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aig néixer a la ciutat de
Bombai... fa molt de temps. No, això no val, la data
no es pot esquivar: vaig néixer a la Clínica Particular
del Dr.Narlikar, el 15 d'agost de 1947. I l'hora també
compta. Doncs bé: a la nit. No, convé ser més... Al
punt de mitjanit, de fet. Les manetes dels rellotges
s'unien en respectuosa benvinguda quan jo vaig arri-
bar.Va,deixa-ho anar,deixa-ho anar: a l'instant precís
en què l'Índia assolia la independència, jo entrava de
tomballons en aquest món. Va haver-hi sobresalts. I,
a l'altra banda de la finestra, castells de focs i multi-
tuds.Pocs segons després, el meu pare es va trencar el
dit gros del peu; però aquest accident va ser una mera
insignificança si el comparem amb el que em va pas-
sar a mi en aquell tenebrós moment, perquè gràcies a
les ocultes tiranies d'aquells rellotges que em saluda-
ven amb placidesa vaig ser misteriosament emmani-
llat a la Història, i els meus destins, indissolublement
encadenats als del meu país. Durant les tres dècades
següents,no hi hauria escapatòria.Els endevins m'ha-
vien profetitzat, els diaris van celebrar la meva arriba-
da,els politicastres van ratificar la meva autenticitat.A
mi em van deixar sense veu ni vot en la qüestió. Jo,

Saleem Sinai, després diversament anomenat
Nasdemocs, Carabrut, Calbet, Muntanyamunt,
Buda i fins i tot Bocí-de-lluna, m'havia embrancat
profundament amb el Destí -en el millor dels casos,
una implicació perillosa. I aleshores no sabia ni eixu-
gar-me el nas.

Ara, però, el temps (que ja ha deixat de fer-me
cap servei) es va escolant. Aviat faré trenta-un anys.
Potser. Si ho permet aquest meu cos desgastat que
s'esmicola. Però no tinc cap esperança de salvar la
vida, ni puc tan sols refiar-me de tenir mil i una nits.
Haig de treballar de pressa, més de pressa que
Scheherazade, si al capdavall vull donar a entendre -
sí, donar a entendre- alguna cosa. Ho reconec: per
damunt de tot, em fa por l'absurditat.

I hi ha tantes històries per explicar, massa, un
excés tal de vides esdeveniments miracles llocs rumors
entreteixits, una barreja tan densa de l'improbable i el
mundà! He estat un engolidor de vides; i per poder-
me conèixer,només per poder conèixer la meva,hau-
reu d'engolir-ho tot plegat. Multituds consumides
empenyen i espentegen a dintre meu; i guiat només
pel record d'un gran llençol blanc amb un forat al mig
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més o menys circular i d'unes set polzades de diàme-
tre, aferrat al somni d'aquell tros de roba quadrat,
mutilat i foradat, que és el meu talismà, el meu obre-
sèsam, haig d'iniciar l'operació de reconstruir la meva
vida des del moment en què va començar en realitat,
uns trenta-dos anys abans d'una cosa tan òbvia, tan
present com el meu naixement, dominat pel rellotge
i tacat pel delicte.

(El llençol, per cert, també és tacat, amb tres
gotes de vella i descolorida vermellor.Tal com ens diu
l'Alcorà: «Reciteu, en nom del Senyor Creador
Vostre, que creà l'Home de grumolls de sang.») [...]

Enteneu el que us dic:durant la primera hora del
dia 15 d'agost de 1947 -entre la mitjanit i la una de la
matinada- van néixer no pas menys de mil i una cria-
tures dins les fronteres del nounat estat sobirà de l'Ín-
dia. Per si mateix, això no és cap fet insòlit (si bé els
ressons de la xifra són estranyament literaris): en
aquell temps,a la nostra part del món,els naixements
excedien les defuncions en aproximadament sis-cents
vuitanta-set per hora. Allò que va fer l'esdeveniment//
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notable (notable! un mot ben desapassionat, no
digueu!) era la natura d'aquestes criatures, totes les
quals eren, per algun caprici de la biologia, o potser a
causa d'algun poder preternatural del moment,o pos-
siblement tan sols per pura coincidència (tot i que la
sincronia, en una escala com aquesta, deixaria estupe-
facte el mateix C.G.Jung),dotades d'uns trets, talents
o facultats que només es poden descriure com a mira-
culosos. Era com si -si em permeteu un moment de
fantasieig en allò que altrament seria, us ho prometo,
la crònica més sòbria de què sóc capaç-, com si la
Història, arribant a un punt d'allò més significatiu i
prometedor,hagués decidit sembrar, en aquell instant,
les llavors d'un futur que diferiria genuïnament de tot
el que el món pogués haver vist fins aleshores.

