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Anita Rau Badami na néixer a l’Índia però viu al Canadà

Heroisme i
modernitat a l’Índia

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Anita Rau Badami, El camí de
l’heroi. Traducció d’Eduard

Castanyo. Columna.

Barcelona, 2001.

E
l camí de l’heroi és un
llibre profundament
humà. En la seva se-
gona novel·la, l’es-
criptora índia resi-

dent al Canadà Anita Rau Ba-
dami explica la història de
Sripathi Rao, un creatiu de
publicitat de 57 anys, patriar-
ca d’una família de quatre ge-
neracions que viu a la Casa
Gran, al carrer dels Bramans, a
la ciutat de Toturpuram (Ín-
dia). Sripathi Rao té una feina
mediocre, és esquerp i està
desencantat. Ha renunciat als
seus somnis i contempla com
es desintegra la seva família i
el seu país, subjectes als radi-
cals canvis provocats per la
modernitat. “La novel·la és so-
bre l’heroisme en molts ni-
vells. Vaig trobar commove-
dor veure l’heroisme de la
gent que viu en el mateix lloc
des del dia que van néixer fins
al dia que moren, així, amb
esperança. Un es lleva cada dia
i confia que el dia següent
anirà bé”, va assenyalar l’es-
criptora índia al presentar el
seu llibre al Canadà.

Anita Rau s’ha convertit
amb dues novel·les en un dels
valors ferms de la literatura
angloíndia, juntament amb
els ja populars Arundhati Roy
(El Déu de les coses petites) i Vik-
ram Seth (Un buen partido i
Una música constant). Nascuda
el 1961 a Rourkela (a l’Estat
d’Orisson, al sud-est indi), lli-
cenciada en anglès a la Uni-
versitat de Madras i diploma-
da en periodisme a Bombai,
és també autora de Tamarind
Mem, una obra celebrada per
la crítica i rebuda amb elogis
de “brillant i ingràvida joia,
com un sari de seda preciós”.
El pare de Rau era mecànic
enginyer de la companyia de
ferrocarrils, raó per la qual la
família cada tres anys es veia
forçada a canviar de residèn-
cia i voltar per l’Índia. Amb
tot, l’escriptora, que viu a
Vancouver des del 1991, és
una enamorada del sud de
l’Índia. I per això situa la seva
segona novel·la a la ciutat
imaginària de Toturpuram, al
sud-est del país.

COLORS I SENSUALITAT
El camí de l’heroi –premi de la
Commonwealth 2001 per als
escriptors de la regió del Ca-
nadà i el Carib– és un llibre
ple de bellesa (els colors, els
costums i la sensualitat de

l’Índia), de pèrdues i d’espe-
rances. “L’heroi ha de ser
humil”, diu en un moment
del llibre Nirmala, un dels
seus personatges centrals. I
Sripathi Rao, un indi de mit-
jana edat i sense un perfil
especialment rellevant, de-
mostrarà que pot conver-
tir-se en un heroi afrontant
els problemes de la vida
quotidiana.

Sripathi està ple de frus-
tracions i d’amargor. No ha
pogut ser primer ministre ni
va poder acabar la carrera de
medicina, com li exigia la
seva mare. El món se li en-
sorra al seu davant. I potser
per aferrar-se a un sentiment
de seguretat i control del
món exterior, es converteix
en un habitual escriptor de
cartes al director als diaris,
que signa sota l’anònim nom
de “Pro Bono Publico”. Com-
partint amb Sripathi la seva
ancestral i deteriorada casa,
apareixen diversos personat-
ges plens de sentiments i
contradiccions: la seva octo-
genària mare Ammaya, una
dona que té el cor “ple de
ràbia acumulada durant sei-
xanta dels vuitanta anys de la
seva existència”; la seva dona
Nirmala, que és incapaç de
penetrar en l’enuig i la pena
que hi ha en l’ànima del seu

marit; Putti, la germana de
quaranta anys de Sripathi,
que no s’ha pogut casar per
la negativa d’Ammaya, però
que posseeix encara la capa-
citat d’estimar desinteressa-
dament; Arun, el fill de 28
anys Sripathi, activista me-
diambiental i lluitador con-
tra les injustícies de l’Índia
contemporània; i Nandana,
la néta de 7 anys, filla de
Maya i del seu marit, Alan,
que moren en un accident de
cotxe al Canadà.

ENTENDRE EL PASSAT
Precisament, la mort de la
seva filla Maya i l’arribada a
l’Índia de la seva néta Nan-
dana situaran el protagonis-
ta de la novel·la davant d’una
experiència extraordinària:
afrontar i entendre el seu
passat i el de la seva família
per fer un forat en el seu món
i en el seu cor a Nandana, que
oculta la seva amargor en un
immens i aïllant silenci. Amb
la mort de la seva filla, Sri-
pathi perdrà definitivament
el control del món, que se li
enfonsa al davant, i deixarà
de dir-se mentides a si mateix
i de creure-se-les. En aquest
procés, manifestat també per
la pèrdua de la salut, Sripat-
hi descobrirà el sentiment de
culpabilitat per la mort de

Maya. Aquest sentiment està
marcat per un fet: el trenca-
ment de tota relació amb la
seva filla perquè, anys des-
prés que ella se n’anés a am-
pliar estudis al Canadà, no es
va voler casar amb el preten-
dent que li havia triat el seu
pare, sinó que es va casar
amb un estranger, l’Alan.

