
1313 DE SETEMBRE DEL 2008

CULTU A

Una ciutat exemplar

Buenos Aires és una ciutat caòtica
i esplèndida, on la sempiterna
ineficàcia del caràcter argentí crea
situacions impossibles que diverteixen
el visitant i irriten l’autòcton. És un
tòpic dir que la cultura floreix tant o
més que els arbres immensos que
ombregen les places. Si la terra és
pròdiga, més fecund és el pòsit que ha
deixat un sistema educatiu sensat,
universal, culte i exigent que ara
mateix sembla patir una crisi que
l’emparenta amb el que coneixem en
aquests topants. M’encanta retrobar
les llibreries sempre obertes, els
suplements en què les entrevistes són
a escriptors i no pas a cantants de

pop, les converses amb frases
llargues, les sobretaules amb Malbec,
els carrers incansables; m’encanta tot
això i, com sempre, em dic: ho has
d’escriure, has d’explicar Buenos Aires.
Però potser, com deia Borges, no hi ha
una Buenos Aires que es pugui
ensenyar al foraster.

El cas és que, d’ençà de l’última crisi,
la del corralito, ha brollat a la ciutat
una xarxa de teatre independent. Més
que una resposta a la pressió social ho
és a l’angoixa de viure sempre amb un
peu a l’abisme. Són teatres encabits en
velles casones de barri, teatres sense
marquesines ni pati de butaques,

potser sense ni permís municipal.
Funcionen només els caps de setmana,
a preu reduït i amb llenguatge
experimental: un teatre que viu del
goig de la provatura i la comunicació.
Poques cadires, un bar, gens
d’escenografia, tot artesanal. El públic
és jove, els intèrprets poden ser-ho o
no, perquè hi ha noms de pes del
circuit comercial –que és, d’altra banda,
potentíssim– que tornen als orígens en
aquests escenaris improvisats.

Una cosa sorprèn: hi ha humor,
crítica, experiment formal,
promiscuïtat de llenguatges escènics.
Però no hi ha gens de política. Aquest

moviment, nascut de la protesta i
assentat en l’apetència cultural, passa
del tema i mira cap a la vida, que als
argentins els apassiona. Les relacions
personals, les arrels, el futur. És una
generació al marge del poder, una
generació que és filla d’aquells rebels
que fracassaren als anys 70 i que es
nega a assumir el mite de la revolució
perduda. Que es nega fins i tot a dir
que aquells que van lluitar eren millors
que ells mateixos. I una generació que
troba que la cultura i la indagació són
un camí igual de difícil però més
generós que no pas el de voler manar
sobre els altres. Preguntar, diuen, és
millor que no pas opinar.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

Durant la seva ja prolífica
carrera literària, Paul
Auster ha estat capaç
d’abandonar el protago-

nista d’una de les novel·les dins un
túnel a les fosques; dos jugadors,
dins una condemna sense fi, o pre-
sentar-nos un personatge que té el
do d’elevar-se. Les seves obres
s’han caracteritzat per combinar la
realitat de l’home contemporani,
ple de servituds, amb una ficció que
sovint l’acosta a territoris onírics i
fantàstics. Són segurament paràbo-
les del món actual, de com les ten-
sions interactuen a les nostres vides.

En lasevaúltimanovel·la,Unhome
a les fosques,AusterenspresentaAu-
gust Brill, un crític literari de més de
setanta anys, que viu a casa de la seva
filla després d’haver patit un accident
greu de cotxe, que li ha limitat els mo-
viments i l’ha deixat en una cadira de
rodes. Brill comparteix soledat amb
la filla, de 47 anys, que no ha superat
el divorci, i amb la néta, de 23, que
també ha perdut el marit, però a
causa d’un assassinat violent. Enmig
d’un clima de desesperança i depres-
sió, el protagonista ens pot arribar a
dir que “seria impossible exagerar el
menyspreu que a vegades sento per
mi”. L’home prostrat lluita contra el
dolor dels records i els insomnis in-
ventant històries. D’aquesta manera,
penetrem en un joc de nines russes,
en el marc d’unes vides marcides, col-
pejades. Tot passa durant una única
nit, en què la imaginació de Brill el du

Invocació a la tristesa
Novel·la❚ David Castillo

La nova novel·la de Paul Auster reflexiona sobre la guerra i la soledat
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Després de patir un
greu accident, August
Brill, crític literari de
72 anys, es refugia a
casa de la seva filla, a
Vermont. Durant una
nit d’insomni comença
a imaginar la història
d’un mag que es veu
involucrat en una
guerra civil entre els
Estats nord-americans.
Un món s’endinsa en
un altre món
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cap a uns Estats Units en Guerra
Civil, uns espais devastats per la il·lò-
gica lògica de la guerra, amb una
subtrama en què el protagonista, un
mag de festes infantils, es converteix
en una mena d’agent infiltrat, que
surt de la seva vida quotidiana per
imbricar-se en la guerra que enfron-
ta alguns Estats de la Costa Est (Nova
York, Massachusetts, Nova Jersey,
Maine, Connecticut i altres) contra
els federats, liderats per George W.
Bush, per qui Auster no mostra pre-
cisament entusiasme.

Les dues històries en paral·lel
serveixen al narrador per introdu-
ir-nos en un clima de desolació, on
es mou amb eficàcia a través d’una
història íntima, que domina. Quan
se situa en l’àmbit de la confidèn-
cia, Auster ens recorda els mo-
ments extraordinaris d’El laberint
de la soledat i Viure al dia, plens
d’evocació, de pèrdues, de solitud.
És en aquesta trobada cos a cos,
ment a ment, amb el lector, on l’es-
criptor fa un recital de sensibilitat,
com quan recorda la decadència de

la seva germana, la figura entranya-
ble del seu cunyat, que, malalt ter-
minal, li deixava notes i cartes
d’amor a la seva dona als calaixos
del tocador: “Quan la Betty em va
trucar per explicar-me el que passa-
va, estava plorant. Havia aguantat la
mort del seu marit amb una mena
d’elegància adusta i estoica, però
allò ja era massa i es va ensorrar
completament. Quan en Gil va ser
exhumat i enterrat de nou, ella ja no
era la mateixa persona”. Moment
àlgid, d’alta intensitat poètica.

Al·legòrica i apocalíptica
Auster manté l’amenitat de la histò-
ria en paral·lel movent el personat-
ge. Ens ofereix una contundent his-
tòria, al·legòrica i apocalíptica, sem-
blant a les narracions de James
Ballard, on el mag s’adona que li
han robat la vida i els somnis i té se-
riosos dubtes sobre la realitat. Un
dels personatges, que li encarrega
les missions, li diu: “No hi ha un sol
món. N’hi ha molts, i tots són
paral·lels, mons i antimons, mons i
mons d’ombres, i cada món és somi-
at o imaginat o escrit per algú en un
altre món. Cada món és la creació
d’una ment”. Som davant d’una
novel·la important d’Auster. Un
home a les fosques, crespuscular, és
el retrat d’una societat malalta, des-
vertebrada, amb el càncer de la
guerra i la cobdícia al darrere. Un
relat sobre el dolor, escrit des d’un
obscur pessimisme.❋
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