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‘Eddito Bulgaro’ EL MALDÀ  
FFINS AL 6 DE SETEMBRE 

El que més tem el poder és 
l’humor. De fet, abans de 
començar pròpiament la 
funció de L’Editto Bul-
garo, els actors informa-

ven que Mediaset havia amenaçat 
amb una demanda si l’espectacle ri-
diculitzava el seu propietari, l’ex 
primer ministre d’Itàlia Silvio Ber-
lusconi. Un encertat recurs de la co-
mèdia per certificar que el poder, si-
gui polític o econòmic –si és que hi 
ha diferència–, suporta molt mala-
ment la sàtira (fa uns dies a l’escrip-
tora canadenca Margaret Atwood li 
van censurar una columna satírica 
que parlava dels cabells del primer 
ministre!). Un gènere, però, lamen-
tablement poc habitual en l’escena 
al nostre país, malgrat la seva eficà-
cia catàrtica per al ciutadà. 

L’Editto Bulgaro és un retrat 
d’una etapa dolorosa per a Itàlia 
–quan la presidència va segrestar 
tots els poders i fins i tot legalitzar 
la impunitat– i una mirada poc ama-
ble sobre la Itàlia que una vegada i 
una altra va votar el defraudador 
Berlusconi. Això ens porta a pensar 
com és que encara hi ha votants a 
Espanya d’un partit que ha enga-
nyat i robat amb tota impunitat. 

L’Editto Bulgaro és una comèdia 
hàbilment estructurada com un 
programa de televisió en què convi-
uen el teatre document, una mica de 
cabaret i el programa de Daniele Lu-
tazzi. Ell era un presentador i hu-
morista de la RAI de maneres inci-
sives. Una entrevista sobre el llibre 
El olor del dinero, de Marco Trava-
glio, que apuntava a les relacions 
entre Forza Italia i la màfia, va fer 
esclatar Berlusconi, que en una ro-
da de premsa va demanar l’expulsió 
de Lutazzi i dels periodistes Miche-
le Santoro i Enzo Biagi de la televi-
sió pública. Van ser acomiadats, es-
clar. La dramatúrgia de Joan Yago 
és brillant i molt ben documentada. 
No busca la rialla fàcil sinó que com-
bina l’humor amb una reflexió so-
bre la llibertat d’expressió i les for-
mes manipuladores del poder. Bona 
feina actoral i un Xavi Francés que 
mostra maneres de gran còmic.e
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L’Estat Islàmic dinamita  
el temple de Bel a Palmira

població local. Estem esperant foto-
grafies per documentar i avaluar els 
danys exactes”. Segons el mateix ex-
pert, alguns vilatans van dir que 
s’havia produït una única explosió 
al pati del temple, mentre que d’al-
tres van assegurar que n’havien sen-
tit més d’una. D’altra banda, el di-
rector general d’Antiguitats i Mu-
seus de Síria, Mamun Abdulkarim, 
va ratificar a la cadena Al-Jazeera 
que s’havia produït una explosió al 
pati de l’edifici però va explicar que 
la nau i la columnata frontal del 
temple estan “intactes”. 

La destrucció de part del temple 
de Bel se suma a la del temple de 
Baal, que va ser qualificada de 
“crim de guerra” per la directora 
general de la Unesco, Irina Bokova. 
Mohamed Nazir Aud va responsa-
bilitzar la comunitat internacional 
de totes les pèrdues que s’han pro-
duït a les ruïnes i les antiguitats, 
que va considerar un “tresor” de Sí-
ria, i va exigir “un pla immediat per 

aturar i prevenir qualsevol acte 
de devastació i destrucció de les 
ruïnes”. 

Després d’aquests dos atacs, 
perilla encara més el futur de la 
resta del jaciment –que l’Estat 
Islàmic va omplir d’explosius al 
juny, tot just entrar a Palmira–, 
on hi ha una columnata de més 
d’un quilòmetre, un temple fu-
nerari també grecoromà, un arc 
de triomf, l’amfiteatre i el temple 
dedicat a Nabu i Apol·lo.e

El temple de Bel és el més gran de Palmira i el que 
estava més ben conservat. JOSEPH EID/AFP

PATRIMONI

L’Estat Islàmic continua el seu si-
nistre pla de destrucció del lloc ar-
queològic de Palmira. L’Observato-
ri Sirià dels Drets Humans va infor-
mar ahir que els jihadistes van dina-
mitar part del temple grecoromà de 
Bel diumenge. Es tracta del temple 
més gran del jaciment i del que esta-
va en més bon estat de conservació. 
Està dedicat a la divinitat suprema 
del panteó babilònic i el seu sostre, 
ja desaparegut, estava recobert d’or. 
Més endavant, al segle XII, va ser 
utilitzat com a mesquita.  

