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Álex Cruz

Patrice Chéreau, el direc-
tor de pel·lícules com Inti-

midad, torna al Lliure de Gràcia
–fins dissabte, amb totes les loca-
litats esgotades–
amb La nuit juste
avant les forêts, de
B e r n a r d -Ma r i e
Koltès (Roberto Zuc-
co). PÀGINA 35

Patrice Chéreau

Alfredo Flórez (85) és un
dels grans autors de les in-

justícies en el futbol espanyol. El
Comitè deCompetició, que presi-
deix, hamenyspreat
l’equitat en matèria
de sancions per no
haver-se reunit di-
lluns, dia festiu a
Madrid.

COMITÈ DE COMPETICIÓ
Alfredo Flórez

L’imam de Terrassa, Ab-
deslam Laarusi, explicava

als seus fidels com havien de
pegar a les dones per resoldre les
baralles conjugals.
Els consells van ser
gravats pels Mossos
i van provocar una
querella de la Fisca-
lia. PÀGINA 28 I 29

IMAM DE TERRASSA
Abdeslam Laarusi

Encara que va accedir al
càrrec quan ja havien em-

presonat Óscar Sánchez, Paola
Severino és al capdavant d’una
justícia que ha tri-
gat més de vint me-
sos a absoldre un ca-
talà que van confon-
dre amb un narco
uruguaià. PÀGINA 10

MINISTRA DE JUSTÍCIA D’ITÀLIA
Paola Severino

Vueling vol ser la segona
companyia en volum de

vols a l’aeroport Leonardo da
Vinci. Álex Cruz, conseller dele-
gat, va plantejar
l’objectiu ahir a Ro-
ma, on la compa-
nyia obrirà la seva
tercera base inter-
nacional. PÀGINA 56
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PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Romney es queda sol
La folgada victòria de Mitt
Romney a les eleccions
primàries d’Illinois fa pujar la
pressió sobre Rick Santorum
perquè abandoni la cursa re-
publicana. PÀGINA 9

POLÍTICA

El Príncep, amb la tropa
El príncep Felip visita les
tropes espanyoles desplaçades
per l’operació Atalanta, a l’oceà
Índic, per mirar de combatre la
pirateria que té l’origen a
Somàlia. PÀGINA 14

EDITORIALS

Temes del dia
Els crims atroços perpetrats a
Tolosa; l’èxit que ha assolit el
bícing, i les gestes increïbles
d’un futbolista de 24 anys,
Leo Messi. PÀGINA 18

OPINIÓ

Un bon ofici
Eulàlia Solé passa revista a l’últi-
ma campanya de l’Església:
“Una cosa és que siguin els pa-
rents que indueixin al sacerdoci
per motius materials i no per
vocació, i una altra és que ho
faci la Conferència Episcopal
espanyola. S’han divulgat àmpli-
ament alguns dels eslògans del
vídeo que la institució eclesial
ha difós, i s’han destacat el
d’‘una feina fixa’ i ‘una vida apas-
sionant’”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

Contra els piquets
Un grup d’alumnes d’Estudis
Anglesos i de Filologia Anglesa
de la facultat de Filosofia i Lle-
tres de la UAB signen un mani-
fest per expressar el malestar
pels piquets que impedeixen les
classes en aquesta facultat des
de dimarts. PÀGINA 26

CULTURA

Robatoris culturals
Egipte lamenta un nou espoli
al seu patrimoni cultural. Les
autoritats del país donen una
xifra de vora 1.700 robatoris
detectats als jaciments i museus
des que va esclatar la revolta
popular. PÀGINA 33

ESPORTS

Volta escurçada
Janez Brajkovic s’imposa en la
tercera etapa de la Volta a Cata-
lunya, que s’havia d’acabar a
Port Ainé després de 211 quilò-
metres i finalment va quedar
reduïda a només 155 a causa de
les complicacions meteorològi-
ques que van acompanyar els
ciclistes. El suís Michael Al-
basini continua al capdavant de
la general. PÀGINA 46

