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L’Índia sense edulcorar
N A R R A T I V A

C A R L E S B E L L S O L À

Rohinton Mistry, Un equilibri
perfecte. Traducció de Pep

Julià. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

L’
Índia, 1975. Men-
tre Indira Gandhi
proclama l’estat
d’emergència al
país, una vídua,

dos sastres i un estudiant es
veuen forçats a compartir un
apartament, al mateix temps
que intenten fer alguna cosa
de profit amb les seves vides.
Aquest és el plantejament ini-
cial d’Un equilibri perfecte, de
l’escriptor indi resident al Ca-
nadà Rohinton Mistry (Bom-
bai, 1952).

Dina Dalal és una vídua
parsi de mitjana edat que es
nega a casar-se un altre cop o
a acceptar ser mantinguda per
la família del seu germà. Du-
rant 20 anys es guanyarà la
vida cosint per encàrrec, però
quan li comença a fallar la
vista es veurà obligada a sub-
contractar un parell de sas-
tres, Ishvar i Omprakash, que
han emigrat a la ciutat fugint
de la violència de castes del
seu poble natal. Amb això no
en té prou, i també relloga
una habitació de casa seva a
Maneck, un noi que ha vingut
d’un poblet de l’Himàlaia a
estudiar a la universitat.

En la primera meitat del
llibre, Mistry es dedica a pre-
sentar-nos els personatges i a
recórrer el camí que els ha
portat a aquest petit aparta-
ment, remuntant-se si cal a

una o dues generacions ante-
riors. Així, en aquests primers
capítols es descobreix, succes-
sivament, la infància i la jo-
ventut de la Dinai, les seves
recurrents baralles amb el seu
germà, les peripècies d’una
família d’intocables que es re-
convertiran en sastres per in-
tentar escapar de la misèria
més absoluta, i la vida d’uns
botiguers anglòfils a les mun-
tanyes frontereres amb el Pa-
kistan. Un cop aquests quatre
personatges tan dispars es
troben a la gran ciutat (tot i
que Mistry mai no diu el nom,
hem de pensar que es refereix
a Bombai) els seus destins es
lliguen irremissiblement,

mentre lluiten per un futur
millor que el que els espera i
per trobar l’equilibri en les
seves vides. Un equilibri que,
malgrat el títol, no pot ser
més precari ni més il·lusori.

Aquestes històries particu-
lars són indestriables de la
història recent de l’Índia. Mis-
try vol deixar-ho molt clar des
del principi, i es dedicarà a
retratar i denunciar, respecti-
vament, la violència religiosa,
l’èxode rural, l’estat d’emer-
gència, la corrupció instituci-
onalitzada, el programa d’es-
terilitzacions massives dels
anys 70 i les injustícies del
sistema de castes. Però Un
equilibri perfecte no és, ni de

bon tros, una novel·la social.
A Mistry les més de 700 pàgi-
nes del llibre li donen per a
molt. Així, de vegades sembla
que ens trobem davant d’una
novel·la riu, de vegades sem-
bla un relat d’iniciació, a es-
tones l’autor fa servir un na-
turalisme descarnat, però
també té lloc per a una mena
de costumisme fins i tot
massa amable. Tot plegat,
entre una continua desfilada
de personatges secundaris,
cadascun amb les seves misè-
ries particulars.

Tots aquests ingredients,
Mistry els amaneix amb una
de les més clàssiques receptes
del best seller: personatges més

aviat plans, dosificació de la
intriga i predomini de l’acció.
Però les concessions s’acaben
aquí i, sobretot en el tram fi-
nal, Un equilibri perfecte es re-
vela com una novel·la apoca-
líptica, despietada, en què, en
contra del missatge edulcorat
habitual, no n’hi ha prou
d’apel·lar a l’esperança per
fugir d’un destí implacable.
Ni a l’Índia ni, segurament,
enlloc.

A més d’Un equilibri perfecte,
Rohinton Mistry ha escrit du-
es altres novel·les: Un viaje muy
largo (1991) i la recent Afers de
família (2002). Totes tres han
resultat finalistes del prestigi-
ós Booker Prize.

El boom angloindi
➤ Sigui per mèrits propis, sigui per coses del màrqueting i
de les modes, sembla que és un bon moment per als narra-
dors d’origen indi que escriuen en anglès. El més famós de
tots és, sens dubte, Salman Rushdie, que abans dels seus Versos
satànics va impactar el món literari amb Els fills de la mitjanit.
Però els pioners d’aquest boom són escriptors d’una genera-
ció anterior, la de R.K. Narayan i el penúltim premi Nobel, V.S.
Naipaul. El camí que van obrir en els mercats occidentals el
van seguir anys després assidus de les llistes de més venuts
com ara Arundhati Roy (El déu de les coses petites), Vikram Seth
(Un bon partit), Amitav Ghosh (Lineas de sombra), David Davidar
(La casa dels mangos blaus), Manil Suri (Vishnu: una vida a l’Índia)
i el mateix Rohinton Mistry, que ens arriba amb Un equilibri
perfecte i Afers de família.
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El novel·lista Rohinton Mistry va néixer a Bombai

L’ambició i l’excusa
E V A C O M A S

Rohinton Mistry, Afers de
família. Traducció d’Ernest

Riera. La Magrana.

