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Adeu a l’escriptor, l’intel·lectual, l’urbanista i el polític català

Lluís Racionero i Grau va
morir ahir a Barcelona; te-
nia 80 anys. Va ser novel-
lista, assagista, articulista
de premsa, economista,
urbanista, polític i intel-
lectual que va mirar d’es-
capar de tota mena de co-
tilles per poder fer sempre
el seu camí, lliurement.
Com és evident a Memo-
rias de un liberal psicodé-
lico, amb què va guanyar el
premi Gaziel del 2011.

Nascut a la Seu d’Urgell
el 15 de gener del 1940, va

estudiar enginyeria i es va
doctorar en ciències eco-
nòmiques a Barcelona
per, tot seguit, traslladar-
se amb la seva primera es-
posa, María José Ragué, i
gràcies a una beca, a la
Universitat de Berkeley, a
Califòrnia, on va estudiar
urbanisme. En aquella
època, va viure la revolta
cultural del 1968, que des-
prés va narrar a Memòries
de Califòrnia (1988), en
què es pot veure la influèn-
cia que va rebre de noms
com ara Aldoux Huxley,
Allan Watts i Arthur Koes-
tler, a més d’haver cone-

gut el filòsof alemany Her-
bert Marcuse, el poeta
beat Allen Ginsberg i l’acti-
vista Angela Davis. Va ser
una època hippie en què va
consumir LSD.

Com a urbanista, va
exercir a Algèria i al Brasil,
on, el 1972, per encàrrec
de la superintendència
per al desenvolupament
de l’Amazònia, va col·labo-
rar, en un context polític
tens, en un pla d’urbanit-
zació d’aquesta regió, ex-
periència que va ralatar a
Sistemas de ciudades y
ordenación del territorio
(1978).

Altre cop a Barcelona,
va ser una mena de líder
dels nous moviments al-
ternatius i contracultu-
rals, idees que va recollir a

Filosofías del under-
ground (1977), en què
analitza tres escoles del
pensament: les individua-
listes i anarquistes, les
orientals i les psicodèli-
ques associades a la droga.

Va publicar una quinze-
na d’assajos i en molts va
mostrar l’empremta de la
contracultura de la dècada
dels anys seixanta i setan-
ta, així com de les filosofies
orientals: Del paro al ocio
(1984, premi Anagrama
d’assaig), La Mediterrània
i els bàrbars del Nord
(1985), Art i ciència
(1987), Oriente y Occiden-

te. Filosofía material y di-
lemas occidentales
(1994), El progreso deca-
dente (2000, premi Espa-
sa). També és autor de Los
complejos de la derecha
(2006) i el llibre de memò-
ries Sobrevivir a un gran
amor, seis veces (2009),
en què explica les seves
múltiples relacions senti-
mentals, amagades en
pseudònims, tot i que es
poden identificar gent com
ara Elena Ochoa, que es va
fer popular amb un progra-
ma sobre sexe i que actual-
ment és la dona de l’arqui-
tecte Norman Foster.

Mor Lluís Racionero
L.L.
BARCELONA

El novel·lista, assagista, urbanista i polític va guanyar premis com ara el Prudenci
Bertrana i l’Anagrama i va esdevenir un líder intel·lectual de la contracultura

Lluís Racionero a l’exterior de la Biblioteca de
Catalunya, el 2004; a la dreta, participant en
una taula rodona sobre el 25è aniversari de
l’Estatut, entre J.M. Puig Salellas i Lluís Jou; sota,
el 2007, assistint al 40è aniversari dels premis
literaris Prudenci Bertraba, al costat de Carme
Riera ■ JORDI GARCIA / JOSEP LOSADA / JORDI SOLER

Va signar una
quarantena
llarga de títols,
entre ficció,
assaig i
memòries



Ordre o caos urbà,
però per a tothom

L’APUNT contaminants. Diderot va dir: “Vigila amb qui parla de
posar les coses en ordre; sempre significa posar-les
sota el seu control.” El govern municipal és permissiu
amb la circulació de bicicletes i patinets que posen en
perill els vianants. Aquí l’ordre ja no els interessa. Cal
rebaixar la contaminació, sí, però si l’ordre ens fa per-
dre la llibertat del caos, que sigui per a tots igual.Lluís Llort

Blade Runner mostra una ciutat d’una bellesa caòtica i
angoixant. “Beneït sigui el caos, perquè és símptoma
de llibertat”, va dir qui va ser alcalde de Madrid, Enri-
que Tierno Galván. Barcelona no és una ciutat caòtica.
No en sentit absolut. Està bé que puntualment es ta-
llin carrers amb intencions culturals, festives, reivindi-
catives. I que es vulgui racionalitzar l’ús dels vehicles
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Isidre Grau (Sabadell,
1945) és un novel·lista i
narrador de llarg recorre-
gut, conegut pels lectors
d’aquest diari, en què va
col·laborar durant anys en
el suplement Cultura. Au-
tor que no defalleix, ara
ens presenta Un dissabte
de primavera, novel·la pu-
blicada per l’editorial Trí-
pode, en què narra les rela-
cions de diverses parelles
més aviat madures al llarg
d’un dissabte. Qui narra la
història és l’Amanda, la
que va ser esposa de l’Esta-
nis. Té una característica
especial: és morta. Com
especial és el to fresc i sen-
sual de l’obra.

“Hi ha moltes idees que
m’estimulen les ganes
d’escriure. La major part
s’evaporen, però n’hi ha al-
gunes que persisteixen,
tossudament, i deriven en
projectes de treball. Fa
quinze anys, se’m van pre-
sentar aquests sis perso-
natges que es troben en un
sol dia i confronten les se-
ves actituds sobre l’amor i
el sexe. Els vaig donar cor-
da molt a poc a poc, amb
llargues pauses. Havia de
ser una comèdia entre
shakespeariana i de Woo-
dy Allen. I així ha anat
avançant entre moltes al-
tres històries meves”, ex-
plica Grau.

