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El segle XX analitzat en una novel·la i un assaig
➤ L’arquitecte, urbanista, assagista i
novel·lista Lluís Racionero (la Seu d’Ur-
gell, 1940) va guanyar la setena edició
del premi Carlemany de novel·la amb
L’últim càtar.

El llibre narra la història de Ricard
Sureda, un home idealista (el típic so-
miatruites) que topa amb els ideals i els
valors del temps actual. Enamorat de
l’Edat Mitjana, el protagonista creu, en
certa manera, que els càtars encara
existeixen i per això decidirà buscar la
seva herència.

A L’últim càtar hi trobarem personatges
molt diversos: des d’un eremita que viu
perdut al Pirineu com un místíc, a neo-
nazis, wagnerians que cremen el Liceu i
dones trepes que només es preocupen de
pujar en l’escala social. Lluís Racionero,
que actualment viu a París, on dirigeix el

Colegio de España, ja havia tractat el te-
ma dels càtars en una novel·la històrica
anterior titulada Cercamón. Escrita també
en català, l’obra va guanyar el premi
Prudenci Bertrana 1981.

Quatre anys després, arribaven Raimon
o el seny fantàstic (1985), La forja de l’exili
(1985) i Els àngels quàntics (1986), totes tres
en català. Des de llavors, Lluís Racionero
no havia utilitzat la llengua catalana ni a
les seves obres de ficció ni als seus assajos.

En castellà, és autor de novel·les com
ara La cárcel de amor (premi Azorín 1996)
i La sonrisa de la Giaconda (premi Fernando
Lara 1999). També és la llengua que ha
utilitzat en obres d’assaig com ara Del paro
al ocio (premi Anagrama 1983), Ensayos so-
bre el apocalipsis, Filosofías del underground,
Oriente y Occidente, Textos de estética taoísta i
El Mediterráneo y los bárbaros del Norte.

L’últim càtar coincideix en el mercat
amb una altra obra de Racionero, un as-
saig escrit en castellà titulat El progreso
decadente, guanyador del darrer premi
Espasa d’assaig.

L’obra mostra la gran paradoxa del
segle XX, un segle en què s’ha donat el
progrés material i tecnològic, però que
alhora ha estat una època de decadència
moral per a Occident.

Però Lluís Racionero no es limita a
analitzar el que ha significat el darrer
segle, sinó que també apunta l’agenda
del segle XXI. Segons l’autor, els grans
reptes dels propers cent anys són la so-
cietat del lleure, l’ecologia i la pau
mundial sota el govern únic de les Na-
cions Unides. A algú li sona a la pro-
posta hippy de revolució cultural que va
tenir el seu origen l’any 1968?
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L.R. Sí, m’és igual utilitzar
una llengua que l’altra. En-
cara que la meva educació a
l’escola va ser en castellà,
vaig parlar català a casa des
de petit i per això, gràcies a
Déu, el català em surt. Su-
poso que les coses que aprens
de petit sempre queden.
L.D. Vostè que és director del Co-
legio de España de París, com
veu des d’allà la situació del ca-
talà actual?
L.R. Trobo que ara s’escriu
molt més en català. Estem en
un moment molt potent,
perquè han sortit autors
nous molt bons. La indústria
editorial catalana gaudeix de
bona salut. Des dels anys 90,
crec que hem entrat en èpo-
ca bona per al català.
L.D. ‘L’últim càtar’ també té molt
de novel·la d’idees...
L.R. M’agrada donar idees al
lector en les meves novel·les.
A part d’intentar que pugui
passar una bona estona amb
l’acció que hi explico, inten-
to reflectir-hi algunes idees,
amb les quals ell després pot
estar d’acord o no. Però
tampoc busco moralitzar:
l’escriptor el que ha de fer és
escriure bé i punt. Crec que
si moralitzes, la novel·la se’n
ressent.
L.D. ¿Creu que ‘L’últim càtar’ és
una novel·la dirigida al gran
públic?
L.R. Jo espero que sí, perquè he
intentat que la novel·la es
llegeixi bé, que el lector no
s’avorreixi. Crec que el re-
sultat és una novel·la amb
ritme i que qui la compri no
se’n cansarà abans d’arribar
al final.
L.D. La visió de l’amor que es des-
prèn del llibre és molt negativa...
L.R. Sí, el presento com una
il·lusió romàntica, un senti-
ment malaltís i neuròtic.
Quan tenia 20 anys, no pen-
sava així; quan en vaig fer 40
vaig començar a sospitar-ho,
i ara que en tinc seixanta és
el que sincerament penso.
Per això vull mostrar que
l’amor és un il·lusió del pen-
sament, per estalviar pati-
ments al lector que ho sàpiga
entendre. És com si adver-
teixes a un nen que el foc
crema: no estàs sent negatiu,
sinó que li estalvies el possi-
ble sofriment.
L.D. ¿L’amor està condemnat a
acabar sempre malament, lla-
vors?

