
Els fans incondicionals de Paul
Auster (Newark, Nova Jersey,
1947) s’ho passaran pipa amb Sun-
set Park. Hi trobaran tots els ingre-
dients marca de la casa, els que
han convertit Auster en un dels
autors més respectats per la críti-
ca i més apreciats pels lectors.

Aquests ingredients són unes
històries construïdes a còpia de
girs imprevisibles i de cops
d’efecte atzarosos, regides menys
per la lògica irracional de la quo-
tidianitat que per l’harmonia mà-
gica de les coincidències. Uns
personatges ferits fins al moll dels
ossos però que en el fons són
exemplars en la seva noblesa dol-
guda, afectuosos en la melangia,
plens de bona voluntat. Una
prosa de ritme veloç, robusta i sa-
borosa, que a vegades està al ser-
vei de l’argument i a vegades es
deixa anar per sinuosos tobogans
de reflexió introspectiva. I, last
but not least, un variat i atractiu
inventari d’anècdotes i de curio-
sitats històriques, poc conegudes

i sovint secretes, potser inventa-
des, relacionades amb tres de les
grans passions de l’autor, el cine-
ma, la literatura i el beisbol. Ho
dèiem: Auster en estat pur.

Tanmateix, allò que fa de Sunset
Park una novel·la excel·lent –una
novel·la que farà caure la bava als
impenitents austeròfils, però que
també entusiasmarà els lectors
que consideren exagerat l’èxit de
l’autor de Trilogia de Nova York–
és que Auster hi ha sabut contro-
lar tant els excessos com els artifi-
cis tramposos en què incorre de
tant en tant. Aquests excessos i
artificis són una certa gratuïtat ar-

gumental, com quan l’atzar i les
coincidències deixen de ser un
element de la novel·la per passar
a ser-ne el principal motor, l’abús
del recurs dels relats dins el relat,
com en un joc de nines russes
que mareja sense dur enlloc, i
l’excés d’informació –culturalista
o lúdica– no substancial per al
sentit de l’obra amb què Auster
es permet sovint de farcir moltes
pàgines. Com he dit, però, Sunset
Park no pateix cap d’aquests de-
fectes. Tot hi és en la seva justa
mesura, en un ordre desordenat
però fèrriament raonable i del tot
pertinent.

Novel·la sobre les culpes inexpi-
ables, sobre els malentesos del
desig, sobre els cansaments de la
vellesa, sobre l’escalfor cremant
de les famílies i sobre les insalva-
bles distàncies generacionals,
Sunset Park és sobretot una obra
plena de vida, poblada per tot un
seguit de personatges comple-
xos, propers i inoblidables que
volen a les totes de ser feliços, o
que almenys aspiren a no enfon-
sar-se per sempre més en un des-
ànim pantanós i errabund.

A aquests personatges –joves i
vells, homes i dones d’avui i de
sempre–, Auster els caracteritza
amb enlluernadora veracitat.
Amb mà de mestre, com un tirà
llibertari de la pròpia narració,
n’escorcolla les psicologies, en
traça les biografies, n’explora els
sentiments i n’esbossa els futurs:
el magnètic Miles Heller i el senti-
ment de culpa que l’esclafa però
que alhora el distingeix i l’eleva,
en Bing Nathan i tota la seva tur-
pitud simpàtica, l’Alice Bergs-
trom i la seva tesi sobre aquella
pel·lícula de William Wyler titula-
da Els millors anys de la nostra
vida, l’Ellen Brice i les visions erò-

tiques que li brollen de “la por de
morir sense haver viscut”. I,
també, la Mary-Lee Swann, ac-
triu, i en Morris Heller, editor,
pares d’en Miles, que encarnen la
vulnerabilitat sàvia de qui ha co-
merciat llargament amb el triomf
i amb la desgràcia. Personatges
–vells i joves, homes i dones
d’avui i de sempre– inoblidables.

Conscient del seu virtuosisme,
Auster escriu la novel·la fent ser-
vir un punt de vista omniscient
que, en cada capítol, es focalitza
en un dels personatges, i el qual li
permet de fer continus salts en el
temps, segons el que vol o el que
li convé. El fil argumental bàsic és
la peripècia d’en Miles i el que
succeeix a la casa de Sunset Park,
al cor de Brooklyn, on viu amb en
Bing, l’Alice i l’Ellen. Més enllà de
l’interès vibrant de l’argument,
però, el que realment compta és
la capacitat d’Auster per fer que
el lector sigui arrossegat per un
vertigen de vides en al·luvió –me-
mòria i projectes, desigs i penes–,
en el qual se sent còmode perquè
s’hi reconeix i, fins i tot, s’hi
aprèn. “Fins que no estàs ferit
d’alguna manera no et pots con-
vertir en un home”. Impagable.
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Fins que no estàs ferit

Novel·la sobre les culpes inexpiables, sobre els malentesos del desig, sobre els cansaments de la vellesa, sobre l’escalfor cremant de les
famílies i sobre les insalvables distàncies generacionals, Sunset Park és sobretot una obra plena de vida, poblada per tot un seguit de
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El lector és arrossegat per 
un vertigen de vides en al·luvió


