
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BIBLIOTECA NA BATLESSA 

 

PAUL AUSTER 

 

Bogeries de Brooklyn 

 

 

 

Biblioteca pública Na Batlessa 

c/ Ciutat 1 

07570 Artà 

Tel.: 971835267 

 

www.conselldemallorca.net/bibarta 

www.bibliotecaspublicas.es/arta/ 
 

 
 

 

 

Paul Auster a la biblioteca 

 
 

� La música de l’atzar 
� Tombuctú 
� La nit del oracle 
� Bogeries de Brooklyn 
� Viajes por el Scriptorium 
� La vida d’en Martín Frost 
� Un home a les fosques 
� Invisible 
� Sunset park 
� Diari d’hivern 
� Aquí i ara: Cartes (2008-2011) 

 

Informació extreta de : 

 

 

 
 
-Viquipèdia 
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auster 
-Alhoacriticon.Viaje literario 
http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/a
rticle1198.html 

 

 

  
L'escriptor nord-americà també destaca com 
a guionista de cinema: Smoke, Blue in the 
face o Lulu on the bridge són obres seves. 
A més, és autor de diversos llibres de 
poemes, com Espais blancs (1983), 
Fragments del fred (1988) i Fonaments 
(1990), entre uns altres, així com de L'Art de 
la fam (1992), una recopilació d'articles i 
assajos sobre literatura francesa, anglesa i 
nord-americana. 
 
Les novel�les de Paul Auster sovint es 
caracteritzen per la recerca de la identitat 
personal i el coneixement d’un mateix. 
Paul Auster destaca com un plausible 
narrador d’històries laberíntiques situades en 
ambients quotidians, però desenvolupades 
en situacions que interrelacionen aspectes 
màgics amb la realitat, la intriga, el misteri, 
l’atzar, la circumstància i el destí. Aquesta 
característica particular de la seva narrativa, 
mescla de realisme i fantasia, fa sorprendre i 
alhora confondre les expectatives dels seus 
lectors. 

A més, a la narrativa d’Auster s’hi fa palès 
l’amor per la vida i una sana curiositat per les 
relacions, no sempre fàcils, entre els ésser 
humans. 

Tanmateix, i per sobre de tot,  hi destaca la 
fascinació que sent pel seu ofici, una gran 
passió pel complicat procés que el mena a 
contar una història, i també un entusiasme 
davant la barreja de raó i sentiment, que 
dosifica magistralment a l’hora de crear els 
personatges. 

 



 

 

 

        

Nathan Glas, un ex venedor d'assegurances de 
seixanta anys que ha sobreviscut a un càncer i a 
un divorci després de trenta tres anys de 
matrimoni, torna a Brooklyn -el lloc on va néixer i 
on va viure la seva infantesa- disposat a passar 
de qualsevol manera els pocs anys que pensa 
que li queden de vida. Però el que Nathan Glas 
no havia previst és que a Brooklyn es trobarà 
amb Tom, un nebot seu, i també amb un grapat 
més de personatges (molts d'ells femenins) que li 
canviaran la vida fins al punt de convertir-lo en 
un home feliç. 
En essència, Bogeries de Brooklyn és la típica 
novel�la de personatges amb històries que 
s'entrecreuen. En ella Paul Auster tracta una 
vegada més tots els tòpics que el cinema i la 
literatura americana ens han presentat fins a 
l'embafament: homosexuals, estafadors 
transformistes, prostitució, drogues, sectes 
religioses, etc, però ho fa amb la precisió i la 
perícia dels grans narradors. Amb un llenguatge 
exacte i directe, fora floritures literàries i cent per 
cent al servei de la narració, ens va explicant la 
vida d'uns personatges presentats, la majoria 
d'ells, com a bons i vitalistes, perquè a Bogeries 
de Brooklyn Paul Auster sembla estar molt 
interessat a defensar la bondat de la  gent. 
També, com en altres novel�les seves, l’autor 
torna a insistir en l’atzar, les casualitats i en la 
capacitat de l’home de refer la seva vida. En 
aquest sentit, la novel�la seria una mica una faula 
sobre les segones oportunitats. També, com 
sempre, aprofita alguns dels personatges per 
retre homenatge als seus escriptors preferits: 
 

 

 

    Bogeries de Brooklyn 

Charing Cross Road 

Poe, Whitman, Kafka, Thoreau... 
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Paul Benjamin Auster, Premi Princep d’Austuries 
de les Lletres 2006, va néixer a Newark, estat de 
Nova Jersey (Estats Units), el 3 de febrer de 
1947. 
Des de la seva joventut va ser un gran lector. Els 
seus escriptors favorits eren Hedor Dostoievski, 
Edgar Allan Poe, Miguel de Cervantes, Franz 
Kafka, Samuel Beckett o William Shakespeare. 
Després d'anar a l'Institut Marplewood, Paul va 
 viatjar per diferents països europeus, com 
França, Espanya, Italia o Irlanda. Posteriorment, 
va estudiar llengua i literatura anglesa a la 
Universitat de Columbia. Després de graduar-se 
a la Universitat, es va traslladar a França, on va 
començar a traduir les obres d’escriptors 
francesos. 
L’any 1974 retorna als Estats Units, on es casa 
amb la també escriptora Lydia Davis, i comença 

 

 

la seva carrera literària escrivint poesia i 

assaig per a les revistes "The New York 

Review of Books" i “Harper’s Saturday 

Review”.  
El 1979, just després de divorciar-se de la seva 
primera esposa i de tractar sense èxit de publicar 
una novel�la policiaca sota el pseudònim de Paul 
Benjamin , la mort del seu pare li proporciona 
una petita herència que el treu dels greus 
problemes econòmics i l'inspira La invenció de 
la solitud (1982), inici del seu èxit literari i 
considerada per molts una òbra autobiogràfica. 
L’any 1981 es casà amb l’escriptora noruega Siri 
Hustved, amb qui va tenir dos fills. 
La revelació de Paul Auster  i el seu èxit i 
reconeixement internacional arribaren l’any 1985 
en publicar "La Trilogia de Nova York", tres 
novel�les d'intriga conformades per La ciutat de 
cristall (1985), Fantasmes (1986) i L'habitació 
tancada (1986), Posteriorment arribaren obres 
com El pais de les últimes coses(1987), El 
Palau de la Lluna (1989), La música de l’atzar 
(1990), Leviatán (1992), El quadern vermell 
(1993), Mr Vértigo (1994), Smoke (1995), 
Tombuctú (1999), El llibre de les il�lusions 
(2002), La nit de l'oracle (2003) , Bogeries de 
Brooklyn (2006), Viatges per l’Scriptorium 
(2007) ,Un home a les fosques (2008), 
Invisible (2009), Sunset Park (2010) , Diari 
d’hivern (2012 ) i Aquí i ara: Cartes  
correspondencia mantiguda amb J.M. Coetzee 
entre el 2008 i el 2012. 
En la col�lecció de relats Vaig creure que el 
meu pare era Déu ( 2002 ) va realitzar una 
proposta inusual: va convidar als oients a 
participar en un programa de ràdio explicant una 
història real. La resposta fou abrumadora: més 
de quatre mil relats, dels quals en va seleccionar 
i editar cent vuitanta, i que formen un volum 
extraordinari. 

 

 

 

PAUL AUSTER. Bogeries de Brooklyn 