ECONOMIA

Guindos, a la Xina
Luis de Guindos inicia un viatge
oficial a la Xina marcat per
l’interès d’“explicar les receptes
del Govern espanyol i generar
credibilitat i confiança en l’e-
conomia espanyola”, en parau-
les del ministre d’Economia
mateix. PÀGINA 56
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L A transcripció que s’ha conegut del que passa
a l’interior de la mesquita de Terrassa justifi-
ca totalment la querella contra l’imam de la
ciutat que ha interposat la Fiscalia Provincial

de Delictes d’Odi i Discriminació, alhora que qüestiona
la política de permissivitat i de desinformació del que
s’esdevé allà dins. Ha costat molt a la societat occiden-
tal, i ben especialment a les dones, arribar a la situació
actual de paritat respecte a drets i deures, perquè en
centres considerats d’oració s’inciti a la violència contra
les dones en els sermons dels imams. En aquest cas,
s’ha tingut informació a partir d’agents de la policia au-
tonòmica infiltrats. Però sempre és així? Sabem que no
i també sabem que per Catalunya hi han passat, en els
darrers anys, des de terroristes que van participar en els
atemptats de Nova York del 2001 contra les Torres Bes-
sones fins a agents gihadistes que han perpetrat altres
actes terroristes. No es tracta pas d’impedir als musul-

mans que disposin d’espais en els quals puguin practi-
car la seva religió, ja que aquest és, sens dubte, l’únic
interès de la gran majoria. Però per preservar aquesta
majoria cal ser inflexibles amb imams com Abdeslam
Laarusi, el qual, tenint en compte els enregistraments
efectuats pels Mossos, convidava en els seus sermons
multitudinaris a castigar “la desobediència i actituds
dolentes de la dona” amb penes que anaven des de
l’amonestació fins al rebuig sexual, passant per pegar-
los a la cara amb una vara de fusta, sense que corri la
sang. I el més preocupant, per acabar-ho d’adobar, és
que l’imam estava considerat a la ciutat vallesana un
clergue “de tarannà moderat”.
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Multes per anar sense bitllet

c

Kiefer Sutherland
torna amb ‘Touch’

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

Bono, gestor d’empreses

Elsparaigües
han tornat

LA SEGONA

ÍNDEX

S e’n va de la política, encara que ningú no se’l cregui,
se’n va de la política”, insisteixen els seus íntims, que
asseguren que no serà el pròxim Defensor del Poble.

L’expresident del Congrés José Bono assegura a tothom
que vulgui escoltar-lo que deixa la política. Que aquesta
vegada sí. Encara que, efectivament, ningú no s’ho cregui.
O no del tot. A més d’ultimar la publicació d’unes sucoses
memòries –per les quals va rebre també una sucosa bes-
treta d’una poderosa editorial–, Bono sospesa convertir-se
en administrador de tres empreses privades, tres, els pro-
pietaris de les quals li han demanat que en sigui el gestor.
Els íntims de Bono asseguren que des que va abandonar la
primera fila de la política és feliç. I que és així com vol
seguir. Això no significa que no continuï parlant gairebé
cada dia amb molts dirigents del PSOE, començant per
Rubalcaba i Zapatero. Precisament, la primera trucada
que va rebre Zapatero el primer dia que va deixar de ser
president del govern va ser justament de Bono.

Aproximadament la meitat de les 23.000 multes
que es van imposar l’any passat a Renfe, en essèn-
cia per viatjar sense bitllet, no es van cobrar. No-

més s’han percebut els imports que els sancionats van
abonar durant el període voluntari, és a dir, durant el
primer mes. Tot per un problema d’inoperància a l’hora
de negociar les funcions de l’Administració central i la
catalana. Resulta que els revisors posen les multes, però
ningú no acaba introduint les dades en un sistema infor-
màtic perquè siguin tramitades les sancions, ja que cap
de les dues parts no considera que sigui cosa seva assu-
mir aquesta tasca. La Generalitat i el Ministeri de Fo-
ment s’han proposat solucionar-ho ben aviat. Per això,
malgrat l’espifiada de l’Administració en aquest tema,
des d’aquesta secció llancem un avís a qui opti per la
picardia: les sancions no quedaran en terra de ningú. Al
final es cobraran i, com és lògic, com més es triguin a
pagar, més recàrrec tindran.

Finalment. Ahir va tornar a
ploure –amb diferent inten-
sitat– a tot Catalunya. Amb
115 litres per metre quadrat
a Roquetes, 87 a Prades, 79 a
Horta de Sant Joan o 59 a
Sant Carles de la Ràpita, a
les comarques de Tarragona
va ser on més aigua va cau-
re. La pluja ha rebaixat el
perill d’incendis forestals.
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Per a molts,
Kiefer Suther-
land serà sem-
pre Jack Bauer,
l’agent secret
de 24. L’actor
torna ara amb
Touch.
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NOTÍCIA
Barcelona ha tallat més de 20
palmeresmesos després que un
d’aquests arbres caigués da-
munt de dos vianants.

