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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

Europa s’enfonsa?
uan encara cueja la crisi sobre el
deute grec que ha trasbalsat
aquesta Europa construïda des-

prés de la Segona Guerra Mundial, quan
vèiem com creix la incertesa sobre el futur
del Regne Unit dins de la Unió Europea, i
quan l’auge de la ultradreta s’alia amb
l’euroescepticisme, apareix una divertida i
irreverent fantasia política signada per
Michel Houellebecq, que una vegada més
assoleix la categoria de polèmic i descarat.
Una etiqueta que certament li és habitual.
De tota manera, en aquesta ocasió, amb
Submissió, l’autor francès nascut a l’illa de
Reunió –situada a l’est de Madagascar–
també fa de visionari: dispara amb ironia i
intel·ligència contra les encarcarades clas-
ses dirigents, contra l’apatia ciutadana da-
vant la pèrdua de les llibertats i contra una
manera d’entendre el món que s’està fent

Q miques sense que ben bé n’acabem de ser
del tot conscients.

La fatalitat va fer que Submissió sortís a
la venda a França coincidint amb l’atemp-
tat contra el setmanari satíric Charlie Heb-
do que, per tancar el cercle de l’atzar, havia
caricaturitzat la figura d’Houellebecq a la
portada. Aleshores, el novel·lista francès
va haver de suspendre’n la promoció, va
abandonar París i va haver de portar es-
cortes. Però seria bo no quedar-se amb el
soroll mediàtic de la publicació de la no-
vel·la, pràcticament convertida en tema
d’Estat, per no treure mèrits literaris a un
best seller corrosiu i estimulant, provoca-
tiu, gens cínic ni banal, que dibuixa un
país, França, al caire de l’abisme. Un país
situat en el 2022, quan el candidat d’una
imaginària fraternitat musulmana guanya
de forma legal les eleccions amb el suport

dels socialistes i els conservadors, que no
volen veure ni en pintura Marine LePen.
El candidat guanyador arriba al palau de
l’Elisi i la República es converteix en un
estat islàmic sense que Houellebecq ens
ho mostri com un daltabaix per a la de-
mocràcia. Però aquest gir polític no tan
sols esquitxa França. El fenomen s’escam-
pa als països veïns fins al punt que París
formarà governs de coalició a Holanda, el
Regne Unit i Alemanya per construir de
forma pacífica un imperi de la mitja lluna
al vell continent.

Mapa i territori versemblants
La pèrdua dels valors de l’Europa judeo-
cristiana i el domini social de l’islam perfi-
len un mapa prou versemblant en un ter-
ritori creïble, un escenari nou que agafa
amb el peu canviat François, un professor
de la Sorbona, solitari, masclista, pessi-
mista i misantrop –el clàssic alter ego de
Houellebecq–, que freqüenta prostitutes i
té una relació amb una antiga alumna jue-
va, la família de la qual tem quedar-se a
l’estat musulmà i opta per anar-se’n a Is-
rael. Houellebecq afina els trets del perso-
natge del professor en fer-lo un especialis-
ta en Huysmans, un autor decadent de fi-
nals del segle XIX que va explorar la seva
relació amb el catolicisme.

Cultura, religió i valors. Tres temes
que interessen Houellebecq fan avançar
l’argument de Submissió. Aclaparats amb
uns sous fora de mida i la promesa de te-
nir més d’una dona, a la qual no els cal-
drà ni escollir, una alcavota els farà la fei-
na, els intel·lectuals i professors de la uni-
versitat, patètics prototips de la pèrdua
del domini masculí en la societat euro-
pea, van deixant-se seduir per l’oferta del
paradís musulmà. I no es fan gaire de
pregar. Les seves col·legues dones ja han
estat expulsades de la docència i si ells no
es converteixen, també perdran la feina.
Què poden fer?

Submissió és una sàtira ben trenada
que caricaturitza les pors i incerteses
d’un temps i d’un país i, per extensió,
d’un continent. Però no és una novel·la
contra l’islam sinó un exercici de políti-
ca-ficció que retrata la pèrdua dels refe-
rents occidentals i com n’és de fàcil que
s’esvaeixin els idearis democràtics de la
República. I Houellebecq ens atrau per-
què ens colla fins a l’extrem d’argumen-
tar-nos que la submissió és la felicitat
més absoluta. Hi estem d’acord? ❋
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