
ANY
ESPRIU “2013 131

La llebre és tan lleugera,
que tinc por que es deu haver escapolit fins al

món sublim de les idees platòniques
LA FRASE DEL DIA

“
Aneu a veure Barcelona al

TNC. Per molts motius,
per la Vilarasau i l’Iscla,
per l’emoció que trans-
met aquell dia i aquella

nit de bombardejos del 38, pel tango,
per un repartiment de joves i vete-
rans impecable. I perquè Pere Riera,
l’autor de l’obra, és un talent que fa
un pas endavant i se suma a una for-
nada que enlluerna i contrasta amb
la crisi que l’IVA està creant a l’esce-
na. Al país de Benet i Jornet i Belbel
i del fenomen global Galceran, hi su-
mem ara Riera i Jordi Casanovas,
que fins fa poc lluïa Una història ca-
talana també al TNC, o Josep Maria
Miró, premiat recentment pel fan-
tàstic El principi d’Arquímedes, o
Guillem Clua, que triomfa amb Smi-
ley. La llista no és exhaustiva perquè
parlo com a entusiasta del teatre i no
com a entès ni crític, i només d’obres
que he vist recentment. Que el 2013
hàgim tingut Una història catalana,
Smiley, Barcelona i El principi d’Ar-
químedes confirma que, com passa a
un altre nivell amb la cuina, hi ha
continuïtat, hi ha planter, no només
bolets ocasionals. I tots apunten alt
i garanteixen moltes nits de glòria: la
creativitat no té crisi. També vull
afegir el nom de Toni Gomila, que fa
mesos que retrata a Acorar la con-
dició mallorquina, i properament la
portarà a Vilanova i la Geltrú, Olot i
Granollers. Demà podreu llegir una
entrevista a l’Ara Tu en què parla
d’aquest monòleg elogiadíssim i pre-
miadíssim, escrit per ell mateix. No-
tant les coses que tenen a dir tots, les
ganes, la creativitat i la varietat de
registres i públics que
cobreixen, vull creu-
re que trobarem
vies perquè tant
de talent trobi
el públic que
es mereix.

Nous talents
teatrals sense
crisi creativa
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latriadeldirector
■ A un any per a les eleccions eu-
ropees, amb crisi i un creixent eu-
roescepticisme, toca reflexionar.
Ens ho plantegem a Internacional.

■ Barcelona és la segona ciutat del
Vell Continent amb més estudi-
ants internacionals del màster
MBA. Ho trobeu a Economia.

Marta Rovira (@martarovira)
Secretària general d’ERC

“El Parlament representa el poble de
Catalunya. El Parlament és inviolable

(art. 55 Estatut). I farà les comissions d’estudi
que li plagui!”

Moisès Trullàs (@CalDirHo)
Informàtic

“A quantes impugnacions del TC deurem estar
de la independència, eh?”

Clara Jordan (@clarajordanvila)
Periodista

“L’Alícia respecta el LAPAO perquè ho han
decidit ells. Però si la majoria d’aquí decideix

una cosa que no li agrada, és l’abisme
#coherència”

Marina Geli (@Marinageli)
Exconsellera de Salut (PSC)

“L’acord pel dret a decidir ha de ser polític,
sense partidismes. Si ho deixem en mans de la

justícia devaluem la política”

Josep Lluch (@JosepLluchPuig)
Editor de Proa i Pòrtic

“Aclaparat pel clam unànime de la progressia
cultural espanyola contra el LAPAO i altres

humiliacions”

Josep Ginesta (@JosepGinesta)
Treballòleg

“En aquesta ofensiva per terra, aire i llengua
guanyarà la legitimitat democràtica, com arreu

#BonCapdeSetmana”

Lucía Etxebarria (@LaEtxebarria)
Escriptora

“Si la reforma laboral crea llocs de treball,
l’amor lliure fomenta la castedat”

Rocío Mtnez. Sampere (@rociomsampere)
Diputada al Parlament (PSC)

“Alguns són too big to fail i d’altres són massa
petits per tenir en compte. Les nacions ja no

poden seguir competint”

Agustí Bordas Cuscó (@AgustiBordas)
Conseller principal de polítiques del govern

federal canadenc
“Lara concreta una reacció (portar Planeta a

Sevilla) davant un escenari que considera que
no arribarà mai (la #independència)

