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les Puigdemont no va anar a la gala, 
entrava dins del previsible que 
Quim Torra l’imités, com així va 
ser. I tot i que en un primer mo-
ment semblava que la consellera de 
Cultura, Laura Borràs, seria l’única 
representació del Govern en el so-
par, finalment tampoc ella hi va fer 
acte de presència. La plantada de la 
Generalitat va posar de manifest les 
seves males relacions amb el colós 
editorial. 

Era difícil imaginar que a través 
de la pista llançada pel portaveu del 
jurat Juan Eslava Galán, segons la 
qual aquest any dominaven no-

vel·les d’«orientació femenina», 
algú podria pensar que el gua -
nyador fos Posteguillo, valencià 
del 1967, professor d’universitat, 
les documentades i no per això 
menys espectaculars novel·les del 
qual estan carregades de testoste-
rona a través de batalles, legions 
perdudes i les preceptives lluites 
de greixats gladiadors. En els 
seus dos cicles de novel·les dedi-
cats a Escipió Africà i a l’empera-
dor Adrià –en un retrat bastant 
menys humanista que el que li va 
dedicar Marguerite Yourcenar–, 
les dones no solien aparèixer en 
primer pla, sinó més aviat com 
víctimes d’alguna matança o al 
llit d’algun heroi. 

 
BLOGUERA DE SEXE / Però en aquesta 
novel·la, Yo, Julia (¿un homenatge 
a Robert Graves i el seu Jo, Clau-
di?), l’autor no s’ha apartat del 
poder i les seves lluites intestines 
per relatar l’agitada vida de qui 
arribaria a ser mare de l’empera-
dor Caracal·la. L’argument facili-
tat per l’editorial i que es va pre-
sentar sota el títol de El ascenso no 
oferia el menor indici que allò fos 
un drama històric: «L’ascens ful-
gurant d’una dona en un món 
d’homes que lluiten pel poder 

polític i que pensen que el lide-
ratge només els correspon a ells». 
Tot i que separades per gairebé 
20 segles, ves per on, aquest argu-
ment val tant per a una matrona 
romana com per a una dona ac-
tual interessada a competir en la 
seva feina. 

La quota femenina va venir de 
la mà d’Ayanta Barilli, la finalis-
ta, que no acontenta amb haver 
sigut presentadora de programes 
radiofònics i televisius (a Libros 
con Uasabi, sense anar més lluny, 
juntament amb el seu pare), ba-
llarina, actriu, crítica de teatre i 
directora escènica, bloguera en 
temes de sexe (una d’aquestes 
fixacions que comparteix amb 
Sánchez Dragó), debuta ara a la 
novel·la amb Un mar violeta oscuro. 
Es tracta d’una història de lluita i 
superació de tres generacions de 
dones d’una família amb un mis-
teriós passat marcat per una figu-
ra masculina particularment ma-
nipuladora i poderosa. Que l’ac-
ció es desenvolupi entre Itàlia i 
Espanya, les dues nacionalitats 
de Barilli, que va decidir adoptar 
només el cognom matern perquè 
el patern la col·locava en un poc 
impactant Ayanta Sánchez, farà 
que el lector vinculi aquesta fic-
ció amb els atzars familiars de la 
mateixa finalista. H

«Un home  val per 
forjar un imperi, però 
només una dona pot 
forjar una dinastia», 
afirma el guanyador
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 imperialisme, i encara 
menys dels impossibles 

com el predicat pel noucentis-
me, de Catalunya sobre Espa-
nya. Ara bé, el que li convindria 
a la SGAE no és que l’Estat la in-
tervingués sinó que es nomenés 
una junta de majoria catalana. 
Els vots dels autors catalans no-
més són el 20% del total. Difícil 
doncs imposar-se, però potser 
no tant d’explicar la diferència. 
A Catalunya, la SGAE funciona 
satisfactòriament, no ha deixat 
de funcionar satisfactòriament, 
i les tensions, que han sigut for-
tes, s’han resolt per la via de la 
negociació, la mà esquerra i el 
consens. En aquest apartat, les 
aigües del llac català no s’han 
agitat encara. Si ho comparem 
amb el temporal permanent de 
la resta de la SGAE, preservar-
se’n té un mèrit afegit. 

