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33 Paul Auster arrenca la temporada de tardor amb Un home a les fosques.
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U na mentida va desencade-
nar les croades: la inven-
ció del papa Climent que

els musulmans estaven robant
als pelegrins cristians a Terra San-
ta. Una mentida, anomenada ar-
mes de destrucció massiva, va jus-
tificar la invasió de l’Iraq. Una
mentida, que un dels
arquitectes de la gihad
és un venut de la CIA,
és el motor de Red de
mentiras, del nord-ame-
ricà David Ignatius
(1950). Per elaborar-la,
agafa referències de
tots dos bàndols. El
principal és un concep-
te islàmic, taquiyya, que
es defineix per la capa-
citat de reemplaçar
una veritat inoperant
per una falsedat efecti-
va. Ho complementa
un refrany àrab que ve
a dir que la millor ma-
nera de trencar en dos
una pedra és a partir de les seves
fissures. L’aportació occidental i
cristiana arriba de la mà de l’ope-
ració Enigma i de l’operació Min-
cemeat dels britànics a la segona
guerra mundial. Enganxant i ta-
llant amb habilitat i alegria tots
aquests referents, un instruït Ig-
natius convoca les agències d’in-
tel.ligència dels EUA i Jordània

per arruïnar la reputació del cabdill
d’una cèl.lula d’Al-Qaida que sembra
el caos a Europa a còpia d’atemptats.
L’heroi és Roger Ferris, exreporter
de Time i agent de la CIA casat amb
una advocada que el manipula se-
xualment, que s’enamora d’una en-
cantadora treballadora social, és va-

lent a morir i posseeix
una consciència revol-
tosa.

En nom d’un entre-
teniment amb substàn-
cia, Ignatius encaixa la
peripècia –hi ha ponts
dentals amb verí, tortu-
res amb martells...–
amb el farciment psi-
cològic del protagonis-
ta –que es para a ca-
vil.lar sobre temes per-
sonals i existencials–.
La nove l . la s ’ e leva
també per moments
fins a la ponderació de
temes de pertorbadora
actualitat (operacions

antiterroristes encobertes). Les críti-
ques a l’arrogant política exterior
dels EUA, un pel.liculer doble tira-
buixó argumental com a tancament
i l’al.lusió a una cita que Lewis Car-
roll va posar en boca de la Morsa re-
fermen la recomanació.

F
a una mica més d’un any,
quan es va publicar a Espa-
nya Viatges per l’Scriptorium
(2006), va ser saludada amb

entusiasme com la novel.la meta-
lingüística que estava orgullosa de
ser, amb aquell Míster Blank, trans-
sumpte de l’autor, tancat entre les
quatre parets d’una habitació redes-
cobrint la seva identitat i alhora els
misteris del llenguatge. Viatges per
l’Scriptorium també es podia haver ti-
tulat Un home a les fosques, tot i que
Paul Auster es guardava el títol per
al seu següent treball.
Menys abstracta i més
oberta al món, la nova
obra fotocopia l’estruc-
tura i els temes de la pre-
cedent d’una manera
que pot resultar pesada
per als fidels seguidors
de la trajectòria de l’es-
criptor d’El palau de la llu-
na (1989).

Hi apareix un altre
personatge immòbil, el
crític literari August
Brill, que aprofita les
nits d’insomni per expli-
car-se històries, una de
les quals –com passava
amb la novel.la dins la
novel.la de Viatges per
l’Scriptorium– té prou pes
específic per erigir-se en
correlat de la seva vida
present. Així les coses,

l’odissea d’Owen Brick en una
Amèrica sumida en una devastadora
segona guerra civil és el pretext que
utilitza Auster per parlar, per enèsi-
ma vegada, de la relació entre
l’autor i la seva obra i entre la reali-
tat i l’imaginari i, de passada, abor-
dar la naturalesa intolerant del seu
país mentre una altra guerra, aques-
ta vegada autèntica, la de l’Iraq, li es-
clata a la cara. Com la majoria dels
personatges d’Auster, Brick es veu
obligat a començar des de zero, a
complir una missió que no acaba

d’entendre, a ser castigat
o recompensat pels de-
signis de l’atzar. Brill ha
imaginat aquest perso-
natge perquè el mati en
la ficció que trama al
seu cap, i Auster ha ima-
ginat Brill, un altre alter
ego, per patir en carn
pròpia la mort de l’autor
en mans d’una de les se-
ves criatures.

