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Quan algú es refereix darrerament a
Paul Auster comença a produir-se un fe-
nomen similar al que ja fa uns anys que
afecta Woody Allen; d’icona clarament in
per a la gent del món de la cultura (en-
l là ,  f ins i  tot ,  dels cercles més es -
trictament cinematogràfics en el cas
d’Allen i més estrictament lletraferits en
el d’Auster), ha passat a provocar un
lleuger alçament de cella (d’una cella)
dels més assabentats, com volent dir:
«Anava molt bé, al principi m’agradava,
però darrerament ha perdut aquella qua-
litat primigènia...» Jo prefereixo confes-
sar d’entrada que sóc dels entusiastes de
la Trilogia de Nova York (publicada ori-
ginalment el 1985 i el 1991 en català
a Edicions Proa, que no va mantenir
Auster al catàleg) i de La música de l’at-
zar (1990, i el 1992 en català), però
que també m’ho he passat molt bé des-
prés llegint Timbuktú, Leviatan, Experi-
ments amb la veritat o fins i tot gran part
de les històries de Vaig creure que el
meu pare era Déu: sóc, doncs, més ad-
mirador que jutge imparcial. Per això,
potser, ara em fa gràcia que la meva
emoció de lector satisfet davant d’El lli-
bre de les il·lusions coincideixi amb un
nou reconeixement general, però alhora
em fa una mica de ràbia el to més o
menys dissimulat de perdonavides que
tenen bona part dels comentaris que n’he
anat llegint.

A El llibre de les il·lusions hi ha els ele-
ments clau de la cuina austeriana: el joc
amb la causalitat, la recerca de sentit, un
personatge que ha de (re)començar des
de zero i una fantasia a la frontera en-
tre realitat i construcció mental que aca-
ba qüestionant (i, doncs, replantejant) la
identitat del protagonista. En aquest cas,
el recomençament és el de David Zim-
mer, professor universitari que de cop
perd la dona i els fills en un accident;
la recerca la provoca una pel· lícula
muda vista a la televisió, que el fa riure
per primera vegada després de mesos

d’infern particular i que el fa conèixer
Hector Mann, un prometedor còmic del
cinema mut sobtadament desaparegut
molts anys enrere; la fantasia és la pos-
sibilitat de fer reviure aquell fantasma, de
tornar a enfilar una biografia esfilagar-
sada... Tot plegat, en una llarga novel·-
la que conté un seguit d’històries dins
d’històries (Auster es defensa molt millor
com a organitzador, com a arquitecte,
que no com a picapedrer) que una per
una ja són veritables joies, amb jocs i
picades d’ullet narratius sobre la identi-
tat (via la disfressa, la suplantació, la
desaparició) i, com a propina en aquest
cas, sobre la perdurabilitat de l’art, amb
el ganxo d’un seguit de pel·lícules que
gairebé ningú no ha vist i que potser
ningú ja no podrà veure però que poden
ser explicades...

Un té la impressió que el mercat, tan
permanentment inundat d’estímuls (de mo-
des, de premis, de suposades «nove-
tats»), a hores d’ara acaba anant en
contra de les opcions literàries més or-
gàniques i «artesanes» (i ara no em re-
fereixo al fet que Auster escrigui amb
màquina d’escriure): les carreres més si-
milars a elles mateixes, de recerca i ex-
plotació d’una cosa semblant a un estil,
resulten clarament perjudicades en els
cercles més «artístics» (una altra cosa
seria la serialitat que s’espera d’una Sue
Grafton, d ’un Paulo Coelho o d ’un
Antonio Gala). Els agents, les revistes i
suplements i, d’aquí, fins i tot bona part
de la crítica han promogut l’originalitat
(una suposada originalitat) i la mutació
a poca cosa més que un manament i,
doncs, per contrast, desconfien sistemà-
ticament del (també suposat, o aparent)
paisatge comú, de les variacions sobre
un tema similar o assimilable, de l’aire
de família que tenen entre si els diver-
sos llibres de Paul Auster (o les pel·lícules
de Woody Allen). Aquesta opció per una
certa maniera (que per poc que un miri
enrere és a la base del gruix de la his-
tòria de l’art) sembla que jugui contra els
Auster i els Allen. No per als seus admi-
radors (que en som molts), però sí per a
alguns gurús. És clar que també podrí-
em dir que tant com això hi juguen en
contra l’èxit i el reconeixement que tots
dos obtenen (ja se sap: l’èxit sense re-
coneixement, o viceversa, és molt més di-
gerible pel gremi), o el fet de ser enve-
jables prolífics, o fins i tot el territori vital
comú de Manhattan... En tot cas, aques-
ta darrera novel·la manté la il·lusió de
molts, i la recupera per a uns altres. Fe-
licitem-nos-en.
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Fer un viatge real en el temps i aterrar a
l’Europa de final del segle XIV o principi del
XV és, ara per ara, impossible. Però imaginem
que poguérem fer-ho: la nostra concepció del
món seria inintel·ligible per als ciutadans de
la Baixa Edat Mitjana; de la mateixa manera
que nosaltres no podríem entendre el signifi-
cat profund de tantes i tantes coses. Senzilla-
ment no podrem entendre mai al cent per cent
la magnitud del cop que suposà per als euro-
peus de l’època el trencament en la direcció
de l’Església catòlica esdevingut el 1378. L’Es-
glésia catòlica posseïa un poder immens, pel
que fa tant a la ideologia com a l’economia i
a la política. L’anomenat Cisma d’Occident fou
interpretat per molts com a símptoma de l’es-
fondrament de la civilització cristiana. I la ve-
ritat és que Pero Martines de Luna tindrà un
paper importantíssim en aquest conflicte; pri-
mer com a cardenal al servei del Papa
d’Avinyó, Climent VII, i després com a hereu
d’aquest, sota el nom de Benet XIII, mantindrà
un enfrontament a diversos nivells amb els
papes de Roma.

Manel Garcia Grau rescata la seua biogra-
fia a través dels escrits d’en Lluís Colbert, se-
cretari i administrador de l’anomenat Papa
Luna. Perseguit, cansat i vell, Colbert fa un re-
pàs melangiós a la seua vida, més agra que
dolça, al servei de Benet XIII. Al llibre en reali-
tat hi ha dues històries amalgamades: la fugi-
da clandestina del vell secretari un cop mort
Benet XIII, travessant els territoris de la Corona
d’Aragó i sent amagat als convents més impor-
tants; i la seua trajectòria personal amb el Papa
Luna, descrivint tant la relació de confiança
amb el pontífex com les intrigues polítiques que
rodejaren l’esmentat Cisma. En efecte, els es-
crits de Colbert permeten albirar un Papa Luna
interessat per la filosofia i amb un esperit mar-
cadament humanista enfront de la intolerància
de la Inquisició; però també ens demostren la
tossuderia d’aquest Papa en considerar-se
l’únic «legalment elegit», fins i tot quan després
del Concili de Constança (1415-1418) no el
reconeixia gairebé ningú. Però el relat biogrà-
fic del servicial Colbert ens palesa que el joc
d’interessos que es movien al voltant de la
postura de reis, nobles i alts càrrecs eclesiàs-
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