LLETRES DE VANGUARDIA
“El robatori de nens ens afecta
a tots”, afirma l’escriptora Cla-
ra Sánchez autora del llibre En-
tra en mi vida.

LLEIDA
Trajectes de més de mitja hora
per anar de la Seu a Andorra.

ESTRENOS NOW!
Invasió canyí.
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ALAIN GARRIDO
Barcelona

P
rimera novel·la de la
carrera i es conver-
teix en un dels mi-
llors llibres del 2011
segons Time, Esquire

i altres revistes. L’èxit també ha
estat de públic, ja que La família
Fang (Bruguera) va ser diverses
setmanes a la llista dels més ve-
nuts del The New York Times.
Amb tocs còmics i tristos, l’autor
ha elaborat la dissecció d’una fa-
mília que fa performances allà on
va, malgrat les reticències dels
fills.

Barreja fàcilment drama i co-
mèdia, què busca amb aquesta
fórmula?
Combino la tristesa amb situaci-
ons dramàtiques perquè em sem-
bla que és més real i efectiu per
aconseguir una situació humorís-
tica. Una cosa que comença amb
una ximpleria deriva cap a una
cosa divertida i al final inespera-
dament acaba despistant el lec-
tor perquè es converteix en una
situació dramàtica.

Posa l’accent especialment
en la manera d’educar els fills,
per què ho ha dut fins a l’ex-
trem de les performances?
M’interessava la relació entre pa-
res i fills en el sentit que els pares
donen forma als fills i aquests es
converteixen en persones. El que
fan els pares per guiar els fills, és
el que després marcarà aquestes
persones en el futur, ja sigui bo o
dolent. En aquest cas, els pares
utilitzen les performances per-
què volen transmetre als fills la
idea que l’art és la cosa més im-
portant i ho aconsegueixen fent
que els fills formin part de l’art
per si mateix.

Però al final aquesta relació
té un gir de 180 graus.
Sí, l’última performance és la pri-
mera vegada en què elmatrimoni
no és l’artista, sinó que són els
fills que han de deixar enrere els
pares i convertir-se en els prota-
gonistes de la seva pròpia histò-
ria. Els fills el que fan és agafar
totes les peces que els pares els
han anat donant al llarg de la vi-

da per convertir-se en persones
autònomes.

A la novel·la, fa un retrat
d’una família disfuncional.
Creu que totes ho són?
Sí, crec que hi ha disfunció en to-
tes les famílies. Si no són disfunci-
onals totalment, almenys, sí que
tenen elements disfuncionals. Hi
ha un moment en la vida d’un
nen en què neix unmisteri per sa-
ber com és que un és com és i
tambéneix la lluita per saber dife-
renciar-se i allunyar-se de les fi-
gures paternes.

Hi ha caires autobiogràfics a
la novel·la?
Si dic que sí, els meus pares s’en-

fadaran, ha ha. En cert sentit, sí
que és veritat que vaig tenir una
infantesa en la qual la meva ger-
mana i jo estàvem molt aïllats i
vivíem pràcticament només en
companyia dels nostres pares.
Quan vam sortir del nucli famili-
ar ens vam adonar que no era
gaire normal la infància que no-
saltres havíem tingut i ens vam
sentir una mica diferents respec-
te als altres. El món real no va ser
tal com l’havia viscut durant la in-
fantesa.

En un passatge del llibre, un
dels fills diu que tots els Fang
són iguals. És cert que ho són?
Els nens educarien de la matei-

xa manera els seus fills?
Aquesta pregunta m’agrada molt
perquè quan el personatge diu ai-
xò es refereix al fet que, per als
nens, és difícil separar-se i ser
una entitat diferent a la dels pa-
res, formen un tot. Amb el temps,
els dos fills s’adonaran que, si bé
un forma part d’una família, té
una entitat a part com a individu.
Però és difícil saber si els ger-
mans Fang repetirien la mateixa
pauta amb els fills.

Creu que l’èxit obtingut als
EUA és exportable?
Em costa de creure que sigui una
història universal, per mi és una
història tan personal i estranya

que ha suposat tota una revelació
la resposta que ha tingut a tot ar-
reu.Amés, resulta gratificant per-
què creia que el món era un lloc
una mica més estirat, on no agra-
daven aquestes històries una mi-
ca rares.

