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El novel·lista indi Manil Suri és professor de matemàtiques

Retrat de Bombai
N A R R A T I V A

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

L’obra no pot
amagar una
certa dificultat
narrativa
per mantenir
l’interès
del lector

Manil Suri, Vishnu. Una vida a
l’Índia. Traducció de Carles

Miró. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

C
om que no volia que
Vishnu es despertés,
si és que encara no
era mort, la senyora
Asrani va baixar de

puntetes, amb la tetera a la
mà, fins al tercer graó del re-
plà on vivia Vishnu”. D’aques-
ta manera comença Manil Su-
ri (Bombai, 1959) la seva pri-
mera novel·la, Vishnu. Una vida
a l’Índia, una obra que quan la
va iniciar, l’any 1995, havia
pensat com un conte però
que, davant la impossibilitat
d’aturar l’escriptura i el relat
de la seva història, va acabar
sent una novel·la de 300 pàgi-
nes.

Vishnu. Una vida a l’Índia és
un títol més de la llarga llista
d’autors indis o d’origen indi
que, establerts al seu país o
residents en d’altres capitals
del món com ara Londres,
Nova York i Ottawa, han escrit
i publicat llibres en els quals
descriuen la difícil, dura i fas-
cinant realitat sociocultural
del país asiàtic. La literatura
índia està de moda i els últims
anys s’han fet un lloc en el
mercat literari internacional
autors com ara Arundathi Roy
(El Déu de les petites coses) i Vik-
ram Seth (Una música constant,
Des del llac del cel i Un buen par-
tido).

Resident a Baltimore (EUA)

des de fa anys, Suri pertany al
grup d’autors de la diàspora o
l’ exili indi que, des de fora del
seu país, tenen com a motiu
central de la seva obra literà-
ria la vida a l’Índia. L’estruc-
tura narrativa d’aquest Vishnu
se centra en un bloc de pisos
de la ciutat de Bombai: el
conjunt de l’Índia està reflec-
tida en els seus habitants i en
la seva quotidianitat. Manil
Suri hi vol representar la mi-
tologia hindú, les rivalitats
ètniques, la divisió de castes i
els contrastos entre l’Índia
moderna i la tradicional.

La novel·la està inspirada en
un fet real: la vida i la mort
d’un home, Vishnu, que va
viure (i morir) al replà d’un
bloc de pisos en el qual el
mateix Suri i la seva família
van viure alguns anys. A més
de Vishnu, en el relat també
són importants els habitants
dels pisos de les tres plantes
que componen l’edifici: el se-
nyor Jalal i la seva frustrada
dona; els senyors Pathak; la
senyora Ashrani i les seves in-

trigues polítiques... Situat en
aquest escenari, l’autor elabo-
ra un retrat veraç, colpidor,
però també entranyable, de la
vida a Bombai. Hi són presents
moltes coses: des del poc valor
que té la vida de les persones
pobres –a través d’una dra-
màtica escena en la qual els
veïns de l’immoble es dispu-
ten qui ha de trucar a l’am-
bulància per auxiliar un Vish-
nu moribund–; fins a l’espiri-
tualitat i la mística hindú, o el

valor i la funció social del ci-
nema indi –l’Índia és un gran
centre de producció cinema-
togràfica.

Manil Suri és un autor amb
pretensions. La seva literatura
no vol ser només una mera
descripció social (notarial) si-
nó que intenta resseguir, deli-
mitar i dibuixar l’esperit i l’à-
nima de l’Índia (aportant-hi
valors místics hinduistes). En
aquest sentit, el mateix autor
ha comparat el peregrinatge

de Vishnu de baix de l’edifici
fins a la tercera planta amb les
estacions de l’ascensió hindú.

Manil Suri encapçala el seu
llibre amb una frase del dis-
curs de Krishna a Arjun, del
Bhagavad-Gita, un dels llibres
de capçalera de l’hinduisme. A
més, l’escriptor ha expressat
la seva intenció d’escriure una
trilogia basant-se en la trinitat
hindú: La mort de Vishnu; La vi-
da de Shiva; i El naixement de
Brahma. Manil Suri és un es-
criptor disciplinat, treballa-
dor i constant. Professor de
matemàtiques a la Universitat
de MariSuri considera que
“cada línia ha de ser correcta i
necessària com una equació”.

L’escriptor, que es declara
influenciat per grans autors
indis com ara Rabindranath
Tagore i R.K. Narayan, com-
pon un llibre elegant i ben
escrit. Crec que els elogis no
haurien d’anar més enllà,
malgrat que Vishnu. Una vida a
l’Índia hagi estat tot un èxit de
vendes al mercat dels EUA, en
què, en algunes ciutats, ha
superat autors segurs com
John Grisham i Stephen King.
Vishnu té mèrits i cal remarcar
la tasca literària de Suri a
l’escriure la seva primera
obra. Tot i això, em sembla
que el llibre no pot amagar
una certa dificultat narrativa
a l’hora de mantenir l’interès
del lector al llarg de tota la
novel·la.

