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Hi ha paraules que es posen de
moda, que tothom comença a dir
(malgrat que en molts casos ja figura-
ven en els diccionaris): problemàtica,
efecte col·lateral, privacitat (que hau-
ria de ser privadesa ), etc. Un d’aquests
mots és globalització, que sentim i lle-
gim cada dia en mitjans de comunica-
ció, en boca de periodistes i contertu-
lians, en boca del nostre veí...

El concepte globalització fa refe -
rència al fet que el món s’ha fet petit
i que està més connectat que mai. Es
un fenomen que es pot considerar un
producte dels nostres dies, fruit de l’a-
venç tecnològic (especialment, en
telecomunicacions i en mitjans de
transport). Però hi ha qui diu que no
és un fenomen tan nou, ja que al llarg
de la història hi ha hagut processos
similars: pensem en el cas de l’Imperi
Romà. Ara fa dos mil anys, mig
Europa, el nord d’Àfrica i el Pròxim
Orient van unificar tot allò que era
necessari per a la vida en comú (mo -
neda, dret, llengua, valors, etc.) i es
van escurçar les distàncies –els romans
van teixir una xarxa de carreteres, les
vies, que acostaven els pobles i per-
metien de comerciar–; i, finalment, hi
va haver un autèntic moviment de per-
sones de cap a cap de l’Imperi. Si això
no va ser un procés de globalització,
què és?

El terme globalització, però, vol dir
tot això? Tal com hem descrit el con-
cepte, sembla que seria més adequat
parlar, per exemple, de generalització
o popularització (de costums, d’idees
o de valors, posem per cas), de veïna-
lització (atès que és tan veí nostre un
japonès com un aragonès: amb tots
dos podem comunicar-nos-hi al mo -
ment), d’igualació (també, d’idees,
d’oportunitats, etc.), de culturalitza-
ció... (els historiadors empren el terme
romanització per a parlar del cas con-
cret de l’Imperi Romà).

Com és que diem, doncs, globalit-
zació? A primer cop d’ull sembla una
forma impròpia: globalitzar vol dir ‘fer
global’, i global vol dir ‘en conjunt’ (p.
e.: El problema, enfocat globalment,

és fàcil de resoldre ). Potser sí que la
societat de tot el món pot ser consi-
derada d’una manera més conjunta,
però no és aquest l’autèntic rerefons
del concepte; si més no, hi falten
ingredients, com ara l’escurçament de
les distàncies. A més, en psicologia
empren també globalització amb un
sentit específic, més encertat, que
mostra quin ha de ser l’abast de signi-
ficat d’aquest mot: ‘procés cognoscitiu
consistent a percebre d’una manera
complexa i genèrica un conjunt i a
passar, en un segon moment, a l’anà-
lisi dels seus components particulars’.

I doncs, com és que usem aquest
mot si no acaba de ser precís? En
anglès el mot global vol dir mundial. Si
bé en català podem parlar de globus
terraqüi per a referir-nos al planeta,
rarament parlem de problemes globals
quan volem dir que afecten tot el món
(llavors diríem problemes mundials ) o
televisió d’abast global quan volem dir
que es veu arreu (llavors diríem televi-
sió d’abast mundial ). Per tant, el que
hem fet és, ras i curt, calcar el mot
anglès globalisation, que vol dir sim-
plement mundialització, sense parar
compte sobre quin era l’abast real d’a-
quest mot. Diguem-ho clar: el feno-
men que actualment sembla voler-nos
ficar a tots dins el mateix sac –on
emprar globalització seria justificat– és
un fenomen que, en realitat, no fa sinó
empetitir el món, fer-nos-el més prò-
xim. I per a aquest sentit no és adequat
emprar el mot globalització.

Quina ha de ser la solució cor -
recta, doncs? Mundialització. De fet,
en francès ho diuen així. (En català
–tot s’ha de dir– ens hem emmirallat
en l’espanyol, que ha traduït el mot
anglès en globalización, sense pensar
exactament si era la millor traducció,
i hem calcat l’espanyol.) Es pot dir (i
amb raó) que el terme globalització
està força implantat i que és conegut.
També podrà al·legar que podem
relacionar globalització amb globus
terraqüi. Però no hem de perdre de
vista que, primer de tot, mundialitza-
ció expressa més clarament el con-

cepte i, segon, que no hem de fer
nostres els errors (en aquest cas, de
traducció) dels altres.

També és cert que global apareix
en moltes més construccions. Es va
posar de moda la frase pensa global-
ment, actua localment. Aquesta mà -
xima vol dir que si es volen resoldre
els problemes del món cadascú, en el
seu entorn, ha de dur a terme accions
responsables. Doncs bé, la màxima en
qüestió és desafortunada, perquè
se’ns fa pensar d’una manera global
i hem de fer més esforç que la resta
d’humans, que només han de pensar
en el món. Direm, també, que, com a
fusió de global i local, s’ha creat l’hí-
brid glocal.

Relacionat amb globalització hi ha
el terme aldea global, que és un altre
calc. Un pensador canadenc, Mc -
Luhan, va encunyar el terme global
village per a referir-se a la configuració
del món, on tot era més a prop i, per
tant, podíem dir que el món era un
gran poble. (Els anglosaxons són molt
amics de fer metàfores. L’anterior vice-
president dels Estats Units, Al Gore, va
encunyar el terme autopistes de la
informació per a referir-se al tipus de
comunicació ultraràpida que té lloc
per Internet.) Una altra vegada, el sig-
nificat que hi ha darrere el terme
anglès és poble mundial. Però, una
altra vegada, en espanyol no van parar
compte en la traducció del terme i van
dir-ne aldea global. I, una altra ve -
gada, els pensadors catalans van dei-
xar-se endur per la mandra i en comp-
tes d’escatir l’autèntic significat de la
metàfora van acomodar-se a aldea
global. El Termcat (Centre de Termino-
logia Catalana) va intentar redreçar la
situació i va posar en circulació el neo-
logisme veïnatge universal, que és
molt més fidel al significat i a la filo-
sofia de l’anglès global village (però ja
se sap: costa més redreçar una biga
que no pas torçar-la). El sociolingüista
Xavier Lamuela va proposar una solu-
ció semblant, que tenia la gràcia d’a-
costar-se formalment a l’original
anglès: vilatge universal.u
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