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Societat

la Seu d’urgell// Agents de la Secció Fiscal de la Guàrdia Civil 
de la Duana de la Farga de Moles disposen, des d’ahir, d’un gos 
ensinistrat en la detecció de bitllets per lluitar contra el con-
traban de divises. Six, que així s’anomena, està especialitzat 
a olorar la tinta dels bitllets. Durant el 2010 es van intervenir 
uns 2,3 milions d’euros, una xifra que suposa un increment del 
3.000% sobre els 80.000 euros de l’any anterior.

Un gos ensinistrat per detectar bitllets
duanes

Un agent de la Guàrdia Civil amb el gos Six. acn

barcelona// La Fiscalia va de-
manar ahir una pena de vuit 
mesos de presó per a un home 
acusat de matar el gos de la se-
va nòvia llançant-lo al buit des 
d’un quart pis. El fet va succeir 
durant una discussió de la pa-
rella que va acabar amb ell cri-
dant: “Aquí tens la teva puta 
gossa”. L’acusat va afirmar que 
l’animal es va llançar sol, ja que 
“la gossa era una atleta”. 

petició de presó per 
tirar un gos pel balcó

tribunals

Fèlix Millet.

barcelona// El gabinet jurídic 
de la Generalitat va negar ahir 
a ICV-EUiA l’accés als expe-
dients on consten les actuaci-
ons de defensa jurídica de la 
Generalitat en el cas del Pa-
lau de la Música. Com a res-
posta, els ecosocialistes s’han 
mostrat “indignats” i han de-
manat empara a la presidenta 
del Parlament per tenir còpia 
d’aquesta documentació. 

la Generalitat denega 
informació a icV

‘cas palau’

barcelona// La presidenta 
del Parlament, Núria de Gis-
pert, va retirar ahir la parau-
la en el ple de la cambra ca-
talana al president de Ciuta-
dans, Albert Rivera, per dir 
que a ERC hi ha “exterroris-
tes”. Durant el debat, el dipu-
tat d’ERC Carmel Mòdol va 
comparar el “liberalisme” de 
Ciutadans amb el del “Partit 
Comunista xinès al Tibet”.

De Gispert retira la 
paraula a ciutadans 

parlament

lleida// Un jove va denunciar 
ahir una nova agressió sexual 
en menys de 24 hores a la ciu-
tat de Lleida. Els fets van suc-
ceir la matinada passada en 
una zona del barri de l’Escor-
xador, molt a prop de la zona 
on, a la tarda, una altra jove 
va denunciar una violació. Per 
tot això els Mossos d’Esquadra 
creuen que es tracta del ma-
teix individu.

Dues violacions 
en un sol dia a lleida

successos

barcelona// La consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, 
va apostar ahir per augmen-
tar les hores de matemàti-
ques a l’ESO i redistribuir-
ne els continguts, prioritzant 
així l’àlgebra i la geometria. 
Aquesta és la seva proposta 
per millorar els resultats de 
l’avaluació estatal de compe-
tències bàsiques del Ministe-
ri d’Educació.

la consellera Rigau 
vol potenciar l’ESO

educació

Desallotjat un col·lectiu 
alternatiu d’artistes

Els Mossos d’Esquadra 
van desallotjar ahir la compa-
nyia d’arts escèniques alterna-
tives Artkatraz de la nau aban-
donada propietat de Metrova-
cesa, que okupaven al número 
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135 del carrer Almogàvers, a 
Barcelona. 

L’operació va acabar amb 
30 persones identificades, en-
tre un col·lectiu que en tot mo-
ment es va mostrar pacífic. El 
desallotjament s’hauria d’ha-
ver dut a terme el 28 d’abril, 

centre social “obert a tot-
hom” que funcionava “com 
una escola alternativa d’arts 
escèniques”.

Tupac, un membre del 
col·lectiu, va explicar ahir a 
l’ACN que el grup havia re-
clamat el dret a ocupar l’es-
pai legalment, però no se’ls 
havia concedit. Els veïns 
d’una zona eminentment in-
dustrial expliquen que el col-
lectiu estava format per gent 
bohèmia, que feia temps que 
hi vivia i que no havia causat 
mai cap problema. D

però aquell dia la inesperada 
presència d’un nadó “va evi-
tar el desallotjament”, segons 
explicava una de les ocupants 
disfressada amb perruca da-
vant la Ciutat de la Justícia, on 
van dur a terme una perfor-
mance de protesta per l’ordre 
de desallotjament. 