Barcelona, 2003.

A
fers de família, la ter-
cera novel·la de Ro-
hinton Mistry, és
una obra ambiciosa.
L’autor, nascut a

Bombai el 1952 i emigrat amb
23 anys al Canadà, s’ha plan-
tejat un propòsit d’enverga-
dura: abordar els grans pro-
blemes de l’existència huma-
na a través de la història de
tres generacions d’una família
parsi que resideix a la Bombai
actual i que travessa greus
penúries econòmiques. L’e-
nyorament de la infantesa i la
joventut, la necessitat d’a-
frontar amb dignitat els re-
vessos de la fortuna i la difi-
cultat d’acceptar la malaltia i
la mort són alguns dels con-
flictes que Mistry pretén ex-
plorar prenent com a excusa
la vida quotidiana dels Che-
noy. Si bé és lloable que un
escriptor actual persegueixi
l’objectiu de retratar els grans
dubtes morals dels humans,
és necessari admetre que Mis-
try acaba fracassant a l’hora

de traspassar totes aquestes
inquietuds vitals a la literatu-
ra. La multitud de dilemes que
l’obra proposa, com per
exemple l’amor a la pàtria i al
mateix temps la voluntat d’e-
migrar, la veneració als anci-
ans i al mateix temps l’angú-
nia que provoquen els vells, fa
que totes aquestes qüestions
de fons sobre les quals Mistry
vol construir la seva novel·la
quedin desdibuixades i sense
aprofundir.

TRAMA BEN ESTRUCTURADA
Constatat aquest fracàs, en ab-
solut pot afirmar-se que Afers de
família sigui una obra desde-
nyable, perquè si bé és cert que
Mistry no acaba reeixint en els
grans temes de fons, sí que
triomfa en l’excusa, en l’extens
teixit de relacions familiars
que conformen una trama ben
estructurada. L’engranatge de
la història es posa en marxa a
causa d’un accident. Nariman
Vakeel, un professor de litera-
tura jubilat de 79 anys que viu
amb els seus dos fillastres, surt
a passejar pels carrers de
Bombai i es trenca el turmell.
Desbordats per la càrrega fei-
xuga de tenir cura de l’ancià,
els dos fillastres decideixen

desistir de la seva responsabi-
litat i traslladar-lo en ambu-
lància a casa dels Chenoy, un
pis raquític que acull encaixo-
nats els néts, el gendre i la filla
de Nariman Vakeel. A partir
d’aquest episodi s’organitza
amb eficàcia una història ha-
bitada per infinitud de perso-
natges en la qual el narrador es
mou amb comoditat viatjant
endarrere i endavant en el
temps.

Tot i l’extensa galeria de
personatges que prenen part
en el relat, la relació de Nari-
man Vakeel amb el seu nét de
nou anys, Jehanir, és la base
argumental a partir de la qual
es despleguen les anècdotes
dels altres familiars, veïns i
companys de feina que acaben
integrant una obra unitària.
Les enveges, els retrets i la
tendresa entre tots aquests
personatges es manifesten so-
bretot en els bons diàlegs que
Mistry ha estat capaç de cons-
truir i que doten l’obra de rea-
lisme i sentit de l’humor.

La traducció al català d’Er-
nest Riera aconsegueix repro-
duir la naturalitat i la gràcia
d’aquest diàlegs. Ara bé, pot-
ser hauria convingut incloure
un glossari que permetés al

lector català entendre el gran
nombre de paraules en les di-
verses llengües que es parlen a
l’Índia i que, en la majoria
d’ocasions, resulten impossi-
bles d’interpretar.

UN RETRAT AGREDOLÇ
Afers de família és també un re-
trat agredolç de Bombai, una
ciutat superpoblada en la qual
conviuen diverses comunitats,
com ara la hindú, la musul-
mana i la parsi, les tensions
entre les quals també es veuen
reproduïdes al llarg de la his-
tòria. Mistry ofereix una imat-
ge de la seva ciutat natal que
combina la corrupció i la po-
bresa amb la seducció. Ara bé,
tot i l’exotisme del marc geo-
gràfic, el lector occidental tro-
barà a les pàgines de la novel·la
unes relacions familiars força

similars a les del Primer Món.
A pesar de ser un autor força

guardonat i d’haver quedat fi-
nalista tres cops en el prestigi-
ós Booker Prize britànic, Ro-
hinton Mistry és un escriptor
controvertit en el món de les
lletres anglosaxones i no falten
veus que acusen les seves dues
anteriors novel·les, Un viaje muy
largo i Un equilibri perfecte, d’o-
ferir una imatge estereotipada
de l’Índia. Si en aquests dos
últims casos la història se situa
en l’època dels anys 70, Afers de
família intenta reflectir els
problemes de l’Índia actual.
Lluny de la controvèrsia que
suscita aquest autor entre els
literats de parla anglesa, és
necessari constatar que si Mis-
try fracassa en els propòsits li-
teraris ambiciosos, obté l’èxit
en l’excusa de la trama.


