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A última novela de Paul Auster confir-
ma o que todos sabiamos: que estamos
diante dun dos mellores escritores vivos en
lingua inglesa, que a súa calidade non
decae aínda que sexa moi prolífico e que
non precisa de escribir memoriais cheos de
palla para facer boísima literatura. 

Oracle Night, dada a súa estrutura,
está concibida como unha caixa china, cun-
has narracións dentro doutras, pero, a dife-
renza das caixas, os diferentes planos
narrativos interrelaciónanse. A liña princi-
pal é a de Sidney Orr, o protagonista e
narrador, un escritor que vén de se recupe-
rar dunha grave enfermidade e nota como o
mundo ao redor del cambiou durante a con-
valecencia, sobre todo no referente á súa
muller, Grace, e  ao seu amigo, o escritor
John Trause. 

A pedra angular da novela é o caderno
portugués que Sidney merca nunha tenda
propiedade dun home chinés, Mr Chang. O
caderno inspira a Sidney dun xeito enigmá-
tico, e nel comeza a escribir unha novela co
título Oracle Night. Nela, unha imaxe de

Sidney, Nick Bowen, foxe da casa sen
razón cara  a Kansas City e deixa atrás á
súa muller, coñece a un taxista, Ed Victory,
e acepta o traballo que lle propón: clasifi-
car  unha rima enorme de guías telefónicas,
un traballo absurdo que nos remite á mara-
billosa The music of chance (La música del
azar, Anagrama) coa construción kafkiana
dun muro. E o mesmo Bowen é quen le a
novela Oracle Night, na que se relata a
maldición que padece un home que ten a
capacidade de ver o futuro.

Os motivos recorrentes na novela son
o da fuxida e mais o do engano, que levan
indefectiblemente a unha traxedia, como
vemos que lles pasa a Grace, Bowen e
Jacob, o fillo de John Trause; e o outro
motivo, persistente  na obra completa de
Auster, é o do azar, polo que a existencia,
segundo o autor, é como unha rede inmen-
sa na que estamos todos, e na que, dalgún
xeito, nos relacionamos segundo os graos
diferentes de proximidade, pero a idea é
que toda persoa ten conexións coas outras,
ás veces polos camiños máis estraños que
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un poida imaxinar, como lle ocorre a
Bowen, quen, dentro da novela Oracle
Night, da que é protagonista, descobre pun-
tos de relación entre Victory, personaxe fic-
ticio, e John Trause, personaxe “real” (den-
tro do primeiro plano narrativo, claro). 

O procedemento narrativo de Auster,
tanto nesta novela como no conxunto da
súa obra, consiste na avalancha de historias
que a conforman. Porque Auster é un escri-
tor apaixonado polos relatos pequenos ou
grandes, que son a alma e o corpo da súa
narrativa. Daquela, á parte dos tres planos,
dentro deles atopamos o guión cinemato-
gráfico que fai Sidney, baseado en A
máquina do tempo de Wells; a novela curta
que Trause lle dá, The Empire of Bones; a
historia do señor Chang sobre os terribles
tempos da revolución cultural en China; o
relato de Ed Victory sobre a liberación do
campo de exterminio de Dachau. Amais
disto, a novela concíbese como unha obra
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en formación, unha work in progress, acen-
tuada esta impresión polas notas ao pé de
páxina coas que o narrador (Sidney Orr)
amplía información sobre a trama.

Por último, é notable o uso que fai
Auster do sobrenatural, por así chamalo, xa
que os límites desta palabra non son claros.
O caderno azul é o percusor dos refachos
literarios do libro, un obxecto que parece
causar desaparicións misteriosas e fondas
transformacións nos que tratan con el. O
caderno vén ser a encarnación dos medos
do protagonista-narrador, ou ben a clásica
chamada á aventura do cabaleiro. Sexa o
que sexa, a acción apunta cara a unha tra-
xedia que vai levar consigo a expiación. 

Despois do alude de publicacións dos
“novos xenios” da literatura norteamerica-
na, é reconfortante  ler  unha boa novela
como Oracle Night, carente de ridículas
pretensións.

Miguel Ángel Otero Furelos
IES Os Rosais II, Vigo




