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El narrador britànic Tom Sharpe, autor de la novel·la ‘Wilt s’ha perdut’

Joc de paraules
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Tom Sharpe, Wilt s’ha perdut.
Traducció de Marta Pera.

Columna. Barcelona, 2004.

A
rriba la nova peripè-
cia de Henry Wilt, un
esbojarrat professor
d’escola politècnica
anglès que, des que

va aterrar a les llibreries de
casa nostra, a finals dels 80,
s’ha anat fent una fidel legió
de seguidors que esperen, amb
santa paciència i entusiasme
inesgotable, les noves entre-
gues sortides de la ploma de
Tom Sharpe, el pare de la cria-
tura. Una nova peripècia, dè-
iem, que ja atabala des del tí-
tol. A casa nostra han optat per
traduir el Wilt in Nowhere origi-
nal com Wilt s’ha perdut, mentre
que en castellà s’ha triat un
Wilt no se aclara més enrotllat,
però igual de confús. Perquè,
un cop llegit el volum i encara
que això que ara escriuré els
sembli una bajanada, el títol
que més li escau és l’anglès
–traduït literalment seria Wilt
a cap lloc– perquè conté un
murri joc de paraules entre els
tres detonants de l’esplendorós
joc d’ous que és aquesta no-
vel·la: que el pobre Henry Wilt
comenci unes vacances amb la
sana intenció de descobrir
l’autèntica Anglaterra, que re-
butgi fer servir guies i mapes
per no saber on es troba i que
es passi més de mitja novel·la
als llimbs d’una commoció ce-
rebral. Si a això hi sumen que,
un cop retornat a la vida a
l’hospital d’Ipford, entre l’es-
pasa de l’inspector Flint i la
paret de l’extravagant senyora
Wilt, l’home s’arreceri en una
fingida amnèsia per no haver
de fer front a totes les barbari-
tats que suposa que ha fet, ja
tenim la comèdia amanida
amb generoses dosis de non-
sense i a punt perquè se la
cruspeixin amb golafreria.

I és que si és cert que un tret
distintiu de l’humor anglès
són els jocs de paraules (tenen
la sort de comptar amb un
idioma que permet i anima a
rebregar, desllorigar i recom-
binar un mot i el seu significat
a vegades fins a límits insos-
pitats) no ho és menys que un
altre, igual o més important,
és l’ús intel·ligent del nonsense,
aquesta habilitat tan british
d’alçar-li les faldilles a qualse-
vol situació quotidiana per
treure a la llum el disbarat
que s’hi amaga i, no contents
amb la gesta, anar encadenant
disbarats fins a arribar a una
completa absurditat que, oh
contrasentit, és perfectament

plausible. Afegeixin-li unes
gotetes d’ironia i la miqueta
justa de flegma que aquest
poble insular ha practicat a
bastament al llarg de la seva
història, i el resultat només
pot provocar barres descon-
juntades en els lectors més
extrovertits i somriures sibi-
lins en els més continguts.

ZOO I SAFARI
Però no només de comèdia vi-
uen en Wilt i, sobretot, el seu
pare Tom, que aprofita tots i
cadascun dels ingredients d’a-
quest porridge per abocar el
lector a una Anglaterra po-
blada d’antigues minyones
amb ànsies venjatives, d’he-

reus borratxos amb instints
pederastes, d’exprostitutes de
luxe casades amb polítics de
poc recomanables inclinaci-
ons sexuals, d’hospitals que
semblen manicomis i de poli-
cies encaterinats amb els mè-
todes made in USA. Un autèntic
zoo pul·lula pel Nowhere que es
troba Henry Wilt. Però la dona
i les terrorífiques quadrigèmi-
nes Samantha, Penelope, Em-
meline i Josephine (una es-
plèndida combinació de Gui-
llem Brown, Daniel el
Travieso, Bart Simpson i los
Cinco amb ball d’hormones)
no ho tenen gaire millor. Si en
Wilt hauria hagut de portar
unes bossetes de cacauets per

a les feres, elles haurien hagut
d’incloure una bona escopeta
de caça per al que els espera al
Nowhere transatlàntic: un Rio-
león Safari conegut com a
Wilma, Tennessee, i poblat
per oncles bel·licistes, tietes
supersize i agents del servei de
reforç contra la droga sense el
més mínim sentit comú i que
no miren prim a l’hora d’a-
trapar un traficant.

AMB UN SOMRIURE GLAÇAT
La veritat és que no fan cap
mena de gràcia, l’Anglaterra i
l’Amèrica de Tom Sharpe. Més
aviat al contrari. Mentre va
passant pàgines, el lector riu
de gust (fins i tot arriscant-se a
alguna mirada estranya del
company de seient al metro),
però així que tanca el llibre, el
somriure se li glaça a la cara.
Perquè la crítica que Sharpe
entafora rere les situacions
còmiques i els personatges di-
vertits és tan ferotge que gai-
rebé fa plorar. Acabes sentint
autèntica pena pel baliga-ba-
laga d’en Wilt (no ha fet res de
dolent, pobre home, i en can-
vi, rep de valent) i la seva vida
patètica; et planteges seriosa-
ment l’esterilització cada ve-
gada que alguna de les qua-
drigèmines treu el nas; pre-
gues a Déu per no acabar mai
ni en un hospital ni en una
comissaria britànica i desitges
fervorosament que mai et to-
qui un viatge als EUA (ni que
sigui a costa de perdre una
substanciosa herència).

