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C
ap novetat. Cap
ni una. Més aviat
al contrari: aquí
Auster no única-
ment es plagia a

si mateix, sinó que s’auto-
parodia fins a la hilaritat.
Sembla que els seus perso-
natges l’avorreixin (també
passava a El llibre de les
il·lusions, però no, en canvi,
a La nit de l’oracle, que era
una novel·la molt superior a
aquesta). Sembla que no li
interessi gens ni mica apro-
fundir-hi, que ja li estigui bé
donar-los una capa de color
pla, sense matisos. Precipi-
ta el final cap al fulletó. Fa
allò tan emprenyador de re-
collir l’escena. Vull dir
matar en poques frases la
sort que han corregut cada
un dels protagonistes de la
història, quan ja la història
pràcticament s’ha explicat
tota i ha deixat de ser-ho. És
un llibre que es fa llegir, com
tots els seus, però que no
aporta res a la seva obra ni a
la literatura universal. Una
novel·la d’aeroport, per a un
viatge de dues hores, que
després es pot deixar al ma-
teix avió. Gens memorable.
Auster és un gran construc-
tor d’històries –un expert
col·leccionista d’arguments,
com tants dels seus perso-
natges–, però la visió del
món que ens dóna en els
seus llibres sovint resulta
feble, esquemàtica, per no
dir infantil. Aquí, més que
mai. No resisteix la compa-
ració amb els grans de la
narrativa nord-americana
actual. Però és que aquest
llibre no resisteix la compa-
ració, posem per cas, amb
l’última novel·la de David
Leavitt, que no es compta
entre els grans.

L’arrencada, com sem-
pre, amb una frase pretesa-
ment fulgurant: “Buscava
un lloc tranquil on morir”
(“I was looking for a quiet
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És una novel·la
d’aeroport,
per a un viatge
de dues hores,
gens memorable

xió i fins d’emoció. El perso-
natge de Harry –el més su-
blim, perquè mor abans
d’hora– trobo que donava
per a molt més. És un home
que, a deu anys, ja fantasie-
java per rescatar nens orfes
de les ciutats europees bom-
bardejades. Com Holden
Caulfield en un extrem del
camp de sègol. I, una vegada
més, els grans sentiments
que s’imposen als perversos.
La compassió, la tendresa.
Com en aquella pel·lícula
txeca, Kolya, en què un vio-
linista madur s’ha de fer
càrrec d’un nen sense mare.
Doncs aquí, igual: oncle i
nebot tindran cura d’una
nebodeta nouvinguda. Com-
plicacions que no conven-
cen. El problema de la iden-
titat, resolt de manera tedi-
osa (cosa que diferencia
aquesta novel·la d’El llibre
de les il·lusions i ja no di-
guem de les seves grans
novel·les: Leviatan i El
Palau de la Lluna). I la ma-
nera d’explicar-ho, apressa-
da i sense grapa.

segurances, ex de tantes
coses, decideix deixar de
pensar en aquest món. Però
justament li passarà tot el
contrari. A Brooklyn –el lloc
en qüestió a què es refereix
la frase inaugural– i poc
més d’un any abans del fatí-
dic 11-S, es retroba amb el
seu nebot, Tom Wood, un
estudiant de literatura des-
enganyat del món acadè-
mic. I, a partir d’aquí, fan un
duet temible, actualitzant
l’arquetipus narratiu del vell
i el jove, el conseller i el que
es forma (només que, en el
cas d’aquests parents, el
conseller no sempre és el
vell, i el qui aprèn no sem-
pre el jove).

La tercera gran pota de la his-
tòria és el personatge que
mai falta en cap obra d’Aus-
ter: el simpàtic perdedor.
Un d’aquells personatges
que no tenen problemes de
calés (o reben una herència,
o es beneficien d’algun fat
propici: això els permet vo-
rejar sempre el risc). Harry

és un home de la quinta de
Nathan, uns quants anys
més gran, homosexual, viu
i trapella. Anys enrere,
havia perpetrat una sonada
estafa en el món del comerç
d’art, però en el moment
que entra a escena ja l’ha
purgat. És el cap de Tom en
una llibreria de vell.

Auster desplega –amb
molta menys convicció que
en convocatòries anteriors,
val a dir-ho– tot l’instru-
mental que identifiquem
immediatament amb la
seva obra novel·lística: per-
sonatges sense gens de llus-
tre (bandarres, derrotats)
que, a mesura que els anem
coneixent, no fan sinó créi-
xer. Tots acostumen a tenir
unes ànsies irreprimibles de
fugir, busquen un lloc apte
per viure-hi perquè “la vida
al món real ja no és possi-
ble”. Sempre n’hi ha algun
que escriu un llibre (en
aquest cas, l’oncle, que es
dedica a recopilar lapsus lin-
güístics, disbarats, ciris
trencats i altres herbes: El

llibre de l’estupidesa huma-
na. De petit, aquest oncle ja
havia projectat redactar
una enciclopèdia on tota la
informació fos falsa). Per
mediació de Nathan, Auster
torna a la idea d’escriure bi-
ografies de gent anònima
(idea que, de fet, constitu-
eix el gran impuls i la prin-
cipal consecució de tota la
seva obra novel·lística, amb
exponents molt més vívids i
treballats que aquest). I, go-
vernant-ho tot, com sem-
pre, l’atzar –el fil musical
del qual no deixa mai
d’acompanyar-nos en la lec-
tura de cada una de les
seves pàgines–. En aquest
cas, en diverses fases de la
història, però sobretot en
una en què es recrea el
famós poema de Robert
Frost The Road Not Taken:
agafem una de les dues car-
reteres que ens ofereix una
bifurcació, i mai no sabrem
què deixem enrere. Aquí, a
més, la carretera és real.

Enginyós, sí. Però man-
cat de gruix moral, de refle-

El novel·lista nord-americà Paul Auster ens ofereix una nova obra basada en l’atzar i les històries que se’n deriven. ROBERT RAMOS

place to die”, en l’original
anglès. Per cert, la traduc-
ció del Premio Nacional Al-
bert Nolla, magnífica en la
seva naturalitat: gairebé
sempre troba l’equivalent
precís d’Auster en la nostra
llengua). Un home de cin-
quanta-nou anys, Nathan
Glass, ex malalt de càncer
de pulmó, ex venedor d’as-


