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i no fos perquè vivim en un moment
d’escasses expectatives culturals, la
pel·lícula Fills de la mitjanit, de la di-

rectora Deepa Mehta, marcaria època. Basa-
da en la novel·la del mateix nom de Salman
Rushdie, que n’ha fet el guió, la pel·lícula
narra les peripècies d’uns nois que neixen
durant la mitjanit del 15 d’agost del 1947, dia
de la independència de l’Índia dels anglesos.
Difícilment una bona novel·la té una bona
adaptació. És un tòpic, però, que no sempre
s’acompleix, i el talent de Mehta (a la foto al
costat de Rushdie) ho confirma. Tots dos
aconsegueixen que l’epopeia del llibre es
transformi en una narrativa cinematogràfica
creïble, tot i la fantasia, els mags i la pròpia te-
si sobre la realitat, “ningú no és fill de qui se
suposa que ho és”. Des d’aquesta premissa,
les històries creuades dels protagonistes els
duran a la sortida dels britànics, els períodes
d’incertesa política, les persecucions de les
minories, la separació del Pakistan i Bangla-
desh, la guerra entre els veïns i, fins i tot, la
bomba atòmica i les tortures i les detencions
durant el mandat d’Indira Gandhi.

No és la primera vegada que Deepa Mehta
ens sorprèn. L’inici de la seva trilogia sobre
els elements amb Fire ja va ser la demostració
de per on anirien les seves intencions. La in-
comprensió de la família, els equívocs senti-
mentals, la sensació de personatges que en-
tren i surten, el fanatisme i les aparences s’al-
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ternen amb la història i la simbologia religio-
sa i els encanteris. De fet, Rushdie és un mag,
que va ser víctima de la intransigència i la su-
perstició. Ell sempre explora els racons ín-
tims, la relació entre classes, les ideologies
com a forma de neurosi, el patriotisme en el
cul-de-sac... Tot tan senzill com una novel·la
d’iniciació, que es desplega amb intensitat
dins dels canvis d’unes dècades convulses
dins un país que és un continent i que lluita

entre la modernitat i el feudalisme a través de
cinc generacions. Deepa Mehta ha declarat
que tenia ganes d’afrontar l’adaptació de la
novel·la perquè quan la va llegir el 1982 la va
impactar moltíssim.

Recomanem, igualment, als nostres lectors
el text de Rushdie, que Edicions Bromera ha
recuperat amb la bona traducció de Joan Se-
llent. Serà el complement ideal d’una pel·lí-
cula extraordinària. ❋
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gafo la bossa del pa lles-
cat, comprat fa uns dies.
És pa de nous, però al-

guna cosa més acompanya el
fruit sec: està florit. Per enredar
la gana, suco un dit al pot de la
mel, que m’agrada més de ro-
maní, però és de mil flors. La
mel, tot ho amoroseix. I això em
fa pensar en una curiosa infusió
anomenada flors cordials, una
barreja de borratja, buglossa,
viola i rosa roja. Són cordials pe-
rò fan suar, encara més a l’estiu
(tot i que de moment no tin-
guem temperatures elevades). I
fan suar perquè és un remei po-
pular sudorípar. Això em fa
evocar un filtre d’olors agrada-
bles. Hi ha una planta amb unes
flors molt oloroses que s’obren
de nit, unes de blanques... com
es diu? Flor de neu? Flor de
l’amor? Flor de nit? Ai, ho tinc a
flor de boca! Flor de lluna! Ma-
co, oi? Sí, però... Tinc gana. Re-

A meno el pot de les galetes. Buit.
Torno al pa. Si el torro i després
rasco la part florida, no em pas-
sarà res. I si me’l menjo directa-
ment, tampoc, no cal ser tan fi-
gaflor. Té una mica de floridura
negra. La floridura, segons l’en-
ciclopèdia, són “micromicets
saprofítics, especialment zigo-
micets de la família de les muco-
ràcies i deuteromicets”. Em
quedo igual. N’hi ha de quatre
colors, de floridura, segons què
ataca: blanca (fruita), glauca
(formatge), negra (pa) i verda
(taronges i llimones).

Preparo una llesca de pa (tor-
rat) amb un bon raig d’oli, un
pessic de sal i un tall de rocafort
al damunt. A veure... sí, una de
les taronges té verdet, me’n faré
un suc. Quan recomanen reno-
var la flora intestinal potser no
és ben bé això, però... com
m’agrada afartar-me de micro-
micets saprofítics! ❋
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