
24.6.2016

Iscla Politkóvskaia 

Mai no havia planificat 
res amb tant de temps. 
Fa un any em vaig que-
dar sense entrades per 
veure el monòleg que 

els meus prescriptors de capçalera em 
recomanaven amb entusiasme: La do-
na no reeducable, de Stefano Massini. És 
a dir, Míriam Iscla en la pell d’Anna Po-
litkóvskaia, la periodista russa assassi-
nada pels serveis secrets del seu país. El 
seu pecat? Descriure la realitat a 
Txetxènia i a Moscou. Entre l’èxit de 
l’obra, el boca-orella i que vaig badar, em 
vaig quedar sense entrades. Així que van 
anunciar que la temporada següent el 
Teatre Lliure de Gràcia tornaria a pro-
gramar-la, vam comprar dues butaques 
a primera fila. Normalment, quan s’es-
pera un esdeveniment durant tant de 
temps, les expectatives creixen i, des-
prés, el resultat acostuma estar per so-
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ta del que esperaves. No va ser el cas. Du-
rant 70 minuts, l’espectador interpel·lat 
per Míriam Iscla –continguda, perfec-
ta– comparteix la ràbia que sentia la pe-
riodista quan descrivia les barbaritats 
que veia. El sentiment d’injustícia, d’im-
potència i de dolor insuportable hi és 
des del primer minut fins a l’últim 
d’aquest gènere que Lluís Pasqual ha ba-
tejat com a teatre d’urgència. És, de fet, 
la prolongació d’un acte periodístic de 
primer ordre. La transmissió oral d’unes 
cròniques escrites per un pensament 
lliure que ens posa llum sobre una ma-
nera d’actuar, la del règim de Putin, que 
només sobreviu en la foscor. Un teatre 
ple cada sessió i les entrades exhaurides 
aquest 2016 són la millor victòria de Po-
litkóvskaia i la pitjor derrota de Putin, 
un ex-KGB que es perpetua al poder i fa 
rutllar un estat a través de la por i el do-
mini de les clavegueres. 

Fernández de Alfonso 

El 2005 Vadislav Surkov, 
membre del gabinet de Pre-
sidència i peça de plena con-
fiança del Kremlin, va es-
criure en una circular inter-

na: “Els enemics de l’estat es divideixen 
en dues categories: els qui es poden fer 
entrar en raó i els incorregibles. Amb 
aquests darrers no s’hi pot dialogar. Ai-
xò els converteix en no reeducables. Cal 
que l’estat faci servir tots els mitjans de 
què disposa per eliminar del territori 
aquests personatges no reeducables”. 
No sembla que, aquí, la manera de frenar 
el sobiranisme per part de la cara ocul-
ta del govern del Partit Popular sigui gai-
re diferent. Primer vam saber que Jor-
ge Moragas, la mà dreta de Rajoy, estava 
disposat a “fer-li un monument al teu 
cos” a María Victoria Álvarez si revela-
va els secrets andorrans de la família Pu-
jol. Creien que allò ensorraria el sobira-

nisme. Ara, gràcies a unes gravacions 
que fan aflorar la merda però que no se-
ran admeses com a prova en cap judici, 
hem sabut el que intuíem: el ministre de 
l’Interior utilitza la policia, la Fiscalia i 
l’home d’Antifrau per maquinar plans 
que esguerrin la vida política –la vida, 
al capdavall– dels líders separatistes no 
reeducables. Tot per la pàtria. Qualsevol 
cosa perquè no es trenqui Espanya. En 
aquest cas, s’ha servit d’un altre tonto 
útil. Daniel de Alfonso, l’encara director 
de l’Oficina Antifrau, ahir va tenir una 
actitud cínica i desafiant al Parlament. 
Va desvelar converses amb líders de gai-
rebé tots els partits. ¿Sabeu quina és la 
manera que tenen els txetxens de salu-
dar-se? “Et desitjo llibertat”, es diuen 
els uns als altres. Ves que aquí no hàgim 
d’adoptar la fórmula. De moment, en te-
nim menys del que ens pensem. Aquest 
és l’autèntic frau.

Xavier Bosch

Míriam Iscla interpreta 
Anna Politkóvskaia. X. BERTRAL

Daniel de Alfonso ahir 
al Parlament. C. ATSET

ENTRE LA SORTIDA DEL METRO  i 
l’entrada a l’hospital m’han convidat a ser 
testimoni de Jehovà. M’han temptat amb 
números de l’ONCE. M’han demanat di-
ners per a la lluita contra el càncer. M’han 
volgut vendre loteria. M’han intentat fer 
soci de Metges Sense Fronteres. M’han 
recordat que els calen donants de sang. I 
m’han proposat fer-me soci i ajudar amb 
el meu donatiu a la investigació mèdica. 

Té lògica aquesta allau de gent que 
t’atura just quan tu no estàs gaire d’hu-
mor: són llocs de trànsit de vianants, el 
més semblant a les Rambles. El que pas-
sa és que és gent que va a veure malalts o 
que està malalta, o que es fa proves, que a 
vegades té el destí que penja d’un fil. Ai-
xò podria ser un motiu excel·lent per res-
pectar la seva tranquil·litat. Però és tam-
bé l’incentiu per a tot el contrari: fixeu-vos 
que la llista dels interlocutors és un catà-
leg de venedors d’esperances a la carta. 

Un malalt se sent atrapat en dilemes vi-
tals que queden reflectits de forma mas-
sa directa a les rotondes dels voltants dels 
hospitals, quan una fletxa indica que a la 
dreta vas a urgències i a l’esquerra cap al 
tanatori. Sempre els posen a prop. 

La incertesa de la malaltia i les pors 
disparen tota mena de supersticions o 
creences. Ets més conscient de tot, i alho-
ra arrossegues mala consciència per si no 
has fet prou bondat. Ai, la culpa. Per què 
jo, per què això, per què ara. Com ho po-
dria haver evitat. Per què m’ha tocat. Què 
puc fer per sortir-me’n. 

Comprar loteria és basar-se en una 
hipòtesi absolutament falsa: l’existèn-
cia d’una presumpta justícia capricio-
sa que compensa la mala salut amb di-
ners regalats per un bombo. I és una 
aposta mal enfocada: si el destí et vol-
gués donar sort, tu la voldries tota per 
a l’altra loteria, la dels diagnòstics i pro-
nòstics i analítiques. Per això trobo més 
intel·ligent donar sang o col·laborar 
amb la recerca mèdica, si pots. Aquí sí 
que tens tots els números per ajudar-te 
i ajudar els que estan com tu o pitjor.

I AQUÍ
Per què venen loteria 
a la porta de l’hospital
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