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La darrera no-
vel·la de Hanif Ku-
reishi, L’última 
paraula, s’inscriu 
dintre del subgè-
nere literari que 
enfronta un es-

criptor ja gran, famós, reconegut i po-
tent (un mascle de la vella escola, per 
entendre’ns) amb una jove promesa 
de les lletres, ambiciosa i insegura, 
que sap que mai arribarà a assolir la 
seva potència, encarnada en exube-
rància literària i “masculinitat”. La 
peça mestra del gènere és La lliçó del 
mestre, un relat llarg de Henry James 
on, amb una subtilesa difícil d’igualar, 
el “mestre” dóna una autèntica lliçó 
al seu deixeble de quan la vida és més 
important que l’art. Amb menys for-
tuna, Philip Roth li va retre homenat-
ge a La visita al maestro, i va ser Amé-
lie Nothomb qui a Higiene de l’assas-
sí, va girar el tema com un mitjó, pre-
sentant l’escriptor més llardós de la 
història de la literatura, Prétextat 
Tach, enfrontat a una dona, natural-
ment l’única que pot derrotar els de-
liris mascles del gran home. 

Hanif Kureishi  
i la lliçó  
del mestre

ESCRIPTOR I 
GUIONISTA,  
HANIF KUREISHI 
HA PUBLICAT  
SET NOVEL·LES 
DES DEL 1990, 
ENTRE LES QUALS 
HI HA ‘EL BUDA 
DELS SUBURBIS’, 
‘INTIMITAT’ I  
‘UNA COSA PER 
EXPLICAR-VOS’. 
ARA PUBLICA 
‘L’ÚLTIMA 
PARAULA’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Kureishi segueix el patró de les 
obres esmentades, i col·loca al qua-
drilàter un pes pesant i un pes ploma. 
Mamoon Azam és un escriptor indi 
que està a les acaballes de la carrera 
i que necessita quelcom, en forma de 
biografia i reedició dels llibres, que 
li permeti viure amb tranquil·litat els 
anys que li queden. El Mamoon és 
una patum de les d’abans: algú que de 
“noi tímid i precoç” va arribar a tri-
omfar i arribar a ser un autor de fama 
internacional, un autor de llargues 
sagues familiars i també de retrats de 
dictadors africans, amb qui va viure 
de prop i amb qui, diuen les males 
llengües, va arribar a menjar carn hu-
mana. L’elegit per escriure la seva bi-
ografia és Henry Johnson, un autor 
que promet i de bona família, que “ha 
viatjat per la vida amb la catifa mà-
gica dels privilegis”, i a qui mai han 
mancat les dones. L’editor del Hen-
ry, el Rob, un autèntic borratxo a 
l’anglesa, ha disposat que sigui l’en-
carregat de bastir aquesta biografia 
que acabarà de canonitzar el gran 
Mamoon i, de passada, unirà per 
sempre el seu nom al del gran home. 
Perquè això passi, el Henry ha de 
conviure amb el Mamoon un temps 
indeterminat, fins que tingui prou 
material i aconsegueixi l’aprovació 
del “mestre”. El duel no seria res sen-
se les dones. La del Mamoon, la Lia-
na, una italiana que li té una devoció 
sense límits. I la del Harry, la perfec-
ta, estranya i una mica curta Alice, 
que al final acabarà mantenint amb 
el Mamoon la relació que probable-
ment el Henry desitjava per a ell: un 
diàleg sense inhibicions amb un clar 
vincle paternofilial. Kureishi, enmig 
d’aquest ambient intel·lectual, hi in-
trodueix els representants del “po-

ble”: la família de la Julia, la criada 
del Mamoon, amb qui el Henry tin-
drà una aventura i que pertany al 
“model de misèria anglesa, sense es-
perança i mig violent”.  

