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Catalunya Ràdio i
Ràdio Arrels de
Perpinyà, juntes

ARQUEOLOGIA

COMUNICACIÓ

Novetats
a la tomba
de Tutankamon
Un estudi d’un equip d’ar-
queòlegs japonesos ha desco-
bert dues possibles cambres
secretes a la tomba del faraó
Tutankamon, a la ciutat mo-
numental egípcia de Luxor,
segons va fer públic ahir el mi-
nistre d’Antiguitats, Mamduh
Damati. Segons el ministre, el
seu departament està gairebé
segur del tot de la troballa, tot
i que volen fer la seva investi-
gació aquest mes per escane-
jar la zona i confirmar-ne la hi-
pòtesi. Damati afirma que els
dos espais localitzats podrien
ser “cambres o passadissos o
un afegit de la tomba” del fa-
raó que va morir el 1327 aC.
Segons l’expert japonès Hiro-
katsu Watanabe, “hi ha alguna
cosa” darrere els murs nord i
oest de la cambra funerària.
Watanabe hi va afegir que han
identificat elements metàl·lics
i orgànics en tots dos espais,
que tenen prop de tres me-
tres quadrats. ■ EFE

Catalunya Ràdio i les altres
emissores públiques de la Ge-
neralitat emetran programes
conjunts amb la ràdio catala-
na de Perpinyà, Ràdio Arrels.
Així ho han acordat els direc-
tors respectius, Saül Gordillo i
Albert Noguer. En un principi
es tractaria de “la difusió de
programes d’ICat FM a la rà-
dio nord-catalana i la partici-
pació de Ràdio Arrels en un
futur programa sobre els Paï-
sos Catalans”. Aquesta “col·la-
boració estable” es concreta-
rà en un conveni que se signa-
rà “al final d’aquesta primave-
ra”, segons han confirmat des
de Perpinyà. Arrels emet des
l’any 1981 exclusivament en
català. ■ ALEIX RENYÉ

“En la societat escandina-
va no tenim gent que lluiti
contra la injustícia social
ni res, i els únics revolucio-
naris són els criminals que
ataquen el sistema.” Jo
Nesbø explicava amb
aquests termes el tema de
la seva darrera novel·la
Policia (Proa / Reservoir
Books), en què l’assassí
ataca el sistema carre-
gant-se els policies. A ban-
da, Policia també és una
novel·la sobre l’amor, “se-
gurament és el llibre on
aquest element apareix
amb més força”, va dir
ahir en roda de premsa.

Hole, personatge místic
Policia és el darrer lliura-
ment de la sèrie Harry Ho-
le, que se’ns presenta d’en-
trada lluitant entre la vida
i la mort en un hospital.
“S’ha convertit en un per-
sonatge místic, com el tau-
ró de la pel·lícula: ningú el
veu i això fa que la gent
l’imagini més gran i que fa-
ci més por; doncs he utilit-
zat la mateixa estratègia,
és a través dels rumors i
del que diuen els altres que
sabem què li passa a Hole,

però la funció de l’escrip-
tor és manipular el lector,
de manera que no ha de
creure tot el que llegeix”.
Un altre exemple que va
posar és el d’El gran Gats-
by: “Quan finalment el co-
neixes t’adones que no és
res de l’altre món i és un
moment anticlimàtic, pe-
rò això no passa en la meva
novel·la.”

Policia és la desena
obra protagonitzada per
Hole, un investigador es-
querp i amb pocs amics.
“No tindrà una vida eterna
i un dia s’acabarà i després
no el penso ressuscitar,
però encara no sé com i
quan desapareixerà.”

En tot cas, va deixar

ben clar que, a l’hora d’es-
criure un nou llibre, mai
no ho planteja com “vaig a
escriure una història per a
Harry Hole”. Més aviat
apareix una idea de forma

inconscient i després deci-
deix si en farà una novel·la
de la sèrie Hole, una d’in-
dependent, un relat o un
conte infantil. “Escullo els
temes de la meva pròpia
vida i d’això te n’adones
quan ho mires en perspec-
tiva i veus el vincle d’aquell
llibre amb la teva vida.”

L’adaptació al cinema
Davant el projecte d’adap-
tació al cinema d’un dels
títols de la sèrie Hole, El
ninot de neu, per part de

Tomas Alfredson i produc-
ció de Martin Scorsese,
l’escriptor noruec va dir
que no hi ha interferit per
a res: “Si veus la pel·lícula
com una versió del llibre,
malament, el director ha
de crear la seva pròpia his-
tòria, i per això no hi ha
cap regla ni norma sobre
com s’ha de fer.” En tot
cas, Nesbø està content
que Michael Fassbender
encarni el personatge del
policia. “És un gran actor i
va fer una molt bona inter-

pretació a Shame, ara bé,
potser no és ben bé com jo
me l’havia imaginat.”

Interrogat sobre si no
escriuria cap novel·la am-
bientada a Barcelona, l’es-
criptor músic (és cantant
en un grup de rock i l’estiu
passat va pujar a l’escenari
del Festival d’Estiu d’Oslo
convidat per Pati Smith,
lectora seva), va respon-
dre: “És una ciutat que la
gent coneix molt i per això
és difícil, caldria afegir-hi
alguna cosa especial.” ■

Criminals
antisistema

L’escriptor Jo Nesbø adverteix que en
la societat escandinava els únics
revolucionaris ara són els assassins
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Jo Nesbø (Oslo, 1960) va publicar la seva primera novel·la,
‘El rat penat’, el 1997 ■ JOSEP LOSADA

“La funció de
l’escriptor és
manipular el
lector, que no ha
de creure tot el
que llegeix”

“Harry Hole no
tindrà una vida
eterna, però
encara no sé
com i quan
desapareixerà”

El Circ Cric va decidir dei-
xar de fer gira i convidar
els espectadors a traslla-
dar-se al seu centre de
creació, a Sant Esteve de
Palautordera. Ahir, con-
firmaven que estaven sa-
tisfets del resultat, tot i

que no descarten fer pun-
tualment temporada amb
la complicitat d’algun tea-
tre a Barcelona. Des del 26
de març fins al 26 de juny,
el Circ Cric munta la sete-
na edició del seu festival,
que es pot fer, també, grà-
cies a la complicitat dels
artistes col·legues.

Tortell Poltrona amb la

Sra. Titat i la seva filla,
Luara, protagonitzen Gri-
nyols, un espectacle de
circ que s’inspira en les
rondalles de la vora del foc
del Montseny. De fet, el
Cric, que fa 20 anys que es-
tà instal·lat al parc natu-
ral, remarca la relació en-
tre natura i acrobàcia amb
dues sessions familiars de

circ i natura (17 d’abril i
15 de maig) i una tercera
edició del Festival de Pa-
llasses, que, excepcional-
ment, farà la jornada cen-
tral dins del municipi. El
festival arrencarà amb el
concert festiu Marabunta
de Guillem Albà i els seus
músics i també hi haurà
experimentació entre la
música i el circ amb Baro
d’Evel, la provocació de PP
(Albert Pla i Poltrona au-
toimitant-se), la repetició
del concert amb acrobà-
cies de La Troba Kung-Fú,
els cants del Quartet Mèlt i
la visita de bufons com Leo
Bassi. ■
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El Cric arrenca festival
per Setmana Santa

Tortell Poltrona recupera l’entrada de la puça i del
‘Shakespeare!’ en el nou muntatge ‘Grinyols’ ■ ROBERT RAMOS


