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L’economia no ho és tot
a dècades que sento a dir que en litera-
tura està tot dit, però no deixen de sor-
gir arguments nous. A Un holograma

per al rei (Llibres del Periscopi, traduït al ca-
talà per Ferran Ràfols), Dave Eggers narra la
història d’un executiu nord-americà que vol
obtenir un contracte de comunicacions per a
la Ciutat Econòmica del Rei Abdullah, que es
construeix al desert d’Aràbia Saudita. Per
aconseguir-ho, ell i tres tècnics preparen una
presentació en forma d’holograma en què un
representant situat a Londres explicarà en di-
recte al rei Abdullah els avantatges de l’em-
presa. Però passen els dies, el rei no arriba i les
condicions de Wi-Fi al desert són defectuo-
ses. No és precisament l’argument més vist
del món.

El rerefons, en canvi, és el mateix que el de
Peter Pan, La taronja mecànica o American
Beauty: el pas del temps i, més concretament,
la resistència a abordar una nova etapa vital.
El protagonista d’Un holograma per al rei té la
virtut de concentrar un bon nombre de cri-
sis, ja que té problemes econòmics, senti-
mentals i de salut. Ell mateix ho explica en
una carta a la seva filla: “És important que sà-
pigues que, en el cas dels adults, encara que el
desenvolupament sigui continu no sempre
hi ha millora.” L’espera i el tedi ens poden fer
pensar en El desert dels tàrtars, de Dino Buz-

F zati, però al meu parer el llibre d’Eggers el su-
pera, ja que incorpora amb naturalitat tot de
subtemes rellevants: la família, la maduresa,
l’economia. De fet, moltes interpretacions
d’aquest llibre posen l’èmfasi en la globalit-
zació, que certament és un tema explícit:
“Ens havíem de preparar per fer com els eu-
ropeus i viure una època de turisme i boti-
gueta”. Ara bé, reduir Un holograma per al rei
al declivi de la classe mitjana –com fan alguns
crítics– em sembla molt empobridor. Al cap-
davall, el protagonista és un alt executiu que
durant anys ha creat fàbriques per tot el món.
Si això és classe mitjana, llavors jo sóc lum-
penproletariat.

Una novel·la no és bona perquè toqui te-
mes originals, sinó perquè crea escenes me-
morables. Un dels millors moments de l’obra
arriba quan l’executiu oblida l’exdona, la fi-
lla, el pare, el veí, el quist a l’esquena i el seu
cap a l’empresa. Aquest estat mental es pro-
dueix durant l’estona en què treballa com a
manobre en un poblat àrab: tragina roques,
afegeix aigua al morter, s’empastifa i sua la
camisa. Finalment aconsegueix construir un
mur de pedra.

Després de llegir aquesta escena em vénen
ganes d’esbravar-me amb els crítics de The
New York Times i de Vanity Fair: “No és l’eco-
nomia, estúpids!” ❋
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