I què fa Kureishi amb tot aquest 
material? Si al principi sembla optar 
per la comèdia més aviat bufa, no tri-
ga a triar un camí més convencional: 
sobre un fons de diàlegs abundants 
i de vegades profunds, hi pinta una 
mica de sexe, una trama més aviat 
minsa i un retrat de personatges de 
molt rerefons i poc conflicte. Com si 
es contagiés del Forster més verbós, 
sotmet els dos escriptors a una esgri-
ma de diàlegs en la qual participen 
sense gaire esma, gairebé com si l’au-
tor els obligués a executar tots 
aquells rounds. Perquè en el fons, el 
que es juga sempre en aquest combat 
és esbrinar qui és el mascle alfa, el 
continuador d’aquella raça de colos-
sos de les lletres que es deien Hemin-
gway, Faulkner, Scott Fitzgerald, 
Greene o Orwell; però ara els colos-
sos no ho són pels mèrits literaris, 
pel talent, per les virtuts personals 
(això es va acabar amb Camus), sinó 
per l’agressivitat, tan violenta com 
sexual: el retrat actual del Gran Lite-
rat només admet un cardador, quan 
el que escriu al matí i a la tarda “ce-
deix el comandament als genitals. 
Les dones tenen debilitat pels artis-
tes”. Kureishi no qüestiona el culte a 
la personalitat, i tampoc ens dóna 
marge perquè hi reflexionem. En la 
teranyina de clarobscurs on treballa 
hi manca dramatisme, quelcom que 
ens impliqui com a lectors en un lli-
bre que, en la seva comicitat, queda a 
mig camí entre la sàtira i l’estudi 
d’uns personatges als quals mai arri-
bem a conèixer del tot.✒
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Us en trobareu a qualsevol 
grup humà, a la feina, entre 
els amics, potser fins i tot, si 

teniu mala sort, a la família. És 
una persona que sempre té a punt 
un pronòstic decebedor, frustrant 
o directament terrorífic. Són aus 
de mal averany, fanàtics de la mal-
astrugança, futuròlegs de pa sucat 
amb oli. Si algú anuncia que l’en-
demà vol anar d’excursió, o a pas-
sar el dia a la platja, o a passejar 
per la ciutat, ell assegura que es 
preveu mal temps. Si un altre co-
menta que han obert una botiga 
nova a prop de casa, ella s’afanya a 
calcular que aquest negoci és im-
possible que arribi a Nadal. Quan 
el noi comença una carrera, el 
malastruc li provoca dubtes sobre 

la vocació. Si l’amiga s’ha comprat 
un abric que li ha sortit bé de preu, 
el catastrofista es pregunta si 
comprar barat no acaba sortint 
car. Quan aquell que és de vida 
gaudeix d’un bon àpat i un bon vi, 
la hipocondríaca preveu indiges-
tions, migranyes i altres mals. Si 
em compro tres novel·les, el crític 
frustrat anuncia tres decepcions. 

I això no és tot. El nostre perso-
natge no en té prou amb els pro-
nòstics funestos. S’ha de reconèi-
xer que té una paciència de sant i 
una memòria d’elefant. Espera 
com un rapinyaire que la seva 
previsió s’acompleixi i ve a pas-
sar-te’n comptes: al final va plou-
re, oi? ¿Has vist que ja han tancat 
la botiga nova? ¿I així dius que ha 

deixat la carrera, el teu fill? Ja es 
veia que no n’estava convençut... 
És inútil que provis d’explicar-li 
que, tot i la pluja, l’excursió va ser 
molt agradable i vau riure molt, o 
que aquell abric que vas comprar 
rebaixat i que es va descosir per 
les aixelles, et va fer triomfar una 
nit d’estrena, o que en aquella no-
vel·la que, d’acord, no valia res, hi 
vas subratllar una reflexió que en-
cara t’acompanya.  

L’únic que pots fer és compadir 
el futuròleg que ha desitjat que 
tot el que pot anar malament hi 
vagi. I que no dissimula la satis-
facció per l’encert del vaticini fa-
tal. S’ha perdut l’excursió, l’abric 
nou i el bon vi. Però, que consti en 
acta: ell (o ella) tenia raó.✒

Els futuròlegs de pa sucat amb oli
SÍLVIA 
SOLER
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