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PERFIL
➤ Paul Auster va néixer a Nova Jersey el 1947. Després de
treballar de mariner en un petrolier va viure tres anys a
França, on va treballar de traductor, ‘negre’ literari i
masover. Viu a Nova York des del 1974, lloc que és esce-
nari d’algunes de les seves novel·les. A l’inici de la seva
carrera literària va escriure poesia, gènere que va aban-
donar per entrar de ple en la narrativa. També ha fet al-
gunes incursions en el cinema, amb els guions de ‘Smoke’,
‘Blue in the face’ i ‘Lulu on the bridge’, aquesta darrera
dirigida per ell mateix. En català, Edicions 62 ha publicat
les seves obres ‘La música de l’atzar’, ‘Viure al dia’, ‘Tim-
buktú’, ‘La invenció de la solitud’, ‘Mr. Vertigo’, ‘Leviatan’,
el guió de ‘Lulu on the bridge’, ‘Experiments amb la ve-
ritat’, ‘Vaig creure que el meu pare era Déu’ –un recull de
relats verídics que els oients d’un programa de ràdio van
enviar a Auster–, ‘El Palau de la Lluna’, ‘El llibre de les
il·lusions’, i aquesta darrera, ‘La nit de l’oracle’. Proa havia
publicat ‘Trilogia de Nova York’ i Pagès Editors va publi-
car la seva poesia a començament dels 90. En castellà, el
gruix de l’obra ha estat publicat per Anagrama, inclo-
ent-t’hi el llibre ‘Pista de despegue (Poemas y ensayos
1970-1979)’.
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MELCION MATEU

Paul Auster i la seva esposa, la també novel·lista Siri Hustvedt

“Jo mai he
estat desesperat
per escriure; les
històries vénen
elles mateixes,
són part de
l’inconscient,
i llavors
reclamen ser
escrites”

és cap tragèdia, només és un
esglaó en el camí cap a arribar
a estar bé de nou. Això pel que
fa a Sidney Orr. El seu prota-
gonista, Nick Bowen, en canvi,
estarà en aquella habitació
tancat per sempre.
F.B.V. Excepte si vostè acaba la his-
tòria, potser en un altre llibre...
P.A. Tenia pensats diferents fi-
nals, però vaig adonar-me
que tindria molta més força
si la deixava així. Sé que és
molt frustrant per al lector,
ell vol treure Bowen de l’ha-
bitació, però mantenir-l’hi és
tan emprenyador que no te
n’oblides, i part de la força
del llibre crec que prové d’a-
quest fracàs de treure’l de
l’habitació.
F.B.V. Té la mateixa relació amb la
literatura que el seu personatge
Sidney Orr?
P.A. No, és totalment diferent.
No escric en absolut com
Sidney ni penso com ell. És
un personatge fictici, no sóc
jo. Jo mai he pres el cos d’algú
com a model per a un perso-
natge com ell fa, per exem-
ple. Ell escriu sota unes cir-
cumstàncies molt difícils,
psicològicament, físicament i
emocionalment. Ell té una
manera de fer més racional,
però està desesperat per es-
criure una història. Jo mai he
estat desesperat per escriure,
les històries vénen elles ma-
teixes i són part del meu in-
conscient, i llavors reclamen
ser escrites, però jo no surto a
buscar-les, com fa Sidney.
F.B.V. El personatge Nick Bowen
canvia radicalment de vida.
Escriure li permet a vostè canviar
de vida?
P.A. Sí. Et converteixes en dife-
rents persones quan escrius.
Sempre he cregut que hi ha
una profunda connexió entre
ser novel·lista o actor: dónes
vida a éssers imaginaris, els
habites. Un actor ho fa amb el
seu cos, però un escriptor ho
fa amb el seu cap i la seva
imaginació, i, en el fons, està
experimentant els pensa-
ments, sentiments, les emo-
cions d’algú que no existeix.
És molt estrany i excitant.
F.B.V. L’ús que fa al llibre de les
notes a peu de pàgina, que en
alguns casos ocupen diverses pà-
gines, és molt particular...
P.A. La raó és que l’acció del
llibre passa en molt poc
temps, unes dues setmanes, i
volia mantenir tota l’acció
principal al present. Les no-
tes, en la major part, es refe-
reixen a coses que succeeixen
en el passat, moltes parlen
d’uns antecedents que cal sa-
ber per entendre el present.
Però si ho incorporava al cos
principal del llibre faria la