Jahi ha enmarxa una adapta-
ció per al cinema. Com desitja-
ria que fos la pel·lícula?
Nicole Kidman ha comprat els
drets del llibre per fer-la al cine-
ma i s’ha reservat el paper de Ca-
mille. A priori, em semblava es-
trany veureKidman en aquest pa-
per perquè no m’imaginava així
el personatge, però de la mateixa
manera, em veig incapaç de pen-

sar en altres actors que pogues-
sin encarnar els altres papers.
Mentre siguin guapos i bons ja es-
tic content... Ara estan escrivint
el guió i m’informen de com va
avançant el projecte, però no tinc
cap control sobre el que fan i ho
prefereixo així.

Al llarg del llibre, parla d’art
(cinema, teatre, música). Quina
és la seva visió de l’art?
A diferència dels Fang, tinc una
concepció de l’art més àmplia.
Per mi, tant la música pop com
Beethoven són art i en la literatu-
ra passa el mateix, hi ha novel·les
detectivesques que es poden equi-
parar a les millors obres dels
gransmestres de la literatura. To-
tes les formes d’art tenen una
part d’única i meravellosa i crec
que cal saber apreciar-les, al-
menys vull creure que sóc capaç
d’aconseguir-ho.c

ÈXIT INESPERAT

“Creia que el món
era un lloc més
estirat, on no agraden
aquestes històries”

Kevin Wilson ha presentat a Barcelona La família Fang, retrat original d’una família disfuncional

ADAPTACIÓ AL CINEMA

“Nicole Kidman
n’ha comprat els
drets i es reserva
el paper de Camille”

LLIBERT TEIXIDÓ

Romain Duris a l’obra

MARINA
ROSSELL
CANTA
MOUSTAKI
19/04 > Palau de la Música

ENTREVISTA

PatriceChéreau
reviu al Lliure les
mil i unanits deKoltès

PASCAL VICTOR/ARTCOMART

Kevin Wilson, autor de ‘La família Fang’, publicada per Bruguera

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Patrice Chéreau torna al Lliure.
I ho fa amb un canvi d’idioma i
de sala, però no de temàtica. El
director de pel·lícules com La
reinaMargot o Intimitadpresen-
tava durant el festival Grec pas-
sat al Lliure de Montjuïc la pri-
mera obra que ha dirigit en an-
glès, I am the wind, del noruec
Jon Fosse. I des d’avui i fins dis-
sabte serà al Lliure de Gràcia,
ara en francès, amb La nuit juste
avant les forêts, un clàssic de
Bernard-Marie Koltès, l’autor
de Roberto Zucco. I si I am the
wind presentava dos homes a la
deriva en una barca en alta mar
per parlar, va resumir Chéreau,
“de moltes maneres a la vegada
de la por de lamort”,La nuit jus-
te avant les forêts té un protago-

nista solitari –encarnat pel cotit-
zat actor francès Romain Du-
ris– que intenta retenir amb his-
tòries un desconegut que ha
abordat en una cantonada. Com
la Xahrazad de Les mil i una
nits, utilitzarà els contes, les his-
tòries, “totes les paraules que
pot trobar”, per retardar la seva
mort.
Chéreau, que comparteix la

direcció de l’obra amb Thierry
Thieû Niang, explica que quan
Bernard-Marie Koltès –mort a
París el 1989 a causa de la sida–
el va anar a veure per primera
vegada, el desembre del 1979,
portava dos textos, el que des
d’avui presenta al Lliure i també
Combat de nègre et de chiens.
Com que no va entendre La
nuit..., confessa, va fer l’altre.
“Sense acabar d’entendre’l tam-
poc, però en aquest text hi havia
situacions, personatges, una
llengua, no es presentava com
La nuit... intimidant amb una
gran frase única de 25 pàgines
quenom’oferia cap porta per en-
trar, ni finestra per mirar cap a
dins”. I això que, curiosament,
Koltès, un dels grans renova-
dors del teatre francès, les obres
del qual són representades a tot

el món, li va dedicar l’edició im-
presa de l’obra: “A Patrice, les
meves primeres mil i una nits”.
Però amb el temps Chéreau

ha trobat portes d’entrada a la
peça. Suggeriments de Koltès
com “el que veig és un progres-
siu desbocament dins del cap
del protagonista, a tota veloci-
tat, fins que vingui la mort”. O
també que el solitari actor, pot-

ser un estranger que parla del
seu barri, de la seva vida, “parla
de tot i de l’amor com mai no
se’n pot parlar, si no és a un des-
conegut, potser a unnen, silenci-
ós, immòbil”. Un desconegut al
qual parla obsessivament per re-
tardar la seva desaparició. I que
arribarà a agafar del braç abans
de submergir-se per sempre en
la pluja.c

“Totes les famílies
sónunamicadisfuncionals”


