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L ’ A P A R A D O R

Manuel Monereo, Miguel
Riera i Pep Valenzuela

(editors), Hacia el partido de
oposición. El Viejo Topo.

Màlaga, 2002.

A ssaig que recull textos es-
crits al voltant del 2n Fò-
rum Social Mundial, que

es va celebrar a Porto Alegre
(Brasil) el febrer passat. Alguns
dels autors inclosos són: Noam
Chomsky, José Saramago, Da-
niel Bensaïd, Michel Löwy...

Ringu Tulku Rimpotché, El
budisme explicat als occidentals.

Viena. Barcelona, 2002.

E n un temps de descon-
cert, el budisme ha inte-
ressat i seduït molts oc-

cidentals, però per a la gran
majoria continua sent obscur
i inaccessible. Ringu Tulku
(Tibet, 1952), que ha estat tra-
duït per Susana Saval, se’ns
adreça amb un llenguatge
planer i gens encarcarat.

M. Carme Junyent i Virginia
Unamuno (editores), El català:

mirades al futur. EUB /

Octaedro. Barcelona, 2002.

A quest llibre recupera al-
guns dels textos que du-
rant els últims 10 anys

s’han publicat sobre el futur
incert del català, com ara El
Manifest d’Els Marges, Quin futur
hi ha per a la llengua catalana? i
El català: una llengua en perill
d’extinció?

Salman Rushdie
i Bridget Jones

➤ D’ençà de l’aixecament de la fa-
tua, Salman Rushdie sembla que
torni a fer una vida normal. “L’es-
forç més important de la meva vida
ha estat procurar que la fatua no
capgirés el meu caràcter. No tinc
mal temperament. Sóc una persona
bastant feliç”.

En el seu últim viatge a Madrid,
Rushdie ja no anava amb guarda-
espatlles. Viu al cor de Manhattan
en una casa preciosa, prop de Gra-
mercy Park, que no ens ha deixat
retratar. També ha relaxat prou la
seva imatge pública, fins al punt
d’aparèixer en una escena d’El diari
de Bridget Jones. Rushdie assegura
que no té res a veure amb el guió de
la pel·lícula, ni tan sols va escriure
el text de la seva intervenció: “Jo no
hauria estat tan dur amb la pobra
Bridget”.

Les nines de la ira
N A R R A T I V A P A U D I T O T U B A U

Salman Rushdie, Fúria.
Traducció de Xavier Pàmies.
Empúries. Barcelona, 2002.

D
els dos arguments
que desplega l’últi-
ma novel·la de Sal-
man Rushdie (Bom-
bai, 1947), només

una part del segon, en què
aborda els vincles entre un ho-
me, les relacions sentimentals
que emprèn i el seu passat, s’a-
costa al talent internacional-
ment reconegut de l’autor d’Els
fills de la mitjanit (Proa, 1987). La
resta, una intriga gairebé de-
tectivesca sobre uns assassinats
a la Nova York de finals del
2000, no tan sols hi té una vin-
culació precària, sinó que es
ressent de l’esforç per prendre
el pols a una gran ciutat amb
mecanismes extrets de la no-
vel·la de gènere. Els escassos
personatges –emigrants desar-
relats, joves que es dediquen als

negocis virtuals i rics ociosos
que persegueixen dones gua-
pes– no semblen prou repre-
sentatius de la Nova York del
tombant de segle, i a estones
esdevenen arquetips de les opi-
nions del mateix Rushdie, que
viu precisament a la ciutat des
de no fa gaire. A més, les refe-
rències a pel·lícules, novel·les,
esdeveniments televisius i te-
mes del moment, com la rela-
ció entre el puritanisme sexual
i l’afer entre el president i la
becària, encaixen difícilment
en el relat.

L’altra trama, vinculada a la
fúria de Malik Solanka, el pro-
tagonista de la novel·la, no tan
sols és més versemblant, com-
plexa i humanament ambigua,
sinó que presenta indicis de
magisteri en diverses escenes i
desenvolupaments temàtics. La
relació paternal, fosca i estra-
nyament eròtica que estableix
amb una noia jove d’ascendèn-
cia iugoslava és del tot sugges-

tiva. I els lligams entre aquesta
relació i la invenció d’unes ni-
nes per part de Solanka, d’unes
nines amb una elevada càrrega
simbòlica, són una mostra de
capacitat d’invenció.

Hi ha, en les nines, una al·le-
goria de l’escriptura que des-
plega els tentacles en diverses
direccions. No tan sols mostra
el pes subterrani del passat com
a origen de cert tipus d’elabo-
ració artística, sinó que la vin-
cula a la possibilitat de sobre-
posar-s’hi, a la possibilitat de
dominar els dimonis interiors,
que solen ser experiències mal-
enteses, i de mitigar les influ-
ències externes al jo: la lluita
contra la submissió a uns cli-
xés, mitologies i trucs d’efecte
que el públic demana.

En el personatge, la ira que
acumula a la memòria ve de la
barreja entre el desconeixe-
ment de la infància, conveni-
entment mutilada, i la claudi-
cació davant de tot allò que

s’espera d’ell, però que només li
pertany en comptagotes. En
aquesta metàfora de la recerca
de l’equilibri, que es desplega
més enllà de les paràfrasis, no
sembla que hi tinguin gaire a
veure els focus i els sorolls de
Manhattan, ni els mecanismes
sobreposats de la novel·la d’in-
triga, que demanen un plante-
jament i un desenllaç clarifica-
dor, quan l’al·legoria guanya ri-
quesa a mesura que es tensa i es
ramifica, però en perd si es
vincula a una resolució.

