
El Lliure torna a Gràcia

G
airebé set anys des-
prés de tancar les 
portes del local del 
carrer de Montseny, 
a finals de mes la fa-

mília del Teatre Lliure tornarà a 
casa. El mític escenari de Gràcia, 
ara totalment remodelat, man-
tindrà l’esperit que va veure néi-
xer el 1976 un projecte renovador 
del teatre català, fruit de l’ener-
gia que va emergir de l’Assemblea 
d’Actors i Directors i del Grec de 
llavors, una aposta per la qualitat 
i el repertori que, amb els anys, 
s’ha convertit en un dels cen-
tres artístics amb més renom del  
continent. 
 El Teatre Lliure ha passat al 
llarg de la seva història per mol-
tes vicissituds, que van desem-
bocar en la creació de la Funda-
ció Teatre Lliure-Teatre Públic de 
Barcelona i en el seu desembar-
cament a la seu de Montjuïc, pe-

rò sempre ha bategat en les seves 
creacions l’embruix que despre-
nia la primera seu a Gràcia, aquell 
teatre humil, avui renascut, que 
havia pertangut a la Cooperativa 
Obrera La Lleialtat. L’ideari coope-
rativista, de treball col·lectiu i es-
forç modèlic, ara té unes altres for-
mes, però conserva la màgia que 
li van imprimir els seus creadors, 
el desaparegut Fabià Puigserver o 
qui serà el seu nou director, Lluís 
Pasqual, per citar només dos noms 
de la gran família del Lliure. Àlex 
Rigola tanca la seva etapa com a 
responsable amb el muntatge Ga-
ta sobre teulada de zinc calenta, a es-
trenar el dia 30 de setembre, una 
data que tornarà a ser històrica 
per al teatre català. Generacions 
diferents, públics diferents i un 
mateix objectiu complert: aconse-
guir l’excel·lència des de la humi-
litat, la tenacitat i la il·lusionada 
renovació d’un ideari. 

Editorials

L’11-S, en mans 
dels exaltats

ma o model dins del qual Jones 
i els seus èmuls –que ja n’hi ha– 
passin desapercebuts.
 Que el pastor renunciï a últi-
ma hora a cremar exemplars de 
l’Alcorà no tranquil·litza el novè 
aniversari de l’11-S, tampoc con-
tribueix a asserenar els esperits 
i escalfa els ànims dels més exal-
tats. L’episodi reapareixerà en la 
campanya electoral dels Estats 
Units –barrejat amb la polèmica 
per la construcció de la mesquita 
a la zona zero– i serà utilitzat com a 
mostra de debilitat pels ultracon-
servadors cristians. Els islamistes 
tornaran a la càrrega quan consi-
derin danyat el respecte a la seva 
fe. I els partidaris de la sensatesa 
i el rigor ètic es veuran superats 
pels promotors del que és políti-
cament correcte.
 El discurs pronunciat per Ba-
rack Obama al Caire, el juny de 
l’any passat, on va voler establir 
lligams de diàleg amb l’orbe mu-
sulmà, no encaixa en aquesta re-
alitat implacable. L’escalada ex-
clou els pacificadors. 

Q
uan un personat-
ge amb tan escas-
sa rellevància polí-
tica com el pastor 
Terry Jones és capaç 

d’atraure l’atenció de mig plane-
ta amb els seus deliris islamòfobs 
s’ha de convenir que els fonamen-
talistes de les confessions del lli-
bre han ocupat el pont de coman-
dament. Del costat de les dife-
rents esglésies cristianes, perquè 
el clergue d’una congregació amb 
menys de cent feligresos ha acon-
seguit fer posar del seu costat tots 
els corrents que blasfemen de l’is-
lam. Del costat dels creients mu-
sulmans, perquè el sermó d’ahir 
en moltes mesquites es va conver-
tir en una arenga incendiària con-
tra Occident. De part dels ultraor-

todoxos jueus, perquè atrau nous 
adversaris a la remota possibilitat 
d’un acord global d’Israel amb el 
món arabomusulmà, incloent-hi 
la creació d’un Estat palestí.
 És una simplificació sostenir 
que l’èxit de Jones és només un 
reflex de fins a quin punt qualse-
vol il·luminat pot treure de polle-
guera una situació mitjançant 
el recurs a les xarxes socials i als 
mitjans informatius on line. Més 
pròxim a la realitat és considerar 
tot el que procedeix de la histè-
ria desencadenada per Jones com 
un símptoma més del desajust 
dels últims 20 anys, de l’absència 
d’un statu quo capaç d’encaixar 
la llibertat religiosa, la llibertat 
de pensament i les relacions en-
tre els estats. Fa falta un paradig-
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Aquell a qui li 
correspongui hauria 
de considerar la 
possibilitat de marcar 
una data estable per 
a les autonòmiques 
catalanes

sa en reflexió. La prova és que tot 
un eurodiputat ha volgut dir-hi la 
seva i ha posat contra les cordes el 
mateix Artur Mas, ansiós de tenir 
una campanya en positiu. Tampoc 
mereix més atenció l’oxímoron de 
Ramon Tremosa, perquè si alguna 
cosa no es va plantejar mai Franco 
va ser la democràcia, i encara menys 
per a Catalunya. I si no, que ho pre-
gunti als que van patir per això. En 
trobarà milers. El fons d’aquest dis-
barat, com el que s’amaga en altres 
veus menors tot i que no insignifi-
cants, és la poca consideració ins-
titucional que els mereixen el pa-
ís i el seu màxim representant po-
lític. Sincerament, no m’imagino 
el portaveu sindical de la policia de 
cap Estat democràtic qüestionant, 
com ha fet David Miquel, dels Mos-
sos d’Esquadra, una elecció per part 
de la seva màxima autoritat tan 
transcendent com legítima. Perquè 
si el problema és que als agents se’ls 

