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L’ànima
d’Alí Bei
A N N A T O M À S

Albert Salvadó, L’ombra d’Alí Bei
(III) Maleït cristià!

Columna. Barcelona, 2004.

E spia, científic, aventurer i se-
ductor. Domènec Badia, més
conegut com Alí Bei, és el

protagonista de la trilogia que
l’enginyer industrial i escriptor Al-
bert Salvadó (Andorra la Vella,
1951) va encetar el febrer del 2004
amb Maleït català!, l’inici de les
aventures d’aquest llegendari per-
sonatge nascut a Barcelona a mit-
jans del segle XVIII. Després vindria
Maleït musulmà!, el relat dels viatges
que Badia emprengué pel Pròxim
Orient amb objectius comercials.
Ara bé, ¿qui era Alí Bei realment?

Maleït cristià!, l’última entrega de
la trilogia, ens proposa, a diferència
dels dos títols anteriors, un viatge
de fora cap endins per intentar
copsar l’ànima del protagonista.
Situada a París entre els el 1815 i el
1818, la novel·la s’inicia amb uns
Badia arruïnats per les contínues
despeses sense sentit del nostre
heroi. La seva família, que antany
l’adorava, comença a perdre-li el
respecte. I és que no és or tot el que
lluu. Alí Bei està obsessionat per
formar part de l’alta societat pari-
senca i per aconseguir-ho obliga la
seva filla a casar-se amb un acabalat
vell de 73 anys. Gairebé al mateix

temps, el seu altre fill, Pere, tip de
l’egoisme i la dèria del seu proge-
nitor, decideix marxar de casa i
enrolar-se en un vaixell mercant.
Finalment, la seva muller, Maria
Lluïsa, el rebutja completament
farta de l’ús que el marit fa dels fills
per escalar socialment.

Amb les convulses relacions entre
França i Anglaterra durant el segle
XVIII com a rerefons, el llibre ens
demostra que l’inquiet Alí Bei tenia
múltiples facetes i que lluny de les
daurades llegendes que l’envolten
hi ha molt a dir sobre el seu savoir
faire. Albert Salvadó, però, salvarà
Badia del menyspreu del lector nar-
rant les gestions que emprengué
abans de morir per assegurar-se que
a la seva família no li faltaria res.
Mesclant realitat i ficció i amb la
ironia que ja va demostrar amb la
trilogia Jaume I el Conqueridor, l’es-
criptor andorrà ens brinda l’última
gran aventura, el pols del seu inte-
rior, d’un personatge únic i irrepe-
tible de la història universal.

JORDI GARCIA

L’assagista Corinne Maier va néixer a Ginebra el 1963

Treballadors, rebel·leu-vos!
A S S A I G

D A V I D C A M I N A D A

Corinne Maier, Bon dia, mandra.
Traducció de Núria Panadés València.

Edicions 62. Barcelona, 2004.

“P
roletaris de tot el món,
descanseu”, proclamava
el setembre passat un
dels articles publicats a la
revista francesa Le Nouvel

Observateur sobre l’èxit de vendes acon-
seguit per Bon dia, mandra, tant a França
com a d’altres països. La citació, que fa
una irònica referència a la cèlebre con-
signa de Karl Marx (1818-1883) en plena
lluita de classes al segle XIX,
serveix per posar en relleu
un dels trets definidors del
llibre de Corinne Maier: ser
un manifest sobre com ha
d’actuar (i “sobreviure”, se-
gons el subtítol del llibre)
un treballador en les em-
preses actuals.

Corinne Maier (Ginebra,
1963) ha tingut un cop de
sort i de ser una escriptora
que havia publicat a França
llibres més aviat especialit-
zats i força inspirats en Jac-
ques Lacan (Le général de
Gaulle à la lumière de Jacques
Lacan, Jacques Lacan et l’excep-
tion, Casanova ou la Loi du
désir, De Gaulle et le gaullisme:
Une mythologie d’aujourd’hui i L’obscène),
s’ha convertit en una escriptora mima-
da a les llistes d’èxit i entrevistada als
mitjans de comunicació. De fet, Maier,
psicoanalista, treballa a temps parcial a
l’empresa Électricité de France (EDF) i
arran de les crítiques al funcionament

de les empreses i les proclames a no
deixar-se la pell en la feina ni creure’s
absolutament res relacionat amb pro-
ductivitat, rendibilitat i eficàcia, ha estat
acusada de deslleialtat pels seus direc-
tius. Tot i això, segons la mateixa autora,
no ha estat acomiadada de la feina per-
què això tindria per a Électricité de
France massa ressò mediàtic.

MAIER, UNA MENA D’HEROÏNA
Bon dia, mandra ha convertit la seva au-
tora en una mena d’heroïna de la con-
tracultura i l’ha elevat als llimbs dels
gurus subversius i revolucionaris. I,
francament, no n’hi ha per tant.

Cal admetre, malgrat tot, que Corinne
Maier és hàbil i intel·ligent i ha construït

un llibre que es llegeix amb facilitat i
que diu obertament coses que més d’un
pensa però que ningú s’atreveix a exte-
rioritzar. Bon dia, mandra (un títol que en
la seva versió original, Bonjour paresse,
amaga també un significat exclamatiu,
de “quina mandra!”) és un llibre pro-

fundament francès i constantment fa
l’ullet a autors de la cultura i la contra-
cultura del país veí (Michel Houllebecq,
Frédéric Beigbeder...), a la jornada labo-
ral de 35 hores, i a una empresa pro-
fundament jerarquitzada. Així, per
exemple, Maier obre el capítol d’intro-
ducció del llibre amb el títol L’empresa no
és un humanisme, que recorda el llibre El
existencialismo es un humanismo, de Je-
an-Paul Sartre.

