
◆ C U L T U R A ◆ III
A V U I

dijous

21 d’octubre del 2004

MELCION MATEU

Auster i Hustvedt ens van obrir les portes de casa seva

Siri i Paul
M E L C I O N M A T E U

S
iri Hustvedt i Paul
Auster són, des de fa
anys, tota una parella
d’escriptors. Hustvedt
no publica tant com

Auster, però té en prestigi tot el
que ell té en popularitat. Tots
dos han estat terriblement
ocupats darrerament. Ella ve
d’Itàlia, on ha presentat la tra-
ducció de la seva darrera no-
vel·la, What I Loved (Todo cuanto
amé), i acaba d’enllestir una
col·lecció d’assajos sobre art
–en què, entre d’altres coses,
descobreix un autoretrat inèdit
de Goya– que traurà a la llum
aquesta primavera, i també està
preparant una nova novel·la.
Ell, infatigable, ha participat en
nombrosos recitals poètics, s’ha
dedicat a promocionar La nit de
l’oracle i, per si fos poc, ha aca-
bat d’enllestir un nou llibre que
sortirà l’any vinent. Em convi-

den a prendre el te a la seva
casa de Park Slope, un barri viu
i elegant davant del Prospect
Park de Brooklyn. Com que no
sóc gaire del te, i una mica per
allò de l’amor a la terra, m’ar-
mo d’una ampolla de vi català i
m’hi presento.

La seva és una senyora casa
–tres pisos per a ells i la seva
filla, a més del soterrani–. Paul
m’obre la porta i passem al saló
–mobles de fusta i cuina ame-
ricana–, on Siri s’espera. No ens
costa gaire de seure i començar
a parlar, mentre Paul posa els
peus sobra la taula i, amb una
actitud molt casolana, destapa
l’ampolla de Mas Donís. “És una
mica d’hora per començar a
beure, però per què no?”, diu
ell.

Siri comença parlant de poe-
sia. Un llarg poema en prosa
del seu primer i únic llibre de

poemes és l’únic que té en ca-
talà. En anglès Reading to you ha
esdevingut introbable, una pe-
ça de col·leccionista. En català,
Coses que et llegeixo –el poema–
va ser publicat en una edició
semiclandestina per la Institu-
ció de les Lletres Catalanes (ILC);
jo la tinc, més que res perquè la
traducció és meva.

“En realitat la primera versió
del llibre era molt més llarga,
feia unes cent cinquanta pàgi-
nes, però a l’hora de publicar-la
vaig decidir triar únicament els
poemes que en aquell moment
em semblaven més bons”, ex-
plica Siri.

“De fet, Siri, trobo que hau-
ries de donar un cop d’ull a to-
tes les coses que en aquell mo-
ment vas deixar de banda, pot-
ser n’hi ha que ara t’agradarien
–comenta Paul–. A mi m’ha
passat quan aplegava les com-

posicions del meu Collected Po-
ems. Hi ha coses que en un mo-
ment et sembla que estan de
més, però més endavant els
trobes el sentit”.

“Jo de poesia, des d’aquell
primer llibre, ja no n’he escrit,
tot i que de tant en tant, faig
algun exercici amb les formes
estròfiques tradicionals”, expli-
ca Siri.

LLEGIR POESIA EN VEU ALTA
“Jo fa temps que no en faig, tot
i que m’agrada molt de lle-
gir-ne en veu alta. Al Guggen-
heim fa uns dies vaig fer un
recital acompanyat de músics;
a NYU [New York University],
vaig recitar poemes originals i
traduccions. La poesia ens por-
ta la música del llenguatge: no
puc entendre com hi ha gent
que no en llegeix”, assegura
Paul.

Els recordo allò que Octavio
Paz solia dir, que hi ha cultures
de totes menes, n’hi ha fins i tot
que no tenen religió, però no
n’hi ha absolutament cap que
no tingui poesia, lligada o no a
la cançó. Com per art de màgia,
els llums de la casa pampallu-
guen: segons explica Paul Aus-
ter, passa sempre que la noia de
la neteja passa l’aspirador –i
ara ho està fent, al pis de dalt–.
Siri Hustvedt comenta com, al
seu parer, algunes cultures eu-
ropees tenen encara una tradi-
ció poètica més desenvolupada
que no pas la seva tradició no-
vel·lística: és el cas d’Itàlia, a
pesar d’autors com ara Manzo-
ni, Moravia, Svevo, Calvino i,
darrerament, Tabucchi. És el
cas probablement d’Espanya i
Catalunya. Siri va fer una esta-
da recentment a Barcelona
convidada per la ILC.

Ella ha begut modestament,
Paul i jo, no tant. Mentre Auster
ens aboca una mica més de vi,
els llums tornen a pampallu-
gar, com en un conte de terror,
i sembla que ha arribat el mo-
ment de parlar d’Edgar Allan
Poe. Comença Siri: “Edgar Allan
Poe va ser el primer autor que
va fer una literatura autèntica-
ment nord-americana, no una
simple còpia dels models euro-
peus. Després vindrien Herman
Melville, Mark Twain, Henry
James..., però Poe va ser el pri-
mer que va intentar innovar. Té
una actitud moderna, i això és
el que fa que hagi estat tan va-
lorat a França, des de Mallarmé
fins a Lacan”.