Les dues-centes quaran-
ta-sis pàgines supuren enuig i
desencant. I això, venint d’u-
na ment brillant com la de
Tom Sharpe, fa esgarrifar més
que els incendis de cases pai-
rals, les pallisses dels caps ra-
pats, l’estultícia policial i la
poca integritat de polítics,
professors i metges. En defi-
nitiva, més que totes les bar-
baritats que desfilen per
aquesta novel·la de les quals,
ara sí, el pobre Wilt no en té
cap culpa.

El món de la pobresa global
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Jeremy Seabrook,
El món pobre.

Intermón-Oxfam.
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P
er què hi ha tantes
persones pobres en un
món que és més ric
que mai? Aquesta és la
pregunta clau que es

fa l’autor d’aquest assaig, i ell
mateix es contesta que deu
haver-hi alguna equivocació en
el panorama convencional so-
bre la riquesa i la pobresa.

Jeremy Seabrook, mestre,
treballador social i autor d’o-
bres de teatre i de televisió i
ràdio, ha estat col·laborador de
diverses publicacions de parla
anglesa com ara Third World
Network, New Statesman i The
Ecologist. Actualment escriu pel
diari The Statesman, a Kalikata
(Calcuta, Índia).

Seabrook ofereix amb el seu
dossier sobre el món de la po-
bresa un treball meticulós,
gairebé d’artesà sociològic, que
ens permet esbrinar alguns

dels punts primordials del
món actual i veure més clara-
ment les diferències cada ve-
gada més extremes entre els
que disposen de la riquesa i els
que viuen enmig de la pobresa.
L’autor parla de la vida dels
desfavorits, tant a les societats
riques com a les que no ho són.
Seabrook arriba a la conclusió
que l’oposat a pobre no és ric,
sinó suficient. Com manifesta
l’autor de l’assaig, la relativa
majoria amb escassos béns de
la població mundial no pretén
ser rica, sinó sentir-se segura.
Seabrook, que ha visitat llocs
del món on la pobresa és fa
molt evident com ara l’Índia i
el Brasil, fa referència a les si-
milituds de l’explotació capi-
talista d’aquests pobles amb
moltes situacions similars a
Occident durant els segles XIX
i XX: “Em vaig endur una sor-
presa tremenda. En les meves

visites a Mumbai (Bombai) i,
més endavant, a altres ciutats
del Sud (Djakarta, Dacca, São
Paulo), no em sentia en un lloc
estrany, era com ser a casa. Les
diferències de clima, població i
cultura es diluïen davant la si-
militud de la pobresa. Les per-
sones pobres sempre s’assem-
blen en la seva pobresa”, diu
Seabrook.

ELS POBRES INVISIBLES
L’autor d’aquest llibre es cap-
bussa en el món dels pobres
invisibles, éssers que sobrevi-
uen com poden en el Primer
Món. Els pobres d’Occident
viuen arraconats en espais en
què els rics mai no s’endinsen.
L’assagista cita al sociòleg
John Berger, que, sobre aquest
peculiar tema de la pobresa,
manifestà: “La pobresa del
nostre segle és diferent a la
d’èpoques precedents. No és,

com abans, resultat d’una es-
cassetat natural, sinó d’una
sèrie de prioritats imposades a
tot el món pels rics. En conse-
qüència, els pobres moderns
no són objecte de llàstima, si-
nó que són marginats com si
fossin porqueria”.

L’estudi de Seabrook també
aborda la magnitud de la tra-
gèdia que va fent la bola de la
pobresa cada vegada més gran,
mentre que, aleshores, aug-
menta excessivament la desi-
gualtat econòmica i social. El
gran drama de la immensa
majoria de la població actual
del món que viu en la pobresa
és que resulta impossible dei-
xar de ser pobre. Aquest tre-
ball, a més d’estar ben docu-
mentat, ofereix abundants es-
tadístiques sobre la situació
del món, ingrés nacional brut
dels països més pobres, malal-
ties, etcètera. Com bé diu l’au-

tor, la pobresa global no es deu
a una carència de recursos sinó
al control econòmic per part
dels països rics. L’FMI i el Banc
Mundial, que es van crear per
ajudar al desenvolupament
dels països pobres, han passat
a ser el braç financer de l’es-
peculació i de l’explotació dels
països més rics del món.

UN MÓN ALTERNATIU
Seabrook acaba el seu interes-
sant estudi plantejant la idea
d’un altre món, com a alter-
nativa a l’actual, per pal·liar la
pobresa en què viu la major
part de la humanitat: “Cal res-
catar l’autosuficiència i una
relació més respectuosa entre
la humanitat i els seus fràgils
recursos bàsics de les urpes
dels condescendents excessos
d’un mercat global que es des-
entenen totalment de les ne-
cessitats dels pobres, i que els
empeny, en el seu càlcul cruel
de beneficis, a la foscor i el si-
lenci”. Aquest assaig de rabiosa
actualitat de l’escriptor anglès
Jeremy Seabrook té la virtut
d’ajudar-nos a pensar sobre
nosaltres mateixos i sobre el
món en què vivim.


