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OPINIÓ

La propietat 
intel·lectual  
i l’internet 

profund

SANTI FONDEVILA 
●● La xarxa oculta. El govern espa-
nyol està tramitant la nova llei de la 
propietat intel·lectual, que té com 
a objectiu principal combatre la pi-
rateria en el sector de la cultura i 
més concretament en l’audiovisu-
al i els llibres. La llei és força puni-
tiva amb les webs d’enllaços que 
subministren llocs des d’on veure o 
descarregar els productes culturals. 
Una guerra que no té, no obstant, un 
guanyador clar... i la tecnologia 
avança. De què servirà la repressió 
a l’internet profund, a la xarxa ocul-
ta? I no dubtin que existeix. 

● TOR. Veient el capítol segon de la 
segona temporada de la sèrie House 
of cards descobrim que un hacker 
mostra al periodista Lucas que hi ha 
alguna cosa més enllà de l’internet 
conegut per tothom. El seu gran 
avantatge és l’anonimat absolut del 
navegant. Garanteixen que ningú 
pot esbrinar qui penja continguts ni 
qui els consumeix, tot i que sospiten 
que l’FBI i d’altres com ells tenen 
maneres de rastrejar-ho. En un 
món cada cop més vigilat, es presen-
ta com una alternativa de privacitat 
però, esclar, s’hi poden trobar tam-
bé activitats pocs legals com la ven-
da de drogues sintètiques, la com-
pravenda d’armes i també hackers. 
La fan servir homes de negocis, ac-
tivistes, científics, periodistes, poli-
cia, serveis secrets i gent que ha su-
perat ja l’estadi de l’internet visible 
recurrent. Per accedir a aquesta 
xarxa oculta hi ha el cercador TOR, 
que respon a la marca The Onion 
Routing. Aquesta xarxa sembla que 
la va desenvolupar la marina dels 
Estats Units i prova d’això seria que 
el 60% dels seus fons provenen del 
govern del país, segons ells matei-
xos mostren a la seva web (això, tot 
sigui dit, no ho fa ningú). TOR, el 
món que ve. 

● Shakespeare, sempre. Deia fa 
uns dies el protagonista de House of 
cards que els bons guionistes han 
trobat refugi en les sèries de televi-
sió. No hi ha dubte que el personat-
ge de Kevin Spacey, Frank (Francis 
per als amics) Underwood (sí, com 
les màquines d’escriure), i el de la 
seva dona Claire evoquen els reis i 
generals de William Shakespeare en 
un text que hauria firmat el mític 
autor teatral. En concret, aquesta 
parella no tenen res a envejar al ma-
trimoni Macbeth en l’ambició de 
poder, a Coriolà pel rebuig a la de-
mocràcia i a Ricard III per la falta 
d’escrúpols. El gran bard, doncs, ja 
va mostrar la tramoia del poder en 
el seu teatre. Res ha canviat.

El traspunt

LITERATURA

Un festival per a la literatura fantàstica

 
Albert Sánchez Piñol donarà el 
tret de sortida del festival Mot l’1 
d’abril. Fins al 12, es programaran 
unes 40 activitats i es convidaran 
una quinzena d’autors a les dues 
seus del certamen, Girona i Olot. 

L.S. 
BARCELONA. “No hi ha cap gènere 
que tingui més a veure amb la rea-
litat que el fantàstic, que és el que 
la subverteix”, afirmava ahir David 
Roas, escriptor, professor universi-
tari i especialista en literatura fan-
tàstica. Ell serà el comissari de la 
primer edició del Mot, el festival de 
literatura que impulsen conjunta-
ment Girona i Olot, i que en la pri-
mera edició es consagrarà a la lite-
ratura fantàstica. “Crec que el gène-
re escollit és idoni perquè, a més del 
pes que té en la literatura, on mal-
grat tot continua sent maltractat, 
també té molta força sobre els gène-
res germans: el cinema i el còmic”, 
opina Roas.  

El festival tindrà doble seu –la 
majoria d’actes se centraran al Tea-
tre Principal d’Olot i al Centre Cul-
tural de la Mercè– i acollirà de l’1 al 
12 d’abril més de 40 activitats literà-
ries. L’eix central del Mot seran les 
conferències i taules rodones amb 
autors convidats, però també hi 
haurà visites guiades, menús gas-
tronòmics, espectacles al carrer i ci-
nema. Entre la quinzena d’escrip-
tors que hi participaran destaquen 
les conferències inaugurals: la de 
l’editor i escriptor Jacobo Siruela 
–nom artístic de Jacobo Fitz-James 
Stuart Martínez de Irujo– i la d’Al-

bert Sánchez Piñol –autor d’un dels 
grans bestsellers de la novel·la fan-
tàstica catalana, La pell freda–, que 
es titularà Els monstres fantàstics 
d’avui. Entre els convidats també hi 
ha la russa Anna Starobinets –qua-
lificada com “la nova Stephen 
King”, segons el comissari–, Carles 
Batlle, Marc Pastor, Elia Barce-
ló, Cristina Fernández Cubas, 
el mexicà Ignacio Padilla i 
crítics i directors de cine-
ma com Ángel Sala, Pep 
Prieto i Ivan Pintor.  