Bon dia, mandra és un llibre que es deixa
llegir. Amb poc més de 120 pàgines, divi-
dides en sis capítols (més introducció i
conclusió) i petits subcapítols, Corinne
Maier repassa aspectes i situacions relaci-
onats amb les empreses actuals: la sobre-
titulació de molts treballadors, la manca

de perspectiva, l’estructura
de funcionament (reunions
improductives, informes in-
útils), l’aparença de treball i
productivitat, els treballa-
dors farsants... Recordant el
mite del bon salvatge, Maier
aborda, capgira i perverteix
el mite del bon treballador:
“Convertiu-vos en el dolent,
l’inútil, en l’inadaptat, que
no es pot reduir a la norma,
i que és impermeable a les
manipulacions. Sigueu el gra
de sorra que encalla l’engra-
natge, l’anomalia que desafia
l’homogeneïtat!”, escriu al fi-
nal del llibre.

Sense caure en mitificaci-
ons ni ensuperbiments cap a

Corinne Maier, Bon dia, mandra és un as-
saig amè i directe sobre un aspecte im-
portant en la societat postmoderna i glo-
balitzada del segle XXI (l’empresa i el tre-
ball). El seu mèrit principal és l’estil irònic
i el to de lluita contra el que és política-
ment correcte que impregnen tot el llibre.

Per superar el postmoralisme
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Joan Garcia del Muro, Ficcions còmplices.
Un estudi sobre la filosofia dels

Post-Cold-Warriors. Premi d’assaig Joan
Fuster. Tres i Quatre. València, 2004.

J
ean-François Lyotard, quan fa
vint-i-cinc anys publicava La con-
dició postmoderna, avançava la fi
dels grans relats que havien
sustentat el projecte emancipa-

dor de la modernitat. D’aquell sacseig
en van sortir propostes com la de Gilles
Lipovetsky que als anys 80 celebrava el
nou individualisme descaradament he-
donista i apostava per una moral sense
obligació ni sanció com a manera d’e-
xaltar la felicitat i el benestar individu-
als. De tot plegat n’ha resultat una
mentalitat postmoralista, caracteritza-
da per l’indiferentisme, el narcisisme i
la insolidaritat, que dóna per definiti-
vament cancel·lat qualsevol compromís
moral en defensa dels més febles. Així
ho afirma el filòsof Joan Garcia del Muro
en el seu darrer assaig, que va ser pre-
miat el passat mes d’octubre amb el 32è
premi d’assaig Joan Fuster.

L’obra, que dóna continuïtat als argu-
ments avançats per l’autor a El pensament
ferit i Totalitarisme postmodern, és una res-
posta contundent no tan sols al relaxa-
ment postmodern, sinó també a les pro-
postes neopragmatistes que defineixen la
veracitat en funció del seu resultat final.
La veritat, explica l’autor, ha estat alli-
berada pels deixebles extrems de James i
Peirce de la seva relació amb els fets, de
manera que, a hores d’ara, equival a allò
que ets capaç de defensar amb èxit. La
veritat, afirma Joan Garcia, ja no s’inves-
tiga, sinó que senzillament es crea. I en-
cara més: la informació no tan sols
comporta una càrrega ideològica, sinó
que literalment constitueix la realitat.

L’imperialisme de la veritat que havia
definit l’autoritarisme del segle XX ha
deixat pas, argumenta Garcia del Muro,
a un pragmatisme totalitari recolzat en
ficcions informatives i alliberat de
qualsevol principi transcendent que li
imposi un límit ètic a la seva actuació. Si
en la versió clàssica el dirigent totalitari
era un fanàtic, en aquesta nova versió
nihilista és un cínic que ho té tot per-
mès. Aquest nou totalitarisme, segueix
explicant l’autor, ha deixat d’identifi-
car-se amb un sistema polític determi-
nat, per convertir-se en un fenomen

global inherent a la naturalesa de la
nostra societat.

La globalització, se’ns explica en
aquest llibre, ha trencat no tan sols els
límits geogràfics, sinó també les matei-
xes fronteres de la moral i la democrà-
cia. El mercat no creu en res, llevat del
guany. De fet, per fer aquest camí ha
rebut la paradoxal ajuda de tots aquells
transgressors que, amb Derrida al cap-
davant, van denunciar l’arbitrarietat del
llenguatge fins a conduir-lo a un carreró
sense sortida en què tots els arguments
s’esgoten en la seva irreductible singu-
laritat. En establir que tota lectura és
una lectura errònia, conclou Garcia del
Muro, els desconstruccionistes ens con-
demnaven a la incomunicació i obrien
pas a la perpetuació de l’ordre establert.

La proposta que ens presenta Ficcions
còmplices parteix d’una reconsideració
extraordinàriament ben travada de
Wittgenstein i Popper per rehabilitar la
noció de veritat i reconstruir un pensa-
ment centrat en la convicció que no tots
els comportaments humans són igual-
ment valuosos. En poques paraules, el
que ens proposa Joan Garcia del Muro és
recuperar la confiança en la raó per su-
perar la fatiga ètica a què ens ha abocat
el postmoralisme.


