
El principi del plaer
Amb ‘Una cosa per explicar-vos’, Hanif Kureishi entrega la millor novel·la des d’‘El buda dels suburbis’

C
omencem per una escena 
a la vegada central i peri-
fèrica en una novel·la que 
es recrea, amb certa joie 

de vivre, en les seves excursions pels 
voltants, en el seu afany per conver-
tir-se en deliciós anecdotari sobre 
el que significa ser humà avui dia, 
en termes morals, sexuals i ideolò-
gics. Omar Alí, conegut com a Lord 
Alí de Lewisham després de l’elecció 
de Blair el 1997, apareix no pas com 
l’homosexual musulmà de Mi hermo-
sa lavandería sinó com l’homosexu-
al musulmà i laborista que ha venut 
el negoci de tintoreria, ha invertit 
en mitjans de comunicació i recolza 
fermament la guerra de l’Iraq. «¿No 
els hem fet un favor als iraquians?», 
es defensa Omar. «Vosaltres, els vells 
comunistes esquerrans, no podeu 
afluixar  la corda».

DESITJOS OCULTS /  Jamal Khan, el psi-
coterapeuta que protagonitza Una 
cosa per explicar-vos, va compartir pis 
en temps de militància università-
ria amb «un grup de blancs de classe 
mitjana molt polítics (...) blairistes 
entusiastes que sortien sovint a la te-
levisió defensant la guerra de l’Iraq», 
no gaire diferents d’Omar. Es pot de-
duir que l’última i magnífica novel-
la del britànic d’origen pakistanès 
Hanif Kureishi, la millor des d’El bu-
da dels suburbis, aconsegueix certifi-
car el desencant de tota una gene-
ració que és la del mateix escriptor, 
infermer de les emocions i desitjos 
ocults que prefereix escoltar més 
que no pas dictar sentència. 
 No és l’única lectura que sugge-
reix una obra pluricel·lular que in-
clou dos personatges secundaris me-
morables (Míriam, la voluptuosa i 

radical germana de Jamal, i Henry, 
el seu amant i també amic del pro-
tagonista); un preciós elogi de la psi-
coteràpia com a disciplina artística, 
gairebé al mateix nivell de la creació 
literària; un sorprenent cas d’incest; 
un assassinat just que necessita una 
redempció que no arriba; un amor 
juvenil recuperat en l’edat madu-
ra; el robatori d’un dibuix d’Ingres; 
i una variada selecció d’escenes se-
xuals que, per Kureishi, signifiquen 
l’expressió del secret més insonda-
ble, el causant de totes les sessions 
de divan que Jamal presideix dispo-
sat a conèixer l’estrany que viu al 
nostre interior; això és, la recerca 
del plaer, la destil·lació de la seva es-
sència. 

 Els que van ser revolucionaris 
comencen a morir, la guerra està 
lluny però és a tot arreu (els atemp-
tats de Londres apareixen gairebé 
al final d’Una cosa per explicar-vos, 
com el colofó en la història de de-
cepcions polítiques que funcionen 
com a teló de fons històric), els jo-
ves no tenen models ètics (sorto-
sament, tenint en compte on han 
anat a parar els anarcoecologistes) 
i la crisi de les ideologies no causa 
víctimes perquè ningú sap en què 
creure.
 No obstant, Kureishi s’enfronta a 
aquest escenari desolador amb sen-
tit de l’humor, i la seva novel·la, que 
funciona com una llarga i reparado-
ra confessió, amb la seva tendència 

a la lliure associació d’idees i perso-
natges, deixa un agradable regust, 
com si per fi Jamal, tan paranoic i 
tan entranyable, hagués trobat la se-
va identitat perduda a través del re-
lat, i amb aquest retrobament amb 
ell mateix hagués convertit tots els 
seus lectors en psicoterapeutes feli-
ços que s’han oblidat que un dia van 
ser pacients tan necessàriament bo-
jos com aquells que creuen que no 
ho estan. H
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El llibre de la setmana. Personatges com els que 
pul·lulaven a ‘El buda dels suburbis’, ‘Mi hermosa la-
vandería’ i ‘Londres me mata’ miren cap enrere amb 
desencant en l’última obra de l’autor anglopakistanès 

Hanif Kureishi. Una novel·la magnífica en què recupe-
ra el pols dels seus millors temps i repassa amb sen-
tit de l’humor les escorrialles d’una generació a la qual 
només li queda la recerca del plaer. 

