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Paul Auster: “Tots tenim secrets,
ningú no diu tota la veritat”

F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

Paul Auster (Nova Jersey, 1947) acaba de
publicar ‘La nit de l’oracle’ (Edicions 62
i Anagrama), una novel·la que la crítica
ha situat com una de les més reeixides de
l’autor de Nova York. Auster ens dóna
algunes pistes sobre aquesta obra i sobre
la seva visió de la literatura. “Necessito
escriure, és tan important per a mi que no
puc imaginar-me no fer-ho”, ens confessa

F.B.V. A ‘La nit de l’oracle’, un no-
vel·lista convalescent comença a
escriure en un quadern misteriós
sobre un editor que ha estat a
punt de morir i que canvia de
vida mentre llegeix una novel·la...
Per què va escollir una estructura
tan complexa?
P.A. No ho sé. Orgànicament
tenia sentit per a mi. Aquest
llibre es va desenvolupar
molt a poc a poc a través dels
anys, i naturalment vaig
acumular moltes històries
que estaven connectades en-
tre si, d’alguna manera, però
no les unes amb les altres, i
vaig pensar que tindria molta
força unir-les una dins l’altra
i alhora posar-les de costat.
Em va semblar la manera
correcta de fer aquest llibre
en particular, però no puc
explicar-ho del tot, no és ra-
cional sinó que té molt a
veure amb l’instint i la intuï-
ció.
F.B.V. Va planejar-la abans o es va
posar a escriure i li va sortir així?
P.A. Crec que el que va passar
és que vaig trigar anys a tenir
al cap una idea clara de com
era el llibre. Quan vaig acabar
Timbuktú, l’any 1998, vaig co-

mençar a escriure La nit de
l’oracle. Vaig escriure’n unes
vint pàgines i vaig adonar-me
que encara no l’entenia, que
m’havia d’esperar. La vaig
apartar i em vaig dedicar a un
altre projecte, El llibre de les
il·lusions, que em va portar
tres anys de feina. Durant
aquest temps vaig seguir
pensant en La nit de l’oracle, i
quan vaig acabar El llibre de les
il·lusions l’estructura ja estava
bastant definida, tenia una
idea clara de per on havia
d’anar.
F.B.V. El protagonista, Sidney Orr,
escriu una novel·la que no pot
acabar...
P.A. Sí, es queda encallat, no
pot imaginar-se com ha de
seguir. Entre d’altres temes,
aquest llibre és una història
sobre el fracàs, sobre no po-
der fer allò que vols fer. Va
sobre un home que s’està re-
cuperant d’una malaltia, que
no està al cent per cent i que
s’esforça per mantenir-se
dret, per trobar el seu camí a
la feina i a la vida, i té pro-
blemes, i aquest fracàs de no
poder acabar una història no
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IV
Els llibres
d’autoajuda
. .....................................................
Us oferim un reportatge en què
es repassa el contingut i la
funcionalitat dels llibres
d’autoajuda. S’hi dedica un espai
a diferents temàtiques i a autors
com ara Eduard Estivill, Mireia
Carbó, Àlex Rovira, Miquel
Masgrau i Magda Carlas.

X
Les ‘Memòries’
de Raimon Galí
. .....................................................
Joan Triadú ressenya el llibre
Memòries (Proa), de Raimon Galí
(Barcelona, 1917), antropòleg i
memorialista, autor, entre altres
obres, de la trilogia Signe de
contradicció. Exiliat el 1939, va
fundar a Mèxic, on va viure fins
al 1948, els Quaderns de l’Exili.

XI
L’oració fúnebre
d’Imre Kertész
. .....................................................
Kaddish pel fill no nascut és el títol
de l’última novel·la d’Imre
Kertész publicada per Quaderns
Crema i traduïda al català per
Eloi Castelló. El narrador
hongarès, que va guanyar el
Nobel el 2003, tanca així la
trilogia iniciada amb Sense destí.


