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La NASA ha protagonitzat
un altre gran pas en enviar

la sonda New Horizons a Plutó,
als confins del sistema solar, des
d’on enviarà infor
mació del planeta
nan abans de pros
seguir el seu camí
cap al cinturó de
Kuiper. PÀGINA 28

LA SEGONA

Els catalans i el minotaure

JAUMEVicensVivesvaescriureaNotíciadeCata-
lunyaqueelscatalansnoestanfamiliaritzatsamb
elpoder iquehistòricamentelscostadegestionar
lo.L’historiadorutilitzavalametàforadelmino

taureperestablirqueaquestpersonatgemitològicque
s’associaalpodertémil formes:“Elpoderés lapaui laguer
ra, larevolució i lareforma, la justícia i la injustícia,elmal i
elbécomú”.Elminotaureésunarealitatquotidianaquecal
sabermanejar,evitantqueensdevoriocultdarreredeles
sevesmúltiplesmàscares.
D’untempsençàlapolíticacatalanas’hatornat imprevi

sible,quannoinintel∙ligible.Sovintelscomentaristeshan
defermostradelseuoficiperentendreperquèunasetma
naelsobiranismevolmarginarelspolíticsdeles llistes
electorals i lasegüentdecideixqued’acordquehi siguin,
perònoalsprimers llocs.Queaquellspersonatgesquehan
tingutelprotagonismeenl’últimacceleramentdelavida
políticacatalananofigurin,comsemblaquehanacordat,

entreels tresprimers llocsdela llistaunitàriaésdedifícil
justificació.Espotestarafavoronod’ArturMas,perònohi
hadubtequeentotaquestprocésse l’ha jugadamésque
ningú. Laprovaésquel’està investigantelTSJCdesprésde
laconsultadel9Nperunpresumptedelictededesobedi
ència.Tot iaixò,ennomdelaunitat ipersalvar lesdiferèn
ciesentreERCiCDC,al finals’hadeciditqueMasocupiel
quart lloc iOriolJunqueras esquedielcinquè.Aldavant hi
anirantres independentsqueesrepartiranentre lesdues
formacions,aixíquenoseranexactament independents.
Aixòhapermèsalmónsecessionistasortir
davantelsmicròfonsambunsomriureals llavis.
Elminotaures’homiratotambcaradesorpresa.Caldrà

veuresienelmónsobiranista
algúté,comAriadna,elcabdell
pertrobar lasortidadel
laberintsenseserdevoratdefi
nitivamentpel toromitològic.

!

Barcelona continuarà sent
seu del Mobile World Con

gress finsal2023, superant lesofer
tesd’altresciutatseuropees.Elcon
grés va registrar en
l’edició d’aquest any
90.000 visitants i va
comportar 436 mili
ons d’euros d’econo
mia induïda.VIURE

!

Ariadna Gil torna al teatre
en català després de disset

anys–l’últimqueva fer va serSal-
vats– amb Amor & Shakespeare,
una comèdia nascu
da de tres obres sha
kespearianes i inter
pretada per grans
actors de l’escena
catalana. PÀGINA 36

!

Charles J. Shields és l’autor
d’una biografia de Harper

Lee, que publica la seva segona
novel∙la, Vés i aposta un sentiella,
55 anys després
d’haver publicat
Matar un rossinyol,
bestseller perma
nent als Estats
Units. PÀGINA 34

!

L’FMI ha tingut una actua
ció erràtica en les últimes

setmanes amb pronunciaments a
favor d’un quitament sobre el
deutegrecmentre la
seva directora gene
ral, en plena campa
nya per ser reelegi
da, es mostra dura
amb el país. PÀG. 54

!