per això, aquell a qui li correspon-
gui aquí podria considerar la possi-
bilitat de marcar una data estable. 
Els evitaria als futurs presidents el 
temps dedicat a càbales estratègi-
ques o a logaritmes tàctics. I, de pas-
sada, ser criticat per decidir el que 
decideixi. Una cosa a tenir molt en 
compte, perquè, vivint immers en 
la diana permanent, estalviar-se un 
dard no salva però allibera. Aques-
ta possibilitat tampoc tindria per 
què restar-li autoritat ni capacitat 
de decisió. Ben al contrari. Les du-
es disposicions es veurien reforça-
des si continués a les seves mans la 
potestat de convocar eleccions anti-
cipades per raons de força major. ¡I 
per Déu que ho serien quan el supò-
sit s’esdevingués! Passa, no obstant, 
que, per a tal fi, el Parlament hauria 
de ser capaç de fer una llei electoral 
de la qual ens té orfes des de fa 30 
anys. I, segons sembla, això sí que 
és demanar massa. H

A
lguns dels plantats la set-
mana passada esperant 
data electoral, aquesta 
setmana han criticat el 
dia escollit. Deu ser per 

la seva obsessió a oposar-se a tot el 
que es diu o per la seva mirada es-
fèrica com la pilota de les seves ob-
sessions. Deu ser perquè el futbol és 
el més important de les seves vides 
i un Barça-Madrid, molt més que 
un partit. Que ho és. Així doncs, si 
fos per la banalitat de l’argument, 
el cas no mereixeria cap mena de 
comentari, però hi incideixen ele-
ments que converteixen la necie-

acumula la feina, o bé no van saber 
descobrir a temps les arestes labo-
rals o bé els extres que es meritaran 
pel doble esforç ja no els importen 
perquè viuen millor que treballen. 
També es fa difícil pensar que, com 
ha fet un portaveu de la Lliga de Fut-
bol Professional, el seu homònim 
de la NBA, suposem, lamentés que 
el primer dimarts després del pri-
mer dilluns de novembre de cada 
quatre anys, que és quan els nord-
americans elegeixen president,
coincidís amb les dates d’un partit 
entre Los Angeles Lakers i els Chi-
cago Bulls. Sí, ja sé que aquest su-
pòsit és impossible perquè els pares 
USA van clarificar tant el calendari 
que els seus successors només podi-
en fer que millorar-lo. I que el presi-
dent no disposa de la lliure elecció 
de dia per citar els electors.
 Tant uns com altres saben per-
fectament quan el podran fer fora 
si encara no li toca anar-se’n. Potser 
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Noms propis

Terry Jones
Pastor protestant

n

Els deliris del reverend Jones i la se-
va petitíssima feligresia han tingut 
el lamentable mèrit d’escalfar els 
ànims del món musulmà en vigíli-
es de l’11-S, atraure els fonamenta-
listes cristians i obligar el Govern 
dels Estats Units a intervenir en l’as-
sumpte per evitar que la crema d’al-
corans perjudiqui les seves relaci-
ons amb l’islam.	 3Pàg. 2 a 4

Eric Besson
Ministre francès d’Immigració

n

El Govern francès, no prou content 
amb les crítiques que ha rebut del 
Parlament Europeu, que dijous li va 
recriminar l’expulsió de gitanos ro-
manesos, va replicar ahir als euro-
diputats, als quals va tractar d’ig-
norants. Fins i tot va reinterpretar 
el dret a la lliure circulació dels co-
munitaris com una cosa diferent de 
la lliure instal·lació. 	 3Pàg. 11 

Teresa Comte
Fiscal

n

La Fiscalia s’ha comportat de for-
ma exemplarment ràpida i eficaç 
al comunicar que la setmana que 
ve sol·licitarà al jutge Juli Solaz 
que investiga el saqueig del Palau, 
que prengui novament declaració 
a Fèlix Millet, Jordi Montull i Gem-
ma Montull en relació amb els pa-
pers de CDC, un presumpte cas de 
finançament il·legal. 	 3Pàg. 18

n

André Léonard
Primat de l’Església belga

L’església de Bèlgica ensopega una 
vegada i una altra amb l’escàndol 
dels abusos sexuals de personal del 
clero. El mateix dia que es va saber 
que hi va haver 475 casos de pede-
ràstia en 25 anys i que 13 de les víc-
times es van treure la vida, transcen-
deix que el bisbe que va abusar del 
seu nebot cobra una pensió de 2.800 
euros nets al mes. 	 3Pàg. 22 i 23

n

Josep Singla
Propietari d’Altiare

El canvi de nom, de Proinosa per 
Altiare, no ha evitat el concurs de 
creditors de la constructora, el pri-
mer accionista de la qual va ser em-
presonat pel cas Pretòria. La reacció 
de desconfiança de clients i prove-
ïdors, sobretot financers, ha fet in-
evitable la mesura, que succeeix 
un ERO que va afectar el 30% de la 
plantilla. 	 3Pàg. 38


