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Dai Sijie ha triomfat amb la seva primera novel·la
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E
l mes d’octubre de
l’any passat Gao Xing-
jian, un escriptor xi-
nès que ha publicat
tota la seva obra en

francès, va guanyar el premi
Nobel. Quan encara no ens ha-
víem recuperat de la sorpresa
ens arriba una obra de la ma-
teixa doble procedència, d’au-
tor xinès i escrita en francès,
Balzac i la Petita Modista xinesa, de
Dai Sijie.

Dai Sijie va néixer el 1954 a
la província xinesa de Fujian.
Com a fill d’intel·lectuals cai-
guts en desgràcia per la Revo-
lució Cultural de Mao, a 17
anys fou enviat a viure en un
remot poblet de muntanya per
tal de ser reeducat. S’hi va estar
tres anys i posteriorment, des-
prés de la mort de Mao, va po-
der estudiar història de l’art i
cinema i, en acabar els estudis,
va guanyar un concurs que li
va permetre anar a l’estranger.
D’ençà del 1984 Dai Sijie resi-
deix a París, on ha filmat tres
llargmetratges i on, l’any pas-
sat, va publicar la seva primera
novel·la, Balzac i la Petita Modista
xinesa, que fou un èxit de ven-
des i que ha estat traduïda a

més d’una vintena de llengües.
És casat sense fills, i es declara
“una mica budista” i sense
ideologia política.

Balzac i la Petita Modista xinesa
és una novel·la d’arrel autobi-
ogràfica. L’autor narra un any
de vida de dos joves en procés
de reeducació en un llogarret
prop de les muntanyes del Ti-
bet i on han de treballar en
una precària mina de carbó i
fent les feines més dures del
camp. Un dels joves, el narra-
dor, toca el violí i l’altre es re-
vela com un inspirat explica-
dor d’històries. La possessió
d’un singular rellotge desper-
tador i la capacitat narrativa
de l’amic comporta un alleu-
jament de la seva dura vida,
atès que els amics són periòdi-
cament enviats a ciutat a veure
cinema per tal que expliquin
les pel·lícules als habitants del
poble analfabets. El descobri-
ment d’una maleta plena de
llibres d’autors occidentals,
Balzac, Victor Hugo, Stendhal,
Dumas, Flaubert, Tolstoi, Dos-
toievski, Dickens, Kipling... re-
presenta un tomb a les seves
vides i, a la llarga, a la d’altres
persones. L’amor també els es-
pera a la cantonada. Lou, l’ex-
plicador d’històries, viu un
idil·li amb la Petita Modista
sota la mirada de l’enamorat
secret de la noia, el narrador
violinista. I tot això entre una
galeria de personatges d’una
gran força plàstica, des de
Quatreulls, un jove oportunis-

ta en procés de reeducació,
propietari de la maleta dels
llibres, el sastre, pare de la no-
ia, el cap polític del poble, un
grup de fetilleres, el metge es-
tressat de la ciutat, el vell pas-
tor evangèlic que escombra els
carrers, els violents joves del
poble, etcètera, i l’atmosfera,
gairebé irrespirable, d’una du-
ríssima realitat política i social.

UNA OBRA COMMOVEDORA
Balzac i la Petita Modista xinesa és
una obra commovedora, escri-
ta amb una gran senzillesa,
d’una alta qualitat literària. La
novel·la es desenvolupa amb
un creixent interès, sempre a
partir de la relació dels dos jo-
ves amb la noia, en un context
dramàtic. Hi ha al llarg de tot
el llibre un component líric
que evoca la joia i els destrets
de l’amor i el descobriment de
la literatura. És una etapa, la
que viuen els joves, de creixe-
ment interior, tant intel·lectu-
al com sentimental, amb una
arrel inconformista que els fa-
rà homes lliures encara que
visquin entre les reixes invisi-
bles de l’opressió política i la
ignorància cruel d’un món
tancat a les portes del cel.

És un text exquisit on l’au-
tor recorda que sempre és
possible la lluita en solitari
contra el món advers. També,
indirectament, Dai Sijie fa un
homenatge als traductors,
aquells escriptors modestos
que aproximen els textos de la

literatura universal a cultures
i llengües llunyanes. Tot el
llibre està amarat d’una at-
mosfera poètica, amb descrip-
cions d’una naturalesa ama-
ble o adversa i de símbols com
el del corb de bec vermell, en-
carnació de la figura omni-
present de Mao. En clau per-
sonalíssima, l’autor ens narra
una història d’amor que
depassa els límits personals i

que, com un mirall entelat,
reflecteix un món clarobscur
però real i una època turbu-
lenta, d’un dels països més
grans de la terra, un gegant
adormit que tot just ara co-
mença a despertar a la lliber-
tat. Un llibre, en definitiva,
que no dubtem a recomanar.
La traducció de Marta Marfany
fa honor a la bellesa del text
original.