Si es va operar cap miracle semblant a l'altra
banda de frontera,al recentment dividit Pakistan,jo no
en tinc pas coneixement; les meves percepcions van
estar, mentre van durar, delimitades per la mar
d'Aràbia, la badia de Bengala, les muntanyes de
l'Himàlaia, però també per les fronteres artificials que
traspassaven el Punjab i Bengala.

Inevitablement, un bon nombre d'aquestes cria-
tures no van aconseguir de sobreviure.La malnutrició,
les malalties i les desgràcies de la vida quotidiana ja
n'havien liquidat no pas menys de quatre-cents vint
quan jo vaig prendre consciència que existien; si bé és
possible la hipòtesi que aquestes morts també tenien la
seva finalitat, perquè el 420 és,de temps immemorial,
la xifra associada amb el frau, l'engany i la superxeria.
Podria ser,doncs,que els infants desapareguts hagues-
sin estat eliminats perquè resultaven en certa manera
imperfectes, i no eren els autèntics fills d'aquella hora
de la mitjanit? Bé, en primer lloc, això és una altra
excursió en el terreny de la fantasia; en segon lloc, és
fruit d'una visió de la vida excessivament teològica i
bàrbarament cruel  alhora. I és també una pregunta
sense resposta; qualsevol examen posterior que se'n
faci és, per tant, infructuós.

L'any 1957, les cinc-centes vuitanta-una criatu-
res supervivents s'aproximaven totes al seu desè aniver-
sari, totalment ignorants, la majoria, de l'existència de
les altres... bé que, sense dubte, hi havia excepcions. A
la vila de Baud,vora el riu Mahanadi,a Orissa,hi havia
unes germanes bessones que eren una llegenda en
aquella regió,perquè a desgrat de la seva impressionant
lletgesa posseïen, totes dues, la facultat de fer que tot
home que les veia se n'enamorés de manera desespe-
rada i sovint suïcida, i els seus atònits pares es veien
interminablement importunats per un devessall d'ho-
mes que sol·licitaven en matrimoni una d'aquelles des-
concertants criatures,o totes dues i tot;vells que havien
renegat del seny de les seves barbes i jovent que hauria
hagut d'estar ofuscat per les actrius del cinema itine-
rant que visitava Baud un cop al mes; i hi havia una
altra i més inquietant processó d'afligides famílies que
maleïen les bessones per haver embruixat els seus fills
a fer-los cometre actes de violència contra si mateixos,
fatídiques mutilacions i flagel·lacions i fins i tot (en un
cas) autoimmolació. Amb l'excepció d'aquests casos
aïllats, però, els fills de la mitjanit havien pujat total-
ment ignorants dels seus autèntics germans, dels seus
confrares-escollits de tot el llarg i ample del tosc i mal
proporcionat diamant de l'Índia.

I llavors,de resultes d'un batzac rebut en un acci-
dent de bicicleta, jo,Saleem Sinai, vaig prendre cons-
ciència de tots ells.

A tot aquell qui tingui una conformació mental
massa inflexible per acceptar aquests fets, tinc això per
dir-li. Així és com va anar; no és possible defugir la
veritat.Senzillament,hauré de carregar amb el pes de
la incredulitat dels escèptics.Però cap persona instruï-
da d'aquesta Índia nostra no pot ser del tot immune
al tipus d'informació que estic en procés de revelar...
cap lector de la nostra premsa nacional no pot haver
passat per alt una sèrie de -reconegudament inferiors-
criatures màgiques i monstruositats diverses. La set-
mana passada mateix va haver-hi aquell vailet benga-
lí que es va anunciar com la reencarnació de
Rabindranath Tagore i començà a improvisar versos
d'una qualitat remarcable, amb gran astorament dels
seus pares; i jo mateix recordo criatures amb dos caps
(de vegades un d'humà i un d'animal), i amb altres
curiosos trets com ara unes banyes de toro.

