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Un grup de soldats sikhs desfilant davant de Buckingham Palace

Crònica desequilibrada
Ò S C A R M O N T F E R R E R

U
n pròleg i un epíleg
breus que tenen com
a motiu principal
dos naixements de
Satya, que es produ-

eixen de manera ordenada i
successiva a través de la reen-
carnació –l’acció se situa a
l’Índia–, delimiten físicament
el cúmul d’històries que Shau-
na Singh Baldwin aplega en la
primera novel·la que signa
aquesta escriptora que va arri-
bar al món a Montreal, que va
créixer al país en què ha situat
la ficció de l’obra que es co-
menta i que ara resideix als Es-
tats Units. Com a antecedents
d’El que recorda el cos, hi ha con-
tes publicats a l’Índia, al Cana-
dà i als Estats Units i dedicació
a la poesia, mentre que, en un
àmbit més pragmàtic, Singh
Baldwin ha estat productora de
ràdio i ha tocat el periodisme.

A grans trets, El que recorda el
cos és l’explicació de la manera
en què els temps tèrbols que
van precedir la partició de l’Ín-
dia afecten els tres protagonis-
tes més destacats, que viuen els
fets des d’unes tradicions i uns
costums força influïts per la
religió que professen.

En la novel·la, tot i que Satya
és el primer personatge de què
el lector té notícia, ella no és la
protagonista absoluta. De fet, el
conjunt d’elements destacables
inclou, a més de Satya, una al-
tra dona, Roop, més jove; Sar-
dar Kushal Singh, el marit de
totes dues i posseïdor d’una
mena d’alter ego mental batejat
amb el nom de Cunningham;
els membres de les famílies
d’aquests personatges; una
llarga rastellera de personatges
secundaris vinculats als perso-
natges més importants; els
sihks com a col·lectivitat real i
com a col·lectivitat teòrica; els
líders espirituals dels sihks, els
dels musulmans i, en menor
grau, els dels hindús; els déus i
els llibres sagrats de totes
aquestes religions; i, finalment
–per no fer una llista massa
llarga–, les tensions i els movi-
ments polítics, socials i religio-
sos que van dur a la creació del
Pakistan, un territori que, fins
que el nou país no va ser esta-

blert oficialment, pertanyia a
l’Índia. Ah, i alguns represen-
tants de Sa Graciosa Majestat,
altrament coneguts com a an-
glesos.

Sembla evident que la inclu-
sió d’aquest reguitzell d’ele-
ments a considerar en una no-
vel·la, tot i les 610 pàgines en
què ha pres forma definitiva,
ha d’obeir a la intenció de dur
a terme una mena de retrat
coral que expliqui –o, si més
no, que il·lustri– uns passatges
concrets de la història d’una
Índia que Shauna Singh Bald-
win no va conèixer de manera
directa.

I en aquesta circumstància
comencen els grinyols. La tra-
ductora de la novel·la, amb una
bona voluntat del tot lloable
–que no es vegi ironia en
aquesta apreciació!–, avisa en
una nota que el text de Shauna
Singh Baldwin transcorre al
Panjab i que l’autora “n’ha vol-
gut deixar un tast esquitxant el

text de paraules panjabis”. Bé,
parlar d’uns esquitxos és que-
dar-se un pèl curt: el lector se
situa prop d’un diluvi que, per
excés d’abundositat, elimina
l’exotisme i l’encís que un ús
moderat dels panjabismes pot-
ser sí podria aconseguir. No
només això. La reiteració per-
met pensar fins i tot en una
mena de mala consciència lite-
rària de l’autora, que hauria
xopat el text en les aigües dels
localismes per demostrar a
bastament que sap de què parla
a l’hora de reviure una pàgina
viscuda per la seva gent –el
cognom Singh fa pensar que
pertany al col·lectiu sihk–, a qui
ret una mena d’homenatge,
perquè els sihks, amb matisos,
són els bons de la pel·lícula.

Amb tot, si es deixa de banda
la qüestió del lèxic, es troben
altres grinyols. Des del punt de
vista de la narració estricta, són
freqüents les descripcions pre-
ciosistes que, en certa manera,

obeeixen al defecte assenyalat:
l’excés de detalls en què s’em-
branca a l’hora d’explicar les
quotidianitats acaba provo-
cant una certa sensació d’a-
vorriment quan fa estona que
es llegeix i no passa res. Es po-
dria pensar que l’autora fa
servir patrons literaris aliens a
la cultura occidental que ob-
servarien un ritme propi, però
el coneixement d’obres d’al-
tres narradors indis, d’una
banda, i l’experiència en mit-
jans de comunicació de l’auto-
ra –que l’haurien de dur al
domini de la matemàtica nar-
rativa–, de l’altra, duen a la
percepció que, més aviat, hi ha
un cert desgovern en el tempo
intern de la novel·la. Aquesta
consideració té dos exemples
sorprenents i, segons com,
descarats: hi ha dues situaci-
ons –un conflicte entre Roop i
Satya i un altre entre Satya i
Sardar Kushal Singh– que ar-
renquen, que evolucionen, que

creixen i creixen emprant una
gran quantitat de pàgines en
l’empresa i que es resolen... i
en un tres i no res i quasi de
qualsevol manera! L’absència
de proporció entre el procés de
creació del clímax i la intensi-
tat de la resolució crea en el
lector, en aquest cas, una de-
cepció del tot coitusinterruptual.

