
CríticaCrítica
Amb català a l’horitzó

R A M O N P L A I A R X É

N A R R A T I V A

Jean-Christophe Rufin. Globàlia.
Traducció de Francesc Rovira i

Dinah de la Lama.
ANAGRAMA–EMPÚRIES. Barcelona,

2005.

G
lobàlia és una novel·la
de gènere, una
d’aquelles obres “fu-
turistes” que se situ-
en mig segle després

de la seva publicació per poder
descriure el futur que ens es-
pera, com El món feliç (1932) de
Huxley, 1984 (1949) de George
Orwell o Farenheit 451 (1953) de
Ray Bradbury. Se les podria ano-
menar “novel·les de prospecti-
va”. La seva funció preferent,
però, no és tant preveure el
futur com sentenciar el pre-
sent. El futur hi té només la
funció d’amplificador, com si
el que avui ens sembla una con-
ducta normal, amb els anys ha-
gués d’engrandir-se com un
tumor maligne fins a destruir
la nostra civilització. Aquestes
conductes monstruoses, sem-
blen dir-nos aquestes novel·les,
ja estan en germen entre nos-
altres. Aquest és el missatge.

Són novel·les, doncs, que no
interessen tant els que tenen
curiositat pel futur com els que
jutgem severament el present.
Qui estigui encantat amb el
nostre món, les considerarà
una fabulació improbable. Però
qui visqui críticament la nostra
realitat social –mercat, premsa,
poder, globalització cultural,
primacia del poder financer, la
misèria d’Àfrica– ho podrà
constatar amplificat per un
gran microscopi que en revela
la seva maligna identitat. No li
farà gràcia, però ho trobarà, si
més no, lúcid.

Globàlia és un text atractiu del
qual s’han venut dos-cents mil
exemplars a França. No mereix
segurament el Nobel de litera-
tura, però se segueix amb inte-
rès des del primer moment. Dic
que no es tracta de literatura de
gran nivell, perquè per merèi-
xer aquest títol una obra ha de
ser l’expressió d’una experièn-
cia humana en un grau d’in-
tensitat i de complexitat capaç
de ser expressió de l’experièn-
cia de molts. I, a Globàlia, tot i
que hi ha molts sentiments i
moltes emocions, aquests sem-
pre semblen estar integrats en
un fris que ens atreu però que
només veiem davant nostre, no
dins nostre. Aquest fet s’expli-

ca tècnicament per dues raons.
Primer, perquè, de fet, és una
novel·la d’espai –l’espai globa-
litzat del futur–, que redueix
les emocions dels personatges
a mer attrezzo de l’espectacle.
I, d’altra banda, perquè el punt
de vista omniscient del narra-
dor –accions simultànies, in-
trusió tutelada en les consci-
ències, coneixement explícit de
les intencions– fa que tots els
personatges ens semblin ma-
nufacturats per un narrador ex-
tern a la intriga, com si es trac-
tés d’espècies en observació.
Empobrint-los. I malgrat tot,
l’obra és atractiva.

L’argument mostra els tipus
de personatges habituals del gè-
nere: el grup dels que detenten
el poder –gairebé anònims però
implacables controladors de tot
i tothom– els rebels –aïllats i
marginals, progressivament
conscients del que els passa– i
la multitud anònima, tan es-
clavitzada com alienada. Gai-
rebé feliç. Aquest és el patró del
gènere. Però, com en qualsevol
gènere, l’alteració de les previ-
sions forma part de l’expressi-
vitat del text. En aquesta
novel·la, atès que el nostre món
ha canviat molt, les previsions
de futur que es dibuixen a Glo-
bàlia també són diferents.

Globàlia és un estat, produc-
te de la fusió de tots els països
industrialitzats del planeta, que
té un sol idioma (anglòbal), una
sola moneda (glòbars) i un sol
poder central. Fins aquí, el pa-
norama és prou previsible. El
que és singular comença amb
el disseny de dos mons –el que
avui serien el Primer i el Tercer
Món–, amb unes característi-
ques i unes relacions inquie-
tants i confrontades. L’un –el
desenvolupat– viu protegit per
una immensa campana de
vidre “a prova d’explosions, de
projectils, de municions tòxi-
ques”. A dins d’aquesta cúpula,
tot és regulat –començant per
la climatologia– i artificial,
com l’alimentació, o virtual,
com les excursions o l’esport.
L’ecologisme és, sarcàsticament
i fanàticament, doctrina ofici-
al a Globàlia. Els seus habitants,
d’altra banda, consideren de
mal gust mostrar signes d’en-
velliment i se sotmeten a dot-
zenes d’operacions de cirurgia
estètica i de trasplantament
d’òrgans, que els permeten du-
rant molts anys mantenir un as-
pecte juvenil. Patèticament.

