
passions –amoroses, creati-
ves– que se’ns va oferint amb
una escriptura que persegueix
la senzillesa de la complexitat.
Perquè, tot i haver-hi autors
molt ben dotats als EUA –Ri-
chard Ford, Robert Coover–, és
Auster qui ha fet l’esforç d’a-
propar-se a un lector mitjà,
que només admet experiments
si el plaer assolit és immediat.

S’hauria de dir també que de
vegades Paul Auster abandona
pel camí el rigor que s’espera
de la gran literatura. Hi ha es-
cenes a El llibre de les il·lusions
més pròpies de la literatura
popular, acompanyades d’ex-
cessos que el lector assimila
com pot. La gent menuda que
acompanya el Hector Mann
fins a la mort sembla un ho-
menatge massa evident i su-
perficial a La parada de los
monstruos, de Tod Browning; la
relació entre el professor Zim-
mer i l’enviada de Mann, l’Al-
ma Grund, resulta extremada-
ment rocambolesca; esdevé,
per dir-ho així, una tragèdia
fàcil. En canvi, un capítol 2
dedicat completament a nar-
rar les pel·lícules d’un actor
que encara no sabem si ens
interessarà com a lectors, re-
sulta de totes totes excessiu.

Però aquests entrebancs no
llasten de manera significativa
la novel·la, i això és una bona
mostra que Paul Auster s’ha
plantejat una ficció total, que
es va construint a l’imaginari
del lector. Així hi trobem tam-
bé històries impagables: la part
que explica la relació de la
Nora O’Fallon amb el Hector
Mann, per exemple, o tota la
reflexió sobre el cinema que hi
ha darrere de les pel·lícules se-
cretes que l’actor gravarà a Ti-
erra del Sueño.

No serà repetitiu apuntar
que la millor notícia és recu-
perar un Paul Auster que sem-
bla haver-se compromès de
nou amb la ficció d’altura, que
El llibre de les il·lusions potser no
sigui tot el que podem esperar
d’ell però que s’acosta molt a
l’escriptor que admirem.


