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De l’imperialisme a l’imperi
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U
n dels arguments
centrals de la tradi-
ció marxista asse-
nyala l’existència
d’una relació in-

trínseca entre capitalisme i
expansió. El capital, segons
indica el marxisme, no en té
prou amb un territori fix i una
població fixa, sinó que, per
contra, té una tendència ine-
vitable a incorporar nous es-
pais per engrandir el seu
mercat. L’explicació és senzi-
lla. Per una banda, el guany
del capitalista es fonamenta
en el fet que els obrers han de
produir més del que consu-
meixen. Per altra banda, això
significa que l’excedent de
producció requereix un mer-
cat exterior que faci efectiu un
guany que l’obrer, en la seva
condició de consumidor, no
pot generar. Aquest desequili-
bri d’origen fa que el capital
hagi d’expandir constant-
ment la seva esfera d’acció.
Encara més quan aquest dese-
quilibri s’enforteix contínua-
ment a mesura que, amb la
mecanització, la mà d’obra es
fa més productiva. El capita-
lisme pren, doncs, inevitable-
ment la forma d’imperialis-
me. L’anàlisi marxista, però,
no tan sols defineix la natu-
ralesa del capitalisme, sinó
que també n’exposa les seves
contradiccions. L’imperialis-
me, amb els seus territoris
nacionals i colonials, reforça

unes fronteres que, tanma-
teix, el capital haurà de supe-
rar en la seva recerca de nous
mercats. Aquesta argumenta-
ció és la base en què fona-
menten la seva teoria sobre els
orígens de la globalització Mi-
chael Hardt, professor de lite-
ratura a la Universitat de
Duke, i Antonio Negri, profes-
sor de ciència política que ac-
tualment compleix condemna
a Itàlia pel seu activisme polí-
tic en la dècada dels setanta.

NOU ORDRE POLÍTIC
L’imperi, expliquen Hardt i
Negri, és el nou ordre polític
de la globalització, que avalu-
en com el desenvolupament
inevitable de l’imperialisme,
però, també, com un canvi
radical en la seva articulació
política, econòmica i cultural.
Els autors vinculen l’aparició
d’aquest nou ordre mundial a
la tradició constitucional
nord-americana, amb la seva
concepció d’identitats híbri-
des i fronteres en expansió, i
als canvis culturals i econò-
mics de la societat postmo-
derna. El pas d’una economia
industrial a una economia in-
formàtica ha produït un canvi
en la qualitat i la naturalesa
del treball que abasta des d’u-
na descentralització radical de
la producció fins a una trans-
formació substancial dels va-
lors que enalteix la mobilitat,
la flexibilitat, el coneixement,
la comunicació i l’afectivitat.
D’altra banda, els autors d’ Im-
perio descriuen una transmu-
tació del concepte de sobira-
nia que defineixen com la fi
de l’espai exterior. És cert, ex-
pliquen, que la sobirania dels
Estat nació ha entrat en deca-
dència, però també ho és que

ha estat substituïda per una
nova noció de sobirania sus-
tentada per una sèrie d’orga-
nismes nacionals i supranaci-
onals que configuren una sin-
gular lògica de poder que ar-
ticula un espai continu i uni-
forme, encara que, en realitat,
seccionat per la il·limitada

multiplicitat de línies de frag-
mentació que caracteritzen la
diversitat postmoderna.

No és cert, doncs, a parer de
Hardt i Negri, que els Estats
Units reprodueixin les pràcti-
ques dels antics imperialismes
europeus. Més aviat al contra-
ri. Si els Estats Units ocupen

una situació de privilegi dins
el nou imperi és precisament
per les seves diferències amb
les antigues potències euro-
pees, cosa que els permet ac-
tuar no en funció de les seves
motivacions nacionals, sinó
en nom d’un dret global (i
d’una precisa idea de pau) que
va tenir en la Guerra del Golf
la seva primera manifestació.
La transmutació de la sobira-
nia té, altrament, la seva cor-
respondència en un canvi en
la mateixa vertebració del po-
der. L’imperi no sols governa
un territori i una població, si-
nó que també, transformant
la política en biopolítica, crea
aquest mateix món. Així,
l’imperi ja no sols regula les
interaccions humanes, sinó
que també governa la produc-
ció de la vida social, un procés
en què economia, política i
cultura se sobreposen cada
vegada més. En la base matei-
xa de l’imperi, doncs, hi ha un
trànsit de la vella societat dis-
ciplinària a una nova societat
de control, que regula la vida
social des del seu interior.
Hardt i Negri no elaboren, pe-
rò, en el seu llibre tan sols una
anàlisi de la globalització, si-
nó que també defineixen, i
aquesta és probablement la
part més discutible de la seva
argumentació, un veritable
projecte polític. El pas a l’im-
peri i l’avenç de la globalitza-
ció ofereix, al seu parer, noves
possibilitats d’alliberament al
que anomenen les forces cre-
atives de la multitud. El no-
madisme i el mestissatge seri-
en les claus que determinari-
en les noves formes de vida i
cooperació que delimitarien
les bases d’una societat global
autènticament democràtica.
Més enllà de la consideració
que mereixi l’alternativa pre-
vista pels autors, Imperio cons-
titueix, pel seu enfocament
analític i àmpliament inter-
disciplinari, una excel·lent
aproximació a les transforma-
cions que defineixen la socie-
tat contemporània.