història molt pesada anant i
venint contínuament, i vaig
voler separar-ho per mostrar
els dos nivells de temps que
funcionen simultàniament a
la història. Era més senzill
fer-ho d’aquesta manera.
F.B.V. Els seus personatges intenten
anar cap al futur però acaben
mirant sempre el passat. Per què
aquesta fixació pel passat?
P.A. Nick Bowen intenta obli-
dar el seu passat, però aquest
el persegueix, perquè mai
podem escapar-ne del tot. Per
això llegeix contínuament el
llibre, sobretot a l’habitació
de l’hotel, perquè mentre ho
fa es concentra en la novel·la
i no ha de pensar en la seva
vida. Curiosament, el llibre
que llegeix és sobre un home
que pot predir el futur. Hi ha
molta especulació sobre el
temps, al llibre, fins i tot hi
ha una història sobre una
màquina del temps, i moltes
referències històriques, la
Primera Guerra Mundial, la
Segona, l’assassinat de Ken-
nedy, la Revolució Cultural a
la Xina... No només és que
m’interessi el passat, sinó
que tot el que passa al pre-
sent hi té a veure, i el que
passarà al futur està connec-
tat amb el que passa ara.
F.B.V. El passat es presenta amb
forma de guies telefòniques...
P.A. Sí que tinc una còpia de la
guia telefònica de Varsòvia
dels anys 1937/38, per això
surt al llibre. Me la va donar
el meu editor polonès, i és un
dels últims elements que vaig
recopilar abans de poder es-
criure el llibre. Un cop vaig
tenir la guia vaig saber que

podria escriure la novel·la.
Aquell editor me la va donar
perquè hi surt algú anome-
nat Auster, probablement al-
gun parent meu. Sidney Orr
és d’una família original-
ment anomenada Orlowscy, i
només hi ha una parella amb
aquest nom a la guia, en una
pàgina que surt a la novel·la.
Poc després de sortir el llibre
als Estats Units un periodista
polonès va venir a veure’m a
Nova York, suava i tremolava,
i va dir-me que aquella pare-
lla eren els seus avis.
F.B.V. Una línia molt fina separa
realitat i ficció... Vostè inventa
coses extraordinàries que podri-
en ser reals, com ara l’Oficina de
Preservació Històrica...

P.A. A mi em semblen reals,
tot i que vaig ser jo qui va
inventar-s’ho. Ed Victory és
un dels meus personatges
preferits. La realitat i la fic-
ció se solapen contínua-
ment. És estrany, però mai
podrem predir la veritat lú-
cida del món, no podem es-
tar preparats pel que passa-
rà, i per això imaginem di-
verses possibilitats, i en l’ac-
te d’imaginar aquells pensa-
ments al nostre cap
esdevenen també part de la
nostra realitat. La imagina-
ció és realitat.
F.B.V. I Sidney Orr escriu el que al
final acaba passant...
P.A. Qui sap si és cert o no el
que escriu al final de la lli-

breta? Ell busca la pitjor si-
tuació de totes, però no en té
cap prova, només sospites, i
arriba a la conclusió que fins
i tot si allò que ell imagina
ha passat, encara que sigui la
veritat, li és igual, ell perdo-
narà la Grace i desitja que
ella vulgui seguir amb ell...
El passat no li importa, no-
més el que tenen entre tots
dos, el seu present. I aquell
és el moment més important
del llibre.
F.B.V.És una conclusió molt
moral...
P.A. Sí, però per sobre de tot
anomenaria aquesta novel·la
una història d’amor entre el
Sidney i la Grace.
F.B.V.D’amor i de perdó...
P.A. Bé, és una història sobre
estimar tant algú que vols
perdonar-ho tot.
F.B.V.La Grace té un secret que no
pot ni vol dir i del qual no en
sabem res... o sí...
P.A. Ella té un dilema, i no en
pot parlar i nosaltres no sa-
bem exactament què és. La
vida és plena de coses com
aquestes, persones que no es
diuen les coses les unes a les
altres: tots tenim secrets,
ningú no diu tota la veritat.
La vida es tornaria insupor-
table si realment ho sabés-
sim tot sobre tothom.
F.B.V. Com és que en aquesta no-
vel·la tothom coneix els escriptors,
tothom es dedica d’una manera o
una altra a la literatura?
P.A. Fins i tot l’Ed ha llegit lli-
bres, tot i que no és un in-
tel·lectual tampoc no és un
ignorant. Bowen és editor,
Orr és escriptor, Grace és
dissenyadora en una editori-
al... Bona part del llibre és
sobre la força de la literatu-
ra, però no puc explicar per
què, només són les circums-
tàncies d’uns personatges
que em van venir al cap, i jo
vaig confiar en ells. És molt
senzill, només cal seguir el
que se’ns ha donat.