L.R. Sí, perquè com que t’has
muntat la pel·lícula en els
teus pensaments, després
t’adones que l’altra persona
mai està a l’alçada de les te-
ves expectatives i sempre
t’acaba decebent. Llavors ar-
riba la patacada i el pati-
ment.
L.D. Parlem ara del seu assaig ‘El
progreso decadente’. No és una
mica contradictori el títol?
L.R. Sí, però és que el segle XX
ha sigut un segle de contra-
diccions. Per una banda,
hem assistit a la decadència

moral d’Occident: hi ha ha-
gut unes guerres terribles,
s’han creat els camps d’ex-
termini, s’han comès crims
horribles... Però, d’altra ban-
da, el XX també ha estat el
segle del progrés tècnic i
material: hem inventat l’a-
vió, Internet...
L.D. Pronostica que el segle XXI
serà el del temps de lleure i l’e-
cologia...
L.R. Sí. De fet, a França ja s’ha
instaurat la setmana de 35
hores laborals i aquesta ten-
dència s’anirà imposant a tot

Occident, perquè les màqui-
nes cada vegada ens estalvi-
en més quantitat de feina.
L.D. I amb el munt de desastres
ecològics que estem cometent,
¿realment creu que el XXI serà el
segle de l’ecologia?
L.R. No fa tants anys, ningú
parlava de l’ecologia. Es va
començar a parlar-ne als
anys 70 i, cada vegada més,
l’ecologia ha anat guanyant
terreny. El pensament ecolo-
gista s’acabarà imposant.
L.D. Un altre aspecte que apunta
a l’agenda del segle XXI és l’a-

bolició de les guerres. Veu possi-
ble la pau mundial?
L.R. Jo només dic que aconse-
guir la societat del lleure, de
l’ecologia i de la pau mundi-
al és el repte d’aquest segle
que comença. Aquest és el
nostre gran objectiu, però no
sé si l’aconseguirem o no.
Mira, la guerra va aparèixer
quan es van fundar grans
ciutats i grans imperis. Però
ara que les fronteres cada
vegada s’estan diluint més,
potser aniran desapareixent.
L.D. Defensant l’abolició de la
guerra i l’establiment de la so-
cietat del lleure i l’ecologia, ¿en
realitat, no està defensant els
ideals hippies del 68?
L.R. Evidentment. És que jo
crec que les idees del 68 van
suposar una revolució cultu-
ral que encara està pendent
d’imposar-se. La proposta
hippy de la defensa del temps
lliure per damunt de la pos-
sessió material no va triom-
far al segle XX, però encara
està pendent.
L.D. A ‘El progreso decadente’ fa
moltes referències a Ortega y
Gasset, Aldous Huxley i Marcuse.
Són els seus autors de capçalera?
L.R. Són pensadors que m’a-
grada rellegir. També en tinc
d’altres, com per exemple
Freud, Fromm, Benda, Spen-
gler i Toynbee. Són autors
que van dir-ho quasi tot so-
bre el segle XX i que ho van
dir molt bé. Podríem dir que
són els clàssics de l’època
moderna.