INTERNACIONAL

La trampa de la guineu
Els vots dels escocesos de l’SNP
han impedit a David Cameron de
legalitzar de nou la caça de la
guineu a les illes Britàniques, un
veto que, més enllà de protegir
els petits i astuts cànids, té un
clar rerefons polític. PÀGINA 12

POLÍTICA

Podem vira cap a IU
El partit de Pablo Iglesias ha
modificat el discurs respecte a
la coalició d’esquerres, i ara no
descarta arribar a algunamena
d’acord electoral. PÀGINA 21

EDITORIALS

Els temes del dia
La renovació del contracte per
celebrar el MobileWorld Con
gress a Barcelona fins a l’any
2023, i la materialització de
l’acord nuclear iranià. PÀGINA 22

OPINIÓ

Un dolç declivi
Darrere les mil discussions
sobre la independència catala
na, Antón Costas detecta un
perill latent que amenaça de
ferir el país de mort: “El debat
polític a Catalunya s’assembla
cada vegada més a una discus
sió bizantina. Li passa com als
savis de la vella Constan
tinoble, que, quan la ciutat
estava sent assetjada, continu
aven capficats discutint, lite
ralment, sobre el sexe dels
àngels. Un capficament que
va portar a la irrellevància
d’una societat en altre temps
brillant i influent”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

La base de l’educació
Un informe de la Unesco alerta
sobre la pèrdua de pes que
pateix la figura del professor
en l’àmbit educatiu. PÀGINA 31

CULTURA

Tornada a l’origen
La sala Barts rebrà divendres
vinent Lambchop, la banda ori
ginària de Nashville que fa més
de dues dècades va iniciar el seu
periple internacional a la matei
xa Barcelona. PÀGINA 37

ESPORTS

Lopera torna al Betis
Com en un culebrot per a tar
des de migdiada, una figura
que torna del passat més enve
llit i encarcarat,DonManué, el
qui va ser emperador plenipo
tenciari del Betis, ha recuperat
les accions del club, i l’afició
verdiblanca tremola davant
el record del que va fer i el
temor del que Ruiz de Lopera
encara pot fer. PÀGINA 53

ECONOMIA

El cotxe surt de la crisi
Amb un increment previst de
les vendes demés del 22% per
a aquest any, el sector de l’auto
moció avança amb pas ferm cap
als 1,3 milions de vehicles ve
nuts a l’any, xifra que els repre
sentants del sector consideren
com la demanda natural del
mercat espanyol. PÀGINA 56

Carmena i els cotxes El prestigi del professor

E l vicepresident executiu de l’Anfac, Mario Arme
ro, va revelar ahir que els propers dies es reunirà
amb l’alcaldessa deMadrid, Manuela Carmena,

per veure els plans que té respecte a prohibir l’entrada
de cotxes privats al centre urbà. És cert que en algunes
zones de la capital, com el barri de Las Letras o el de
Lavapiés, ja hi ha restriccions. És a dir, multen els con
ductors tret que visquin a la zona i tinguin el carnet
de resident o estiguin allotjats en algun hotel. Armero
és conscient que el que es faci aMadrid sobre aquesta
qüestió servirà com amodel per a altres grans ciutats. Un
dels projectes que té l’Anfac per presentarli és la mobili
tat compartida per anar a la feina. És a dir, que diversos
empleats comparteixin vehicle per anar des dels afores
al centre urbà a fi de traslladarse fins al lloc de treball.
Una altra fórmula podria ser prohibir la circulació als
vehicles més antics perquè contaminenmés. Un tema
que preocupa els fabricants de cotxes...

Bé comú. Un concepte de què tothom parla però
que poques vegades té tant de significat com quan
es vincula a l’educació. Considerar que el coneixe