33 Hanif Kureishi, en la seva última visita a Barcelona, l’any 2006.
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Llegir la fi del món

Aquesta novel·la està constituïda 
per una sola frase (que ni tan sols és 
tal, ja que fins i tot la primera parau-
la comença en minúscules, donant 
a entendre que el discurs es va inici-
ar en algun lloc anterior). Queda dit. 
I s’equivocarà qui associï aquest su-
posat atreviment estilístic amb un 
d’aquests audaços exercicis d’elitis-
me condemnats als aplaudiments 
de la crítica i el desdeny del públic. 
Molt al contrari, el lector que se sub-

mergeixi en aquesta frase a penes 
necessitarà una sola pàgina per sor-
prendre’s de la naturalitat amb què 
el discurs mental del narrador es va 
desenvolupant. Si és un experiment, 
funciona. 
 Zona narra un viatge en tren al 
llarg de la nit. Un home va de Pa-
rís a Roma carregat de misteris i de 
records. Al llarg de 24 capítols cla-
rament al·lusius als cants de la Ilí-
ada, assistim a una desfilada atroç 
dins del seu cervell: literats apàtri-
des, militars beneïts per la història, 
víctimes tan anònimes com quanti-
oses, deportats de guerra, botxins 

cèlebres, teòrics de la violència, to-
tes les cares de les guerres del segle 
XX a Europa i el Pròxim Orient. Pe-
rò aquest paisatge aterridor, aquest  
record que el món només existeix 
per acostar-se a la fi, està tan encer-
tadament travat amb la història per-
sonal del narrador, dels seus amors 
enfonsats en el temps, dels seus re-
cords d’infància i amistats, de la se-
va peripècia aventurera, que el lec-
tor ho percep tot com un conjunt 
viu. Monstruós potser, però viu. La 
novel·la funciona exactament com 
un tren: un artefacte que podria 
semblar a primera vista massa pe-

sat, un projecte que sembla inven-
tat i dissenyat per un boig i, no obs-
tant, a l’instant d’arrencar passa el 
miracle i tot funciona amb exacti-
tud i fins i tot amb lleugeresa. 
 Assenyalada de manera unànime 
per la crítica, Zona ha estat la gran 
revelació literària de la temporada 
a França. I també el públic va secun-
dar l’aposta. Potser perquè Enard 
sap perfectament on es dirigeix 
aquest tren aparentment perdut en 
la nit i el dirigeix amb un aplom des-
tacable. A canvi només demana una 
mínima generositat del lector, la 
confiança justa que, més enllà de les 
aparences experimentals, sap per-
fectament el que està fent. Afortuna-
dament, el seu traductor al castellà, 
també. H
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Molt me ve tart lo jorn tan desi-
jat, es lamentava Ausiàs March 
al segle XV i bé el podríem para-
frasejar ara: molt ha trigat el dia 
de veure reunida en un sol llibre 
la millor poesia lírica que es va 
escriure a l’edat mitjana a tota la 
Península i en tota la seva plura-
litat lingüística i cultural. L’em-
presa porta els noms del medie-
valista Carlos Alvar i el poeta i te-
òric literari Jenaro Talens, que 
han estampat a la coberta de la 
seva antologia Locus amoenus les 
vuit llengües que hi sonen: lla-
tí, àrab, hebreu, mossàrab, pro-
vençal, galaicoportuguès, cas-
tellà i català. I dic sonen perquè 
ofereixen els poemes en les ver-
sions originals juntament amb 
la traducció. La polifonia resul-
tant transmet la idea d’un entra-
mat riquíssim i complex de can-
çons, temes i formats en què  els 
productes de la cultura popular 
eren absorbits pels creadors de 
l’alta cultura. Tot plegat té ben 
poc a veure amb la imatge d’una 
edat mitjana encarcarada i divi-

dida, en l’àmbit  literari, en esfe-
res estanques.
 Però Locus amoenus, a més a més 
de posar de manifest la fecunda 
coexistència entre els segles XI i 
XV de diverses modulacions del 
lirisme amorós (és la inspiració 
que predomina), invita a rellegir 
poetes com Yehuda ha Levi, Cer-
verí de Girona, el rei Don Denís, 
Don Sem Tob, l’Arcipreste de Hi-
ta, Jorge Manrique, Ramon Llull 
o Ausiàs March a una nova llum, 
la del context intercultural que 
proposen els antòlegs. Convé ad-
vertir, amb tot, que no hi surten 
representats tots els corrents de 
la lírica medieval sinó només 
aquells que van néixer com a es-
criptura o que van aspirar a ser-
ho: el dels poetes cultes, fossin 
clergues o cortesans entregats al 
joc de fer versos. N’ha quedat fo-
ra la poesia tradicional, la que va 
viure en la veu del poble acompa-
nyant les tasques i els ocis quoti-
dians, i també el riu cabalós del 
romancer. Però aquestes expres-
sions no van ser fixades per es-
crit fins al llindar del segle XVI i 
és legítim considerar-les una al-
tra història. El lloc amè que confi-
gura aquesta antologia és per fre-
qüentar-lo i reconèixer, un cop 
més, que els pesars i plaers amo-
rosos, com també l’exercici de 
dir-los amb paraules, es mante-
nen incòlumes amb el pas dels 
segles.  H
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