Els representants dels autors 
catalans a la Junta de Govern 
mereixen com a mínim un no-
table pel bon criteri i els in-
tents de pacificació i pondera-
ció. El problema és que són 
pocs. La solució, que les forces 
hostils de la SGAE deposin les 
armes, acordin una treva i pro-
piciïn una junta formada majo-
ritàriament per la coneguda ti-
pologia de socis catalans que 

són bona gent i saben gestio-
nar. Aquesta fora la solució bo-
na, però és de témer que s’im-
posi la infernal, que consisteix 
en el retorn de Teddy Bautista. 
Per això, per mirar d’impedir-
ho, estem tots mobilitzats. Però 
només som el 20% i quan tro-
bem aliats, que n’hem trobat, 
resulta que són encara més 
tous que nosaltres i no se saben 
imposar per introduir les im-
prescindibles reformes. 

Si els comportaments ho-
nestos acaben perdent davant 
els sectaris i mafiosos, no que-
darà cap més sortida que la 
partició, o alternativament la 
formació de diverses noves so-
cietats de gestió locals, a l’em-
para de llei, que ho permet. O 
això, o plegar-se de braços i tor-
nar a tolerar el saqueig, amb la 
diferència que abans es produ-
ïa a l’ombra i ara prosseguiria 
a cara descoberta. H
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Si els honestos 
perden  davant dels 
mafiosos, només 
quedarà la partició

Plantada 
històrica de 
la Generalitat
3 Cap representant del Govern  
va assistir a l’entrega del guardó
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ap representant del Go-
vern de la Generalitat va 
assistir ahir a la nit a la 
vetllada en què es va en-

tregar al Palau de Congressos de Ca-
talunya, a Barcelona, el premi Plane-
ta, el més ben dotat de l’edició en 
castellà. No es recorda una situació 
semblant des que el Govern català 
va ser restaurat després de l’arriba-
da de la democràcia a Espanya. 

L’any passat, acabat d’anunciar 
el trasllat de la seu social del gegant 
editorial a Madrid, el president Car-
les Puigdemont no va anar a la gala, 

però sí que ho va fer almenys Santi 
Vila, llavors conseller d’Empresa i el 
membre més dialogant de l’Execu-
tiu català, fet que li va valer no po-
ques crítiques des de l’àmbit inde-
pendentista. En aquesta edició del 
guardó, la 67a, no hi va assistir ni 
Quim Torra ni cap dels seus conse-
llers. Al matí semblava que hi aniria 
la consellera de Cultura, Laura Bor -
ràs, però finalment tampoc hi va fer 
acte de presència. 

La plantada històrica de la Gene-
ralitat arriba després que diumen-
ge el president del grup, José Cre-
hueras, anunciés que la seu social 

de Planeta continuarà sent a Ma-
drid fins que no es resolgui la 
«inestabilitat jurídica en què viu 
Catalunya». Crehueras i el seu 
equip no veuen prou condicions 
perquè els accionistes i els autors 
de la companyia se sentin segurs a 
Catalunya. «Crec que avui el con-
text continua sent el mateix, som 
on érem», va assegurar Crehueras. 
La ruptura de relacions entre el Go-
vern i el grup editorial sembla total 
després de la plantada d’ahir. 

 
ELS ASSISTENTS / Al sopar d’entrega 
del premi Planeta hi van assistir el 
ministre de Cultura, José Guirao, 

amb la directora ge-
neral del Llibre, Olvi-
do García Valdés; les 
alcaldesses de Barce-
lona i de l’Hospitalet 
de Llobregat, Ada 
Colau i Núria Marín, 
i els expresidents de 
la Generalitat Artur 
Mas i José Montilla. 

Entre els aproxi-
madament 1.000 
convidats també hi 
van ser la líder de Cs 
a Catalunya, Inés Ar-
rimadas; Miquel Ice-
ta i Salvador Illa 
(PSC); l’exconseller 
Santi Vila i els exmi-
nistres de Cultura 
(tot i que el primer 
ho fos només per 
unes hores) i escrip-
tors Màxim Huerta i 
Ángeles González 
Sinde. 

Així mateix, entre els convidats 
es va comptar amb el president de la 
Cambra de Barcelona, Miquel Valls; 
el delegat de l’Estat al Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pe-
re Navarro; el candidat a presidir Fo-
ment del Treball Josep Sánchez Lli-
bre, i l’aspirant a l’alcaldia de Barce-
lona Manuel Valls. 

A més, hi van assistir els escrip-
tors Boris Izaguirre, Ildefonso Falco-
nes, Martí Gironell, Rosa Regàs, Pe-
re Gimferrer, Carme Riera, Najat el 
Hachmi, Javier Sierra, Fernando 
Sánchez Dragó i Juan Manuel de 
Prada. H
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33El president de Planeta, José Crehueras, al costat 
d’Ada Colau, José Guirao i Columna Martí.


