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Edward Morgan Forster va néixer a Londres el 1879

L’Índia colonial
versus l’Índia autèntica

N A R R A T I V A D A V I D C A M I N A D A

E.M. Forster, Viatge a l’Índia.
Traducció de Jordi Arbonès i

Montull. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

L’
Índia, la seva his-
tòria, la seva socie-
tat dividida en cas-
tes, la seva religió i
la seva màgia ha

estat en múltiples ocasions ob-
jecte de la literatura. Entre els
llibres que evoquen aquest país
asiàtic se situa de forma pree-
minent Viatge a l’Índia, publicat
el 1924 per l’escriptor britànic
E.M. Forster i que s’ha convertit
en un clàssic i una de les joies
de la literatura universal.

L’obra és un retrat de la so-
cietat índia sota dominació
britànica, de la relació entre els
anglesos i la població nativa,
dels xocs entre Orient i Occi-
dent, i dels perjudicis, els errors
i els malentesos que acaben
amb la bona voluntat del seu
protagonista, el doctor Aziz, el
qual adoptarà al final de l’obra
una actitud obertament anti-
colonial. En un principi, l’obra
va ser criticada per antibritàni-
ca i per adoptar un punt de
vista políticament incorrecte.
Però Viatge a l’Índia ha passat a
la història com un “clàssic so-
bre els desconeguts i tràgics fets
de la història i la vida a l’Índia”,
amb paraules del crític literari
Lowes Dickenson.

Edward Morgan Forster
(1879-1970) va ser un dels au-
tors més influents del seu
temps. Nascut a Londres l’1 de
gener del 1879, va ser escriptor,
crític, membre del grup intel-
lectual Bloomsbury i amic de
Virginia Woolf. E.M. Forster va
néixer al si d’una família de
classe mitjana-alta (upper middle
class), però el seu pare, arqui-
tecte, va morir quan ell tenia
dos anys. La seva infantesa i
part de la seva vida adulta va
estar marcada per la seva mare
(coneguda en l’àmbit familiar
com a Lily) i les seves ties. Fors-
ter va estudiar al King’s College,
a Cambridge, del 1897 al 1901,
i després de graduar-se va viat-
jar a Itàlia i Grècia amb la seva
mare. Al tornar va començar a
escriure assajos i històries cur-
tes per a la publicació liberal
Independent Review.

PRIMERES NOVEL·LES
L’escriptor britànic va publicar
la seva primera novel·la, Where
angels fear to tread, el 1905. Dos
anys després va publicar The
longest journey (1907) i, un any
més tard A room with a view
(1908), la qual estava basada, en
part, en el material que havia
recollit quan va estar temps
abans a Itàlia amb la seva mare.
Quan tenia 31 anys, el 1910,
Forster va publicar Howards
Ends, en què a través de la pro-
tagonista, Margaret Schlegel,

descriu la vida i les pautes de la
classe mitjana-alta victoriana.
És una història entre el realis-
me social i el simbolisme poè-
tic, on s’aborden les contradic-
cions, les complexitats i les pa-
radoxes de l’experiència huma-
na. Howards Ends va convertir
E.M. Forster en un respectat i
exitós escriptor.

Entre els anys 1912 i 1913 va
escriure Maurice, una novel·la
amb una temàtica homosexual
que va circular de forma priva-
da i no es va publicar fins al
1971, ja pòstumament. Forster
havia estat a l’Índia el 1912 i hi
va tornar el 1921 per treballar
com a secretari privat del ma-
harajà de l’Estat de Dewas. En-
tre els anys 1922 i 1924 va
completar Viatge a l’Índia, que
havia començat abans de la
Primera Guerra Mundial i que
es va convertir en la seva última
novel·la. Després, l’escriptor
britànic es va dedicar a diverses
activitats literàries i va lluitar
contra la censura, sent un
membre actiu del PEN i, el
1934, convertint-se en el primer
president del Consell Nacional
per les Llibertats Civils.