Cal que digui tot seguit que no tots els dons d'a-
questes criatures eren desitjables, ni desitjats tan sols
pels mateixos infants; i, en alguns casos, els nens
havien sobreviscut però se'ls havia privat de les quali-
tats rebudes de la mitjanit. Per exemple (com a com-
plement a ,la història de les bessones de Baud) dei-
xeu-me esmentar una noieta mendicant de Delhi
anomenada Sundari, que va néixer en un carrer de
darrere l'Oficina General de Correus, no gaire lluny
del terrat on Amina Sinai s'havia escoltat Ramram
Seth, i la bellesa de la qual era tan intensa que al cap
de pocs moments d'haver nascut va aconseguir ence-
gar la seva mare i les veïnes que havien assistit al part;
el seu pare,que va entrar corrents a l'habitació en sen-
tir els xiscles de les dones,va ser avisat per elles amb el
temps just; però el seu únic i fugaç cop d'ull a la filla li
va danyar la vista de tal manera que,després d'allò,era
incapaç de distingir els indis dels turistes estrangers,
un defecte que minvà greument el seu poder de lucre
com a mendicant. Després, durant un temps, van
obligar la tal Sundari a portar un drap a la cara; fins
que una bestia vella i despietada la va agafar amb els
seus braços ossuts i li va fer deu talls a la cara amb un
ganivet de cuina.A l'època en què vaig tenir coneixe-
ment d'ella,Sundari es guanyava la vida sobrerament,
perquè ningú que se la mirés no es podia estar de
compadir la noia que abans havia estat sens dubte
massa bella perquè se la poguessin mirar i ara estava
cruelment desfigurada; rebia més almoines que cap
altre membre de la seva família.

Com que cap dels infants no sospitava que la seva
data de naixement tingués res a veure amb allò que
era,vaig trigar força a descobrirho.Al principi,després
de l'accident de bicicleta (i sobretot després,que els de
la marxa de la llengua m'haguessin purgat d'Evie
Burns), m'acontentava descobrint, un per un, els
secrets dels fabulosos sers que havien arribat tot d'una
al meu camp de visió mental, i els col· leccionava
voraçment, talment com alguns nois col·leccionen
insectes i altres es decanten pels trens; perdent interès
pels llibres d'autògrafs i d'altres manifestacions de
l'instint recopilador, em submergia sempre que podia
en la diferent i decididament més brillant realitat dels
cinc-cents vuitanta-un.(Dos-cents seixanta-tres érem
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nens; i ens superaven en nombre les nostres rèpliques
femenines: tres-centes quinze, incloent-hi Parvati.
La-bruixa-Parvati.) 

Els fills de la mitjanit!... un nen de Kerala que
tenia la facultat d'entrar dins els miralls i reaparèixer a
través de qualsevol superfície reflectora de la terra: a
través de llacs i (amb més dificultat) a través de les
carrosseries de metall polit dels automòbils... i una
nena goesa amb el do de multiplicar els peixos... i
criatures amb poders de transformació: un nen llop
dels turons de Nilgiri, i, de la gran conca de les
Vindhyas, un noi que podia augmentar o reduir la
seva grandària a voluntat, i que ja havia estat (per
entremaliadura) causa de pànic desenfrenat i de
rumors sobre el retorn dels Gegants... hi havia una
criatura d'ulls blaus, de Caixmir, del sexe original de
la qual no vaig estar mai segur, perquè quan estava
submergit (o submergida) en aigua se'l podia canviar
com li vingués de gust.Aquesta criatura alguns l'ano-
menàvem Narada;d'altres,Markandaya,segons quin
vell conte fabulós de canvis sexuals coneguéssim...
prop de Jalna, al cor del ressec Dècan, vaig trobar un
noiet saurí, i a Budge-Budge, als afores de Calcuta,
una nena de llengua esmolada les paraules de la qual
tenien per si soles el poder d'infligir ferides físiques,
de manera que després que uns quants adults van
haver vist que sagnaven a raig fet de resultes d'algun
fibló llançat distretament pels seus llavis,havien deci-
dit tancar-la en una gàbia de bambú i deixar-la que
baixés flotant pel Ganges fins a les jungles
Sundarbans (que són legítim habitacle de monstres i
fantasmes);però ningú no gosava acostar-s'hi, i circu-
lava per la vila envoltada d'un buit de temor;ningú no
es veia amb cor de negar-li aliments.Hi havia un nen
que podia menjar metall i una nena amb uns dits tan
ufanosos que podia cultivar albergínies de primera
classe al desert de Thar; i més i més i més... aclaparat
pel seu nombre, i per l'exòtica multiplicitat dels seus
dons, jo em fixava ben poc,aquells primers temps,en
els aspectes més corrents de les seves persones; però
inevitablement els nostres problemes, quan sorgien,
eren els problemes humans i quotidians que sorgei-
xen del caràcter-i-l'entorn; en les nostres batusses,no
érem més que una trepa de marrecs.

