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L’alcaldessa de Girona ha
ofert a la Conselleria de

Salut uns terrenys al barri de
Domeny per acollir el futur hos
pital Josep Trueta.
També s’hi preveu
ubicar un nou cam
pus universitari vin
culat a les ciències
de la salut. VIURE

LA SEGONA

La diferència entre versemblant i cert

LApolíticaactualensdemostraqueels fetshan
deserversemblants,nocalquesiguincerts.
ElBrexitvatriomfarambargumentsfal∙laços,
peròquelagentvacreureaullsclucs.Elsmatei

xoslídersantieuropeistesvanreconèixer,desprésdela
victòriaalesurnesdelspartidarisdesortirdelaUE,que
nieracertqueelRegneUnitpagués450milionsd’euros
alasetmanaaBrussel∙les(quesegonsellspodrienanar
alesarquesdelaSeguretatSocial)niquelavictòriadel
leavesuposariaeradicar la immigració.Unacosasemblant
estàpassantalsEstatsUnitsdesprésdelavictòriadeDo
naldTrump, jaqueelseuequipcomençaareconèixerque
ésimpossiblequeApplepuguitornarafabricarmòbils
otauletesalpaís, iquetampocnoésfactibleaixecarun
murambMèxicacomptedelsmexicans.Peròlamentida
formapartd’unacertaculturadelapostmodernitatque
enganxa.
Aristòtilvaescriurequeelcàstigdelmentiderésno

sercregutniquandiulaveritat.PeròaixòvaliaperalaGrè
ciaclàssica.Elstempsquecorren,dominatspelsdiscursos
indignats,els tuitsdelressentimenti lespolítiquescurtter
ministes,notenencomacontestaciólatranquil∙litatd’espe
rit, lacondemnadelsmentiders i lacredibilitatdelsasse
nyats.Estemdisposatsacomprarelquevolemescoltar,
enllocd’atendreelsqueensconvidenareflexionarsobre
lacomplexitat.Vivimenl’erad’arribar imoldre, laqualcosa
ésunametàfora.Peròfins i totels tropsdeficciósomcapa
çosdetirarnoselspelcappertaldedefensarunateoria,
encaraquenotinguemcapcertesadelasevaveracitat.
Elmónnoestàbé,peròhauríemdeferunesforçperno

beure’ns l’enteniment.Elmentiderhadeserassenyalatamb
elditacusadordela integritat.
Resnoésveritat,permésqueho
repetimmilvegades,siestracta
d’unamentida.Iaixòésaixí
aquí,aLondresiaWashington.

v

José Leal Rubio, psicoana
lista, assenyala la importàn

cia d’investigar els motius, signi
ficats i origen de les noves violèn
cies per combatre
les. Entre d’altres,
l’agressivitat entre
menors per la sim
ple morbositat d’ex
hibirla.PÀGINA 33
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Àlex Rigola, després de di
rigir el Lliure i la Biennal

de Teatre de Venècia, comença
una nova etapa dirigint Teatros
del Canal de Ma
drid, el vaixell insíg
nia de la Comunitat
de Madrid, on suc
ceeix Albert Boa
della. PÀGINA 41
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El seleccionador argentí de
futbol (58) va substituir Ge

rardo Martino i els seus resultats
estansentpobríssims.Encincpar
tits al capdavant de
l’albiceleste, el seu
balanç és d’una vic
tòria, dos empats i
duesderrotes.Perilla
elMundial.PÀGINA 52
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L’Audiència de Barcelona
ha condemnat a gairebé 6

anys de presó l’expresident de la
patronal Unió Patronal Me
tal∙lúrgica (UPM),
Antoni Marsal, per
apropiarse de fons
públics que havien
d’anar a cursos de
formació. PÀGINA 60
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Psicosi
col∙lectiva
El jutjat de Sant Feliu de
Guíxols ha arxivat el cas de
la flashmob que a comença
ments d’agost va sembrar
el pànic a Platja d’Aro i va
provocar una estampida de
gent que va acabar amb onze
persones ferides per contu
sions lleus i atacs d’ansietat
i va suposar grans pèrdues
al sector de l’hostaleria.

L’àvia deMéndez Vigo Els nens de la cola

N ingú no es podia imaginar que ÍñigoMéndez de
Vigo iManuela Carmena tinguessin res en comú.
Però aquest nexe d’unió existeix i és Carmen de

Icaza, àvia de del ministre. Fa unmesMéndez de Vigo
havia retret afectuosament a l’alcaldessa deMadrid que
no anés a la inauguració de la Fira del Llibre Antic i
d’Ocasió i li va explicar la seva satisfacció quan al primer
estand del recinte es va trobar un llibre de la seva àvia,
l’escriptora Carmen de Icaza, molt llegida després de la
Guerra Civil pel públic jove i femení. Una d’aquelles ad
miradores va resultarManuela Carmena, que així ho va
confessar al ministre, i es van citar per parlar dels seus
gustos literaris. El nou portaveu del Govern i l’alcaldessa
es van trobar per dinar en una típica taverna taurinama
drilenya, on van ser vistosmentre xerraven amigable
ment i intercanviaven regals.Méndez de Vigo va regalar a
Carmena un llibre de la seva àvia i l’alcaldessa va obsequi
ar el ministre amb un de la filòsofa francesa SimoneWeil.