El director del departament sirià 
d’Edificis Antics, Nazir Auad, va 
afirmar que encara es desconeix 
l’abast de l’atemptat: “Ara com ara 
no tenim informació detallada, da-
des ni fotografies del que ha passat 
amb Bel. Només comptem amb una 
visió preliminar i el testimoni de la 
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Flamenc sense límits al Palau  

sense ells no es podia fer, són un 
equipàs”, diu Márquez sobre músics 
com el Niño de Elche, Pepe Habi-
chuela i Raül Fernandez, companys 
d’una aventura que el director artís-
tic del Festival Mas i Mas, Pere 
Pons, considera “l’esdeveniment 
flamenc de l’any a Barcelona”. De 
fet, serà la primera vegada que tots 
els músics actuaran plegats, perquè 
l’espectacle basat en el disc El niño 
no és fàcil de portar a escena en to-
ta la seva amplitud. 

35.000 espectadors  
A diferència del que va passar al Pri-
mavera Sound, el concert al Palau 
serà més llarg. “Començarem amb 
la banda. Després hi haurà una part 
central amb Pepe Habichuela i tan-
carem novament amb la banda”, 

precisa Márquez sobre l’esquema 
de l’actuació. El públic del con-
cert arrodonirà la xifra d’assis-
tència total al Festival Mas i Mas, 
que serà d’uns 35.000 especta-
dors; si fa no fa com l’any passat, 
tot i que amb percentatge d’ocu-
pació superior: del 76% al 78%.  

Des que es va inaugurar el 28 
de juliol amb el concert de la Mi-
les Davis Tribut Big Band, el fes-
tival ha programat 102 propostes 
diferents i 275 actuacions repar-
tides en sis espais de Barcelona: 
Palau de la Música, Jamboree, 
Tarantos, Moog, Reial Centre Ar-
tístic i Born Centre Cultural. En-
tre els concerts d’aquesta edició 
han destacat els de Kenny Barron 
& Dave Holland, Marco Mezqui-
da i Maria del Mar Bonet.e

El Niño de Elche, Rocío Márquez, Pepe Habichuela i Raül Fernandez. ANTONIO NARVÁEZ 

Rocío Márquez tanca el festival Mas i Mas amb l’espectacle ‘El niño’ 

MÚSICA

“És més viva que la fam!”, exclama 
el guitarrista Pepe Habichuela quan 
li demanen què en pensa de la jove 
cantaora Rocío Márquez, que 
aquest dimarts tanca la tretzena 
edició del Festival Mas i Mas al Pa-
lau de la Música (21 h). Les paraules 
del guitarrista, tota una llegenda del 
flamenc, expliquen l’esperit que ha 
guiat Márquez a fer un disc tan sòlid 
com atrevit, El niño (2014), en què 
s’endinsa en el llegat de Pepe Mar-
chena des del present, combinant 
sense límits l’ànima dels pals fla-
mencs amb rock i electrònica. “En 
els cants clàssics em sento més se-
gura, i això em dóna molta tran-
quil·litat, però és molt interessant 
quan un productor et treu de la zo-
na de confort i s’obren nous camins. 
Això em dóna molta llibertat”, re-
corda Márquez, que d’alguna mane-
ra fa seu l’esperit de Marchena. “Te-
nint un coneixement tan gran dels 
clàssics, Marchena portava els cants 
al seu terreny. Sempre feia alguna 
cosa més”, diu.  

I si el disc, produït per Raül Fer-
nandez, Refree, i Faustino Gómez, 
és extraordinari, encara ho és més la 
seva posada en escena, tal com es va 
poder comprovar al Primavera 
Sound. Com en aquell concert, Már-
quez compartirà l’escenari del Pa-
lau de la Música amb bona part dels 
músics que han col·laborat en el 
disc, incloent-hi Raúl Rodríguez, 
que no va poder participar en el del 
Primavera Sound. “Tenia clar que 
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Actitud  
Márquez 
s’endinsa en  
el llegat de 
Marchena amb 
atreviment

Esplendorós 
El temple  
de Bel havia 
tingut el sostre 
recobert  
amb or
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