Un fet remarcable: com més propera a la mitja-
nit era l'hora del naixement,més grans eren les facul-
tats. Les criatures que havien nascut en els darrers
segons de l'hora eren (si hem de ser francs) poca cosa
més que petits fenòmens de circ: nenes barbudes, un
nen amb les brànquies d'una truita mahaseer d'aigua
dolça en perfecte funcionament, siamesos amb dos
cossos que penjaven d'un sol cap i un sol coll -el cap
parlava amb dues veus, una de masculina i una de
femenina, i sabia totes les llengües i dialectes parlats
al subcontinent-; però tot i les seves meravelles,
aquestes eren les infortunades víctimes vivents d'a-
quella hora sublim. A la ratlla dels dos quarts ja apa-
reixien facultats més útils i interessants: a la selva de
Gir hi vivia una nena bruixa amb el poder de curar
amb la imposició de mans, i hi havia el fill d'un ric
plantador de te de Shillong que posseïa la benedicció
(o probablement la maledicció) de ser incapaç d'obli-
dar res del que veia o sentia. Però els infants nascuts
dins el minut primer de tots... per a aquests infants,
l'hora havia reservat els dons més elevats que mai els
homes hagin pogut somiar. Si es donés el cas que tu,

Padma, posseïssis un registre de naixements on el
temps fos anotat amb exactitud de segons, també
sabries quin plançó d'una gran família de Lucknow
(nascut quan passaven vint-i-un segons de la mitja-
nit) havia arribat a dominar completament,a l'edat de
deu anys, les oblidades arts de l'alquímia, amb les
quals va regenerar les fortunes de la seva antiga però
dissipada dinastia; i quina filla d'un dhobi de Madràs
(passaven disset segons) podia volar més amunt que
cap ocell només tancant els ulls; i quin fill d'un argen-
ter de Benarés (passaven dotze segons de la mitjanit)
va rebre el do de viatjar pel temps i així profetitzar el
futur alhora que clarificava el passat... un do en el
qual, infants com érem, confiàvem implícitament
quan es tractava de coses passades i oblidades,però en
fèiem burla quan ens advertia sobre la nostra pròpia
fi...afortunadament,d'això,no n'existeix cap constàn-
cia; i,el que és jo,no revelaré -o si de cas, tot semblant
que els revelo,els falsejaré- ni els seus noms ni tan sols
la seva residència: ja que, per més que una evidència
d'aquest tipus pogués aportar una prova irrefutable de
les meves afirmacions, els fills de la mitjanit ara es
mereixen, un cop ha passat tot, que se'ls deixi tran-
quils; i qui sap si per oblidar; però jo espero (contra
tota esperança) recordar...