La posada en marxa de l’anunciat centre obert
per atendre a Barcelona els joves que sobreviuen
a la intempèrie atrapats en el consum de cola

és vital. Aquest grup d’entre 20 i 50 menors, i també
majors d’edat, arribats la majoria del Marroc i que
han rebutjat seguir en centres tutelats per la Genera
litat veuen com la seva salut es deteriora dia a dia a
causa d’aquesta addicció i alhora creen alarma i una
certa inseguretat al barri de Santa Caterina. La solució
per a aquest col∙lectiu no és oferirlos puntualment
un llit, una dutxa o un plat de menjar sinó dissenyar
un projecte integral perquè aconsegueixin desinto
xicarse. Ajuntament de Barcelona i Generalitat han
d’agilitar la creació d’aquest centre i més tenint en
compte que entre gener i octubre ja han arribat a
Catalunya un total de 545 menors no acompanyats
i es preveu tancar el 2016 amb prop de 700, una xifra
sensiblement superior als 438 de fa cinc anys.
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Heterodòxia política
El magnat Donald Trump és
als antípodes del missatge que
encarna el papa Francesc, però
els catòlics dels Estats Units han
preferit el candidat republicà
a la demòcrata. PÀGINA 8
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El pont apuntalat
Javier Fernández (PSOE)
iMiquel Iceta (PSC) tenen
sobre la taula la pitjor de les
crisis que han sofert els partits
que representen des de l’aliança
que van signar el 1978. PÀGINA 20
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El paper d’Espanya en la lluita
global contra el canvi climàtic;
i l’immortal llegat artístic de
Leonard Cohen. PÀGINA 24
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Evocacions de la capital
GregorioMorán relata una
visita a la capital d’Espanya:
“M’agrada visitarMadrid,
per moltes raons que tenen
a veure amb la memòria famo
lenca quem’evoca aquell temps
espantós. El d’avui no té res
a veure amb l’altreMadrid
que vaig conèixer fa cinquanta
anys, on tot era vell, fins i tot
els nens, i les tavernes tenien
el terra cobert de closques de
gambes i d’ossos d’ocellets,
que eren ‘la tapa’ d’unes canyes
de cervesa ben tirades, amb
el nivell correcte d’escuma,
cosa que nosaltres encara
no hem aconseguit”. PÀGINA 28
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Exhibicionisme brutal
Proliferen les baralles entre
joves gravades pel públic que
va a veureles com si es tractés
d’un espectacle. PÀGINA 33
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Varietats musicals
El festival Mil∙leni presenta en
la 18a edició una cinquantena
de concerts que arribaran fins
al mes demaig i en els quals
participaran SimpleMinds,
PinkMartini, The Divine Co
medy, Miguel Poveda, Adamo,
Nouvelle Vague, VanesaMartín
o Revólver. PÀGINA 42
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Diapasó abandonat
Jorge Lorenzo s’acomiada
de l’etapa a Yamahamitjançant
un comunicat en el qual agraeix
l’afecte i l’esforç dels seus me
cànics i expressa el seu reconei
xement a Lin Jarvis, l’home
que no ha sabut (o potser no
ha volgut) retenirlo. PÀGINA 54
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Creixement accelerat
Tres mesos després que el Go
vern espanyol en funcions re
baixés la previsió de creixement
de l’economia el 2017 a causa
del Brexit, el portaveu del nou
Executiu, ÍñigoMéndez de
Vigo, anuncia que l’estimació
oficial s’eleva dues dècimes,
fins al 2,5%. PÀGINA 59
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JUSTO BARRANCO

Madrid

A lex Rigola (Barcelo-
na, 1969) ésdesdedi-
lluns als Teatros del
Canal de Madrid, el
vaixell insígnia de la

Comunitat deMadrid, on succeeix
AlbertBoadella.Elquevaserdirec-
tor delTeatreLliure i de laBiennal
deTeatredeVenèciahaacabatpre-
nent el mateix camí que altres di-
rectors de grans equipaments de la
Barcelona de fa una dècada: una
gran institucióde lacapital, queRi-
golacodirigiràambNataliaÁlvarez
Simó.

Com preguntava la cançó, què
hi fa un noi com vostè en un lloc
comaquest?
Primer, perquè rebounes trucades
delaComunitatdeMadridoferint-
me col·laborar. Em trobo una per-
sona, el director general de Cultu-
ra, Jaime de los Santos, que està a
disposició, et pregunta què neces-
sites,quèenpenses, cometpotaju-
darpervenir.Després, anar a la ca-
pital és un fet ben normal a tots els
països. Qui és nascut a París i està
dirigint a París? Finalment, bona
partdelsmeusmillorsamicssónen
aquesta ciutat. M’hi he sentit ben
acollit des del primer dia, no m’he
sentit enunaciutatestranya.

