
El Mundo i l’Abc no perden ocasió
per clavar-se un cop de colze in-
tercostal si l’ocasió ho permet. I
ahir l’Abc va deixar el llom desco-
bert: en portada titulava «La Jun-
ta pagava falsos ERO per “garan-

tir la pau social”», un tema inte-
ressant, però que El Mundo ja
havia tret, el juny del 2011, amb
un títol quasi clavat: «La Junta
d’Andalusia veia els ERO falsos
com a garants de la “pau soci-
al”». A mig matí, Pedro J. Ramí-
rez aprofitava el seu Twitter per
rabejar-s’hi una estona.
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Les paraules importen molt poc, si no porten,
a curt termini, a una acció contra el poder

LA FRASE DEL DIA

“
Dos bons exemples, al Vi-

llarroel i al Lliure. Adre-
ça desconeguda, basat
en un text del 1938, les
cartes d’un alemany i un

jueu. Dispara / Agafa el tresor / Re-
peteix, un text contemporani de
Mark Ravenhill sobre les guerres,
amb títol inspirat en les pistes de vi-
deojoc. Al Villarroel, Lluís Homar i
Eduard Fernández, sols. Al Lliure,
Sílvia Bel, Àurea Márquez, Carmen
Machi, Mònica López, Àlex Casano-
vas i molts altres. Una obra curta,
d’una horeta justa. Una obra densa,
amb set històries diferents, empa-
rentades, tres hores en total. La pri-
mera és sobre l’amistat, com mante-
nir-la i com perdre-la, l’Alemanya
nazi, l’atractiu del poder i la seva ca-
pacitat per treure el pitjor de les per-
sones, sobre la maldat, el consol in-
còmode (i en el fons estèril, però efi-
cient) de la venjança. La segona, si
fem cas dels termes més usats, és so-
bre “per què ens tireu bombes”, so-
bre què és ser bona gent i gent nor-
mal, i sobre “llibertat i democràcia”,
dues paraules tan gastades durant
l’obra que acabes odiant-les, com diu
el mateix director, Josep Maria
Mestres, almenys fins que vegis la
manera que recuperin un sentit que
no sigui el de fer-les servir de coarta-
da per limitar-les. Dos bons exem-
ples de teatre amb IVA alt, per des-
gràcia, i amb un enorme valor afegit
teatral, per sort. Atrapen, llancen
paraules com dards, commouen, pe-
netren i te les emportes posades du-
rant dies. Dos bons exemples del ta-
lent que tenim, i que en temps com
els actuals aquest és el
gènere ideal per fer-
nos concentrar i
abordar els grans
temes amb to-
ta la duresa i
profunditat.

L’autèntic
valor afegit
del teatre

iaquí

director@ara.cat
Twitter: @carlescapde

director@ara.cat
Twitter: @carlescapde

latriadeldirector
■ No us perdeu l’entrevista de la
Carme Riera a Suraya Pakzad,
activista afganesa. És dura.

■ Si sou culers o us agrada el bàs-
quet paladegeu la crònica del matx
en què el Barça ha eliminat el Ma-
drid a la Copa. De l’Àlex Gozalbo,
des de Vitòria.

Toni Muñoz (@tonimunoz)
Periodista de RAC1 i politòleg

“Em sembla un grandíssim moment
per plantejar que els polítics s’apugin
el sou com proposen Trias i Duran”

Marc Rius (@MarcRius1)
Responsable de comunicació d’ICV

“En el país de l’«amb IVA o sense IVA?»,
el problema de la corrupció és legal o cultural?”

Iñaki Ellakuria (@iellakuria)
Periodista

“Pere Navarro (PSC) justifica el retorn de
Bustos a l’alcaldia de Sabadell «perquè totes
les imputacions no són iguals». Al·lucinant!”

Jaume Aulet (@Jaumaulet)
Professor de la UAB

“Manuel Bustos escull Dijous Gras per tornar
a l’alcaldia de Sabadell. #metàfora”

Ramon Lobo (@ramonlobo)
Periodista i escriptor

“El PP no tindrà problemes amb #Bárcenas men-
tre el PSOE no sigui una alternativa de futur.

Amb Rubalcaba només és passat. #Regeneración”

Dolors Boatella (@DolorsBoatella)
Promotora creativa, cantant

“A Urdangarin li embarguen els nostres béns!”