Les obres de Forster han atret
els cineastes i la majoria de les
seves novel·les han estat porta-
des a la pantalla gran. Viatge a
l’Índia va ser convertida en pel-
lícula el 1984 en una adaptació
que va fer el director David Le-
an. També havia estat una pro-
ducció televisiva el 1965, de la
mà de Waris Hussein.

Viatge a l’Índia és un clàssic i
quan el lector tingui a les mans
aquest llibre –en una traducció
excel·lent de Jordi Arbonès i
Montull– ho ha de tenir en
compte. El seu estil literari su-
blim, les riques descripcions,
les precises referències històri-
ques i culturals, l’ajustada
composició dels personatges
requereixen del lector, li exi-
geixen, una lectura plàcida, re-

laxada, tranquil·la, en què s’as-
saboreixi cada línia, cada parà-
graf, cada capítol. És com unes
bones postres o un bon cafè,
que reclama paladejar i sentir
cada glop, cada cullerada, per
acabar experimentant un plaer
intens. Viatge a l’Índia s’ha de
llegir tranquil·lament, ben as-
segut i sense presses. I així es
descobreix, se n’extreu i s’a-
profita tota la qualitat literària
que conté.

La novel·la descriu la societat
índia sota el rol britànic. El lli-
bre, dividit en tres parts –La
mesquita, Les coves i El temple–, té
com a principal protagonista
Aziz, un jove doctor musulmà,
el qual sent, en un principi,
simpaties i entusiasme per la
presència britànica a l’Índia,
malgrat que aquest sentiment
es convertirà després en amar-
gor i desil·lusió quan el seu or-
gull sigui ferit.

EL DOCTOR AZIZ
L’obra s’inicia a Chandrapore
(una ciutat vorejada pel riu
Ganges i considerada per l’au-
tor com a típicament índia), on
viu el doctor Aziz, viudu i amb
tres fills. El doctor Aziz establi-
rà una certa amistat amb la se-
nyora Moore, que ha anat a
l’Índia per visitar el seu fill,
Ronny Heaslop, el magistrat de
la ciutat. Moore viatja acompa-
nyada d’Adela Quested, una in-
gènua jove anglesa que arriba a
l’Índia amb la intenció de ca-
sar-se amb Ronny Heaslop, tot i
que canviarà de parer diverses
vegades. Adela, que intenta
trencar amb els tabús i els es-
nobismes dels cercles britànics,
vol conèixer l’Índia autèntica. Per
a les visitants, el doctor Aziz
organitza una excursió a les fa-
moses coves de Marabar, on un
incident desafortunat el porta-
rà a judici i posarà en relleu
l’antagonisme entre l’Índia sota
dominació colonial britànica i

l’Índia autèntica; aflorarà la
pugna irreconciliable entre
Orient i Occident. A la tercera
part del llibre, Aziz es trasllada
al seu Estat natal, on cuida de la
seva família, escriu poesia i lle-
geix persa. Allí rebrà la visita
del seu antic amic anglès, Cyril
Fielding, el director de l’Insti-
tut. Els dos homes discutiran
sobre el futur de l’Índia i Aziz
afirmarà categòricament que
només podran tornar a ser
amics quan els anglesos marxin
de l’Índia.

RETRAT EXCEL·LENT
Viatge a l’Índia és un retrat ex-
cel·lent de l’ocupació colonial
de l’Índia, que el 1947 assoliria
la independència. El 1919,
quan Forster treballava en la
que seria la seva última novel-
la, ja esclataven importants
protestes antibritàniques.
Aquell any, deu mil indis des-
armats van ser massacrats a
Amritsar. I per aquells temps,
Gandhi es convertia també en
un polític de força en l’escena
índia. Més de vint anys després,
i superada una llarga lluita, el
Parlament britànic aprovava el
1947 la Llei d’Independència de
l’Índia, que ordenava la separa-
ció de l’Índia i el Pakistan i els
concedia la sobirania.