Anita Rao tracta els seus
personatges amb un extraor-
dinari talent literari i una
compassió constant. Les des-
cripcions resulten esquinça-
dores, però plenes de bellesa
i de bona literatura. Els
vint-i-dos capítols del llibre
tenen un encapçalament
propi, que reflecteix en es-
sència i de forma elegant i
directa el seu contingut. Faig
esment del titulat La inunda-
ció, en el qual l’ancestral Casa

Gran, reflectint l’esmicola-
ment del món de Sripathi,
queda inundada de deixalles
i substàncies de les clave-
gueres.

El camí de l’heroi parla de les
contradiccions a la societat
índia, dividida entre els cos-
tums tradicionals i els movi-
ments modernitzadors. Però,
sobretot, de l’heroisme de
Sripathi Rao per aproxi-
mar-se a les injustícies ama-
gades del seu passat, trencar
el captiveri a què l’han sot-
mès la pena i el penediment,
trobar un sentit a la vida i
crear un nou món en què la
seva néta Nandana sigui fe-
liç. Cal afegir, finalment, que
la traducció d’Eduard Casta-
nyo reflecteix de forma bri-
llant la màgia i la fascinació
que suscita l’Índia.

El futur del catalanisme
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E
ls lectors de l’AVUI
coneixen prou bé els
articles i idees d’A-
gustí Colomines i
Companys. Uns arti-

cles i idees on el nostre histo-
riador i poeta combina erudi-
ció, passió i compromís. Ara, a
Testimoni públic, Colomines
aplega cinquanta textos pu-
blicats en diversos mitjans de
comunicació, i dues conferèn-
cies pronunciades davant au-
ditoris diversos, que tracten
de la història del nacionalis-
me català, del caràcter popu-
lar –no estrictament burgès–
del catalanisme, del naciona-
lisme entès com a fenomen de
modernització social, de la

presumpta diferència entre
nacionalisme i catalanisme,
de l’ús de la història, de l’im-
pacte de la Transició. En el
llibre també trobem anàlisis
de conjuntura així com una
crítica del presentisme que
ens envaeix. Però, més enllà
de tots aquests assumptes, el
que convé de remarcar de Tes-
timoni públic és la reflexió so-
bre el futur del catalanisme.

CATALANISME AFEBLIT
Per Colomines, el nacionalis-
me català/catalanisme està
afeblit per culpa d’un “enemic
interior” constituït per la
conjunció d’uns polítics amb
un projecte dèbil de país i una
elit social deslleial. Posades
així les coses, què es pot fer?
L’autor demana d’activar el
sentiment de pertinença (que
creu que és ben viu) engres-
cant la gent amb un projecte
de país obert, integrador,
amable, socialment avançat i
centrat. Més: Colomines creu
que la fidelitat a la cultura

catalana s’aconseguirà esti-
mulant els valors propis en el
marc d’una gestió social efi-
caç. I això fins al punt que, en
un determinat moment, l’au-
tor refusa les apel·lacions al
romanticisme i l’historicisme
nacionalistes en benefici de
“l’ideal de l’eficiència” (sense
que això impliqui ni molt
menys l’oblit de la política de
la identitat). Conclusió: el
moviment de reivindicació
nacional –el catalanisme–
només tindrà futur si apro-
fundeix els drets socials i s’es-
força per adaptar-se a la
transformació de Catalunya
en una societat complexa
quan, a més, es dóna el cas que
l’època de les unanimitats ja
ha desaparegut.

Agustí Colomines i Com-
panys té raó quan afirma que
el catalanisme tindrà futur si
esdevé eficient i satisfà les ne-
cessitats del ciutadà. Però això
planteja alguna qüestió: si el
catalanisme és un moviment
que fonamentalment satisfà

necessitats socials, quina dife-
rència hi haurà entre el cata-
lanisme i les altres opcions?
Tot plegat, ¿no pot conduir a
fer que el ciutadà deixi de
pensar en termes nacio-
nals/nacionalistes per fer-ho
en termes dreta versus es-
querra? Se’ns dirà que el cata-
lanisme també ha de reivindi-
car els drets socials col·lectius
i la identitat. Però, ¿què hem
d’entendre quan es parla –si
suposem que existeixen– de
drets socials col·lectius? D’al-
tra banda, en una societat
efectivament complexa com
la catalana –cosa que Colo-
mines veu molt bé–, quina és
a hores d’ara la identitat a re-
ivindicar quan resulta que la
heterogeneïtat és a l’ordre del
dia? En tot cas, Testimoni públic
ofereix una interessant refle-
xió política que no sols invita
a qüestionar i pensar, sinó que
incita a replicar i debatre. I ja
se sap que tot plegat ajuda a
veure-hi més clar. Aquest és el
mèrit de l’autor i el llibre.