La-bruixa-Parvati va néixer a la Vella Delhi, en
un dels barris pobres que s'apinyaven al voltant dels
graons de la mesquita del divendres. No era un barri
qualsevol, aquest, encara que les barraques fetes de
caixes d'embalatge velles i trossos de llauna corruga-
da i tires de sacs de jute que s'alçaven sense ordre ni
concert a l'ombra de la mesquita no semblessin gens
diferents de qualsevol altre barri de barraques... per-
què aquest era el gueto dels mags, ni més ni menys
que el lloc que un dia havia dut al món un Colibrí
que els ganivets havien traspassat i els gossos peta-
ners no havien pogut salvar... el barri dels prestidigi-
tadors, on contínuament acudien els més grans
faquirs i prestidigitadors i il·lusionistes del país, per
buscar fortuna a la capital. Trobaven barraques de
llauna, i batudes de la policia, i rates... el pare de

Parvati havia estat en altre temps el més gran pres-
tidigitador d'Oudh;ella havia crescut enmig de ven-
trílocs que feien explicar acudits a les pedres i con-
torsionistes que es podien empassar les seves pròpies
cames i menjafocs que exhalaven flames pel forat del
cul i pallassos tràgics que es feien sortir llàgrimes de
vidre de les cues dels ulls; havia viscut pacíficament
entre multituds bocabadades mentre el seu pare
s'enviava tatxes coll avall; i tot aquell temps havia
guardat el seu secret,que era superior a qualsevol de
les falòrnies d'il·lusionista que la rodejaven; perquè
la bruixa-Parvati,nascuda quan no passaven més de
set segons de la mitjanit del 15 d'agost, havia estat
dotada dels poders dels veritables experts, dels
il·luminats, els dons genuïns de la conjuració i la
bruixeria, l'art que no requeria cap artifici.

Així, entre els fills de la mitjanit hi havia infants
amb poders de transmutació,de vol,de profecia i de
fetilleria... però dos vam néixer al punt de la mitja-
nit. Saleem i Shiva, Shiva i Saleem, nas i genolls i
genolls i nas... a Shiva, aquella hora li havia atorgat
els dons de la guerra (de Rama, que podia tensar
l'arc intensable; d'Arjuna i Bhima; l'ancestral corat-
ge de kurus i pandavas es va unir, imparablement,
en ell!)... i a mi, el talent més gran de tots; la facul-
tat de mirar dins el cor i la ment dels homes.

Però és Kali-Yuga; els fills de l'hora de les tene-
bres van néixer, em temo, enmig d'una era de tene-
bres; de manera que, si bé ens resultava fàcil de ser
brillants, sempre vam anar desorientats pel que feia
a ser bons.

Au: ja està dit. Això és el que jo era... el que
érem. Padma fa un posat com si se li hagués mort
la mare: el seu rostre, amb la boca que s'obre i es
tanca, és el rostre d'una castanyola que ha anat a
raure a la platja. «Oh, baba!», diu a l'últim. «Oh,
baba! Tu no estàs bo; què has dit?» 

No, això fóra massa fàcil. Em nego a refugiar-
me en la malaltia. No cometeu l'error de desesti-
mar com a simples deliris el que acabo de revelar;
ni tampoc com a fantasies follament exagerades
d'un infant lleig i solitari. Abans ja he declarat que
no parlo metafòricament; el que acabo d'escriure (i
de llegir en veu alta a una astorada Padma) no és
altra cosa que la veritat literal i pels-cabells-del-
cap-de-la-meva-mare.

La realitat pot tenir un contingut metafòric;
però això no la fa pas menys real. Van néixer mil i
una criatures; hi havia mil i una possibilitats que
mai no havien estat presents en un sol lloc i en una
sola hora; i hi havia mil i un carrerons sense sorti-
da.

Als fills de la mitjanit se'ls pot fer representar
moltes coses, segons el vostre punt de vista: es
poden veure com l'últim cop de cua de totes les
coses antiquades i retrògrades de la nostra nació,
obsedida pels mites, la derrota dels quals era abso-
lutament desitjable en el context d'una economia
modernitzadora i del segle xx; o com l'autèntica
esperança de llibertat, que ara s'ha extingit per
sempre; però el que no convé és que esdevinguin
l'estrafolària creació d'una ment desvariejant i
malalta. No: la malaltia no és ni aquí ni allà.

«D'acord, d'acord, baba -Padma intenta apai-
vagar-me-. Per què t'has d'enfadar tant? Ara repo-
sa, reposa una estoneta, és tot el que et demano.»
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