E.M. Forster és un magnífic
cronista de la realitat índia i de
les tensions i enfrontaments
que provoca el domini colonial
dels anglesos. L’escriptura de
Forster és clàssica, elegant, ela-
borada; la seva documentació
és exhaustiva i fidel. Els seus
protagonistes reflecteixen una
realitat plena de tensió, de dis-
criminacions i de confrontació
sociocultural, però també ple-
na de màgia, de fascinació i de
desitjos de llibertat. Des del
doctor Aziz (que passa d’una
posició d’acomodament i de
certa submissió a un discurs
agressivament anticolonial);
fins a la senyora Moore (para-
digma de la decència cristiana i
de la bondat, però que també
pateix per la seva moralitat);
Ronny Heaslop (símbol de la
burocràcia i l’administració);
Cyril Fielding (el professor bri-
tànic ple de valors liberals i de
sentit de la justícia); i el profes-
sor Narayan Godbole (que re-
presenta la filosofia hindú, sent
un home calmat i que no s’im-
muta pels fets que l’envolten).

Viatge a l’Índia és un gran
clàssic i s’ha de llegir com a tal.
Com l’hora del te per als an-
glesos, la seva lectura s’ha de
portar a terme assossegada-
ment, en silenci. L’obra inclou
un glossari de paraules i ex-
pressions índies i l’edició està
anotada tant per l’autor com
per l’editor. D’aquesta manera,
el lector, immers des de les
primeres pàgines en aquest
fascinant viatge a l’Índia, en pot
treure un profit més gran.

N A R R A T I V A

Climes
de pluja

J O A N A G U T

Peter Stamm, Pluja de gel.
Traducció de Joan

Fontcuberta. Quaderns

Crema. Barcelona, 2002.

Q
uan ara fa uns
mesos (AVUI,
2-V-2001) donà-
vem la benvingu-
da a la primera
novel·la de Peter

Stamm, Agnes, vam restar a
l’expectativa de la seva sego-
na obra. La subtilesa i la des-
tresa literària que Stamm
mostrava el feia creditor
d’una confiança que si bé no
ha decebut tampoc no l’ha
confirmada.

Peter Stamm (Winterthur,
Suïssa, 1963) ha estudiat fi-
lologia anglesa, psicologia i
informàtica a Zuric. Ha vis-
cut llargues temporades a
París, Nova York i als països
escandinaus. Des del 1990 es
dedica a la literatura. A més
d’Agnes ha escrit una obra de
teatre i col·labora habitual-
ment a la ràdio i a la televi-
sió. Des del 1997 és redactor
de la revista literària Entwürfe
Literatur.

Pluja de gel és un recull de
nou narracions curtes. Potser
el més destacable del conjunt
és el clima que se’n desprèn,
marcat per l’ambigüitat de
les situacions i una certa
passivitat del narrador que es
limita a descriure-les. Sem-
pre en primera persona, els
relats narren breus episodis
de la vida de cada dia, prota-
gonitzats per homes i dones
joves, com fragments mini-
malistes de la comèdia hu-
mana, on les relacions de
parella, l’amistat, el dolor, la
solitud, la melancolia i la
tristesa constitueixen les ca-
res d’un poliedre que exem-
plaritza el món d’avui. Un
món on la tragèdia i l’ab-
surd, el soroll i la fúria, no
han acudit a la cita.

DOT DE CONCISIÓ
Peter Stamm, com va fer pa-
lès en la seva novel·la anteri-
or, escriu bé. Té el dot de la
concisió i el seu llenguatge,
servit per una traducció im-
pecable, és precís i concret,
d’una gran economia. Llàsti-
ma que unes qualitats tan
remarcables donin suport a
unes històries una mica ba-
nals, mancades de mordent.
Pluja de gel, títol del darrer
conte que dóna nom al con-
junt, fa pensar més en un
ruixim sense transcendència
que en una tempesta, com un
plat poc saborós servit per un
cuiner de categoria. Caldrà
esperar un nou lliurament
de l’autor per saber si es
confirmen les esperances
que va suscitar la seva pri-
mera novel·la.