ment és un bé comú és a la base de l’informe de la Unesco
que es va presentar ahir a Barcelona. Un dels principals
aspectes que reprova aquesta anàlisi és la “desprofessio
nalització” del professorat. Sous precaris, intrusisme,
envelliment dels claustres i, en definitiva, la introducció
de tècniques de gestió privada no fanmés quemalmetre
aquesta professió, i això acaba tenint una repercussió
directa sobre la qualitat de l’ensenyament. Amb raó, l’in
forme advoca per la necessitat de prestigiar més l’activi
tat de mestres i professors, estiguin en el nivell educatiu
que estiguin, i això passa per aplicar mesures correctores
a la situació actual: econòmiques, ambmillores de sous;
i acadèmiques, rebutjant la rigidesa de les proves estan
darditzades que només serveixen per competir amb
altres a les estadístiques globals.
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Taxistes contra
les comissions
El sindicat barceloní de ta
xistes Élite ha organitzat
diverses protestes contra els
establiments hotelers que
cobren comissions als taxis
tes a canvi de proporcionar
los clients, una pràctica molt
estesa a la ciutat, amb un
import final que acaba reca
ient en la factura que paga
el sofert usuari.

Iker Casillas
no jugarà sol
Lapresentado
raSaraCarbo
nerodeixarà
la seva feinaa
Telecincoper
seguirelporter
madridistaen la
novaaventura
portuguesa.
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Jordi Balló

Els sons
de la cimera

S i la política es fa en un gran esce
nari, les cimeres europees són un
dels seus teatres privilegiats. Així
com el concepte passadissos del

Parlament no acostuma a generar mai
cap imatge definitiva, les cimeres conti
nentals amb la concentració dels seus
principals dirigents solen ser més inte
ressants desdel puntdevistade la icono
grafia. I això és així perquè les converses
a peudret entre els caps d’Estat solen ser
almateix lloc on després s’asseuran i de
cidiran. No es tracta d’una trobada prè
via per rebaixar tensions, sinó que en
aquests primers temptejos ja s’estan or
dint alguns dels principis que després
s’establiran al voltant de les taules. Po
dríem dir, com a certificació de l’èxit
narratiu de l’in media res en el relat con
temporani, que la cimera ja ha començat
quan sembla que encara som al pròleg.
Per això la imatge de Rajoy donant l’es
quena al tercet protagonista que té al
darrere, Merkel, Hollande i Tsipras, ha
resultat tan significativa i demolidora.
S’ha volgut analitzar aquesta imatge

del Rajoy solitari assegut a la taula amb
cara inexpressiva en termes exclusiva
ment visuals, al∙ludint a la seva incapaci
tat per portar una conversa fluïda en an
glès o francès i a l’aïllament que això
comporta. Però en comptes d’aquesta
evidència fàcil, proposo imaginar aques
ta mateixa imatge en la seva dimensió
sonora. És evident que tot i la frontalitat

de la fotografia, Rajoy estava a tocar de la
conversa que tenien a la seva esquena els
tres actors principals de la cimera. I que
per qualsevol persona interessada en les
coses que havien de passar tot seguit era
destacable parar l’orella per saber quin
era l’ambient que s’hi respirava. En les
dues fotografies que s’han difós d’aquest
moment hi podem veure, en una, com
Tsipras somriuaHollande, queestàgirat
d’esquena a la càmera i podem imaginar
que ha fet un comentari verbal que al di
rigent grec li ha fet gràcia, o que li ha ser
vit per rebaixar la tensió. En la següent
fotografia, que és la realment significati
va però que s’ha difósmenys perquè està
enquadrada de manera asimètrica, Mer
kel s’ha girat del grup en que departia
abans i s’ha incorporat a la conversa amb
Hollande i Tsipras. El dirigent grec som
riu aMerkel, però en aquellmoment tots
els altres membres que estan al voltant
s’han girat i escolten el que s’està dient al
grup principal. És en aquesta imatge
desenquadradaque la solituddeRajoyés
encara molt més significativa, perquè
senzillament no sent ni entén res del que
passa a la seva esquena. No s’ha adonat
de qui són els que parlen, no s’ha adonat
que la cimera ja ha començat, com sí que
ho saben tots els altres actors que parti
cipen del conjunt de la imatge.
Els informatius televisius s’aconten

ten a ensenyar les imatges d’aquests en
contres amb la veu en off del periodista
que intenta explicar el que ja som capa
ços de veure. Però el que resulta real
ment interessant és tenir els sons de la
cimera, els que Rajoy no era capaç de
desxifrar.