“Després de mort, les restes
de Poe van ser traslladades a
Baltimore –explica Paul–. L’ú-
nic escriptor nord-americà que
va assistir a la cerimònia va ser

Walt Whitman. Va ser per
aquesta ocasió que Mallarmé va
escriure La tomba d’Edgar Allan
Poe: dos dels poetes més impor-
tants de la modernitat eren,
d’alguna manera, l’un al costat
de l’altre, acompanyant Poe.
Poe va crear el relat de detec-
tius. Els seus assajos sobre poe-
sia, en particular La filosofia de la
composició, eren una broma, pe-
rò van arribar a influir Paul
Valéry. Poe és una figura sense
reconeixement acadèmic: però,
sobretot els seus relats, són
molt importants per a la lite-
ratura nord-americana, per a la
literatura popular”.

Un missatger truca a la porta
i entra una capsa de vins. L’ex-
cusa perfecta per acabar de
buidar l’ampolla de Mas Donís.
Els llums pampalluguen per
darrera vegada i la minyona
davalla per dir que marxa.
Auster explica que abans escri-
via al soterrani, però que ara té
un estudi més lluminós un pa-
rell de carrers més amunt. Per
pura associació lliure, la con-
versa passa dels relats de terror
de Poe a la Guerra del Terror de
Bush. Els demano de quina
manera l’11-S ha afectat les se-
ves vides i, sobretot, de quina
manera creuen que ha afectat
la seva literatura.

DESPRÉS DE L’11-S
“Sempre he tingut la sensació
que abans o després passaria
alguna cosa terrible –afirma
Siri–. La història té aquestes
coses: l’horror és present a
molts racons del món. Aquest
només és un altre incident, pe-
rò molt més proper a nosaltres,
més personal. Nova York va de-
mostrar una gran solidaritat, és
una ciutat tolerant i s’hi respira
un notable clima anti-Bush”.

L’un i l’altre expliquen que
han participat activament en
favor de Kerry. Auster compara
les mentides de Bush –la Teoria
de la Gran Mentida– amb el
newspeak d’Orwell: guerra per la
llibertat, expandir la democrà-
cia... Hustvedt observa com
l’11-S ha estat utilitzat per Bush
també per justificar una políti-
ca d’ultradreta a l’interior del
país: en contra dels drets civils
i els serveis socials, en contra
del medi ambient.

“L’11-S és present en tot el
que s’ha dit o escrit sobre Nova
York després d’aquesta data. És
part de la meva nova novel·la i
de la pel·lícula que estic prepa-
rant”, comenta Paul Auster.

“I també de la meva novel·la.
Però d’alguna manera, és com
si ja fos present en tota la nos-
tra obra anterior. Tota la nostra
obra és post-11-S”, afirma Siri
Hustvedt, i Paul Auster i jo no
podem sinó fer que sí amb el
cap.

E N T R E V I S T A

Paul Auster
Novel·lista nord-americà
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“Crec que no
hi ha cap
propòsit
utilitari a la
literatura, però
sí que serveix
per establir la
connexió d’uns
éssers humans
amb els altres”

F.B.V. Quin creu que és el paper de
la literatura a la vida de la gent?
P.A. Primer de tot, crec que no
hi ha cap propòsit utilitari a la
literatura, però sí que serveix
per establir, restablir o refer-
mar la connexió d’uns éssers
humans amb els altres. La no-
vel·la és un dels pocs llocs al
món en què dos estranys es
troben d’una manera molt ín-
tima: em refereixo a l’autor i al
lector. És una cosa que tots dos
comparteixen, i hi ha molt
poques experiències a la vida
en què això passi amb algú
que no coneixes, i crec que és
per això que seguim tornant
als llibres una vegada i una
altra i perquè els llibres se-
gueixen significant alguna co-
sa per a nosaltres. Malgrat que
vivim envoltats d’altres tipus
d’històries en pel·lícules, tele-
visió, obres de teatre..., la no-
vel·la és un mitjà més íntim.
F.B.V. Creu que la societat reflecteix
la importància dels llibres?
P.A. Per a algunes persones la
literatura és molt important,
però per a la majoria de la
gent no, al gran món d’allà
fora hi ha molt poca gent que
llegeixi llibres. Només puc dir
que per a alguns ho significa
tot i per a la majoria no vol dir
res en absolut.
F.B.V. Per què va deixar d’escriure
poesia?
P.A. No he escrit ni un poema

en 25 anys... No podia seguir
encara que ho intentés, m’era
impossible. Els únics poemes
que escric ara són per a ocasi-
ons familiars: casaments, ani-
versaris... Escric poemes di-
vertits que rimen, però són
estrictament familiars, no pas
per publicar. Vaig topar amb
una paret, i quan vaig acon-
seguir traspassar-la... estava
escrivint prosa, no poesia, i he
continuat escrivint prosa
d’ençà de llavors.
F.B.V. Vostè seria el mateix sense
escriure?
P.A. Jo necessito escriure, és tan
important per a mi que no
puc imaginar-me no fer-ho.
Fins i tot intento de no fer-ho,
i penso que potser deixaré
d’escriure i em dedicaré a al-
guna altra cosa, però mai he
estat capaç de pensar quina
altra cosa podria fer.