Globalitzar o universalitzar?
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L
a globalització no
constitueix un fet
merament econòmic,
sinó que és un feno-
men complex que

abraça diverses dimensions i
afecta de ple l’activitat quoti-
diana de la nostra societat.
Aquesta perspectiva és pre-
sent en l’anàlisi que Zygmunt
Bauman, professor emèrit de
sociologia de les universitats
de Leeds i Varsòvia, ens ofereix
a Globalització, el seu primer
llibre traduït al català. El text,
breu –de poc més de 50 pàgi-
nes– i entenedor, està estruc-
turat en 5 capítols que exa-
minen les dimensions políti-
ca, cultural i social de la glo-
balització i té per objectiu re-
velar allò que s’amaga darrere
de la globalització i
qüestionar allò que és inqües-
tionable. D’entrada, Bauman

presenta la naturalesa canvi-
ant del temps i l’espai al llarg
de la història i descriu la mo-
bilitat com el factor d’estrati-
ficació més poderós de la so-
cietat global emergent. La
globalització és, tal com la
concep el sociòleg anglopolo-
nès, un procés que uneix i di-
videix en la mateixa mesura.
D’aquesta manera, la globalit-
zació dels negocis, les finances
i la informació s’acompanya
d’un altre procés paral·lel de
caràcter localitzador que ten-
deix a polaritzar la condició
humana contemporània. La
distribució desigual de la lli-
bertat de moviments entre els
diferents individus determina
finalment per a aquells que
tenen el capital una descon-
nexió sense precedents res-
pecte a les unitats de poder
territorialment confinades.

L’extrema mobilitat d’a-
quests nous senyors absentis-
tes, explica Bauman, els alli-
bera del deure de contribuir a
la vida diària i delimita la no-
va ingravidesa d’un poder
pràcticament extraterritorial.
En el segon capítol es detallen

precisament les múltiples
lluites en la definició de l’es-
pai al llarg del procés de mo-
dernització. Bauman descriu
una veritable crònica de la
construcció de l’espai social
que abasta des de l’inicial ob-
jectiu de cartografiar tot el
territori de l’Estat a través de
mapes uniformes i uniformit-
zadors fins a l’intent de reor-
ganitzar-lo físicament segons
models que pretenien el seu
perfecte control. L’autor an-
glopolonès ressegueix l’actua-
ció dels arquitectes i urbanis-
tes més radicalment moderns
–de Le Corbusier a Niemeyer–
en la planificació de ciutats
exemplars –de la ville radieuse
a Brasília– que, en assignar a
cada funció un lloc, han de-
terminat una inquietant re-
ducció de l’espai públic en la
ciutat contemporània.

LES CONSEQÜÈNCIES
En la segona part del llibre,
Bauman analitza les conse-
qüències de la globalització en
l’Estat territorial i descriu la
seva pèrdua de sobirania mi-
litar, econòmica i cultural. Els

mercats financers globals, ob-
serva, imposen les seves lleis
amb rotunditat, de manera
que l’economia està, com han
denunciat reiteradament di-
versos autors al llarg dels dar-
rers anys, cada vegada menys
sotmesa al control polític. Des
d’aquesta perspectiva, asse-
nyala que no hi ha cap con-
tradicció entre la globalització
de l’economia i la proliferació
de nous Estats nominalment
sobirans, però febles i impo-
tents davant les lleis del lliure
mercat. Dues cares d’un ma-
teix procés de globalització, el
nou concepte que recull la
unitat indestriable de les
pressions globalitadores i lo-
calitzadores. La polarització
de l’experiència humana que
descriu Bauman delimita una
profunda diferència entre els
que habiten en el temps i po-
den abastar qualsevol distàn-
cia instantàniament i els que
habiten en un espai que es
manté fora del seu control.
Entre aquests dos arquetips,
que Bauman designa amb els
noms de turistes i vagabunds,
hi ha el gruix de la població, la

nova classe mitjana que pa-
teix una aguda incertesa vital.
Darrere la noció de flexibili-
tat, explica el sociòleg anglo-
polonès, hi ha una redistribu-
ció de poder que remodela el
mercat laboral per fer-lo més
submís i adaptable. Flexibili-
tat, indica Bauman sense con-
cessions, significa llibertat per
a ignorar totes les considera-
cions excepte aquelles que te-
nen un significat econòmic.
Aquesta profunda asimetria
condueix Bauman a conside-
rar la creixent tendència a
criminalitzar la pobresa i
l’exclusió i a relacionar l’in-
crement de la població em-
presonada en el món occiden-
tal amb la globalització. Més
encara, a presentar l’obtenció
d’un ambient segur com la
darrera missió que el món
globalitzat ha reservat per als
Estats sobirans.

DÈFICITS D’INTEGRACIÓ
L’estudi de Zygmunt Bauman
mostra, en definitiva, a partir
de la detallada anàlisi de les
nocions de temps i espai en el
món contemporani, els dèficits
d’integració de l’actual societat
global emergent i constata les
diferències que hi ha entre glo-
balitzar i universalitzar, aquell
vell concepte que en el món
modern anunciava la intenció
d’igualar les condicions de vida
de tothom i arreu.


