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LA NEGOCIACIÓ DEL BREXIT

El xoc entre Madrid
i Londres per
Gibraltar puja de to

Exteriors acusa el govern britànic
d’actuar amb “nocturnitat i traïdoria”
mentre May avisa que no cedirà

La UE ignora el Penyal en la
declaració política i confia trobar
una solució abans de diumenge
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MAG LARI

“LA MÀGIA ET DEIXA
EN EL MOMENT EN EL CLÍMAX,
QUAN S’ACABA MÉS ÀLGID,
EL NÚMERO”

PERE VIRGILI
UNA BALENA VOL TORNAR A CASA FASCINACIÓ PELS CETACIS ◆ DIRECTORES DE
CINE PORNO ‘THE DEUCE’ T2 ◆ ALBA CARMONA MÉS ENLLÀ DE LAS MIGAS

Els llums de Nadal, abans del Black Friday
Barcelona va encendre ahir els llums de Nadal hores abans de la jornada de descomptes del Black Friday, que dona el tret
de sortida a la temporada nadalenca del comerç, que aquest any aspira a esquivar l’alentiment de l’economia
P 05

Un nou manifest de catedràtics de tot l’Estat
qüestiona els delictes de rebel·lió i sedició
29

TIMOTHY
GARTON ASH
catedràtic d’estudis europeus a Oxford

Diverses variables del
projecte europeu podrien
fer un tomb a millor. La
probabilitat no és alta. Però
Europa no està perduda

P 32-33
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ENTREVISTA A
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

ENTREVISTA A
FRANCESC XAVIER GRAU

ESCRIPTOR

SECRETARI D’UNIVERSITATS I RECERCA

“Predomina
l’instint de la
submissió, no
el del poder”

“Si hi ha
pressupostos
introduirem
beques salari”

PERE TORDERA

SARA FONT
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les claus del dia
LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

L’acusació de rebel·lió i sedició,
cada cop més insostenible
poques setmanes que es mòcrates espanyols: que amb la gene- d’experts en dret espanyols que no
conegui la data d’inici del ralització de delictes com el de sedi- coincideixen amb la instrucció que
judici oral del Procés, uns ció en realitat s’estiguin retallant ha fet Pablo Llarena. No només són
120 catedràtics i profes- drets fonamentals recollits a la Cons- crítics els firmants del manifest, sinó
que el col·lectiu Jutges per la Demosors de dret de tot l’estat titució com el de manifestació.
La publicació d’aquest segon ma- cràcia també s’hi ha manifestat en
espanyol han signat un manifest on
qüestionen obertament que els fets nifest crític amb l’actuació de la justí- contra, així com tot un expresident
pels quals es jutjarà els polítics cata- cia espanyola és important perquè del Tribunal Constitucional com
lans processats encaixin dins dels de- trenca el discurs monolític que s’ha Pascual Sala. No hi ha unanimitat inlictes de rebel·lió o sedició. En con- instaurat a tot l’Estat sobre el Procés. terior i, cosa que és més important, ja
cret, adverteixen sobre el perill de la Una mostra especialment vergonyo- saben que la justícia europea, des“banalització” d’uns delictes que es sa d’aquest discurs és l’autobús de prés del precedent de SchleswigHolstein, mai acceptarà una
corresponen exactament
condemna per rebel·lió.
amb el que va passar el 23 de
Un nou manifest de juristes
Aquesta acusació és, doncs,
febrer del 1981, amb l’entracada cop més insostenible.
da de guàrdies civils armats
de tot l’Estat nega que hi hagués
Tot i així, caldria que molal Congrés de Diputats, i en
violència en el Procés
tes més personalitats espacap cas amb les manifestacinyoles tinguessin el valor de
ons davant la conselleria
d’Economia del 20-S del 2017 ni Ciutadans que recorre Madrid fent qüestionar el relat oficial i trenquescampanya contra uns eventuals in- sin el seu silenci en relació al Procés.
menys encara la jornada de l’1-O.
Els firmants denuncien “la idea dults als dirigents catalans. El mani- No tant per afavorir la causa de la inpertinaç de configurar l’existència de fest demostra que es pot estar en con- dependència de Catalunya o dels previolència en el Procés”, en la línia del tra de la independència i alhora con- sos polítics, com per defensar valors
que ja va dictaminar la justícia alema- siderar una barbaritat jurídica les pe- democràtics bàsics –com el de la llinya quan va rebutjar l’extradició de ticions de penes per als presos bertat d’expressió– que ara mateix
Carles Puigdemont pel delicte de re- polítics catalans, que es basen en un són coartats en nom de la defensa sacrosanta de la unitat d’Espanya. Vebel·lió. El promotor del manifest, el relat falsejat dels fets.
Els jutges del TS que formaran geu, si no, el que li ha passat a l’humocatedràtic de dret a la Universitat de
Jaén Guillermo Portilla, expressa en part del tribunal hauran de valorar rista Dani Mateo. Perquè si no ho fan
declaracions a l’ARA una preocupa- molt bé què fan, perquè ara ja saben ara, quan vulguin fer el pas potser ja
ció que hauria de ser la de tots els de- que hi ha una porció significativa serà massa tard.
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José Luis Escrivá
El president de l’Airef , l’organisme que supervisa les finances públiques espanyoles, va pronunciar ahir una conferència al Cercle d’Economia. Escrivá va fer una
exhibició de claredat a l’hora de radiografiar la situació de l’economia
espanyola. Des d’un perfil tècnic, va
assenyalar amb finor les fortaleses i
debilitats de l’Estat. P. 23

