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Albert Sánchez Piñol presenta la seva nova novel∙la a Capçanes, poble natal del Carrasclet, un dels protagonistes

‘Vae Victus’, quilòmetre zero

mariscal que va bombardejar Bar
celona sense treva. “Com ens en fi
arem?” es pregunta Zuviría. “No
ens queda més remei que seguir
lluitant”, conclou el de Capçanes.
Els personatges arriben a la con
clusió que les nacions són igual
que les persones, quan no tenen
bona sort, no la tenen. “I això que
el poble català sempre està a l’altu
ra de les circumstàncies històri
ques... Encara que ara... tot anirà
bé”, diu Sánchez Piñol, per posar
el punt d’humor a la tragèdia. I el
públic riu. I aplaudeix.
“Tothom hauria de conèixer el
Carrasclet?” pregunta Orensanz.
“Si fóssim a Missouri seria més co
negut que Jesse James; cap ésser
humà no podria parlar malament
d’ell. La descripció del personatge
està documentada. Per exemple,
amb deu homes va capturar 23 sol
dats borbònics i els va deixar en lli
bertat a canvi que diguessin als
seus superiors que era bona perso
na. El règim deia que era un ban
doler i un fora de la llei però no el
va delatar mai ningú”, resumeix

Albert Sánchez Piñol firma un autògraf sobre un exemplar de Vae Victus, ahir, a Capçanes
SARA SANS
Capçanes

V

illarroel no és un
carrer que baixa.
Carrasclet no va ser
unbandoler.NiCap
çanes (Priorat) és un
poble petit. Albert Sánchez Piñol,
autor de La pell freda –la novel∙la
més traduïda de les lletres catala
nes–, però més conegut perVictus,
va presentar ahir el segon lliura
ment del llibre que el va catapul
tar: Vae Victus (La Campana). I ho
va fer en aquest poble del Priorat
on va néixer Carrasclet, un dels
personatges que es creua amb el
protagonista, una altra vegada,
l’enginyer Martí Zuviría. La histò
ria arrenca el dia després: el 12 de
setembre del 1714 en una Barcelo
na devastada.
“La meva cosina i la meva tia em
maten si no vinc”, va arrencar
Sánchez Piñol en una sala atapeï
da que es va omplir amb més de

400 persones. Pels seus vincles fa
miliars, l’autor ha passat moltes
temporades a Capçanes, que pre
sumeix de plaça, amb una gran es
tàtua d’un Carrasclet imponent
inclosa: “Va ser un home d’una ca
tegoria moral històrica, amb un
esperit més recte que una baione
ta; va arribar a aixecar un exèrcit
de 10.000 homes i mai, mai, no es
va rendir”, va dir l’autor. Sánchez
Piñol subratlla que tot el que ha es
crit està documentat. “No necessi
to inventarme res, si llegeiu la
viquipèdia i alguna cosa no qua
dra, creieuvos el llibre”, va adver
tir i, com a prova, les notes a peu de
pàgina.
Vae Victus comença amb una
granderrota–encaraquen’hihau
rà més–, la de Barcelona. Zuviría
fuig a Amèrica del Nord, on ajuda
els indis a la guerra contra els co
lons anglesos. Després de l’aven
tura americana, torna a Catalunya
però viatja a Londres, Alemanya i
fins i tot a Nova Zelanda, on acaba,

LA DADA

Jaume ColletSerra,
l’home a Hollywood
]El cineasta català esta

blert a Hollywood Jaume
ColletSerra dirigirà
l’adaptació de Victus,
segons va explicar a Cata
lunya Informació el pro
ductor Raimon Masllo
rens. “En Jaume està fent
unes pel∙lícules molt bo
nes, amb èxit als Estats
Units. Té les portes ober
tes perquè pot presentar
projectes i les grans pro
ductores se’ls escolten”.
ColletSerra és autor de
thrillers d’èxit com Una
nit per sobreviure, amb
Liam Neeson. Del reparti
ment de Victus encara no
se’n sap res.
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de moment, el periple d’aquest en
ginyer. Són quatre històries en un
solllibre:“Semblaqueenlaprime
ra i la quarta hi ha més humor”, co
mentael periodista itambé escrip
tor Toni Orensanz, que s’encarre
ga, a tall d’entrevista, de conduir
l’acte. “És que hi ha un principi
que diu que les comèdies val més
tractarles en clau tràgica i la tra
gèdia, en clau còmica, posemhi
humor! Que el patiment arriba
sol”, contesta Sánchez Piñol.
La segona de les històries abor
da la guerra hispanofrancesa del
1719. “Hi va haver una oportunitat
perduda per recuperar les lliber
tats catalanes del 1714 i aquesta
guerra és absolutament descone
guda... Berwick demana de reu
nirse amb el guerriller que està
causant problemes a l’exèrcit bor
bònic i es reuneixen a Perpinyà”.
En aquest capítol, Zuviría i Car
rascet reflexionen sobre el que
Sánchez Piñol qualifica de “pacte
faustià”: posarse del costat del

“Si fóssim a Missouri,
Carrasclet seria
més conegut
que Jesse James”,
diu l’escriptor
Sánchez Piñol. L’escriptor es refe
reix al gran cronista de la Guerra
de Successió, Francesc de Castell
ví, “que escriu l’epopeia catalana,
encara que no li publiquen ni una
pàgina en vida, i es refereix a
Carrasclet com a algú que mai no
menteix”.
Com la resta d’antiherois ofici
als de l’època, com Casanova o Vi
llarroel, no s’han conservat imat
ges i potser influït per la gran està
tua de Capçanes, Sánchez Piñol va
dibuixar al seu llibre un Carrasclet
alt, fornit, fort. “Un dels documen
talistes que m’ha ajudat em va tru
car quan estàvem a punt d’impri
mir. Havia trobat una descripció
de Carrasclet! L’havia descrit un
oficial borbònic per localitzarlo”.
I va resultar que el personatge era
baixet,petitó,moltmorenoivestia
de militar amb tricorni. L’escrip
tor va poder canviar el retrat del
personatge. L’escultura gegantina
de Capçanes queda com a símbol
de l’imaginari col∙lectiu.c

El festival Sónar s’estrena
amb èxit a Santiago de Xile
SANTIAGO DE XILE Agències

El festival barceloní Sónar s’està
convertint en una mena de fran
quícia internacional de música
electrònica. En la nit de dissabte
a diumenge va celebrar la seva
primera edició a Santiago de Xi
le, amb actuacions com la del
músic britànic Evian Christ, les
descàrregues electròniques dels
Chemical Brothers –a la imatge–
o l’enganxós electropop de Hot
Chip. El Sónar és vist pels mit

jans llatinoamericans no com
una mera trobada tecno, sinó
com “un laboratori cultural, un
autèntic tiberi per als amants de
la música i l’art”. A més, en una
col∙laboració amb l’observatori
astronòmic ALMA, situat en ple
desert d’Atacama, les 66 antenes
d’aquest centre captaran fre
qüències electromagnètiques per
transformarles en sons que es
distribuiran a artistes de tot el
món perquè els utilitzin en la se
va feina.c
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