S’hivaresistirunamica,crec.
No, però és un equipament gran,
ambtres sales, i noemveiaambca-
pacitatperportarladirecciósence-
ra i poder continuar fent el meu
propi teatre.Amés,aquest teatre té
uncentre coreogràfic.Elmillor era
dividir sales: la Verde, teatre i di-
recció fets per mi, i la Roja, movi-
ment i dansa, amb laNatalia. Com-
partirem la Negra. Portarem junts
la direcció de l’equipament. Tení-
em dos despatxos quan vam arri-
bar,peròenshemposatenun.

Quanel seu antecessor,Albert
Boadella, va deixar el càrrec, va
recomanar no tocar gaire la pro-
gramació.
Cal reconèixer la feina importan-
tíssima que ha fet l’Albert amb un
pressupost ajustadíssim. L’ha con-
vertitenunèxit.Després,cadaper-
sona és diferent. Quan vaig arribar
alLliurevaentrarunaprogramació

que en part no hi era, i quan vaig
marxar ivaentrarPasqualvapren-
dreunaltrerumb.Calrefrescarmi-
rades, els sotracs són importantís-
sims. Canviarà, però no a millor o
pitjor, sinóadiferent.Tambéespe-
remconvèncerlaComunitatdepo-
der ocupar molt més espai de la
programació, que per qüestions
pressupostàries pertany en part a
l’empresa privada que gestiona
l’espai.

EmpresadeFlorentinoPérez.
Clece, que té del 15 de juny al 15 de
novembre per programar. Volem
recuperar part d’aquest temps a
partir del 2019. El teatre que es pu-
gui fer en un teatre privat ésmillor
que es faci allà per no entrar en
competència.

ElseuprojecteésunLliure2?
Hiha unes grans línies que tenen a
veure amb el meu camí en els úl-
tims 15 anys. Les paraules literatu-
ra, filosofia i art seran a l’escenari.
S’assemblarà al Lliure a l’hora de

buscar personalitats artístiques.
Seranels artistes i les sevescompa-
nyies el que serà rellevant, i no les
empreses que puguin venir amb
ideesdeproducció.Nom’interessa
tantel títold’unaobracomqui la fa.

Continuarà apostant pel tea-
trecentreeuropeu?
Estarà molt centrat en Europa. I
tindràencomptequehihaunamo-
dificaciómoltgrandesdefa15anys
al teatre contemporani: el teatre
documental,quehaentratmoltfort
iésmoltbenacceptatpelpúblic.Hi
hauncertesgotamentdelapiècebi-
en faite. No sacseja. M’interessa
poc. Cada vegada esticmenys inte-
ressatenelqueéspopular.Aquests
dies treballo en una obra sobre Pa-
solini.Elldeiaquecadavegadaana-
va més a la recerca de la pel·lícula
que busqués menys gent. No és la
meva intenció,peròelméspopular
noseràunelementdedecisió.

Madrid ha sobrepassat Barce-
lonaenel teatre?
No faig aquestes anàlisis. Puc dir
que en un moment vaig tenir dues
propostes i em vaig sentirmés cui-
datperveniraquí.A l’altrecostat...

AlfestivalGrec.
... l’únic que vaig aconseguir és que
m’anul·lessin tres reunions conse-
cutivament, setmanaasetmana.

Davant de fenòmens com
Trump, al teatre només li queda
l’enrabiada?
Crecqueésunaabsènciadecultura
i educació en la societat el que fa
que triomfin aquests fenòmens.
I en veurem més. Si l’absència
de cultura i educació ha estat una
eina molt útil per l’establishment
polític, finalment se’ls ha girat en
contra. Els únics culpables són ells
mateixos.!

DANI DUCH

Àlex Rigola fotografiat ahir als Teatros del Canal deMadrid

“Vaig tenir dues propostes i em vaig
sentirmés cuidat per la deMadrid”

Àlex Rigola, codirector dels Teatros del Canal de Madrid

ENTREVISTA

Teatre deMadrid,
aspiració

internacional

!Jaimede losSantos,di-
rectordeCulturade la
ComunitatdeMadrid,
ahiresvamostrarentusias-
matambel fitxatgeRigola:
“Elconeixiacomaespecta-
dor i,desquesócaCultura,
comapersona imprescin-
dibleen lagranfamília
del teatreLaAbadía.Sabia
que lasevatascaalLliure
haviaestatèpica iqueel
quefeiaaVenèciaera
meravellós ivullqueels
TeatrosdelCanalescon-
verteixinencaramésen
unreferentnonomés
aEspanya, sinóalmón”.

Palau de la Música Catalana

DIMECRES, 16 NOVEMBRE 2016 — 20.30 h

El trencanous
El fascinant ballet de Txaikovski

en versió concert

Cor de Noies de l’Orfeó Català
Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski, director

Entrades awww.palaumusica.cat

i aTaquilles del Palau
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