Rajoyno sent ni entén
res del quepassa a la seva
esquena; no s’ha adonat que
la cimera ja ha començat

Ariadna Gil torna al teatre en català després de 17 anys amb ‘Amor &
Shakespeare’, unmuntatge quemostra al Grec les mil cares del sentiment amorós

Laberint depassions
JUSTO BARRANCO

Barcelona

L es mil cares de la passió
amorosa dibuixades fa
quatre segles per William
Shakespeare en algunes de
les seves comèdies més

brillants reviuen des de demà i fins
diumenge a l’enorme escenari del tea
tre Grec de Montjuïc. I ho fan encar
nantse en alguns dels grans noms de
l’escena catalana, nou actors entre els
quals figuren Rosa Renom, Àlex Casa
novas, Jordi Boixaderas, Joel Joan i
Ariadna Gil, que torna al teatre en ca
talà després de 17 anys –l’últim que va
fer va ser Salvats, al Lliure, dirigida,
com ara, per Josep Maria Mestres– i
que, a més, debuta al món del drama
turg anglès. És Amor & Shakespeare,
un muntatge que des del 26 de setem
bre i fins a l’1 de novembre també es
podrà veure a la temporada regular
barcelonina –al teatre Poliorama– i
que reuneix en un divertit joc de tea
tre dins del teatre fragments de Molt
soroll per no res, Treballs d’amor per
duts i Els dos cavallers de Verona.
GuillemJordi Graells ha estat l’en

carregat de bussejar al món shakespe
arià per articular unmuntatge que de
fineix com “una comèdia de comèdi
es”. A les tragèdies de Shakespeare, de
passió amorosa, no n’hi falta, però era
més difícil l’encaix dels gèneres en un
sol muntatge, assenyala. I explica que
ha escollit Treballs d’amor perduts
com a arrencada en què el quartet de
dames i el quartet de cavallers
d’aquesta obra “fan teatre entre ells
per entretenirse”. I representen jus
tament moments de dues peces més
de Shakespeare: Els dos cavallers de
Verona, amb les seves parelles Proteus
i Júlia i Valentí i Sílvia, iMolt soroll per
no res, amb Benedicte i Beatriu i Clau
di i Hero. En total, doncs, vuit parelles
en escena mostrant, adverteix, “estra
tègies bones, perverses, malvades i
sempre totes divertides” en una obra
que no és un musical però en què la
música i les cançons donen molt de
joc: el muntatge inclou fins i tot una
percussionista en escena, Núria An

dorrà. I tampocnohi faltarà, esclar, un
bufónarrador molt shakespearià.
I tot sota la direcció de JosepMaria

Mestres, que assenyala que volia di
vertirse en escena amb un espectacle
amable i una sèrie d’actors que tin
guessin una tècnica i una qualitat de
terminades, actors que van acceptar
participar en el muntatge, recorda,

sense ni tan sols saber quins papers re
presentarien. Idil∙lis entregats, amors
galants i superficials, astúcies, hostili
tats i debilitats desfilen per unes obres
que, recorda, permeten molts nivells
de lectura per al públic i en què una
sola frase pot constituir tot un tractat
de filosofia.
Mestres, que va dirigir fa cinc anys

al Teatre Nacional la comèdia amoro
sa shakespeariana Nit de reis, recorda

que els personatges de les comèdies de
l’autor de Hamlet són moltes vegades
“gent ociosa que es pot menjar el coco
contínuament perquè té resolta la res
ta de problemes de la seva vida”. Amb
ells, el dramaturg dibuixa escenes
d’esclat, il∙lusió, passió, rebuig, domi
nació o burla i aconsegueix compon
dre un gran mosaic ampli i divers de
l’amor entre dues persones que conti
nua sent contemporani com cap altre
nucli temàtic de la seva obra, diu Gra
ells, que apunta que en aquest àmbit
“no fan falta les actualitzacions dels
seus muntatges”.
El vestuari elegit per als actors, ele

