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Un matí de novembre, mentre als afores
de París continuen els aldarulls urbans
amb la seva dosi diària de cotxes cremats,
Michel Houellebecq (La Réunion, 1958) em
rep al seu hotel parisenc. No és el luxós
Lutétia, l’hotel preferit del protagonista de
La possibilitat d’una illa, sinó un aparthotel
més aviat discret. Arriba tard, després
d’una visita massa llarga a cal dentista,
amb dificultats per parlar i, això sí, menys
malhumorat del que diu la llegenda. Quan
arribem a la seva habitació, però, no falta
cap dels ingredients del folklore
houellebecquià: el gos Clément, company
inseparable de l’escriptor, que em mira
amb cara de pocs amics mentre es menja
les croquetes escampades per la moqueta,
els silencis interminables entre pregunta i
resposta amb els ulls mirant a l’infinit i
fumant un cigarret rere l’altre i els
estirabots i les rialles sobtades quan
alguna pregunta aconsegueix, finalment,
captar la seva atenció. Més enllà del mite,
Michel Houellebecq és sobretot una obra

(Ampliación del campo de batalla, Les
partícules elementals, Lanzarote,
Plataforma), una mirada cruel, cínica,
sovint lúcida, al món d’avui i el futur
immediat. Una obra feta d’escàndols, des
de les acusacions de misogínia i racisme
fins als atacs contra l’Islam que li han
valgut un judici a França. L’últim, les seves
relacions políticament incorrectes amb el
líder dels raelians, que no fa gaire ha
distingit el “filòsof francès” amb el títol de
“guia honorífic” de la secta. En definitiva,
una obra que fa de Michel Houellebecq un
dels escriptors més importants de la seva
generació, tant per als que el llegeixen
com per als que venen els seus llibres.
Segons els rumors, el seu editor francès
hauria pagat un milió d’euros per fitxar-lo
i, de moment, Houellebecq ja ha venut
200.000 exemplars de La possibilitat
d’una illa. Una prova més que el premi
Goncourt (el més prestigiós de la literatura
a França, que aquest any se li ha escapat
una vegada més) no ho és tot a la vida.

¿‘La possibilitat d’una illa’ és un lli-
bre de ciència-ficció?
M’agrada molt la ciència-ficció,
però prefereixo pensar que La
possibilitatd’unaillaésunllibre
d’anticipació. A través del per-
sonatge de Daniel1 i dels seus
clons successius, la novel·la és
un comentari del present per al
futur. El temps de la novel·la no
és exactament el present sinó
un futur pròxim, potser deu
anys endavant. No estic segur,
per exemple, si una revista com
Lolita, on treballa el personatge
d’Isabelle, podria funcionar avui
dia, potser és massa aviat.

La descripció del present que fa a la
novel·la és sovint cínica i bastant
pessimista. ¿No té confiança en el
futur?
De fet no crec en el determinis-
me històric, les situacions que
descric a la novel·la no són ine-
vitables. No hi ha res que estigui
escrit per endavant, sempre hi
ha sorpreses. Els que intenten
preveure el futur gairebé sem-
pre acaben fracassant.

Tot i això, des que va preveure els
atemptats de Bali a Plataforma té
una certa fama de visionari...
Potser sí, però hi ha coses que
són fàcils d’anticipar. El fet que
una revista com Lolita pugui
tenir un gran èxit en el futur
em sembla evident, encara que
a alguns el pugui semblar es-
trany. En general, a La possibi-
litat d’un illa faig previsions
molt més arriscades que les que
feia a Plataforma. La idea, per
exemple, que una secta es
pugui convertir en una gran re-
ligió és bastant sorprenent, ho
reconec, tot i que a Europa hi
ha un esfondrament global de
les religions. En canvi, preveu-
re l’atemptat de Bali no va ser
difícil. De fet no va ser a Bali
sinó al sud de Tailàndia on ho
vaig veure clar. Només calia ob-
servar d’una banda els turistes
occidentals i de l’altra els mu-
sulmans per entendre que era
una situació explosiva en la
qual tot podia esclatar d’un mo-
ment a l’altre.

Com s’explica que als governs els
costi tant anticipar aquest tipus de
situacions, sobretot pel que fa al
terrorisme?
No conec gaire els polítics, però
és veritat que no coneixen el
món. Saben molt bé com funci-
onen els mitjans de comunica-
ció, que creen una imatge del
món, però no coneixen el món
real. És un fenomen bastant
misteriós. Fixi’s en el cas de
l’URSS: com és possible que els
governs, amb els seus centenars
d’assessors i d’especialistes, no
hagin pogut preveure l’esfon-
drament de la Unió Soviètica?
Per força hi havia d’haver indi-

cis que alguna cosa estava a
punt de passar. Els polítics ten-
deixen a deixar-ho tot en mans
dels experts però no tenen cap
contacte amb el món real.