Durant aquell acte, que va 
tenir lloc el 23 de maig, els ar-
tistes asseguraven que no ha-
vien rebut mai cap notificació 
i que el sentit de la seva mani-
festació era denunciar el des-
allotjament “incorrecte” d’un 

habitatge » Okupaven una nau al Poblenou 

teatre » El Grec acull ‘Un tranvía llamado deseo’ amb un repartiment de primera fila

Mario Gas porta la crítica 
social ferotge de Williams

No cal actualitzar els 
clàssics. “Tots ho han estat 
sempre”, va comentar ahir 
Vicky Peña en la presentació 
de la versió que Mario Gas, di-
rector del Teatro Español de 
Madrid, ha fet d’Un tranvía lla-
mado deseo. L’obra demostra 
que el director és del mateix 
parer que la protagonista: “És 
una proposta personal, actual 
i contemporània i, també, amb 
tot el respecte per l’obra de Ten-
nessee Williams”, va dir. Amb 
un repartiment de luxe, encap-
çalat per Vicky Peña (que fa 
de Blanche du Bois), Rober-
to Álamo (Stanley Kowlski), 
Ariadna Gil (Stella Kowalski) i 
Àlex Casanova (Harold Mitcd-
hell, Mitch), el muntatge, que 
ja ha triomfat a Madrid, trepit-
ja per primer cop Barcelona, 
on farà seu el Tívoli des d’avui 
fins al 31 de juliol.

L’obra narra l’arribada de 
Blanche du Bois a la casa de 
la seva cunyada Stella i el seu 
cunyat Stanley. Hi trobem tots 
els elements dels personatges 
de l’autor: les diferències de 
classe, la marginació, la neces-
sitat de ser estimats, el ser di-
ferent. La vigència és innega-
ble. “Tennessee Williams està 
ressorgint amb una força in-
usitada després d’un llarg pe-
ríode d’ostracisme”, va obser-
var ahir Mario Gas. “El desig 
de ser lliure, que la societat del 
sud dels Estats Units amputa 
contínuament, és actual. És 
una crítica ferotge a la socie-
tat. Les ànsies per ser lliure als 
Estats Units sovint et poden 
fer acabar en un psiquiàtric”.

l’ombra de brando

Tant el director de l’obra com 
els deu actors que la represen-
ten i que ahir es van reunir al 
vestíbul del Teatre Tívoli van 
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Un moment del muntatge de Mario Gas de l’obra ‘Un tranvía llamado deseo’.

Mario Gas: «És una 
proposta personal 
però respectuosa 
amb Williams»

Ariadna Gil: «He 
tornat a trobar la 
convivència amb el 
personatge teatral»

coincidir a desmarcar-se de la 
versió cinematogràfica, tan 
popular i present en l’imagi-
nari del públic. Treure’s el cli-
xé de Marlon Brando i la se-
va samarreta estripada costa 
potser més que en altres histò-
ries portades al cinema. “Però 
la font original és el text”, es-
pecifica el director. “I partint 
d’allà, trobem punts de con-
tacte i de divergència amb Ka-
zan”. Mario Gas ens presenta 
un Stanley despullat de molt 
del glamur de Brando, més vi-
olent i dur. Vicky Peña va re-
conèixer que no va voler tor-
nar a veure la pel·lícula quan 
va començar els assajos per 
tal de trobar la meva manera 
d’explicar el personatge sen-
se caure en temptacions d’imi-
tar ningú.

Entre l’elenc, la més cine-
matogràfica és Ariadna Gil. 
“He tornat a pujar a un esce-
nari després de 13 anys i he re-
descobert el plaer d’interpre-
tar”, va explicar l’actriu. “Men-

tre que al cinema rodes una 
escena i te n’oblides, al tea-
tre la teva convivència amb 
el personatge no té fi. És un 
gaudi diari”. 

És la tercera incursió de 
Gas en el teatre de Tennes-
see Williams. “A El zoo de cris-
tall, obra primerenca, tendra 
i trista, ja presenta les cons-
tants del seu teatre: el món 
perdut, asfixiant... Gata so-
bre la taulada de zinc calen-
ta mostra tota la sinceritat, el 
poder, la dissolució familiar, 
l’homosexualitat”.

Retallades fatals

Gas no es va mossegar la 
llengua quan se li va pregun-
tar sobre les retallades a la 
cultura: “És fatal que vul-
guin fer creure a la gent que 
el que treuen a Cultura és 
per no treure-ho a Sanitat o 
a Educació, amb tants exèr-
cits, carreteres que no por-
ten enlloc i la remodelació 
de despatxos”. D

Vicky Peña: «No 
em cal actualitzar 
la Blanche du Bois 
perquè ja ho està»