Estan instruïts en el consum
de moltes coses, però ho fan
conscients que “la mort dels ob-

jectes s’elabora amb tanta cura
com l’objecte mateix i està con-
tinguda en ells”, com exigeix
l’economia. Cada dia està dedi-
cat a una consigna –del “dia del
gat” al de la victòria sobre
l’Alzheimer–, gairebé no es lle-
geix i les pantalles de televisió
inunden la vida privada amb
transmissions esportives i con-
signes. Els polítics no pinten
gran cosa –l’abstenció electoral
és del 98%– i els que manen, de
fet, són els propietaris de les
grans corporacions –monopo-
lis, de fet– que controlen els
béns essencials: alimentació,
banca, automoció, armes, cons-
trucció i electrònica. Observin
que si a les novel·les de ciència-
ficció el que determina la rea-
litat és l’evolució tecnològica, a
Globàlia el que és determinant
és l’economia. O, més exacta-
ment, l’evolució salvatge del ca-
pitalisme. A Globàlia s’ha pro-
clamat “l’abolició de les
nacionalitats” amb l’objectiu
d’assegurar que “totes les po-
blacions que viuen a Globàlia
gaudeixin dels mateixos drets”.
La llibertat d’opinió, però, és sa-
grada i tot sembla funcionar
d’acord amb un liberalisme de

rostre humà sota el lema “lli-
bertat, seguretat, prosperitat”.
Avui, quan es fa una enquesta
sobre el que interessa a la gent,
no anem gaire més enllà de de-
sitjar poder fer el que volem,
tenir diners i que no ens atra-
quin. Com a Globàlia. A l’altre
extrem, hi ha les anomenades
“no-zones”, espais degradats, ha-
bitats per hordes primitives, far-
cides de confidents de Globàlia,
enfrontats els uns als altres i
amb petits nuclis de rebels. Un
aspecte, essencial i positiu,
d’aquesta novel·la, és el fet que
tant el món de Globàlia com el
de les no-zones, és matisat i
complex: a totes dues bandes hi
ha intel·ligència i estupidesa, co-
ratge i servituds. De tot, arreu,
com a la vida.

Els habitants de les no-zones
tenen “envers Globàlia [...] una
indiferència vagament hostil
que ranejava la resignació”. In-
competents per atacar i man-
cats de moral de victòria, han
deixat de constituir un perill i,
per tant, un factor de cohesió
nacional de Globàlia. La novel·la
explica com el “poder” es val de
l’instint insurrecte de Baikal i
Kate –els herois de la novel·la–

per reconstruir maquiavèl·lica-
ment la unitat social que
només garanteix la por al perill
exterior. Aquest és el planteja-
ment de l’acció. El seu desen-
volupament constitueix una
sèrie d’aventures construïdes
amb habilitat professional que
aconsegueixen atreure la nos-
tre curiositat, amb capacitat
per sorprendre’ns. Linealment.
Com una aventura.

I enmig d’aquest món futu-
rista apareix, per a sorpresa del
lector, un personatge que es diu
Puig Pujols. En el context de la
novel·la, és un tipus –periodis-
ta, coratjós– molt positiu. És ca-
talà, tot i que sembla evident
que l’autor no s’ha informat
gaire perquè el fa néixer a Car-
cassona, i diu que és “un gran
amant del rugbi”, tot barrejant
Catalunya, Occitània i Catalu-
nya Nord. Però la presència de
Puig Pujols té interès per dues
raons: primer, perquè l’autor el
fa català amb la mateixa natu-
ralitat amb què hauria pogut
dir que era de Wisconsin. Sim-
plement perquè és una identi-
tat que existeix en el mapa. I,
segon, pels valors a què associa
Rufin el fet de ser català: el de
ser l’únic personatge de la
trama que reivindica amb or-
gull les seves arrels i el fet de ser
un home culte que en introdu-
ir-se en una associació semi-
clandestina de lectors –Walden
es diu, en honor del text de Tho-
reau– li ofereixen de llegir una
Història de Catalunya, gràcies a la
qual “la nit següent la va passar
completament en blanc. Estava
commogut fins a les llàgrimes
per la història de totes aquelles
vides desaparegudes, de tots
aquells destins generosos”. A la
fi de la novel·la, quan els pro-
tagonistes es refereixen, nos-
tàlgics, a Puig Pujols diuen que
per a ell “l’important no és la
victòria, sinó l’honor: és l’orgull
de ser català”. No pensi el lec-
tor que és provincià alegrar-
se’n, és normal.

La novel·la no és més que
aquesta intriga, aquest espai
sarcàsticament pròxim a nos-
altres i un grup prou interes-
sant de personatges, català in-
clòs. No és més, però tampoc
menys. Jean-Christophe Rufin
(Bourges, 1952) és metge, vice-
president de Metges sense Fron-
teres i ha publicat a l’editorial
Gallimard llibres d’assaig i
novel·les –ha guanyat el Gon-
court 2001–, però tots els seus
llibres responen, com ell ma-
teix declara, a una mateixa sen-
sibilitat social. I es nota.
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