Un intent de novel·la
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V
aig sentir a dir una
vegada a un escriptor
francès que la gran
diferència entre els
estudiosos de la mo-

narquia espanyola i els de la
francesa és que, per a desgràcia
dels segons, els reis francesos
no van tenir mai a la cort cap
Goya ni cap Velázquez dispo-
sats a retratar-los tal com eren
en realitat, encara que aquesta
realitat no fos gaire –o gens–
falaguera. Els reis espanyols
han passat així a la història
amb una imatge perfectament
creïble, tot i que no gaire fala-
guera, mentre que els monar-
ques francesos de la mateixa
època mostren al futur imatges
majestàtiques, inflades i que no
deixen ni tan sols intuir la per-
sona que es pot amagar rere el
personatge.

Segurament la màxima ex-
pressió d’aquest tipus de pin-
tura és el famós retrat de Lluís
XIV, pintat per Hyacinthe Ri-
gaud, i que és la imatge que
més o menys tothom té a la
ment quan pensa en el Rei Sol.
En un moment en què el mo-
narca era un home vell, lligat a
una cadira de rodes i greument
malalt, Rigaud va pintar la
imatge resplendent d’un semi-
déu, la més pura encarnació de
la monarquia absoluta.

Doncs bé, resulta que el tal
Hyacinthe Rigaud, pintor de la
cort de Versalles, es deia en re-
alitat Jacint Rigau, català de
Perpinyà. I, és clar, el fet d’o-
blidar la catalanitat per entrar
a treballar a la cort més pode-
rosa d’Europa el converteix en
botifler i, a sobre, afrancesat. És
a dir, el converteixen en un
personatge reprovable segons

les escales de valors d’alguns
catalans del segle XX, que no
han de coincidir necessària-
ment amb les de tots els cata-
lans del segle XVII. Però, vaja,
passem aquesta!

RECONSTRUCCIÓ
Rigau & Rigaud vol ser una re-
construcció literària de la vida
del pintor, feta des del punt de
vista d’una narradora nord-ca-
talana d’ara que li retreu agra-
ment la seva renúncia als orí-
gens. Un plantejament discuti-
ble, però, com tot el que és dis-
cutible, respectable. Vol ser
també, i això ho aconsegueix
plenament, una reconstrucció
minuciosa del que era la vida
de cada dia a la cort de Versa-
lles, amb tota l’esplendor i tota
la immundícia. També vol ser
una novel·la, i en això, lamen-
tablement, no se’n surt.

Hi ha en Rigau & Rigaud tot
un seguit de detalls que ja gri-
nyolen des de les primeres pà-
gines, però que no triguen a
resultar francament irritants
quan el lector descobreix que
són elements constants tot al
llarg del llibre. Hi ha, d’entrada,
els anacronismes lèxics, que
arriben a la categoria de l’e-
normitat quan veiem les hor-
tolanes perpinyaneses del segle
XVII intercanviant notícies
“sense necessitat de locutor de
tele”, o assistim a aquell bateig
en què el nen nedava “crol, pa-
pallona, braça”. Però això no és
res si es compara amb la prosa
estentòria, exclamativa, que in-
terpel·la a cada moment els
personatges fins a resultar
francament empipadora. I tot
plegat és nimi en comparació
amb la veu narrativa tremenda
i inquisitorial que fueteja el

protagonista de principi a final,
acusant-lo i condemnant-lo per
crims que un no sap si a la seva
època existien. De tant en tant,
això sí, l’autora sembla que
vulgui abandonar l’esperpent i
agafar-se les coses seriosament;
la prosa que produeix alesho-
res, inflada, pretensiosa i buida,
fa gairebé més mal efecte que
l’altra: “M’irradies i ja sento
palpitar en mi la potencial
transmutació cap a l’espellida
acomplerta del meu ésser”. Déu
n’hi do!

Prosa tan delirant no té –i
això és el més greu– cap tipus
d’intencionalitat humorística
(o, si en té, aquesta es troba
més enllà de la meva com-
prensió), sinó que l’autora
pretén realment construir la
trajectòria vital de Rigau. El
que ja no és tan clar que pre-
tengui és que el lector se l’a-
gafi seriosament.

Renada Laura Portet, autora
prou reconeguda en els camps
de l’assaig onomàstic i literari
i el de la poesia, ensopega la-
potser per no arribar a trobar
el to, en aquesta novel·la his-
tòrica.


