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V.S. Naipaul va guanyar el Nobel el 2001

Vides diferents
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

És probable
que Naipaul
hagi traslladat
a l’obra bona
part de la seva
experiència
personal

V.S. Naipaul, Una vida
malaguanyada. Traducció de
Xavier Pàmies. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

E
l premi Nobel de li-
teratura 2001, V.S.
Naipaul, va néixer el
1932 a Trinitat, co-
lònia britànica de

les Antilles fins a la seva in-
dependència, el 1962. Nai-
paul procedia d’una família
d’immigrants índia de casta
alta. Als 18 anys va anar a es-
tudiar a Oxford, on es llicen-
ciaria en art. Tot i que resi-
deix a Wiltshire, Anglaterra,
Naipaul ha passat llargues
temporades a Àsia, l’Àfrica i
Amèrica. Ha publicat més
d’una vintena de llibres, en-
tre novel·les, llibres de viatge
i assajos. Considerat com un
hereu de Conrad, la seva obra
se situa en diversos àmbits
geogràfics, des de les Antilles
fins al Regne Unit, des dels
països islàmics a Amèrica del
Nord. Els seus llibres més re-
llevants són A house for Mr.
Biswas (1961), A Bend in the Ri-
ver (1979) Beyond Belief (1987) i
India (1990). Una vida mala-
guanyada és la seva darrera
obra, la primera de les seves
novel·les que es tradueix al
català.

Una vida malaguanyada va
aparèixer seguida d’una agra

polèmica a causa de la devas-
tadora crítica que li va fer
l’escriptor nord-americà Paul
Theroux, que qualificava el
llibre de “maldestre, inver-
semblant, sense fluïdesa, mal
escrit, rar”. Al costat d’aques-
ta visió negativa s’han alçat
altres veus, especialment de
la crítica anglesa, exalçant
l’obra blasmada.

Una vida malaguanyada, es-
crita en to biogràfic, se situa
a l’Índia dels anys trenta, al
Londres dels anys cinquanta
i al Moçambic dels anys se-
tanta. De fet, la novel·la des-
criu una fase de la ruta inte-
rior de l’escriptor, iniciada
en un Estat independent de
l’Índia colonial on un jove,
que aspira a una vida de glò-
ria enmig d’una existència
anodina, es casa amb una
dona de casta inferior i es
converteix en una mena de
santó local. El seu fill, Willie
Chandram, és enviat a estu-

diar a Londres, on es trobarà
amb els sòrdids clubs de la
gran ciutat i la promiscuïtat
sexual dels anys cinquanta,
fins que, casat amb una noia
africana d’ascendència por-
tuguesa, anirà a viure en una
gran explotació agrícola del
Moçambic colonial. Serà allà,
entre colons enyoradissos de
la metròpolis, mestissos i
negres, on Willie desenvolu-
parà una nova vida, potser
malaguanyada com la del seu
pare, que és un fals místic, i
que el durà pels camins de la
descoberta personal, de la
passió sexual i altres abis-
mes. Serà, però, una vida
immersa en un món colonial
que es precipita cap a la seva
dissolució i que estableix un
paral·lelisme entre un dei-
xar-se viure sense gaire sentit
i una societat que s’acaba.
Contràriament al món de
son pare, que es manté està-
tic en un racó de l’Índia,
l’entorn de Willie està sot-
mès a la dinàmica de la his-
tòria d’un continent, Àfrica,
en plena ebullició.

És probable que Naipaul
hagi traslladat una bona part
de la seva experiència perso-
nal a les pàgines d’ Una vida
malaguanyada, no en sentit li-
teral sinó reelaborada literà-
riament; però, en definitiva,
és l’experiència d’un escrip-
tor d’arrels múltiples, d’arreu
i d’enlloc, cosmopolita, viat-
ger, sempre estrany, en una
societat canviant, plena de

contradiccions, de la segona
meitat del segle XX.

Si tornem a les afirmacions
enverinades de Theroux, ens
caldrà precisar que, al nostre
criteri, no s’ajusten a la reali-
tat de l’obra que comentem.
Una vida malaguanyada potser
no és una obra mestra però de
cap de les maneres és una
novel·la fallida. L’obra és in-
teressant, està ben escrita i

ben construïda, i les vides que
s’hi expliquen són perfecta-
ment versemblants, i no so-
lament la dels protagonistes
sinó també la dels personat-
ges secundaris, que amb unes
poques línies queden molt
ben dibuixats. Una obra, en
resum, digna de ser llegida en
una traducció, per cert, fluïda
i eficaç, com totes les de Xa-
vier Pàmies.

Buidar la barbàrie
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Sergi Pompermayer,
Refugiats.

Pròleg de David Plana.
Proa. Barcelona, 2002.