A la novel·la descriu una societat
que “augmenta el desig fins a l’in-
suportable ien falarealitzaciócada
cop menys accessible”. És una con-
seqüència de la publicitat?
Sempre he tingut dubtes sobre
aquest tema. És molt tempta-
dor pensar que hi ha una mena
de gran pla de màrqueting glo-
bal. Però jo diria que les coses
són simplement d’aquesta ma-

nera, no crec que hi hagi un
grup de gent que hagi decidit es-
timular el desig des d’un punt
de vista comercial.

És una tendència social, doncs?
Més aviat una opinió general de
la població. Per això no estic
gens d’acord amb la idea del que
en diuen “la dictadura de la jo-
ventut” i “la dictadura de la be-
llesa”. En realitat no hi ha cap
dictadura, és una qüestió d’opi-
nió general. La gent crea ella
mateixa aquesta cultura del
desig. Avui en dia hi ha plans de
màrqueting molt sofisticats per

vendre un producte. Però en el
cas dels desitjos i del sexe no cal
tanta sofisticació, els mecanis-
mes són els mateixos des de la
nit dels temps. L’única diferèn-
cia és que tenim més mitjans.
Però el problema de fons és que
el temps de la infelicitat és molt
més llarg.

¿Per tant, com diu Daniel1 a la
novel·la, lavidas’acabaals40anys?
En principi viure cada vegada
més anys hauria de ser una
bona notícia. Però el cas és que,
si s’ha de viure sol fins al final,
no val la pena. Hi ha una con-
tradicció entre l’allargament de
la vida i el fet de no poder satis-
fer els desitjos. Avui dia els
homes conserven cossos joves
però estan frustrats perquè,
quan et fas gran, ja no tens dret
a fer l’amor. La situació es po-
dria resumir així: hem passat
d’un sistema dominat per la
moral catòlica, en què tothom
tenia prohibit follar, a un siste-
ma en què només uns quants,
els joves, hi tenen dret. És a dir
que, a la frustració d’abans, ara
s’hi afegeix la gelosia [riu].

‘La possibilitat d’una illa’ passa en
gran part en una Espanya en què la
religió catòlica ha desaparegut
completament...
Una religió pot desaparèixer
molt ràpidament. Ho he vist a
Irlanda, on visc, i a Espanya. El
cas d’Irlanda és encara més
sorprenent perquè és un país
molt més catòlic. A més, a Ir-
landa –a diferència d’Espanya,
on el catolicisme estava molt lli-
gat al franquisme– la religió ca-
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“En principi
viure cada
vegada més
anys hauria
de ser una
bona notícia.
Però el cas
és que, si
s’ha de viure
sol fins al
final, no val
la pena”

Croquetes i raelians

tòlica era un símbol de la resis-
tència contra els anglesos. I
malgrat això l’esfondrament
ha estat total. A Irlanda les es-
glésies són buides, és un tema
que ja no interessa ningú. I és
en aquest buit on hi ha una
possibilitat per a les sectes, un
segment de mercat ha quedat
lliure.

La secta dels elohimites de la
novel·la està molt inspirada en els
raelians. Què li va interessar
d’aquesta secta?
Per sort els raelians són molt
menys inquietants que els elo-
himites de la novel·la [riu]. En
tot cas el que és interessant és
la idea d’una religió sense Déu.
Avui, les religions amb un Déu
creador ja no poden funcionar,
en canvi una religió sense Déu
té moltes possibilitats de gua-
nyar nous adeptes. Els raelians
tenen un altre avantatge i és
que són l’única secta que s’in-
teressa per la genètica, la cièn-
cia, la clonació... En una secta
d’aquest tipus és la ciència, i
no Déu, qui pot acomplir les
promeses del catolicisme. Hi
ha molta gent que té por de la
ciència i a mi, en canvi, em fa
somiar, trobo que és optimista,
poètica.

¿Creu que la clonació humana serà
una realitat aviat?
Totalment, és cosa d’anys, pot-
ser de mesos. La clonació en-
cara no serà la immortalitat,
però tindrem éssers humans
que s’assemblaran a nosaltres
com germans bessons. Serà
una sensació bastant estranya.
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