Montserrat Tura (@montserrat_tura)
Exconsellera d’Interior i Justícia (PSC)

“Cal que mori l’actual concepció
d’ocupació d’un càrrec públic com a mecanisme

de rellevància socioeconòmica.
Com l’atzavara que mor per florir”

Cristina Pardo (@cristina_pardo)
Periodista

“A Ana Mato no li consta Jesús Sepúlveda”

Germán Temprano (@German_Temprano)
Escriptor i periodista

“Ana Mato es va oblidar del Jaguar, de tancar el
compte conjunt, de divorciar-se... Amb aquests
antecedents és normal que s’oblidi de dimitir”

Jaume Clotet (@jaumeclotet)
Periodista

“Aquí ens burlem de l’aeroport de Castelló, però
no ens quedem curts: el carril bus-VAO, l’aeri
Esparreguera-Olesa o l’aeroport d’Alguaire”

Pau Llonch (@paullonch)
Productor musical

“Que un procés d’execució hipotecària duri
un any de mitjana i els judicis contra la

corrupció uns 10 anys és perquè els segons
són processos sensibles i complexos...”

vist
altwitter

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR DE L’ARA

unafraseambcua
La indignació que salva

“És un deure moral reaccionar a la
vulneració de drets fonamentals”
Ada Colau

De la “lúcida, commovedora i
contundent”compareixença
d’Ada Colau al Congrés (els

adjectiussónd’uncomentarial 3/24)
se’n destaca que va deixar en pilotes
els il·lustríssims que l’envoltaven i
el fastigós cinisme que exhibeixen
quan algú del carrer els pot, per fi,
parlar de tu a tu a la cara.

No se’n destaca prou fins a quin
punt ens deixa també en fals als que
vivim la política com un espectacle
que ofereix diàriament el telenotí-
cies i que té la seva versió nostrada,
satírica i pallassa cada dijous al ves-
pre per a gaudi de pares, nens i avis.

“O te’n rius o rebentes”, deia ahir
Carles Capdevila en la seva columna.
I lloava amb raó la funció terapèuti-
ca de “la rialla que salva”.

Però és pertinent preguntar-se si
al munt de famílies desnonades i per

desnonar els podrà salvar la nostra
rialla. Si no és més cert que el que ara
necessiten urgentment és la nostra
indignació mobilitzada.

I no tinc clar que una sobredosi
d’aquest humor que es riu del mort
i de qui el vetlla, alhora que ens ajuda
a gestionar la ràbia i anar a dormir
més tranquils, no adorm també una
mica el neguit que ha d’empènyer a
actuar com a societat civil.

És cert: l’humor és un immillora-
ble tub d’escapament. Però quan la
injustícia traspassa certs límits, pot
ser més humana i útil socialment
una explosió constructiva.

L’Ada dimarts no reia i va faltar
poc perquè plorés. Anem tan sobrats
d’enginy que de seguida
en farem un gag. Però,
per divertit que sigui,
són gags tan tensos i
enrabiats com el seu
els que poden sal-
var la dignitat
del país.

ALBERT PLA NUALART
LINGÜISTA I ESCRIPTOR

pareumàquines

ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)
CAP DE MÈDIA

Una exclusiva de l’‘Abc’ amb un any i mig de retard

La biga en l’ull del ‘New York Times’
El País incloïa ahir el seu habitual quadernet setmanal amb temes del New
York Times. Un dels reportatges es titulava “Hollywood pacta amb la Xina:
censura a canvi de mercat” i explicava com la Meca del cinema dissenya les
seves superproduccions de manera que no pateixin entrebancs a l’hora
d’arribar a les sales de cinema del país asiàtic. Curiosament, a l’altra cara
del mateix full, El País publicava un publireportatge sobre Katara, la ciu-
tat cultural de Qatar, un país on la llibertat d’expressió –entre altres lliber-
tats– està compromesa. I treia el tema just el dia en què l’ONG Human
Rights Watch protestava contra la nova llei de mitjans que prepara el pa-
ís àrab i que inclou multes elevades per als periodistes que cometin de-
lictes tan ambigus com “afavorir la confusió entre els estats amics” o “ofen-
dre la família governant”. És cert que, d’entre els pa-
ïsos islàmics, Qatar és oberturista. Però que el New York
Times (i subsidiàriament El País) denunciï que Holly-
wood es ven la integrat artística mentre publica publi-
reportatges en què Qatar apareix com un paradís asèp-
tic és, com a mínim i amb permís del xeic, irònic.
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