Per tant, és una història
cuita a foc lent. Però què la
va posar en marxa? “Al
principi, pretenia fer una
història dialogada al cent
per cent, però, aviat, vaig
necessitar una veu con-
ductora. Què millor que
una difunta que encara es
preocupa pels que ha dei-
xat? Sí, una difunta molt
vital i juganera.”

El tema de fons són les
relacions de parella, els
equilibris entre senti-
ments i desig, sobretot
quan s’arriba a certes

edats. “Sí, relacions de pa-
rella, però sobretot dife-
rents interessos sexuals i
amorosos, que es van re-
definint amb el pas del
temps. Em va agradar que
entre els quatre perso-
natges principals hi ha-

gués un salt d’anys, des
dels 30 als 75. Per tant, és
una comèdia intergenera-
cional”, amb un punt de
vodevil, de comèdia ama-
ble sobre l’amor.

“El propòsit era treba-
llar amb una estructura
simple –una trobada en

un sol dia–, però amb con-
tínues entrades i sortides,
canvis d’escenes i de per-
sonatges. I sí, volia que fos
una comèdia amable, tot i
que hi ha espines de fons.
Potser és que m’agrada
l’agredolç”, com ja ha de-
mostrat en altres títols de
la seva trajectòria. Per-
què, amb aquesta novel·la,
Isidre Grau ja supera els
trenta títols en solitari.
Diem en solitari perquè va
ser membre del mític grup
literari Ofèlia Dracs.

Hi ha una parella més
jove i activa. “Amb la pare-
lla del Pol i la Lena he vol-
gut contrastar unes rela-
cions més espontànies
amb les altres que es mo-
uen en terrenys més men-
tals i sofisticats. Aquí el cli-
ma és obertament eròtic,
encara que tot vagi més
per la via dialèctica que per
la física. Sempre m’he ser-
vit de l’erotisme, però in-
corporat a trames més
complexes”, detalla.

La novel·la vol ser molt
deslocalitzada, per això els

espais són inventats i els
noms dels personatges poc
habituals. Tot i això, s’ha
inspirat en algú proper?
“No hi ha res que hagi co-
piat de la realitat, però l’Es-
tanis, la Guiomar i la Mar-
got em fan pensar en per-
sones concretes. Els altres
són pura invenció, però, és
clar, quan escrivim solem
projectar les nostres expe-
riències o la nostra cosmo-
visió, oi?”, admet.

No és cosa de jubilar
ningú a la força d’un plaer
com pot ser escriure, però
què l’empeny a escriure?
“Tinc l’escriptura en el
centre de la meva vida, que
no vol dir escriure cada
dia. Escriure és pensar,
projectar, documentar-se,
esquematitzar, escriure a
raig, reescriure i reescriu-
re, a més de solucionar les
incidències de la vida dià-
ria. Això sí, sempre tinc
projectes engegats”, com
aquest, que “ha anat crei-
xent com un bolet entre-
maliat” dins el seu bosc li-
terari habitual. ■

Amanda i els vius
Isidre Grau presenta ‘Un dissabte de primavera’,
en què reflexiona sobre els variats estadis del sexe

Lluís Llort
BARCELONA

Isidre Grau manté la ment ben desperta amb constants projectes literaris ■ SORA NDIAYE

“Volia que fos
una comèdia
amable, tot i que
hi ha espines de
fons. M’agrada
l’agredolç”

En el seu vessant de no-
vel·lista i narrador, en què
escrivia tant en català com
en castellà, va publicar
una dotzena de novel·les
entre el 1982 –en què va
guanyar el premi Pruden-
ci Betrana amb Cercamón
(1982), ambientada en el
segle XIII i en què narra la
destrucció de la incipient
civilització provençal i ca-
talana sota l’ambició polí-
tica francesa i la coerció
ideològica del papat– i el
2013, en què va publicar
El mapa secreto. Entre
una i altra, títols com ara
Raimon o el seny fantàs-
tic (1985), La forja de
l’exili (1985), L’últim cà-
tar (2000, premi Car-
lemany), La sonrisa de
la Gioconda: memorias
de Leonardo (2000, premi
Fernando Lara) i Antoni
Gaudí. El so de la pedra
(2004), a més del recull
de relats Els àngels quàn-
tics (1986).

Com a col·laborador en
premsa, va publicar a El
País, La Vanguardia, la
primera època de la revis-

ta Ajoblanco i, actual-
ment, Mundo Deportivo.

En l’apartat polític, va
ser número 1 en les llistes
d’Esquerra Republicana
de Catalunya per la provín-
cia de Girona en les elec-
cions generals del 1982.
Tot i que després també va
ser assessor del PP.

El 2001, va ser nome-
nat director de la Bibliote-
ca Nacional d’Espanya –ho
seria fins al 2004– després
d’haver-ho estat durant
quatre anys del Col·legi
d’Espanya a París. Un mo-
ment en què va ser acusat
de plagiar pàgines sence-
res d’un llibre del 1921 en
el seu títol Atenas de Peri-
cles (1993). Racionero es
va defensar afirmant que
no es tractava d’un plagi,
sinó d’un cas d’“inter-
textualitat”.

Va ser una persona de
tarannà força hedonista,
com va deixar clar el 2018
al llibre Manual de la bue-
na vida, en què parla de la
bellesa, els grans viatges,
la gastronomia i l’art en un
sentit molt ampli. ■