La seva coartada no és
Borges, sinó la teoria
dels universos paral.lels
de Giordano Bruno, que
és esmentada com per
descuit per justificar
una estratègia que mai
acaba d’integrar-se en
l’arquitectura del relat.
¿Pirandel.lià? No tant,
perquè Auster, desganat,
abandona la seva no-

vel.la especular en el moment en
què havia de mullar-se i ser con-
seqüent amb la seva premissa.

A l’últim terç d’Un home a les fos-
ques Auster decideix desplaçar la se-
va atenció cap al narrador, que llui-
ta per entendre i superar la seva
aflicció, i també la de la seva filla Mi-
riam i la seva néta Katya, turmentats
tots tres pel dolor d’una pèrdua.
Sembla que Auster s’adoni de quina
és la història que ha d’explicar
quan és massa tard per explicar-la,
però, sens cap mena de dubte, aquí
es troba el millor d’una novel.la a la
qual li costa admetre la seva condi-
ció de fràgil succedani.

Tres històries que parlen de la
inevitable convergència de l’esdeve-
nir de la història i els capritxos de
l’atzar donen pas als records que
August Brill té de la seva vida amo-
rosa. És una pena que aquests re-
cords prenguin la forma d’un diàleg
del protagonista amb la seva néta,
encara que la inconsistència del re-
curs narratiu que utilitza Auster
(¿potser Katya no sap absolutament
res de la vida del seu avi quan l’in-
crepa com ho fa?) queda camuflada
per la funció curativa del relat oral.
Ningú dubta que Auster continua
creient en el poder redemptor de la
ficció, encara que seria recomanable
un saludable canvi de registre.

A ssassins que justifiquen el
crim amb una lucidesa
aterridora, viatgers cap

enlloc, malalts que agonitzen
desposseïts de records després de
mig segle de feina alienant a la
fàbrica... A l’ànima de tots els per-
sonatges que habiten als 26 tex-
tos breus de No importa
hi palp i ta e l dolor
d’una soledat incura-
ble. Les seves relacions
amb el món exterior
són malaltisses, si no
inexistents. I una cosa
semblant passa amb
els espais. Els escenaris
que omplen aquest
centenar de pàgines
són llocs estancats en
el temps, sense sortida:
estacions abandona-
des, ciutats industrials,
hospitals, orfenats, ca-
ses que guarden absèn-
cies, el paisatge enyo-
rat de l’exili. Amb una extraor-
dinària economia de llenguatge,
Agota Kristof (Csikvand, Hongria,
1935) esbossa un univers d’asfíxia
moral a mig camí entre la faula i
el malson. Els contes d’aquest vo-
lum són els primers escrits que
va atacar en francès l’autora, exi-
liada a la Suïssa francòfona el

1956, quan els tancs soviètics van ir-
rompre a Budapest. Kristof va cons-
truir aquests relats a partir de poe-
mes escrits en hongarès, en un in-
tent de traduir-los en prosa al
francès.

Potser pel caràcter primerenc de
l’empresa el resultat és desigual. En

alguns textos, una peti-
ta part, sembla com si
l’autora es deixés enco-
manar per l’atmosfera
del que narra, per una
desesperança que con-
verteix l’acte d’escriure
en poc més que un
murmuri. Com resa el
t í tol –C ’e s t éga l , en
francès–, no importa,
res no importa. L’es-
criptura, tampoc. En
canvi, els contes més
brillants –El canal, Dejo
de comer, Los profesores, El
ladrón– podrien ser
fragments arrencats

d’El gran quadern (1987), obra mestra
publicada el 2007 en una trilogia
per La Magrana i El Aleph. És allà on
el talent de Kristof resplendeix. Una
escriptura esglaiadora que observa
la vida de reüll.


