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V
ikram Seth
(Calcuta, 1952)
és un escriptor
dels que creen
adhesions in-

condicionals o rebuig radical.
Té dues novel·les molt dife-
rents, Un bon partit i Una
música constant, que ja van
arribar precedides de l’èxit
internacional. La primera no
fa referència a la crònica es-
portiva. El títol anglès, A sui-
table boy (Un xicot que
convé), marca la pauta per a
una novel·la que alguns es-
tudiosos cursis titllarien
d’oceànica. És una gran i llar-
ga novel·la que narra els es-
deveniments d’un fragment
de l’Índia contemporània a
partir de la vida d’una famí-
lia. Són mil cinc-centes pàgi-
nes corprenedores, amb
quatre o cinc personatges in-
oblidables. És obvi que qui no
tingui un interès suplemen-
tari per llegir narrativa situ-
ada a terres exòtiques es
cansarà bastant aviat de lle-
gir-la. El gran mèrit és que
qui en tingui només una
mica quedarà atrapat del tot.
I les mil cinc-centes pàgines
se li faran curtes.

L’altra gran novel·la de
Seth és Una música cons-

Crítica

Un dentista manc
Després de l’èxit de les voluminoses novel·les ‘Un bon partit’ i ‘Una música
constant’, l’autor indi Vikram Seth ens presenta ‘Dues vides’, obra en què
combina el gènere memorialista, el periodístic i el narratiu ● Lluís-Anton Baulenas

L’obra permet
fer un repàs de la
història europea
i del final de
l’Imperi Britànic

forma un nucli molt petit,
però, per les circumstàncies
del seu mateix origen, per-
met fer un repàs de la histò-
ria europea i del final de l’Im-
peri Britànic: Primera Guer-
ra Mundial (en què l’oncle va
perdre el braç), període d’en-
treguerres a Alemanya,
quan apareix el nazisme, Se-
gona Guerra Mundial, inde-
pendència de l’Índia…

Tot i ser plena de referències
epistolars i de noms famili-
ars, se segueix perfecta-
ment. Està escrita des de
l’amor i les ganes d’home-
natjar, però això, en aquest
cas, no significa cap desa-
vantatge: Seth és prou es-
pavilat per frenar i distanci-
ar-se quan li convé. És una
obra extraordinària. Això sí,
com a les altres dues, Seth
no mostra la cara de l’Índia
desastrosa, la de la mare Te-
resa, per entendre’ns. Tam-
poc no l’amaga, és clar. A Un
bon partit explica d’una ma-
nera molt entenedora, per
exemple, el naixement del
socialisme a l’Índia després
de la independència i el con-
flicte social. Però ell pertany
a una família amb possibili-
tats econòmiques, gent que
podia fer estudiar els fills
amb els britànics o no, que
podia enviar els plançons a
Europa. És el que coneix i és
el que explica. És una altra
cara de l’Índia, la de la cul-
tura mil·lenària, la dels es-
tudis en sànscrit i les tradi-
cions vèdiques.

tant. Res a veure amb l’an-
terior. És una novel·la curta,
anglesa en tots els sentits.
Hauria pogut escriure-la
qualsevol dels autors brità-
nics de la seva generació. És
una delicada fabulació a l’en-
torn de l’amor per la música
i pels instruments musicals
a la qual no manca, com
tampoc a l’anterior, una
composició de personatges
extraordinària.

Ara ens arriba Dues vi-
des. L’autor va presentar-la
a Barcelona. I va afanyar-se
a explicar, perquè ningú no
hi anés enganyat, que no
era una novel·la sinó que

entrava en el gènere me-
morialista. Doncs bé, des-
prés de llegir aquest llibre
–i perquè no s’enganyin de
debò–, Dues vides és tan
memòria com Un bon par-
tit era novel·la. En aquest
cas, és un repàs de la vida
de l’oncle avi de l’autor pre-
sentat de manera amena i
barrejant tècniques narra-
tives. Des del periodisme
fins a l’epistolarisme pas-
sant, és clar, pel gènere bi-
ogràfic i memorialista. En
l’altre cas era una novel·la
que pràcticament era una
crònica de l’Índia que va
viure el trauma de la nefas-

ta herència deixada pels
anglesos.

Dues vides, doncs, podria
ser una gran novel·la d’allò
que en dèiem no-ficció per-
què, per més que la coquete-
ria de l’autor ho negui, ell ho
ha volgut així. Per comen-
çar, t’introdueix en el perso-
natge de l’oncle avi –un den-
tista manc– des de l’amor i
la tendresa dels últims anys
de la seva vida, a Londres,
que és quan Seth va tenir-hi
més relació. Els coneixem a
ell, indi que no ha tornat
pràcticament a l’Índia en
cinquanta anys, i la dona,
alemanya. Aquesta parella

‘Crim i càstig’ a la mallorquina
Narrativa
Nocturn
sense estrelles
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La primera novel·la
de Pere Joan Mar-
torell, autor de vuit
llibres de poesia, té,

en efecte, ressonàncies dos-

toievskianes. El seu prota-
gonista és un misteriós as-
sassí de la platja, un home
desconegut que es dedica a
matar noies joves a les plat-
ges mallorquines. Les histò-
ries d’aquests crims atroços
són narrades per diversos
personatges, que de vegades
només apareixen una vega-
da i d’altres es repeteixen
periòdicament: un inspec-
tor, un doctor, un diari de
Balears, un exnòvio d’una
de les víctimes, una mare,

etcètera. Aquesta multipli-
citat de veus que s’alternen
i se superposen recorda
l’estil polifònic de Faulkner.
I el càstig se’l dóna el prota-
gonista mateix, analitzant-
se de manera minuciosa i
despietada i responent a un
jutge invisible, que tant po-
dria ser de carn i ossos com
d’una matèria més indefini-
da. L’assassí reflexiona so-
bre si mateix: és una ànima
turmentada, un ésser que
ha viscut tota la vida trau-

matitzat per la imatge de la
mare, a la qual estimava
amb bogeria, maltractada
per un pare monstruós. És
això el que ha marcat una
fissura en la seva vida, al seu
conscient i a l’inconscient.
És el desig amagat de ven-
jança, barrejat amb la gelo-
sia, el que l’ha impulsat a
convertir-se en allò que ha
esdevingut. Per a ell, l’assas-
sinat no és tant un acte de
crueltat i sadisme com una
manera d’expressar el propi

sofriment, cosa que l’empa-
renta amb Raskolnikov, el
protagonista de la novel·la
dostoievskiana.

El personatge de l’assassí està
traçat amb molta cura: és
un home d’una vasta cultu-
ra que, explicant els pros i
els contres de la seva natu-
ralesa tèrbola, maneja amb
mestria les idees de Sòfo-
cles, Nietzsche, Freud,
Camus i tants d’altres, un
home que parla amb una

intel·ligència inusitada i lú-
cida, malgrat la seva bogeria
aparent, i és capaç de jut-
jar-se d’una manera objecti-
va i alhora és incapaç de dei-
xar de matar. El seu cas no
és un drama, com passa a la
novel·la de Dostoievski, sinó
que és una veritable tragè-
dia. L’autor, més que retra-
tar un personatge concret,
hi retrata una passió i una
malaltia, que podria estar la-
tent en l’inconscient de
qualsevol.

L’autor indi Vikram Seth repassa al seu últim llibre la vida del seu oncle avi. JORDI GARCIA