Altres desigualtats són nota-
bles en la caracterització dels
personatges. Satya i Roop, les
dues dones protagonistes, es
presenten guarnides amb un
caràcter dens, complex i a vol-
tes incomprensible. En tot cas,
el seu tarannà ha estat treballat
i dotat de matisos i d’una certa
humanitat. El contrast que hi
ha entre aquesta feina i la feta
a l’hora de dibuixar Sardar
Kushal Singh és sorprenent: tot
i ser el cap de família, tenir un
passat ric i ser un home im-
portant per al país i per a la
comunitat sihk, l’home és
pràcticament unidimensional
de tan simple com se’l pinta. I
això fa un pèl incomprensible
que tothom li faci tant de cas,
tret que es prengui com a punt
de sortida la convicció que tots
els homes són una mena de
babaus que només pensen en
les seves coses i de qui cal tenir
cura. Pot ben ser cert en alguns
casos, però, és clar, és allò...

De tot el que s’ha dit es pot,
si es vol, extreure la impressió
que en El que recorda el cos no hi
ha res d’aprofitable. Si es pen-
sés això, no es faria honor a la
veritat: no és impossible de lle-
gir i hi ha pitjors peces publi-
cades i, en algun cas, fins i tot
lloades i guardonades. Però sí
pot ser cert que aquest intent
de fixar una pàgina viscuda
–viscuda pels ciutadans de
l’Índia en un moment històric
determinat, no pas per l’auto-
ra– pateix els efectes d’una
certa pretenciositat que afecta
tant la forma com el fons. I per
a això no hi ha remei, perquè hi
falta la veu de la veritat.

[Un últim comentari, margi-
nal: ¿per què Darwin és es-
mentat com a Darwing? És un
error de l’autora? És un joc de
paraules? És una ultracorrec-
ció? És una badada?]
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E
m sembla lícit des-
confiar de les novel-
les que vénen prece-
dides d’un mapa. La
desconfiança té a

veure amb el pacte narratiu: si
acceptes que tot allò que està
contingut entre la portada i la
contraportada és art, no cal
que el llindar estigui indubta-
blement vinculat amb la reali-
tat geogràfica. No necessita, la
ficció, aquesta mena d’ajudes,
malgrat que el gènere de la
novel·la històrica n’hagi fet ús i
abús. Una doble il·lustració la-
teral: ¿algú s’imagina Lawren-
ce Durrell incloent en el seu
meravellós Quartet plànols d’A-
lexandria? La resposta només
pot ser negativa, però tots els

lectors de les aventures de
Darley hem visualitzat aquells
carrers. Les edicions modernes
de la Bíblia, en canvi, sí que
incorporen un mapa del Prò-
xim Orient, fet que remet no
tan sols a la voluntat de facili-
tar al creient la situació en els
indrets protagonistes de la
història sagrada, sinó sobretot
de subratllar el seu caràcter de
veritat (espiritual i històrica),
segurament per por que sigui
qüestionat.

Desconfiant o no del mapa
de la regió de Panjab (l’Índia)
que introdueix la ficció a El que
recorda el cos, s’entra en aquesta
novel·la de 610 pàgines signada
per l’escriptora Shauna Singh
Baldwin, que ha merescut el
premi de la Commonwealth.

L’acció se situa en el 1937 i s’a-
llarga una dècada, fins al 1947:
anys turbulents en la història
contemporània del país asiàtic,
perquè és quan va tenir lloc la
seva divisió i el naixement del
Pakistan. Com en tantes altres
obres literàries, el macrocos-
mos convuls actua com a cor-
relat d’un microcosmos en
tensió. Aquest té com a epicen-
tre l’experiència de Roop, una
jove de 16 anys que arriba a
casa d’un ric terratinent sikh,
amb qui es casa perquè Satya, la
primera esposa, no ha pogut
donar-li cap fill. Als quaranta
dies del part, però, Roop haurà
d’entregar la seva criatura a
Satya. Aquest serà només un
dels molts conflictes que con-
viuran en la novel·la. Proves de

foc que aniran forjant la perso-
nalitat de la noia.

La narració d’aquest camí
iniciàtic es divideix en vuit ca-
pítols que remeten als anys es-
mentats. Un pròleg i un epíleg
sobre el karma i les reencarna-
cions els emmarquen; es tracta
de les típiques portes d’accés i
de sortida de la literatura post-
colonial, pensades perquè el
lector occidental pugui circular
per la ficció sense dificultats.
Aquest és precisament el gran
problema o el gran encert d’El
que recorda el cos : la seva lectura
és d’una facilitat alhora absor-
vent i innecessària. En altres
paraules, el predomini del te-
lling sobre el showing (recupe-
rant la vella terminologia d’Eli-
ot) provoca la sensació de tro-

bar-te davant d’una narració
decimonònica. No hi ha dubte
que el relat està ben construït,
tant en la vessant de la psico-
logia com en el de la complexa
atmosfera local i nacional, pe-
rò, com diu Purserwaden, l’alter
ego de Durrell en les pàgines del
Quartet: “La novel·la ha de ser un
acte d’endevinació en les en-
tranyes, no la descripció minu-
ciosa d’una cacera d’ànec en un
paratge rural”.

Aquestes consideracions ens
adrecen cap a la certesa de tro-
bar-nos, com en el cas d’El déu de
les coses petites, la coneguda obra
de l’escriptora ecologista Arun-
dhati Roy amb què ha estat re-
petidament comparat el relat
de Singh, en una literatura de
best seller, angloíndia i femeni-
na, que es relaciona molt am-
biguament amb la superficiali-
tat del color local i amb el dis-
curs etnocèntric, tan política-
ment incorrectes, i amb la lite-
ratura real, la que sí que té la
capacitat de remoure’t la con-
ciència i les entranyes.