gant, “és d’època estilitzat, de cap èpo
ca concreta, d’un temps de cavallers i
dames”, diu Mestres, que explica que
l’escenografia és la mínima possible
per facilitar el joc teatral, “per donar el
protagonisme als actors i a la paraula
de l’autor”. Perquè la riquesa de Sha
kespeare és tan gran, diu el director,
que sembla que “ens expliqui qui som,
com i de quinamanera hemde sentir”.
Tot per, diu finalment Mestres, “po
der complir amb el dret i el deure d’es
timar i ser estimat, que et fa créixer de
manera plena”.!

RAFA JIMÉNEZ

Sílvia Bel, Rosa Renom, Ariadna Gil iMercè Pons durant la representació

Rosa Renom, Joel Joan,
Jordi Boixaderas i Àlex
Casanovas formen part
del popular repartiment

Excel∙lència artística

Twofriends,onehundred inmusic

Intèrprets:CaetanoVeloso&Gilberto
Gil
Lloc idata:Guitar Festival BCN. Liceu
(13/7/2015)

KARLES TORRA

La llista de coincidències i connexions
entre Caetano Veloso i Gilberto Gil és
interminable. Bahians tots dos, van ve
nir al món el mateix estiu del 1942 per
trobarse amitjans dels anys seixanta a
la capital de l’estat, Salvador de Bahia.
Allà van donar forma al tropicalisme,
unmoviment cultural quenonomés va
transformar lamúsicabrasilera combi
nant el rock, la psicodèl∙lia i l’avant
guarda amb els sons tradicionals ba
hians, sinó el seu influx també va arri

bar al cinema, el teatre i les arts
plàstiques. Patint els rigors de la dicta
dura militar brasilera, Veloso i Gil van
ser empresonats el 1969 i posterior
ment deportats a Londres, on viurien
tres anys d’exili.
AmbTwo friends, one hundred inmu

sic, unespectacle tête à têtedecairemi
nimalista, aquests dos astres de la mú
sica brasilera celebren conjuntament
els seusprimers cinquanta anysde car
rera. Armats amb les guitarres i les
veus, i interpretantambunencant irre
sistible més d’una vintena de cançons
delsseusrespectiusrepertoris,Veloso i
Gil van encisar dilluns passat l’audièn
cia que omplia de goma gomel Liceu.
Gil vaobrir la vedaambBack inBahia,

unexuberant temadecontornsrockers
que va escriure el 1972 tornant de l’exi
li, molt ben secundat pels cors i la gui
tarra de Veloso. Per després canviar

completament i, ambVeloso comaveu
principal, entonar el primer gran hit
d’aquest, Coraçâo vagabundo (1967), i
enllaçarlo amb Tropicália (1968), un
altre tema de Veloso i al mateix temps
l’himne més representatiu del movi
ment tropicalista. Després d’una altra
delesprimigèniescomposicionsdeGil,
Marginália II, també hi va haver espai
per a les versions, ja fossin en clau bra
silera i amb aquest darrer com a prota
gonista (É luxo só d’Ary Barroso), o en
espanyol (Tonada de luna llena) i italià
(Come prima) amb Veloso com a veu
principal.

Jaa lapart final, idesprésdelcèlebre
Expresso 2222 deGil corejat fins a l’ex
tenuació per un públic entusiasta, el
tàndemva abordar algunesde les seves
fantàstiques composicions conjuntes,
com São João, xangô menino o Nossa
gente (Avisa lá). Una veritable passada.
Amb el públic dret, i obligats a bisar
diverses vegades, Caetano Veloso i
Gilberto Gil van celebrar triomfalment
els seus cinquanta anys d’excel∙lència
artística.!
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