Francesc X. Grau
El secretari d’Universitats i
Recerca de la Generalitat està decidit a revertir els efectes que
les desigualtats econòmiques tenen
sobre l’accés a l’educació superior.
Per això vol reduir el preu dels màsters i també introduir la beca salari mitjançant la qual els estudiants
més desfavorits podran cobrar un
petit sou mentre estudien en carreres més llargues. P. 14

NO T’HO POTS PERDRE

01
Aquest any Barcelona acumula
gairebé el doble de pluja que
Londres. A la Méteo.
02
Un vídeo esfereïdor amb final feliç: a
l’Índia, una nena d’un any cau a la via
i queda entre els raïls i l’andana. Un
tren li passa per sobre però no la toca
i pot ser rescatada sana i estàlvia.
03
El millor xuixo del món es fa a
Banyoles, a la Fleca Padrés dels
germans Jambert. Ho expliquem
a l’Ara Mengem.

A. Sánchez Piñol
El relleu: Maragall per
Els veïns de la Sagrada
Bosch i Bosch per Maragall Família, contra l’escalinata
Avui es fa efectiu el relleu de dos càrrecs
importants d’ERC. Ernest Maragall deixa Exteriors per ser l’alcaldable per Barcelona i l’anterior candidat, Alfred
Bosch, passa a ocupar la conselleria. P. 08

L’Associació de Veïns de la Sagrada Família lluita per evitar que 3.000 persones siguin desallotjades per construir la
gran escalinata d’accés al temple. Diuen
que el projecte no era de Gaudí. P. 16

Després de l’èxit de Victus,
l’escriptor català ha reprès el
gènere fantàstic amb una novel·la
ideada fa més d’una dècada que està ambientada al Pirineu al segle
XVIII i té una raça de fúngids gegants com a protagonistes. L’obra és
també una gran metàfora sobre el
poder i la manera com la gent accepta i demana l’autoritat. P. 32-33
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D’ençà que l’any 2000 va debutar
amb Pallassos i monstres, un assaig
sobre vuit dictadors africans, Albert
Sánchez Piñol va començar a trepitjar territoris on els monstres apareixien del no-res per ensenyar a
l’espècie humana que el pitjor enemic és ella mateixa. A La pell freda
(La Campana, 2002) eren els granotots citauca arribats des del mar. A
Pandora al Congo (2005), els tècton,
que sortien de les entranyes de la
terra. Després del díptic format per
Victus (2012) i Vae Victus (2015),
l’escriptor barceloní torna a endinsar-se en un món fantàstic. En RicRic, un fugitiu de conviccions anarquistes, s’instal·la al Pirineu l’any
1888 i, sense pretendre-ho, desperta una raça de fúngids gegants que
es converteixen en els seus aliats
per fer-se amo de l’entorn.
Després de llegir Fungus ens mirarem els bolets d’una altra manera.
Sembla mentida que els bolets tinguin un protagonisme tan escàs en
la literatura catalana. No ens fixem
prou en el nostre entorn! Als Estats

Albert Sánchez Piñol
ESCRIPTOR. PUBLICA ‘FUNGUS’

Barreja “Aquesta novel·la és un ‘western’ hivernal amb un
element fantàstic” Metàfora “Els fungus, com els sobiranistes,
han anat per un lloc que els governants no volien”

“La gent vol que
la manin, i per això
és inútil qualsevol
revolució”