L
a barbàrie ens és ser-
vida en safata pels
mitjans de comuni-
cació. En fan un es-
pectacle i, en dosis

comestibles, ens l’ofereixen
diàriament en directe o en di-
ferit. La ficció televisiva no
explica gairebé res, perquè els
fets ja ho diuen tot: la seva
gramàtica construeix una re-
alitat falsificada. I torna in-
transcendent la misèria que
podem veure o viure en una
realitat més propera. Avesats a
tantes desgràcies, afeblida la
capacitat de resposta, l’im-
pacte mediàtic té un efecte
paradoxal: ens anestesia i in-
sensibilitza contra les atroci-
tats, si més no mentre no ens
afectin de prop, quan ja és
massa tard. Ben mirat, un tri-
bunal internacional que sal-
vaguardés els drets humans
de debò hauria de jutjar no
sols els autors materials dels
crims de guerra, sinó també
els qui ho ordenaren, ho con-
sentiren o, fins i tot, ho ob-

servaren sense fer res. No do-
naria l’abast.

A Refugiats, Pompermayer
ordeix, amb bon domini dels
mecanismes dramàtics, una
trama amb rerefons bèl·lic per
exposar els interessos perver-
sos dels mitjans de comunica-
ció. Un periodista-presentador
d’un programa televisiu titu-
lat Refugiats s’afanya a mostrar
a la seva àmplia audiència la
barbàrie bèl·lica des del camp
de batalla. No estalvia esforços
per satisfer l’avidesa mòrbida
dels seus televidents doblats
d’espectadors virtuals de
l’horror. Si convé, es manté en
un respectuós segon pla per
poder filmar com els soldats
cometen tota mena d’atroci-
tats. O demana a les víctimes
de la bestialitat més ignomi-
niosa que tornin a plorar o a
explicar la seva tragèdia per
aconseguir una imatge més
rodona.

Refugiats encadena escenes
de dues seqüències espacio-
temporals diferents que in-

tenten de combinar els tres
registres del programa televi-
siu: periodisme d’investigació,
concurs de TV i marató soli-
dària. Així, l’exposició de les
salvatjades generades pel con-
flicte s’alterna amb l’entrevis-
ta del presentador a un gene-
ral genocida que, a poc a poc,
descobreix la importància de
la guerra mediàtica. Interca-
lades en aquestes dues se-
qüències de la trama, hi apa-
reixen les confessions, davant
d’una càmera de vídeo, dels
concursants del programa te-
levisiu: Bitis, Onca i Corvus.
Tots tres són víctimes de la
guerra (i en part botxins) i
poden ser escollits com a gua-
nyadors d’un premi: la condi-
ció de refugiats polítics. Els
tres plans de la ficció es relli-
guen amb una sintaxi molt
audiovisual que serveix per
parodiar el llenguatge medià-
tic i, alhora, oferir cares dife-
rents d’una mateixa tragèdia,
convertida en reality show.

Refugiats tracta d’un dels te-

mes més colpidors de la soci-
etat de l’espectacle diagnosti-
cada per Guy Debord: l’espec-
tacularització de la barbàrie i
l’assumpció del dolor aliè com
una experiència virtual. Com
un joc intrèpid d’aquests que
s’empesquen els creatius de la
TV. La valoració de la barbàrie
depèn dels índexs d’audièn-
cia. Els mèdia manipulen la
informació i la solidaritat
amb un únic objectiu: fer ne-
goci.

RÈCORDS D’AUDIÈNCIA
Als televidents, segons sem-
bla, els agrada la carnassa en
directe: la mediocritat es
compensa amb la desgràcia
dels altres. Cada superació
dels rècords d’audiència deu
ser, doncs, el signe més evi-
dent del triomf de l’estupidesa
col·lectiva. Els creadors, els in-
tel·lectuals ho denuncien, pe-
rò també participen de l’en-
granatge i, sovint, cobren al
cap del mes i miren cap a una
altra banda. En el millor dels

casos, tenen una agra sensació
d’impotència i de ràbia pels
fets; en la majoria, els dol més
el seu descrèdit corporatiu.

La visió del dramaturg pren
partit en la història amb la
ironia i l’humor de qui ho es-
guarda tot des de la distància.
El dramaturg, com el perio-
dista, és un dels observadors
privilegiats a qui la tragèdia,
per bona fortuna, no l’afecta
directament, ni l’esquitxa de
trascantó. Per això pot per-
metre’s de simplificar-la, cari-
caturitzar-la, fer-ne comèdia i
frivolitzar-ne les ferides (els
casos viscuts) o les evidències
(el mecanisme de la guerra i la
instrumentalització informa-
tiva). Com si Refugiats no fos
res més que un guió –ben
garbellat, això sí– ple d’efec-
tismes i reduccionismes d’un
programa de televisió espon-
jós i sensacionalista. Sigui
com vulgui, ni de lluny no ar-
riba a ser una peça de teatre
compromès o de denúncia. De
què? De les formes de violèn-
cia, els abusos de poder o les
responsabilitats dels mitjans
de (in)comunicació en la ma-
nipulació de la realitat? Qui-
nes ambicions! Refugiats es re-
crea en la superfície i el dis-
positiu d’observació i negli-
geix el fons i el contingut de la
mirada.