Vishnu no és el gran llibre
sobre l’Índia, el llibre amb
majúscules que fascina i dóna
totes les claus sobre els miste-
ris i la seducció d’aquest co-
negut i desconegut país. Pot-
ser afirmo això perquè en la
lectura d’aquest llibre no he
sabut captar tot el simbolisme
ni l’espiritualitat del seu relat,
sinó que, en dosis importants,
se’m deuen haver escapat. De
tota manera, adverteixo que el
final del llibre, l’últim capítol
(el setzè), dóna un gir signifi-
catiu en el relat i s’hi veuen un
fort i efectiu simbolisme i
misticisme.

Temps malbaratat
P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

Víctor Batallé, Temps pervers.
Premi Josep M. López Picó

2001, Vila de Vallirana. Proa.

Barcelona, 2002.

L
a majoria dels lectors
de poesia saben que
l’anomenada poesia de
l’experiència és com
una mena de plaga

que assetja la literatura cata-
lana des de fa unes tres dèca-
des. Que hi trobem autors que
han estat capaços de trans-
cendir-la i rebutjar aquesta
inquietant etiqueta. I que n’hi
ha que no... Víctor Batallé (Ba-
dalona, 1947) parteix de les
seves pròpies vivències, d’allò
que ha vist, que ha sentit, a

l’hora d’encarar el seu darrer
recull poètic, aquest Temps
pervers, que manté la línia del
seu poemari anterior, Vida es-
campada (Columna, 1998), pe-
rò més centrat en la vida ur-
bana, en la quotidianitat.

Parlar del dia a dia, dels re-
cords que t’aporta un retrat
mig oblidat, poden ser exerci-
cis força perillosos quan s’e-
criuen en vers i es pretén
construir un poema. Aquesta
tasca sol ser molt més senzilla
quan l’autor ordeix un diari
íntim, posem per cas: no s’ha
de preocupar ni del ritme, ni
dels encavalcaments, ni de
comptar síl·labes. Si es decan-
ta, finalment, per la poesia i
pel vers lliure que no pensi
que no s’haurà d’amoïnar per
res, ja que aquest vers sol ser
força traïdor. A un sonet, per

posar un exemple clàssic, el
ritme ja ve amb la rima. En
canvi, si emprem el vers lliure,
haurem de bastir-ho tot, fer el
nostre propi vers, la nostra
pròpia estrofa.

PERILLS DEL VERS LLIURE
A Batallé, això del vers lliure li
va funcionar més o menys bé a
Vida escampada. Però no a
Temps pervers. I això que el vo-
lum de fa gairebé quatre anys
no va rebre cap guardó (símp-
toma inequívoc que un premi
no vol dir sempre qualitat).
Tanmateix, els dos volums
presenten un continuum en
l’obra poètica de l’autor bada-
loní. Si abans escrivia Poemes
del passat present i un Poema del
present, ara s’aboca als Dies que
he tingut, els Dies que avui passen
i els Dies que falten. Tots dos

clara mostra de l’obsessió de
Batallé pel temps, dimensió
que ha marcat la poesia de
sempre.

George Steiner diu que “la
principal tasca del poeta és
lluitar contra les temptacions
i les restriccions de la finitud”
(Gramàtiques de la creació). I ho
pot fer de dues maneres: com
René Char o Antonio Macha-
do, des d’un nivell gairebé
metafísic; o com Jacques Pré-
vert, des de la quotidianitat.
Batallé tria la segona opció i,
com Prévert, decideix mostrar
al lector com és el seu país i
com és ell. També com l’autor
francès, descriu moments
concrets o generals, general-
ment passats, que li serveixen
per evocar sentiments tals
com la decadència o l’amor
perdut que han sobreviscut
aquell instant.

El problema del poemari
apareix quan l’autor traspassa
la seva intimitat i mira el món
que l’envolta, com a Sarrià-Sant
Gervasi, en què critica l’espe-
culació urbanística barceloni-
na, tot carregant, de passada,
contra l’alcalde actual, que,

per cert, no és del partit de
Batallé. En canvi, quan passa
factura a l’esllanguiment de la
cultura catalana d’avui no
culpa ningú, quan, per ser
equànimes, hauria d’enca-
rar-se amb els seus, els que
dirigeixen el govern d’aquest
país des de fa 22 anys. Ideolo-
gies a banda –sempre defen-
sables–, els poemes de les du-
es primeres parts d’aquest
Temps pervers no funcionen a
causa de la manca de ritme,
cosa que malmet el que ente-
nem per poema: podem arri-
bar a pensar que el que llegim
és prosa. A la tercera part, Ba-
tallé recupera el sentit del vers
i és capaç d’ordir poemes ben
travats com De l’esperança i
Malaltia, en què el lirisme amb
què intenta impregnar cada
paraula rutlla sol, ja fora de
l’urbs. De fet, el que trobem a
faltar en tot el llibre és més
cura de l’autor en la tria d’allò
que ha de publicar. Si el vo-
lum s’hagués publicat amb 20
poemes en lloc de 51, hauria
guanyat molts punts en qua-
litat i, potser, transcendir la
finitud.


