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Rahul Kohli (@RahulKohli13) 
Actor 

“Cap vida hauria de tenir més valor que una 
altra en funció de la geografia, el color de pell o 

la religió. El mateix passa amb les morts. 
#PrayForIraq” 

 
 

Ian Bremmer (@ianbremmer) 
Politòleg, president d’Eurasia Group 

“Els musulmans no haurien de ser estereoti-
pats. Però l’islam necessita una reforma urgent” 

 
 

Catalina Ionescu (@LinaIonescu) 
Bloguera 

“Em sembla conceptualment saludable  
parlar malament de les religions i alhora  

reconèixer-ne els mèrits concrets quan hi són” 
 
 

David (@devef) 
Tuitaire 

“@LinaIonescu criticar sempre, amb justícia, 
en positiu o negatiu, és el millor exercici 

intel·lectual que podem fer” 
 
 

Isidor Marí (@IsidorMari) 
Professor i sociolingüista 

“-Les teocràcies barregen política i religió.  
-Això ells. Nosaltres no!  

-I per què a la processó els militars  
s’hi passegen a toc de tambor?” 

 
 

Santiago Niño Becerra (@sninobecerra) 
Economista 

“Aquesta nit [passada] en molts països s’afegeix 
una hora (per un estalvi que per a les famílies és 

testimonial), però a Espanya seguirem tenint 
una hora més: és així des del 1943. Ara a 

Pontevedra és una hora més que a Porto, i es 
troben en el mateix meridià. Il·lògic” 

 
 

Face Petronio (@Acp84Toni) 
Lampista 

“Encara no he sentit a ningú donar una  
explicació convincent del motiu del canvi 

d’hora. Ens enganyen com volen” 
 
 

Toni Ramirez (@toniramirez82) 
Escriptor 

“Aprofitant l’avinentesa del canvi horari,  
allò de «dormirem una hora menys» fa ràbia.  

Us poseu el despertador més tard o aneu  
a dormir abans” 

 
 

Anna Punsoda Ricart (@AnnaPunsoda) 
Filòsofa i periodista 

“¿No us han semblat sempre molt justos  
aquests tres dies entre que el maten i  

ressuscita? De fet, és un dia i mig, a tot estirar” 
 
 

Fúlvia Nicolàs (@NicoFul) 
Directora de programes televisius 

“@AnnaPunsoda És això de les emocions  
ràpides i intenses: ho van inventar ells.  

De la desolació a l’entusiasme en dos dies...” 
 
 

Gerard Sugranyes (@GSugranyes) 
Traductor i intèrpret 

“Sobretot no em feu espòilers de com acaba la 
#SetmanaSanta, que encara no n’he vist tots els 

capítols!”

vist 
altwitter

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

La caverna és una gruta complexa i laberín-
tica i hi ha algunes galeries que no tenia en-
cara explorades. És el cas de Germinans Ger-
minabit, un micromitjà ultracatòlic on es veu 
amb mals ulls, per exemple, que Puigdemont 
i Junqueras combreguessin en l’enterra-
ment de mossèn Ballarín. Això sí: estan en-
cantats que la Germandat d’Antics Cavallers 
Legionaris hagi pogut desfilar per l’Hospita-
let tot i la petició en sentit contrari de l’alcal-
dessa. I això a pesar que la simbologia mili-
tar –o les armes falses que duien en anteriors 

marxes – no farien gaire feliç el Jesús que custodien. Però el que més m’ha 
sobtat, he de confessar, és la secció de comentaris. Hi ha l’intercanvi exal-
tat de retrets com en qualsevol altra web, però amb un twist. Per exemple: 
“Anònim de les 1.15: això que dieu és mentida. I espero que no aneu a com-
bregar fins que us en confesseu, perquè la calúmnia és pecat, i greu”, diu 
un dels pocs catalanistes que tenen estómac de barallar-se amb l’aclapa-
radora majoria espanyolista. “La fe catalana és una fe en el que és terre-
nal, no en el que és celestial. És la seva debilitat. En 50 anys no hi haurà ca-
tolicisme en aquestes terres. I segurament jo, que en tinc ara 35, arribaré 
a veure-ho, si és que abans el Senyor no em crida davant la seva presèn-
cia”, es lamenta un altre. L’ús de les majúscules també és suggerent: “Ha do-
nat vostè en el Clau, no fa falta dir res més”. O bé: “A Catalunya patim mol-
ta immoralitat estructural episcopo-eclesiàstica”, que és una cosa que hom 
hauria de sentir més, al mercat, al taxi o fent-se les metxes. 

