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Créixer o podrir-se
L
es grans ciutats asiàtiques, plenes
d’oportunitats i de brutícia, són
l’equivalent del Londres del segle XIX:
un garbuix de poder, expectatives i injustícies que fa possible l’equivalent de les novelles de Dickens, és a dir, llibres de formació
sentimental i econòmica, on el protagonista
ha de pagar un preu alt per atènyer la prosperitat i on l’escenari pot acabar devorant el
protagonista. És el cas de la novel·la Tigre
blanc, d’Aravind Adiga, i de la pel·lícula
Slumdog millionaire, de Danny Boyle. La primera va guanyar el Man Booker, i la segona,
vuit Oscars. Ara Carles Miró ha traduït per a
l’activa editorial Llibres del Periscopi Com
fer-se fastigosament ric a l’Àsia emergent, de
Mohsin Hamid. Si Ariga era nascut a l’Índia,
Hamid és fill de Pakistan. Si un va estudiar a
Oxford i Columbia, l’altre ho ha fet a Princeton i Harvard. La seva mirada és alhora occidental i oriental, interna i externa, sentimental però amb un punt de cinisme: “No es pot
arribar a ser fastigosament ric sense una certa
falta d’escrúpols, sigui a l’Àsia emergent o en
qualsevol altre lloc.”
Aquesta novel·la té tots els ingredients: un
tema nou que l’autor coneix de primera mà
(el capitalisme oriental, per dir-ho de pressa), una manera de narrar convenient i poc
explotada (l’apropiació novel·lesca del llibre
d’autoajuda), una barreja harmoniosa d’individu i societat, la capacitat de parlar d’algú
llunyà d’una manera que podríem ser nosaltres mateixos. Aquest fenomen l’aconsegueix
Mohsin Hamid amb l’ús de la segona persona: els llibres d’autoajuda es dirigeixen al lector, i així és com ho fa ell explicant la història
d’un noi humil que acaba fent-se un nom en
el món dels negocis.
Rob Spillman va escriure a la revista Time
que Com fer-se fastigosament ric a l’Àsia
emergent és “una història d’amor i una bil-
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Mohsin Hamid ha viscut a Londres i Nova
York i aquesta és la seva tercera novel·la.
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dungsroman disfressada de llibre d’autoajuda”, però només podem estar d’acord en l’última part de la frase, i encara hauríem de parlar més de paròdia que de disfressa. En efecte,
un dels capítols del llibre es titula No t’enamoris, ja que l’amor perjudica els negocis,
mentre que un matrimoni ben calculat pot
estimular la prosperitat. En comptes de bildungsroman, seria més exacte parlar de novel·la picaresca, ja que més que formar-se, el
protagonista mira de sobreviure, que no es
pot fer sense parar de créixer. Com diu ell
mateix: “O comprem un competidor o venem. O ens podrim.” ❋
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