Fúria és el novè llibre de
l’autor que es publica a casa
nostra. A més del ja citat Els
fills de la mitjanit, en català
hem pogut llegir Versos satànics
(Columna, 1989) i La terra sota
els seus peus (Destino, 2002). Les
obres de Rushdie traduïdes al
castellà han estat, a banda de
les anteriors, Harúm y el mar de
las historias (Círculo de Lecto-
res, 1991) i, amb l’editorial
Plaza & Janés, El último suspiro
del moro (1996), Oriente, Occi-
dente (1997), La sonrisa del ja-
guar (1997) i Vergüenza (1997).

E N T R E V I S T A

Salman Rushdie
Novel·lista britànic

➤ ➤ ➤
aquí, però després em va
caure la fàtua i tot es va
complicar molt. Ara crec que
si no hagués estat per la fàtua
hauria vingut als Estats Units
deu anys enrere. Sempre he
pensat que hi encaixaria i que
hi podria escriure, aquí.
P.T.S. La reacció després dels
atemptats de l’11-S ha estat pre-
cisament perseguir l’integrisme
que l’ha estat perseguint a vostè
tots aquests anys.
S.R. No són el mateix integris-
me però estan relacionats.
Són els mateixos enemics,
però en una altra manifesta-
ció, i a gran escala. A vegades
penso que la fàtua que vaig
patir va ser un petit pròleg i
que l’11-S n’és l’esdeveni-
ment principal. Perquè ara
sou tots vosaltres que també
esteu amenaçats. Amb els
Versos satànics vam aconseguir
derrotar les amenaces entre
tots. Quan dic entre tots vull
dir els editors, els llibreters,
els que el van llegir... Una ac-
ció col·lectiva que va triomfar
sobre un intent de suprimir
un llibre i un autor que no va
reeixir. Fixa’t que d’entre l’a-
iatol·la Khomeini i jo, un de
nosaltres ja és mort. Però la
fàtua és una cosa tan petita
que no m’agrada comparar-la
amb l’amenaça que ens ve al
damunt, que és un repte molt
més difícil.
P.T.S. La seva novel·la ‘Vergonya’,
que apareixerà en català dins la
‘Biblioteca Rushdie’ d’Empúries,
parla del Pakistan, un dels països
més complicats geopolíticament
del planeta. ¿Ha pensat a escriu-
re una seqüela a partir de la no-
va conjuntura?

S.R. Vergonya és bastant relle-
vant en el context d’avui i
crec que hauria de ser de lec-
tura recomanada. El retrat
que vaig fer del Pakistan en-
cara és vigent. El dictador sa-
tiritzat en el llibre el va pro-
hibir, però tot i aixi Vergonya
va penetrar molt, clandesti-
nament. El cos diplomàtic
d’Islamabad va pensar que
era important que la gent
que treballava a les ambaixa-
des el llegís i milers d’exem-
plars van entrar precintats en
paquets diplomàtics. Ha estat
l’única vegada que m’he sen-
tit més o menys agraït al cos
diplomàtic. El Pakistan
és un país carregat de
fanatisme que està ar-
mat fins a les dents. Al
Pakistan hi ha avui un
milió de soldats, i amb
bombes nuclears. El pro-
blema del Caixmir no té
fàcil solució. El conec bé.
Els meus orígens són al
Caixmir. De fet, tres dels
meus quatre avis prove-
nen d’allà. És per això
que tinc la pell tan clara.
De fet, es diu que moltes
famílies del Caixmir són
descendents dels soldats
de l’exèrcit d’Alexandre
el Gran. Crec que l’única
sortida és la retirada de
l’Índia i el Pakistan i
convertir el Caixmir en
un protectorat desmili-
taritzat i autònom, una
mica com s’ha fet a Ko-
sovo. Una guerra nuclear
entre l’Índia i el Pakistan
seria una catàstrofe, no
només per les víctimes
que hi deixarien la vida
sinó perquè provocaria

el col·lapse de l’economia
mundial. Però no tinc, per
ara, cap necessitat d’escriure
un altre llibre sobre el Pa-
kistan.
P.T.S. Suposo que un dia o un altre
tornarà a escriure sobre l’Índia.
S.R. L’Índia ja és una altra
història, l’Índia sempre la
porto al damunt vulguis o
no. Encara no he aconseguit
mai escriure una novel·la
que no tingui com a perso-
natge principal una persona
d’origen indi. L’Índia sempre
serà present en la meva obra,
el grau ja dependrà de cada
cas.

P.T.S. Quina és la seva novel·la
preferida?
S.R. No poso nota a les meves
novel·les. M’agraden totes.
Tinc la sort que no he de lle-
gir els meus llibres, i no he
de dir quins m’agraden més.
Aquest és el problema dels
crítics i els lectors. En gene-
ral, als escriptors els agrada
l’últim llibre que han escrit.
Però sempre arriba el mo-
ment que odies el teu llibre
més recent, perquè és el lli-
bre que sempre has d’apartar
per poder escriure el segü-
ent. El llibre que m’agrada
més és el que encara no he

escrit, perquè un llibre
inacabat és un llibre
perfecte.
P.T.S. Alguns crítics han com-
parat ‘Els fills de la mitjanit’
amb ‘Cien años de soledad’.
Fins a quin punt segueix o li
interessa la literatura que
s’escriu en espanyol?
S.R. Evidentment conec els
autors del boom, però
desgraciadament no els
he pogut llegir en espa-
nyol. El mateix Cervantes
sempre l’havia llegit en
versions modernes i no hi
havia trobat el què fins al
dia que vaig provar de
llegir una traducció del
segle XVIII, la traducció
de Tobias Smollett, que
també era un vividor i un
hedonista, el traductor
que més bé ha sabut in-
terpretar Cervantes. I
m’ha passat el mateix
amb Pedro Páramo, que no
he entès fins fa poc, que
l’he pogut llegir en una
traducció americana re-
cent.