La voluntat és consoli-
dar un nou festival litera-
ri en el panorama català 
que en cada edició renovi 
el seu gènere estrella. “Te-
nim la vocació descarada de 
rellevància nacional i interna-
cional. Estem en condicions de 

fer un salt qualitatiu en la cultu-
ra i no limitar-nos al nostre àm-
bit territorial”, deia ahir l’alcalde 
de Girona, Carles Puigdemont, 
que també destacava la col·labo-
ració de diferents institucions. 
Olot, de fet, aporta a l’aliança l’ex-
periència del festival Temps de 

Paraules, que queda integrat al 
Mot. Econòmicament, els 

ajuntaments hi aporten 
45.000 euros cadascun i la 
Diputació de Girona, 
30.000. Laura Borràs, di-
rectora de la Institució de 
les Lletres Catalanes, va 
destacar “l’ambició i la 

qualitat del Mot, amb una 
nòmina d’autors de prime-

ra fila que equipara els nos-
tres autors als millors del gè-

nere en altres llengües”.e

Girona i Olot impulsen el Mot, un nou i ambiciós certamen previ a Sant Jordi

Xavi Alías debuta amb una 
joia de psicodèlia marinera

XAVIER CERVANTES  
BARCELONA. El disc La set de la ba-
lena (Escafandra, 2014) és el debut 
de Xavi Alías, un músic del Prat de 
Llobregat nascut a Pamplona l’any 
1980, que avui i demà actua a la sa-
la Heliogàbal de Barcelona. Alías 
sembla un nàufrag que somriu des-
prés de la catàstrofe i que apareix 
sense avisar per cantar tèrbols me-
lodrames carregats d’imatges pode-
roses com les de L’ofegat més bell del 
món. És una cançó d’amor inflama-
da per una secció de vents melancò-
lica en què res no és convencional. 
“És una síntesi del disc”, reconeix 
Alías, que per descriure les seves 
cançons es descriu a ell mateix, bar-
reja de tendresa i ironia demolido-
ra. “Tinc un costat més sensible, pe-
rò de sobte hi ha alguna cosa que ho 
capgira tot, com si m’estigués rient 
de mi”, assegura.  

Del joc de contrastos en surt un 
disc de pop psicodèlic amarat de re-
ferències marineres, algunes tan ex-

plícites com les de la cançó L’arpó 
del capità Ahab. “És l’obsessió que 
et fa perseguir un somni que et pot 
enfonsar”, diu Alías sobre una peça 
que passa de parlar de dos amants 
que es mosseguen perquè no s’esti-
maran mai a reclamar “anticiclons 
eterns”. Dominat per la paradoxa, 
Alías no amaga la fascinació per la 
idea que “les balenes puguin morir 
de set”. “Tot i estar envoltades d’ai-
gua, s’hidraten a través del que 
mengen, i si no troben aliment po-
den morir de set. Nosaltres vivim 
envoltats d’oxigen, però a vegades la 
vida ens fa sentir ofegats”, explica.  

La faula anterior a tot desastre 
En les dotze cançons d’aquest disc 
produït per Ferran Resines i Martí 
Duch hi ha versos tan fatalistes com 
“sóc la faula anterior a tot desastre”, 
que marca l’inici de 20.000 llegües. 
I encara d’altres com “els teus hams 
són els meus anhels”, que suggereix 
la incomunicació del desig. “Sempre 
hi ha alguna cosa destinada a sortir 

malament”, conclou. Tanmateix, 
Alías fuig de la foscor del confes-
sionari narcisista i ho embolcalla 
tot amb melodies lluminoses que 
reflecteixen amb més o menys 
intensitat influències molt hete-
rogènies. “Escolto de tot”, diu 
aquest músic que treballa de fo-
tògraf i que somriu quan sent el 
nom de Sufjan Stevens i xerra so-
bre l’etapa anglesa de Caetano 
Veloso, el tropicalisme d’Os Mu-
tantes, la psicodèlia dels Beatles 
i la poesia de Gabriel Celaya.e

Xavi Alías presenta el disc La set de la balena avui 
i demà a la sala Heliogàbal. SWINGYOURPICS
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