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Un mes després d’haver fet
85 anys, Tom Sharpe ha
mort al seu refugi de Lla-
franc, on s’havia convertit
en un empordanès d’adop-
ció i havia reivindicat so-
vint el nostre sistema sani-
tari. Sharpe va morir per
les complicacions deriva-
des de la diabetis que feia
anys que patia.

El vaig visitar un parell
de cops casa seva, a pocs
metres de la platja. En to-
tes dues ocasions tenia
problemes mèdics i la seva
assistenta feia les fun-
cions d’infermera i d’in-
tèrpret, perquè era una
mica sord. Cordial, simpà-
tic, sorneguer i iconoclas-
ta, Sharpe era sobretot un
cavaller britànic, capaç de
riure’s de la seva ombra.
Quan li preguntaves algu-
na qüestió complexa, se la
rumiava, retrocedia i en-
trava a la càrrega de mane-
ra original i poc tòpica. En
una de les entrevistes va
recordar quan va anar a
petar a la maleïda presó de
Maritzburg acusat de sub-
versiu i de comunista peri-
llós, com a conseqüència
d’haver escrit contra la se-
gregació racial a Sud-àfrica
i haver estrenat el 1961
l’obra Natal, sobre el règim
de l’apartheid. El deporta-
rien del país.

La destinació següent
seria el campus de Cam-
bridge, on forjaria l’inici de
la seva obra novel·lística,

amb les experiències afri-
canes com a rerefons: Re-
unió tumultuosa, del
1971, i Exhibició impúdi-
ca, del 1973. Cambridge
seria un espai inspirador,
amb títols com Les beques
boges: una crònica de Por-
terhouse.

Ningú diria que aquell

gentleman
corpulent i alt, ex-
tremadament
amable, podia ha-
ver visitat el cala-
bós per haver pe-
cat contra el po-
der, però l’autori-
tarisme és així. I
Sharpe anava a la
contra. La seva
obra es podria in-
terpretar com una
sàtira contra l’ortodò-
xia. No endebades, va pa-
tir des de petit una educa-
ció fèrria per part del seu
pare, ministre de l’Esglé-
sia anglicana, que li va
aplicar devotament els
càstigs de l’època victoria-
na, que els britànics han
experimentat fins fa poc.

Relativitzant i amb un
deix còmic, afirmava que
el seu pare havia evolucio-
nat del socialisme al nacio-
nalsocialisme. La repres-
sió li serviria, però, per
crear una obra de denún-
cia de les vel·leïtats feixis-
tes i puritanes de les co-
munitats anglosaxones
que va conèixer. Menys-
tingut per determinat ti-
pus de crítica,  que el con-
siderava banal, Sharpe va
renovar els corrents de la
novel·la satírica anglesa.
Va ser continuador de
Chesterton, Saki, Wode-
house i Evelyn Waugh;
contemporani de Dahl, i

precedent, sens dub-
te, de grans mes-

tres actuals

d’aquest estil com ara Da-
vid Lodge i Julian Barnes.

Sharpe, però, vivia fo-
ra de tendències, tot i
que la seva obra es podria
entroncar amb la pica-
resca i un barroc profun-
dament kitsch, i es po-
dria assimilar a una tra-
dició que prové de Sha-
kespeare, Chaucer, Cer-
vantes i companyia. Cen-
trant-nos en la seva obra,
ens hauríem de pregun-
tar qui no ha llegit una
farsa protagonit-
zada per Hen-
ry Wilt, el
dissortat
i sonat
profes-
sor

d’una escola tan politèc-
nica com pirotècnica,
amb una dona horrible i
autoritària, i aparicions
fulminants de nines in-
flables i inversemblants
escenes entre l’esper-
pent i el deliri.

La sèrie de cinc novel-
les protagonitzada per
Wilt, amb milions d’exem-
plars venuts, van marcar
un abans i un després en la

seva carrera novel·lística,
un clàssic de la bogeria
contemporània.

Diuen que l’humor dis-
tingeix l’home de les bès-
ties. Assumint aquesta
premissa, Sharpe va ser
un humanista que va resi-
dir al nostre país des del
1995, que adorava la Cos-
ta Brava i que va ser habi-
tual de les festes que Jordi
Herralde organitza cada
any a Anagrama, la seva

editorial fidel en castellà,
al costat de la catala-

na Columna. La se-
va victòria serà

que se l’asso-
ciarà sempre

a un som-
riure. ■
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El gran mestre de la novel·la d’humor
britànica i creador de ‘Wilt’ mor a
Llafranc, on vivia des de feia 25 anys

La seva obra es
pot interpretar
com una sàtira
contra
l’ortodòxia

Sharpe va dedicar
la seva obra a satiritzar

el sistema i l’ordre
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Desapareix un renovador de la literatura satírica




