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“Les idees del 68
continuen sent vàlides”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Després de quinze
anys sense publicar
en català, Lluís
Racionero ha
guanyat l’últim
premi Carlemany
amb ‘L’últim càtar’,
una novel·la sobre
els grimpadors de la
societat actual que
mostra el xoc d’un
home idealista i
romàntic amb les
idees i els valors
d’avui. L’escriptor
de la Seu d’Urgell
també ha tret al
mercat ‘El progreso
decadente’, premi
Espasa d’assaig

L.D. Quan va guanyar el Carle-
many, va afirmar que ‘L’últim
càtar’ era una comèdia lleugera.
Però què té de comèdia si tots els
personatges acaben fracassant?
L.R. No tots fracassen: Malena
triomfa, ja que se’n va al cel
amb cos i ànima quan s’es-
capa en helicòpter amb un
xeic àrab. Per mi L’últim càtar
és una comèdia en el sentit
que és un llibre que està es-
crit en clau d’ironia i d’hu-
mor. La novel·la vol explicar
les coses des d’una certa dis-
tància. No acaba de ser una
obra alegre, però tampoc
trista. Hi ha de tot, com a la
vida real.
L.D. ¿Però s’ho ha passat bé escri-
vint-la?
L.R. Doncs sí, haig de dir que
sí. En una novel·la històrica,
tot està molt més delimitat,
no pots fugir d’allò que real-
ment va succeir. Però com
que L’últim càtar està ambi-
entada en el temps actual,
m’he pogut inventar tot el
que he volgut. Encara que
haig de dir que, com en totes
les novel·les, hi ha hagut
moments quan escrivia en
què m’ho he passat bé i n’hi
ha hagut d’altres en què
pensava: “Això que estic fent
no val res”. “No m’ho crec”.
“I ara què faig?”. I m’ho pas-
sava fatal.
L.D. En Ricard Sureda, el prota-
gonista, és un idealista romàntic
que topa amb el temps present

però que en canvi és un entusi-
asta de l’Edat Mitjana i dels cà-
tars. Podríem qualificar-lo d’in-
adaptat?
L.R. No del tot. El que passa és
que en Ricard Sureda té un
món interior molt ric que el
fa estar per unes altres coses
diferents de les habituals
avui en dia. Ricard Sureda és
l’arquetip del somiatruites.
L.D. En Ricard Sureda comparteix
amb vostè l’afició pels Pirineus i

pels càtars. ¿També es considera
idealista com el seu personatge?
L.R. El protagonista té bastant
de mi. Jo em considero idea-
lista en un trenta o un qua-
ranta per cent, perquè, es-
clar, si ho fos més tampoc no
tocaria mai de peus a terra i
acabaria anant-me’n a viure
sol a la muntanya. Però en
Ricard Sureda tampoc sóc jo
al cent per cent, perquè si
escrius un personatge massa

real ningú se l’acaba creient.
És com si muntes un pesse-
bre i hi poses un riu amb ai-
gua de veritat: no quedarà
tan bé com si hi poses paper
d’alumini.
L.D. A part de Ricard Sureda, dos
dels personatges que també són
importants a la novel·la són les
dues dones amb qui es relaciona el
protagonista: l’Eufèmia i la Mal-
ena. Les dones no surten gaire ben
parades en aquest llibre...

L.R. Els homes tampoc!
L.D. És cert, però les que es retra-
ten com a ‘trepes’ són només les
dues dones...
L.R. Sí, són trepes perquè l’únic
que volen és pujar, pujar i
pujar en l’escala social sense
saber ben bé a on volen arri-
bar. Jo diria, però, que l’Eu-
fèmia, més que trepa és un
personatge gris. Fixa’t, per
exemple, que intencionada-
ment faig que comenci i
acabi la novel·la fent la ma-
teixa acció.
L.D. És una obra una mica misò-
gina, no li sembla?
L.R. Bé, potser sí que els perso-
natges femenins que he esco-
llit per a L’últim càtar són bas-
tant negatius, però a Cerca-
món, per exemple, hi faig
aparèixer dones meravelloses
i esplèndides.
L.D. Parlant de ‘Cercamón’, en
aquesta novel·la ja s’ocupava dels
càtars. Per què l’atreuen tant?
L.R. Més que un amor pels cà-
tars, tinc amor pel Pirineu.
Però com que els càtars i els
Pirineus estan tan units... Si
escrivís una novel·la només
sobre les muntanyes, en po-
ques pàgines ho tindria tot
dit. El recurs que em queda és
fer aparèixer els Pirineus a les
meves novel·les a través de les
persones que hi viuen. I com
que els càtars em semblen uns
dels seus pobladors més inte-
ressants...
L.D. ¿Creu que els càtars van tenir
molta influència en la història de
Catalunya?
L.R. Mira, com a mínim ens van
costar la pèrdua de la Catalu-
nya de l’altra banda dels Piri-
neus. L’existència dels càtars
va motivar la croada dels
francesos i la batalla de Mu-
ret, que va perdre el comte de
Barcelona, amb la consegüent
pèrdua de territoris en mans
de França.
L.D. Després de quinze anys sense
escriure en català, per què s’ha
decidit a tornar a utilitzar
aquesta llengua?
L.R. Doncs, mira, perquè va
sorgir la oportunitat quan
m’ho va demanar l’editor de
Columna. Em va fer la pro-
posta en un moment en què
jo ja tenia pensat que escriu-
ria aquesta història i em vaig
preguntar: “Per què no fer-ho
en català?”. El català va ser un
incentiu més per posar-me a
escriure-la.
L.D. Se sent igual de còmode escri-
vint en català que en castellà?