La ironia d’aquest mitjà anònim és que critica els capellans que es-po-
sen-en-política (catalana). Però un blog d’internet assegura tenir proves 
que Germinans Germinabit el porta... un capellà. Qui ho hauria dit, oi?

La doble moral de la branca 
legionària de l’Església

lescaresdeldia

El cap de llista de la CUP el 27-S ha 
passat a ser un simpatitzant ras sen-
se vinculació amb la formació, a dife-
rència d’altres exdiputats amb rela-
ció permanent, com David Fernàn-
dez. Baños ens explica com li va. P. 16 

SIMPATITZANT
Antonio Baños

Els Rolling Stones van fer història 
ahir a l’Havana. Després de dècades 
de prohibicions, la banda britànica va 
oferir el seu primer concert gratuït a 
l’illa, tot just tres dies després de la vi-
sita de Barack Obama. P. 46-47 

HISTÒRIC
Mick Jagger

Fa més de quatre dècades que puja a 
l’escenari. Ara representa, amb èxit i 
per tot Espanya, Sócrates, juicio y 
muerte de un ciudadano. Li explica a 
Antoni Bassas que continua treballant 
“per necessitat de respirar”. P. 38-39 

INCANSABLE
Josep Maria Pou

El Barça cancel·larà la seva vinculació 
amb el turoperador Ticket Bureau. La 
decisió arriba després que l’ARA pu-
bliqués que més d’un operador oficial 
venia les seves entrades a Viagogo, i 
fomentava així la revenda. P. 53

OBLIGAT
Josep M. Bartomeu

‘INFÀMIA’ EM VA AGRADAR mol-
tíssim i Hamlet m’ha entusiasmat. Ho 
deixo escrit el Dia Mundial del Teatre 
perquè consti que la cartellera barce-
lonina té en aquests moments dues 
obres brillants al voltant de Shakes-
peare i de la força de l’art dramàtic. 

El càsting d’Infàmia no té preu. En 
el paper de veterans uns esplèndids 
Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas, i 
en el de promeses dues realitats: 
Francesc Ferrer i una gran Anna Mo-
liner, a qui Pere Riera ja va fer lluir 
mentre cantava a Barcelona. Teatre 
dins del teatre, una reflexió sobre la 
veritat i la vocació dels actors i tam-
bé sobre la mirada dels espectadors. 
Un text que Riera necessitava escriu-
re i que nosaltres agraïm que hagi pa-
rit perquè el consolida. I després de 
veure els assajos de Hamlet que fan de 
fil conductor a Infàmia, cap al Teatre 
Lliure a veure la versió shakesperia-
na íntegra, dirigida i arreglada per 
Pau Carrió, que enamora per la seva 
força, per les picades d’ullet musicals, 
per la ironia que hi ha afegit perquè 
païm millor la tragèdia, agafem dis-
tància i sentim que som Hamlet. Tan 
bé que arriben a estar Eduard Farelo, 
Xicu Masó, Rosa Renom, Marc Rius, 
Maria Rodríguez i Pau Vinyals i tot i 
això com arriba a destacar aquest 
monstre anomenat Pol López, que 
encadena fenòmens i premis, i que ja 
es prepara per retornar a El curiós in-
cident del gos a mitjanit. Que el 2016 
vagis a veure un Hamlet i et sorpren-
gui i t’emocioni i surtis amb ganes de 
fer-hi anar tothom, lamentant –i en-
tenent– que les entrades estiguin ex-
haurides, és un dels secrets del bon 
teatre. Celebrem el Dia Mundial, va-
lorem que hi ha molts dies a l’any amb 
cartelleres esplèndides, constatem 
que ni el 21% ha pogut amb el bon te-
atre, tot i que ha estat a punt, i presu-
mim dels dramaturgs i actors de totes 
les generacions que conviuen ara ma-
teix a la nostra cartellera. 

‘Infàmia’, 
‘Hamlet’ i la 

força del teatre 
de veritat

IAQUÍ

CARLES CAPDEVILA

DIRECTOR FUNDADOR

L’Emprenem explica que les dones 
només funden el 3% de les start-
ups. Ho justifica que hi hagi poques 
llicenciades en tecnologia. P. 30-31 
  
Obrim Societat amb un reportatge 
sobre els funerals laics, una opció 
cada vegada més habitual. P. 20-21
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