#contradictori”

Liz Castro (@lizcastro)
Editora i professora

“Quan se’n vagi Planeta
cap a Sevilla, hi haurà unes oportunitats
superinteressants en el món de l’edició

en català. #adéuLara”

vist
altwitter

CARLES CAPDEVILA
DIRECTOR DE L’ARA

unafraseambcua
Una manera de fer-nos la llei

“Garantirem la supremacia
de la Constitució”
Soraya Sáenz de Santamaría

El DIEC2 defineix fer la llei a
algú com “imposar-li la prò-
pia voluntat”, i l’Alcover-Moll

va més enllà: diu que és “vèncer-lo,
enganyar-lo, matar-lo, perjudicar-lo
sia com sia”. No sembla, doncs, que la
llei hagi tingut mai gaire bona prem-
sa entre la gent.

De fet, allà on hi ha vida política hi
ha una tensió constant entre llei i
democràcia, i ha costat i costa déu i
ajuda que la llei, incloent-hi la més
suprema, no legitimi la violència
institucional contra les justes rei-
vindicacions de les minories i els
més febles.

La majoria de Constitucions enca-
ra discriminen els homosexuals, i cal
ser ben cec per no entendre que bran-
dar-les contra les demandes de la
població sempre t’acaba situant con-
tra el sentit en què avança la història.

Peraixòresultainquietantquequan
Soraya Sáenz de Santamaría fa servir
l’espanyola per tancar la porta a un
clam democràtic, rebi la muda adhesió
de bona part dels ciutadans de l’Estat.

¿És indigència democràtica o un
intent desesperat dels fills ideològics
del franquisme perquè no se’ls deslli-
gui el que es pensaven que tenien tan
ben lligat?

Siguicomsigui,l’enrocamentcons-
titucional és prou impresentable per-
què, si es manté en el temps com a es-
tratègia, acabi sent insostenible.

Si fos espanyolista faria el mateix
que David Cameron, procuraria que
es fes una consulta com més aviat mi-
llor. D’una manera o altra, l’hauran
d’acabar permetent i,
com més triguin, més
evident serà per a tot-
hom que convertir en
murinfranquejablela
Constitució és no-
més una manera
de fer-nos la llei.

ALBERT PLA NUALART
LINGÜISTA I ESCRIPTOR

pareumàquines

El periodisme diferenciava, fins ara, entre titulars informatius (“Tots els
partits menys X aproven la moció Y”) i interpretatius (“X es queda sol cri-
ticant la moció Y”). Però caldrà buscar una tercera classificació per a ti-
tulars com l’operat ahir per El Mundo. “Mas denuncia a la UE que hi ha risc
que a Espanya es compleixi la Constitució”. Ni llegint els subtítols queda
clar exactament de què diantre estan parlant: quin és el fet objectiu que ge-

nera el titular. Més enllà de la (discu-
tible) gracieta: què diu que ha pas-
sat? L’avanttítol encara despista
més (“Orwell torna a Catalunya”),
fins que al text llegim: “El govern de
Mas va donar vida ahir al concepte
orwellià de la reconstrucció del llen-
guatge com a instrument del totali-
tarisme”. Ah, era això! Francament,
els tovàritxs de Telemadrid tiren
més pel dret quan li volen dir nazi.

Es busca
Perdut director de diari. Va ser sentit per últim cop un dilluns en una ter-
túlia radiofònica, que va abandonar abruptament quan li van demanar per
què el seu rotatiu il·lustrava un tema sobre el català amb una imatge disse-
nyada per un grup feixista. Dilluns següent el presentador va excusar la se-
va absència, i va assegurar que no tenia a veure amb la bronca de la set-
mana anterior. Però ja ha passat un altre dilluns i segueix sense aparèi-
xer. Alguns asseguren haver-lo vist en tertúlies a Madrid
però a Catalunya, com diria Sabino Fernández Campo,
ni hi és ni se l’espera, em diuen. A Twitter se’l coneix amb
el malnom d’Osdejo, perquè a la vora de mitjanit piu-
la la portada, sempre amb la fórmula “Os dejo la por-
tada...” Tant os dejo, os dejo i, mira tu, ens ha deixat.

‘El Mundo’ alliçona Telemadrid
sobre com titllar Mas de nazi

ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)
CAP DE MÈDIA
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