Units fins i tot han fet una sèrie i diverses pel·lícules sobre tortugues
ninja, i això que les tortugues són
molt avorrides. Però els bolets del
meu llibre no són bolets, són una altra cosa. Ja ho diu un personatge, la
Mailis: són fungus.
Una de les primeres frases que llegim és “El mal no existeix; només
existeix el poder”.
La pregunta inicial que em vaig fer
quan em vaig posar a escriure va ser:
per què obeïm? No és únicament
per coerció física. Les nostres societats estan organitzades jeràrquicament i les mantenim així.
Aquí entra en joc l’anarquisme que
defensa en Ric-Ric, el protagonista de la novel·la. Ell parla d’una futura “Arcàdia feliç” on “l’Home
Nou hauria superat els conflictes
i gaudiria d’una era llibertària”.
En Ric-Ric sembla una cosa petitona i tragicòmica, però anirà guanyant protagonisme. No sabem si és
un idealista o un farsant.
De fet, quan desperta el primer bolet, el Borni, i tres fúngids més, diu
que ja són “una cèl·lula anarquista formada per cinc activistes”. La
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Zoo, Doctor Prats i Buhos són els primers grups
PRIMERS
confirmats en el cartell de la sisena edició del Canet
CONFIRMATS
AL CANET ROCK Rock, que se celebrarà el 6 de juliol de l’any que ve.
Les tres formacions són habituals al festival.

El filòsof, periodista i guionista Francesc Orteu és el
FRANCESC
ORTEU DIRIGEIX nou director del segell editorial Rata, creat el 2016 dins
EL SEGELL RATA del Grup Enciclopèdia Catalana. L’objectiu és mantenir
la línia de la seva fundadora, Iolanda Batallé.

gons estan més preparats... A Fungus hi ha els dos mons de les meves
novel·les, l’històric i el fantàstic.

Una epopeia sobre el poder
i un elogi a la capacitat simbòlica
L’ideal àcrata que segueix el protagonista de Fungus fa que la policia el detingui sovint i l’estovi
amb una barra de ferro. “Riu, riu
–li diuen mentre li peguen–: a
veure si rius, ara”. I ell sempre
contesta el mateix: “Ric, ric!”
Amb aquest pseudònim, Ric-Ric,
el personatge arriba al Pirineu
fugint de Barcelona després de
l’enèsima ràtzia per “netejar la
ciutat de xusma”. A punt de perdre la vida a l’ostal d’en Cassian,
acaba convertint-se en el seu criat. A prop de la cova on s’instal·la,
una nit que rumia què pot oferir
per esmorzar a la dona de qui està mig enamorat, la Mailis, enfonsa la navalla en un dels bolets
gegants que creixen a prop de casa seva, i el fúngid desclava les arrels de terra i el comença a perseguir. L’endemà en Ric-Ric es desperta dins de la cova amb aquell
bolet viu mirant-se’l fixament: en
Borni –així el bateja– no només li
ha perdonat la vida sinó que comença a obeir les seves ordres, i
al cap de poc s’hi afegeixen tres
companys més, entre els quals hi
ha el Petitó. “El Borni representa
la nostra part mística i el Petitó
és la part racional –avança Sánchez Piñol–. La raó és el que et
porta a tenir por. Quan entri en
política, el Petitó dirà una mentida. És un detall significatiu inspirat en la realitat”.
Tot i que els bolets tenen la capacitat de captar les intencions

dels humans, els falta adquirir el
poder simbòlic. “La Mailis els diu
que estan condemnats a ser criatures apoètiques –diu l’autor–. Per
això no dormen mai. No poden somiar”. El llibre inclou diverses
il·lustracions de Quim Hereu
–també un desplegable ple de bolets– que Sánchez Piñol es mira
amb entusiasme. “La capacitat
simbòlica és fonamental –diu l’autor–. Això és el que ens ha fet superar l’últim primat que ens precedeix”. Amb els drets audiovisuals comprats, Fungus podria ser
adaptada aviat a la pantalla en forma de pel·lícula o sèrie.

res més. Els fungus del llibre serveixen per a moltes altres coses.

M’agradaria que no es reduís ni la
història ni els personatges al nostre
present. Però mira, si comparéssim
els fungus amb els sobiranistes veuríem que uns i altres han anat per un
lloc que els governants no volien.

PERE TORDERA

paradoxa és que en Ric-Ric, per
destruir el poder, s’erigeix ell mateix en rei del seu exèrcit, que anirà creixent. ¿Al llibre volies explicar que tot poder és absurd?
Volia mostrar l’essència del poder.
Hi ha dues grans tesis sobre el poder:
Nietzsche parla d’un gran líder que
està al capdamunt dels altres pels
seus atributs; Marcel Mauss, en canvi, té una idea totalment contrària:
per a ell el dirigent polític és un titella en mans del poble, i quan es desvia de la seva voluntat, cau. Aquesta
és la postura que jo comparteixo.
¿Hi vas començar a treballar després de Vae Victus?
Els ritmes editorials van per una
banda i els creatius van per una altra. Que jo recordi, la primera versió
escrita de Fungus és del 2005.
¿Fa tretze anys que portes aquesta
història dins?
La idea de com gestionem el poder
i com són els governants m’obsessiona des de fa molt de temps. Quan
vaig començar a escriure’l, l’acció
passava a Terranova en comptes del
Pirineu. Borges deia de Lovecraft
que “només” ensenyava els monstres: darrere de l’horror no hi havia

Són unes criatures que segueixen
en Ric-Ric per tot arreu, exigint-li
ordres.
Aquesta idea la vaig treure dels minairons, uns éssers fantàstics que
formen part de la mitologia del Pirineu i que quan els trobes demanen que els donis feina. Si no ho fas
et liquiden.
Aquesta idea quadra amb la retroalimentació entre qui mana i qui es
deixa manar. Hi ha un fragment en
què un personatge diu: “Tu no tens
aquestes idees perquè estàs oprimit: estàs oprimit perquè tens
aquestes idees”.
El que predomina en l’ésser humà
no és l’instint de poder –com deia
Nietzsche– sinó el de submissió
–com afirmava Mauss–. La gent vol
que la manin, i per això és inútil
qualsevol revolució.
De la mateixa manera que quan vas
publicar Victus es van fer lectures
comparatives entre la Catalunya
del segle XVIII i la contemporània,
¿aquest llibre permet una interpretació així?

¿Tornarà Martí Zuviría, o has tancat la sèrie de Victus?
Tenia pensades moltes més aventures de Zuviría, però ara no em veig
amb cor d’escriure-les. Zuviría és
un personatge desesperat però irònic. No puc tornar a escriure una
novel·la històrica sense patir, perquè penso en els que són a la presó
i l’exili. Després de l’1 d’Octubre,
quan m’aixecava i vivia el còctel
d’emocions que em corria per dins,
pensava que això ja ho havia passat,
i era així: m’havia sentit així mentre
em documentava per a Victus!
Et quedaràs al món dels bolets?
Si la novel·la té prou lectors, sí. Aquí
tanco totes les trames que es van
obrint, però ja penso en altres episodis: tinc moltes idees al cap.
A Fungus hi descrius unes quantes
batalles. Hi apareix l’exèrcit espanyol i també el francès.
Els primers són un desastre i els se-

“A ‘Fungus’
apareixen els
dos mons de
les meves
novel·les:
l’històric i
el fantàstic”
“No puc
tornar a
escriure una
novel·la
històrica
sense patir
pels presos i
exiliats”

Hi ha bastanta sang.
És un western hivernal amb un element fantàstic. Vaig triar un territori de frontera com el Pirineu perquè l’home s’hi troba en conflicte
amb ell mateix i amb la natura. A la
vall hi ha un quarter de la Guàrdia
Civil, però el que passa a dalt de les
muntanyes, als ostals com el d’en
Cassian, queda al marge de la llei.
Fungus transcorre el 1888, però
només dediques un paràgraf a l’Exposició Universal de Barcelona. És
com si volguessis mostrar l’altra
cara de la Ciutat dels Prodigis.
Tenia capítols ambientats a Barcelona amb en Ric-Ric, però els vaig
treure perquè no tenien a veure
amb el que passava al Pirineu. No
ha quedat prou clar l’aire revolucionari de la Barcelona de l’època.
Totes les potències mundials van
enviar-hi les flotes de guerra durant l’Exposició Universal perquè
tenien por que esclatés una revolta obrera. A la ciutat es van acabar
sentint molts canons, però era una
qüestió purament protocol·lària,
perquè quan arribaven autoritats
els vaixells havien de disparar un
nombre determinat de salves. En
van venir tantes que allò semblava
una guerra. Els veïns van arribar a
protestar per tot aquell soroll que
havien d’aguantar.
No m’estranya que en aquest context hagis preferit que el teu personatge fugís al bosc.
La natura que apareix al llibre és
antiromàntica. Segons els postulats del Romanticisme, les essències es troben aïllades: com més
amunt de la muntanya, més pures
són. Tot això em sembla fals. El catalanisme no va sortir del camp, sinó de la ciutat. L’entorn que mostro al llibre és hostil i dur. Al fons
del bosc s’hi amaga alguna cosa i
pot ser meravellosa o ominosa.
Els bolets de la novel·la tenen una
capacitat destructora remarcable.
Al mateix temps tenen una forma
estètica que em sembla molt atractiva. Són l’última pulsió de caçadorrecol·lector que ens queda. Un boletaire no diu ni a la família on són
els bolets.
T’agrada anar a caçar bolets?
M’encanta anar-hi, però una altra
cosa és que en trobi...
Suposo que el que no avançaràs és
quins són els teus pròxims plans.
¿Quan tancaràs la trilogia començada amb La pell freda i que va continuar amb Pandora al Congo?
Si t’he de ser sincer, no ho sé. Però
tinc el llibre al cap. Està, en part,
inspirat en Solaris, de Stanislaw
Lem. Els protagonistes del meu
llibre es comunicaran amb una
entitat mig omnipotent en una
Barcelona postapocalíptica.e

